Интервју са директорицом Гимназије
Татјаном Вукадиновић
Који догађај бисте издвојили као најважнији ове године?
У богатству и садржајности школског живота тешко је издвојити
најважнији догађај. Ако бих морала, онда би то био школски
час, јер на њему се дешава оно због чега школа постоји – учење,
откривање новог, заједнички рад, као и занимљиви тренуци који
се заувек памте. Ову годину памтићемо по многим догађајима
– програмима које су ученици са професорима припремали у
оквиру манифестација, поводом јубилеја, сјајним представама
драмских секција, посети крањској и сегединској гимназији и
бројним другим активностима – такмичењима, хуманитарним
акцијама итд. Прва генерација матураната Гимназије „Светозар
Марковић“ обележила је јубиларних педесет година. Оно
што је такође обележило ову годину у нашој школи је сложен
грађевински подухват –изградња великог степеништа које води
са првог на други спрат. Коначно у згради подигнутој 1895.
године под заштитом Завода за заштиту споменика културе, у
којој је други спрат дозидан 1992. без адекватног степеништа.

По чему се ова година разликује од осталих?
Свака школска година је специфична. Увек нам дође генерација нових ученика првака и оде
генерација матураната. Они доносе промене, уносе нову енергију и односе је, такође. Истакла
бих да смо у овој години завршили два капитална пројекта – Развионица и Регионална подршка
инклузивном образовању. Њиховим реализовањем добили смо нову и модерну опрему вредну
преко 10 милиона динара, као и семинаре/ обуке за професоре (око 4800 сати стручног
усавршавања). У суштини, од ове школске године усмерени смо ка примени знања стеченог на
обукама и поступној промени приступа и осавремењивању наставног процеса. Он се усмерава
ка развијању ученичких компетенција − знања употпуњених вештинама и вредносним
ставовима, интегрисању знања, увођењу истраживачког приступа, као и пројектне наставе.
Формативно оцењивање данас постаје императив. Промена се не дешава преко ноћи и ми смо у
једном процесу који се дешава спонтано и који захтева време. Ова година је заправо у том знаку.
Које промене у нашој Гимназији је донео инклузивни приступ образовања?
Нагласила бих, пре свега, да постоје предрасуде које се везују за појам инклузије,
па се она a priori своди на сметње у развоју и инвалидитет. Савремени приступ
образовању подразумева да је квалитетно образовање доступно свима. То је
инклузија. Индивидуализован приступ настави, који подразумева да сваком ученику
пружимо подстицаје за његов оптималан развој. Досадашњи образовни систем, не
само у Србији, него и у другим државама подразумевао је да сви ученици добијају
исти пакет знања. Идеал образовања у двадесет и првом веку усмерен је ка изградњи
друштва у којем ће се сваки појединац развијати у складу са својим могућностима
и пронаћи своје место у заједници. На тај начин он ће давати свој пун допринос
друштву, то је управо кључна промена у овом времену, а која треба да се догоди у
оквирима образовног система.

Који је разлог Вашој посети Кини и колико је та
посета значајна за нашу школу?
Позив упућен нашој Гимназији представља за
нас част и признање да смо образовна установа
од посебног значаја у широј заједници. То што
је позив упућен директору говори да је посебно
важно да директор школе, у којој се почиње
са учењем кинеског језика, непосредно упозна
кинеску културу и знаменитости, доживи
непрегледно богатство и садржајност традиције
како древне цивилизације тако и ове савремене.
За мене лично ово путовање је било импресивно,
обогатила сам своје искуство и добила нове
подстицаје за рад у школи. Свакако да је
сарадња са институтом Конфучије постављена
на стабилне основе и да убудуће очекујемо
развијање програма који су већ отпочети у нашој
школи, како што се тиче учења језика, тако и
упознавања са кинеском културом.
Шта је то што нове генерације доносе, а старе односе са собом?
Поставиле сте ми такорећи филозофско питање. Свака генерација је јединствена и непоновљива као што
је ученик индивидуа. Нове генерације доносе нова интересовања и свој систем вредности, остављајући
трагове на различите начине. Ми у школи чувамо успомене, а најдрогеценије су оне у којима смо кроз
рад и остварили добре резултате, креативна постигнућа, научили ученике да негују другарство и људске
вредности. Трагови које генерације остављају за собом су често инспирација за професоре као и за будуће
ученике. Они су нека врста оријентира како се може размишљати, радити и деловати. Поменула бих
хуманитарне акције којих је у последње време било много, а по њима, такође, памтимо ученике. На ово
питање није лако одговорити упркос мом богатом радном искуству. Промене се дешавају поступно. Нове
генерације ученика су у већој мери везане за савремене технологије; њихов идентитет, као и друштвени
живот везује се за друштвене мреже. Међутим, постоји нешо што је константно, што повезује све ученике.
То је, пре свега, младалачка енергија, радозналост и отвореност према новом и променама. Та младалачка
енергија је задивљујућа и она делује обнављајуће на нас са богатијим радним и животним искуством.
Како је то бити директор наше Гимназије?
То је част и велика одговорност, изазов. Сваки дан је веома узбудљив. Монотоније нема, осим можда у
неким административним пословима. Ово је посао који подразумева спремност да се најбољи део животне
енергије емитује на послу. Он се заиста мора радити целим бићем и јасном визијом. Такође, потребно је
опредељење да је добро радити за заједницу и општи интерес, радити за младе нараштаје користећи се
искуствима претходних генерација. Има тешких тренутака и стресних ситуација са којима се директор
Гимназије мора хватати у коштац, али исто тако има и сјајних, када је директор сведок креативног рада, док
посматра те ученике, таленте који се у школи расцветавају, нарочито током четворогодишњег школовања.
Тако, рецимо, овај интервју са вама ми је право задовољство, јер га радимо већ неколико година и сада
осетим промену. Од опрезних, помало стидљивих новинарки, сада наступате самопоуздано, са јасно
артикулисаним ставовима, што сматрам последицом нашег рада у школи.
Шта бисте поручили великој породици Гимазије „Светозар Марковић“?
Не заборавите да су дани проведени у Гимназији јединствени и непоновљиви! Сваки дан је прилика
да доживљавате узлете сазнања, богатите животнo искуство, научите нешто ново, проникнете у тајну
постојања, осветлите микрокосмос и разумете свет. Дајте у сваком дану све од себе да тренуци у школи буду
испуњени смислом и да протичу у испољавању креативне енергије чије клице су сасвим сигурно скривене у
свакоме од нас!
											Теодора Ђокић, IV9
											Милица Пајић, IV5

3

Инклузија
Интервју са Љиљаном Арађански Рајков,
школским психологом, координатором пројекта
Регионална подршка инклузивном образовању
у Гимназији „Светозар Марковић“ Нови Сад
На који начин се одвијао пројекат у нашој школи и
како је дошло до сарадње?
Пројекат је трајао 35 месеци, осим наше Гимназије,
из Србије је учествовала само још Седма
београдска гимназија. Финансијери пројекта су
били Савет Европе и Европска Унија. Обухватио
је, осим ученика, наставника и родитеља и
колеге које се баве доношењем закона из области
просвете. Када имате на уму обимност пројекта,
схватите да је већ само то што сте „прошли“ на
конкурсу, успех сам по себи. Затим је уследила
фаза осмишљавања пројекта, односно подношење
Учесници националне конференције РПИО Златибор октобар 2015.
предлога активности. Да бисмо на одговарајући начин прошли кроз све фазе пројекта, Центар за образовне политике,
као организација одабрана од стране СЕ и ЕУ, био нам је од велике помоћи. Посебно нас је обрадовало кад смо
„открили“ да у ЦОП-у ради Милица Граховац, бивша ученица наше Гимназије. Мада смо и даље морали да будемо
високо професионални, сарадња је била с више радости. Овај пут, Милица је учила нас, пажљиво, корак по корак,
током целог трајања пројекта. Осмисли смо школски потпројекат „Ми имамо таленат“, детаљно разрадили план
активности, и кад је грант од око 10.000 евра стигао на школски рачун у фебруару 2015, кренули са реализацијом.
Да ли мислите да је овакав пројекат добар и да је било неопходно направити овако нешто, не само у нашој школи и
земљи, већ и у свету?
Пројекат је спроведен у 49 школа из 7 земаља, односно региона југоисточног Балкана. Учешће у овако обухватном и
комплексном пројекту је драгоцено искуство за све учеснике. Део пројекта се састојао из размене искустава учесника
на националним и међународним конференцијама. То „ослушкивање“ какви смо ми у односу на друге школе, односно
какви су наши изазови у поређењу са другим колегама из Србије, колегама из Хрватске, БиХ, Албаније, Црне Горе,
Косова и Македоније, искуство је које нам је дало повратне информације о квалитету нашег рада и идеје за даље
активности. Знате, ако боравите само у својој кући, увек ћете наћи шта да поправљате. Али, тек кад завирите у друге
куће, имаћете представу колико је ваша кућа чврста, лепа и функционална.
Какву су резултати пројекта у нашој школи?
Постоје две врсте „последица“ пројекта РПИО у нашој школи. Прва се односи на наставнике (42), ученике (63) и
родитеље (26) који су директно учествовали у пројекту. Стекли смо фантастична искуства током едукација, путовања,
учешћа у радионицама, током заједничког рада у свим фазама. Активности је било толико да би нам требао посебан
текст само да их набројим. Искуства преносимо осталим наставницима, ученицима и родитељима. Стога се свест о
важности рада са талентованим ученицима, што је био један од циљева школског пројекта, повећава. То се огледа у
томе што имамо више активности ван учионица, које покрећу и наставници и ученици.
Друга врста „последица“ је материјална. „Кутак за даровите“ који се налази у Инфо центру опремљен је новим
намештајем, компјутерима и полицом за књиге (чула сам да се вама, новинарима, јако свиђа). Набављени су и
софтвери са циљем да настава буде занимљивија и динамичнија. Софтвери су у учионицама 3, 11 и 12. У оквиру
пројекта су постављени и гелендери на главном и на ђачком улазу у школу како би се олакшао улазак особама
са отежаним кретањем. Од ових средстава је на другом спрату реконструисана рачунарска мрежа и спроведен
квалитетнији Интернет.
Како Ви, као просветни радник, гледате на различитости међу ученицима?
Различитости су нужан, неопходан и прелеп део сваког суживота, па и овог у школи. Замислите да различитости нема.
Било би нам досадно и монотоно, зар не? Како бисмо напредовали и развијали се, ако бисмо сви имали исте ставове,
исто понашање, исте идеје? Наравно, важно је да се и у различитостима узајамно поштујемо, имамо добре намере и
добру вољу кад наиђемо на проблем. На тај начин ће наша заједничка „кућа“ и даље бити чврста, лепа и функционална.
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Интервју са педагогом Драганом Бајатовић
Инклузија подразумева право сваког детета на образовање, почевши од предшколског узраста до високог образовања.
Она обухвата децу са сметњама у развоју, децу са инвалидитетом, децу из маргинализованих група, даровиту децу. То
би значило да наведене групације треба да се нађу у редовном образовном систему. Како бисмо сазанали у којој мери
је инклузија присутна у систему, и на који начин подстиче овакве групе деце, поразговарали смо са педагогом наше
Гимназије, Драганом Бајатовић.
На који начин инклузија помаже ученицима и који су конкретни примери из наше школе?
Деца су укључена у инклузију, они је стварају, ми смо само ту да их на то подстичемо. Инклузија је присутна у
образовању, где сви ми који смо различити, имамо право да будемо једнаки, а то је у шанси коју нам даје образовање.
Овај систем где је укључено инклузивно образовање је заправо систем за све. Оно што инклузија нуди, јесте могућност
доћи у одељење, бити свој и на свој начин савладати наставни садржај.
Први пут у нашем школству од када постоји наша Гимназија, имамо случај дечака који има одређене поремећаје из
спектра аутизма. То је за нас једно ново искуство и ми сви се трудимо да буде део нас, како у социјалном миљеу тако и у
могућности да савлада одређено наставно градиво.
Где се наша школа налази када је у питању инклузија?
Ми наше инклузивно образовање унапређујемо иновацијама на пољу ИОП-а и то за децу која су талентована,
даровита. У плану почиње израда четири ИОП-а. Инклузију не схватамо само као приступ деци која имају одређене
потешкоће, она пружа помоћ и деци која се разликују од осталих у сфери интересовања, радозналости и креативности.
Морам да напоменем да је једна од наших ученица, матуранткиња, на светском конкурсу фотографије ушла међу десет
најуспешнијих кандидата. То је оно што је инклузивно. Није толико честа појава да нечији радови буду изложени
у Централној галерији у Лондону. У нашу школу иду и ђаци који су специфични по својим способностима и
постигнућима у Петници, где истражују као млади научници. Њихови радови који ће бити објављени у часописима су
такође инклузивни.
Да ли сматрате да је потребно да инклузија обухвати све образовне установе?
Инклузија је приступ животу. Тешко да може бити великих резултата ако је само један сегмент друштва прихвати.
Као што је школа прихватила инклузивно образовање, нико нас није припремао за то, прихватили смо је срцем, исто
тако морају и све друге институције друштва. Веома је важно да дечаку који не може да хода, који користи средства
за сналажење у простору, пружимо приступ било којој институцији. Битно је да се окренмо сви једни ка другима и
видимо коме је потребна та рука помоћи. Моје двадесетогодишње искуство рада као педагога, говори ми да је деци која
имају одређене потешкоће тешко без нас, али исто тако ми пуно учимо од њих. Колико се образовни систем развија и
расте уз инклузивно образовање толико треба и једна држава.
Колико је тешко Вама, као професору да се укључите и прпипремите за процес инклузије?
Није тешко, само захтева доста припреме. Од првог дана када је дошао дечак који болује од церебралне парализе па до
данас, ни једног тренутка нисам размишљала да ли треба, већ како могу да му помогнем. Сматрам да је такав став дао
резултате да наша Гимназија буде у Министарству просвете у Новом Саду и у Бегораду прихваћена као једна од школа
примера како треба да се негује инклузивно образовање.
Милица Бундало, II5
Данијела Рајчевић, II5

Кутак за даровите

Пројекат Развионица

Пројекат „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ или
само Развионица трајао је 36 месеци од јула 2012. до јула 2015. године. Најважнији циљ овог пројекта је даљи развој
образовања у Србији кроз јачање „троугла знања“, који чине образовање, истраживање и иновација, и кроз побољшање
учинка образовног система. Све то доприноси укупном порасту нивоа знања, вештина и оспособљености у друштву,
тако се развија људски капитал у Србији. Пројекат у коме је учествовала и наша Гимназија финансирала je Европска
унија, а носилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Развионица се састоји од четири компоненте које треба да омогуће:
1. Иновирање општих основа учења и наставе
2. Професионални развој наставника, са посебним фокусом на развој трансверзалних компетенција
3. Изградњу одрживе и успешне сарадње између истраживача, практичара и креатора образовних политика
4. Успостављање и опремање школа-вежбаоница, које ће служити као наставне базе за професионални развој
наставника.

Интервју са Зорицом Николетић, координатором пројекта
Наша Гимназија изразила је спремност да се мења укључивањем у пројекат
„Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој
људског капитала“ – Развионица и уласком у Оглед за примену приступа настави
усмереној на учење и развој компетенција ученика.
О детаљима овог пројекта поразговарали смо са помоћником директора за
наставу, Зорицом Николетић.
Који је био ваш задатак као координатора пројекта?
Мој задатак као координатора је био да повежем све актере тих промена:
наставници, ученици, родитељи, педагошки саветници, локална заједница. Идеја
је била да се преко стручних органа школе сви упознају и укључе у пројекат.
Мој задатак је био да пратим и координирам њихов рад, пре свега рад Педагошког колегијума, Наставничког већа,
Стручних већа. У току трајања пројекта (две године) на сваком од састанака стручних органа тема је била и Развионица
(докле се стигло, какви су резултати, припрема за наредне активности). Један од задатака је био и креирање педагошке
документације, пре свега писање Анекса школског програма којим смо дефинисали нов приступ настави у нашој школи
који је усмерен на учење и развој компетенција.
Које иновације су уведене у наставу?
У наставу смо увели: истраживачки приступ (креативна и тематска настава, пројектна настава, ванучионичка настава),
интердисциплинарни приступ, неговање критичког става, каријерно вођење. Кроз педагошку документацију се добра
пракса наставника систематизовала и промовисала. На тај начин су промовисани поједини професори као и њихове
идеје што је подстицајно деловало и на остале да се укључе.
Од конкретних пројеката учења и догађаја који су настали у оквиру пројекта су: Дан креатвности, Ликовна колонија са
каталогом, креативни радови ученика из историје, Недеља здравља, Угледни часови, формативно оцењивање, филмови
ученика...
Који су ефекти овог пројекта?
Поред опремања школе, наставници су и професионално напредовали. Добили су прилику да унапреде вештине учења,
подигну компетенције на виши ниво и оснаже лични развој. Кроз обуку је прошло 75 наставника, са укупно 4360 сати
обуке. Наша школа бележи значајне резултате када је у питању успех ђака на нивоу школе и изостанци по ученику у
протекле четири године.
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Данијела Рајчевић, II5
Милица Бундало, II5

Помози себи - информиши се!
Посета ЕУ Инфо центру

Желиш да се школујеш у иностранству?
Занима те активизам и волонтирање? Желиш
да прошириш знање о стипендирању у ЕУ?
Уколико су твоји одговори на постављена
питања потврдни, пронашли смо право место
за тебе − ЕУ Инфо центар.
Новинарска секција наше Гимназије
је посетила овај центар, где су нас у
пријатељској атмосфери дочекали љубазни
домаћини Бранислава Опрановић и Милисав
Милинковић.

Уколико дођете у ЕУ Инфо кутак можете да сазнате на који начин до средњошколских и студентских стипендија,
како се прикључити различитим програмима који омогућавају размену ђака и студената, како да, као волонтери,
боравите у ЕУ и научите језик нове средине, као и који програми постоје за помоћ младима у раду на реализацији
различитих пројеката и манифестација.
Све податке о начину на који функционише систем размене, сајтовима на којима се налазе информације о условима
стипендирања ђака и студената у школама и на универзитетима у Европи и о пријавним формуларима који се могу
попунити и послати путем Интернета, можете пронаћи у центру. Оно што је нас највише интересовало је најзначајнији
програм за стипендирање, Еразмус + (Erasmus Plus). Имали смо прилику да погледамо и искуства младих који су били
део програма. Један студент је приликом размене у оквиру семестра слушао предавања на три европска универзитета,
који се налазе у различитим државама, при чему је, осим што је учио нове језике, имао прилику да се упозна и са начином
на који се одвија студентски живот у Европи. Нагласио је да му је ово искуство потпуно променило живот. Сазнали смо
много тога и о сервису за волонтирање у Европи (European Voluntary Service) који младима пружа могућност да потпуно
бесплатно проведу неколико месеци у иностранству волонтирајући у области која их занима.
У центру можете пронаћи и разноврсне публикације о ЕУ и Европи које су доступне на различитим језицима:
српском, енглеском, мађарском, румунском, немачком, француском итд. Центар свакодневно добија најпознатије
европске часописе које можете читати и сазанати више о дешавањима у Европи из прве руке. Такође, пошто су часописи
писани на енглеском, француском, немачком, италијанском, шпанском, мађарском, и другим језицима, читањем можете
побољшати своје знање страних језика.
О љубазности и спремности на сарадњу и помоћ говори чињеница да су врата центра отворена свима који
желе да искористе информативни материјал и рачунаре, као и онима којима више значи жива реч. Подржавају и
организују манифестације попут Европске недеље мобилности, Фестивала европског филма, Зелене недеље – у оквиру
које су организовали флеш моб уз помоћ девет новосадских плесних школа. Дефиле новосадских бициклиста који су
организовали у сарадњи са Новосадском критичном масом, учествовали су у Ноћи истраживача и планирају још многе
активности, пре свега за младе. Уколико желите да се активирате и помогнете успешном остваривању ових и сличних
дешавања, ЕУ Инфо кутак је и више него спреман да вам помогне и ангажује вас. Кутак је отворен сваког радног дана од
10 до 19 часова на адреси Булевар Михајла Пупина 17.
Не плаши се промена, већ се покрени и промени свој живот набоље. Сада су праве године за стварање успомена и
склапање познанстава. Сутра ћеш бити срећан због одлука које доносиш данас.
Информиши се и помози себи!
											 Јелена Секулић, IV9
											 Теодора Ђокић, IV9
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Ученици I8 су у новем
бру 2015. године са
библиотекарком Санд
ром Антић учествовали
у хуманитарној мани
фестацији Друштва
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Новог Сада поводом
Светског дана борбе
против дијабетеса у сим
боличној шетњи са
кишобранима.

У Гимназији је почела са радом секција за
класични и библијски грчки језик. Ученици
наше школе имају прилику да се упознају са
фонетиком и морфологијом грчког језика на
предавањима професора Илије Марчетића,
магистра теологије и професорке Александре
Ваван, дипл. класичног филолога.
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Катарином Глувић посетили Народну
скупштину у Београду. Тамо су се упознали
са начинима рада ове институције и научили
нешто ново.

деца
посетила су нас
Децембра 2015.
дом
во
по
у,
рче у Футог
из вртића Бибе
ни бело”,
но
цр
и
“н
м
цо
са де
програма за рад
дима,
ро
на
ца упознала са
Футога,
у којој су нас де
ма
ти
ос
ит
а и знамен
манифестацијам
ш психолог
ог догађаја су на
организатори ов
ић педагог
Љубица Попов
Јована Јоцић и
рч
танове Бибе е.
предшколске ус
т
2015. године пе
Дана 4. децембра
ковић“
ар
М
р
за
то
ије „Све
ученика Гимназ
јез
г ика
есорке мађарско
у пратњи проф
т,
ми
Ш
Едит Ковач
и књижевности,
ичењу
км
та
ом
на финалн
учествовали су
обали
робна палата на
под називом „Ча
мпешти.
Дунава“ у Буди

10

етог Саве. У
ија поводом Св
ем
ад
ак
а
ан
еч
св
27. 1. одржана је
сидор Бајић“,
узичке школе ,,И
наше Гимназије.
организацији М
огдан Шупут” и
“Б
јн
за
ди
за
ле
, Шко
Балетске школе
част
азије имали смо
сали наше Гимн
цу
ој
ки
ан
ан
еч
Бр
Св
,
у
да
р
18. фебруа
у из Београ
ли,
љку и новинарк
зе
те
еу
ди
пр
во
,
су
мо
бе
ти
се
да угос
чери на
у домаћина те ве
илан Бабић.
Домановић. Улог
сна Форкаш и М
Ве
,
ић
ув
Гл
на
ри
та
нову књигу
у
Ка
а
ој
св
професориц
едставила
пр
ом
ик
ил
пр
овом
им искуствима
Бранкица нам је
ворила је о свој
Го
“.
бе
те
з
љамо о
бе
а
гл
и сами размиш
„Не бих ово мо
а нас је тада да
ел
ав
Н
а.
им
њ
и размишља
а.
ама које он пруж
живот у и прилик

Локална неф
ормална ин
ицијатива
инжињери
“Млади
” заједно са
Покретом
Војводине
горана
је спровела
едукацију уч
из области
еника
заштите од
пожара 18.
2016. у орга
и 19. 2.
низацији п
ро
проф. Руж
ице Петрови ф. Ибоје Чепреги и
ћ.

1. марта 20
16. године
у Свечаној
Гимназије
сали
“Светозар
Марковић”
је модна рев
одржана
ија “Прошет
ај за Теодо
ревије је би
ру”. Циљ
ло сакупљ
ање средст
Теодоре М
ава за лечењ
илић, која
е
б
олује од ле
Учесници
укемије.
су прошетал
и носећи н
дизајнирал
акит који је
а Јелена Зар
ић
као и лепти
р машне ко , ученица Гимназије,
је је дизајн
Александа
ирао
р Топић, а
координат
догађаја би
ор целог
ла је профес
орка енглес
Вучковић.
ког Данка

ој секцији наше
11. фебруара 2016. Новинарск
за часопис
а
лом
Гимназије уручена је дип
треће место на
о
оји
осв
је
који
“Гимназијалац”
најбољи школски
Републичком такмичењу за
језик и књижевност.
часопис Друштва за српски
Николић са својим
Професорка Драгица Илић
модну ревију у
ученицима организовала је
етозар Марковић”,
“Св
ије
Свечаној сали Гимназ
а мењала од
тиме показавши како се мод
еног доба. Ревија
рем
сав
до
све
па
а
век
старог
ине. Модели и
год
6.
је одржана 10. марта 201
првих, других,
из
и
ниц
уче
и
дизајнери су бил
Гимназије.
трећих и четвртих разреда

Данијела Рајчевић, II5
Милица Бундало, II5

Светосавска академија
Свечана академија поводом обележавања школске славе је
окупила и ове године четири школе: Гимназију “Светозар
Марковић”, Музичку школу “Исидор Бајић”, Балетску
школу у Новом Саду и Школу за дизајн “Богдан Шупут” .
Овогодишња академија носила је назив “Гроб кога нема”, а
програм је реализован у Свечаној сали наше Гимназије.
Свака школа je имала неизоставан удео. Музичка школа
са мешовитим и женским хором улепшала је цео догађај
изводећи различите нумере: “Химна
Светом Сави”, “Тропар Светом Сави”, “Свјати Боже”,
“Полијелеј” и многе друге.
У паузама између нумера, наши ученици, које су припремале
професорке наше Гимназије Соња Бјелогрлић и Бранка
Букарица, рецитовали су различите црквене и световне
текстове посвећене Светом Сави. Учесници су били: Сара
Илић III5, Исидор Николетић III5, Виолета Марић IV5,
Софија Милков I6, Сара Стојановић III5, Лука Томашевић
III6, Кристина Савић III5, Никола Пантелић III5, Тијана
Лековић III5, Милица Грубач III5 и Бојан Попржен III4.
Посебан утисак је оставило читање одломака из Јеванђеља
по Јовaну на старогрчком језику, које је припремио ученик
Данило Лучић IV8 уз помоћ вероучитеља Илије Марчетића.
При завршници девојке из Балетске школе одиграле су
кореографију коју је припремила професорка Александра
Кетиг. Играле су Катарина Дојчев, Ксенија Јовићевић,
Теодора Пушић и Ана Стојшин.
Гледаоци су осим у предивном догађају могли да уживају
и у изложби слика која је украсила Свечану салу, а коју су
припремили ученици Школе за дизајн “Богдан Шупут”.
На крају је у зборници наше Гимназије одржан и коктел за
госте, што је представљало савршен завршетак академије.
Са нестрпљењем очекујемо Савиндан следеће године и
поновно дружење са осталим школама!
		
Катарина Грковић, III3

19. ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ
Републичко такмичење у беседништву по деветнаести пут је одржано у суботу 5. 3. 2016. године у нашој
Гимназији. Задата тема била је “Границе мог језика су границе мог света”, а стручни жири чинили су:
1. проф. др Сретен Петровић, редовни професор (у пензији) Филолошког факултета у Београду, одсек:
Естетика
2. проф. др Бранка Јакшић-Провчи, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, одсек:
Медијске студије (предмет: Реторика)
3. доц. др Уна Поповић, секретар Српског филозофског друштва и доцент Филозофског факултета у
Новом Саду, одсек: Филозофија (предмет: Естетика).
Победник такмичења у дисциплини аргументација и садржај говора као и естетско-стилски елементи је
Лука Рангелов из “Шесте београдске гимназије” из Београда, а у дисциплини еx tempore (импровизовани
говор) Ђина Главчић Костић из “Пожеревачке гимназије”. Милица Грубач из наше Гимназије освојила је
глас публике и треће место из импровизације.
Одломак беседе Милице Грубач
Границе мог света су границе мог језика
Ко су хероји данас − теорија неизрецивог
Има ли данас хероја? Ко су ти људи? Да ли је њихово херојство
изрециво будући да нам икона савремене филозофије забрањује
да говоримо изван граница свог језика и његовог света, налажући
изричито да о ономе о чему се не може говорити, да се о томе мора
ћутати.
Кренимо опет редом.
Како се осећа непобедиви Новак Ђоковић док фина вимблдонска
публика увредљиво навија против њега? Он једноствано игра и ћути.
Ћути и побеђује. Можда у себи каже: “Ево, опет навијају за мене,
морам бити још бољи!”
А јесте ли можда приметили у аутобусима масу наших жена,
очигледно у дуговима и бригама, губитнице транзиције, како се,
држећи се за шипку аутобуса, труде да то сакрију и сачувају минимум достојанства и своју урођену
финоћу, чак и лепоту, својом културом, изгледом, манирима? Нису ли те наше тетке, те наше сестре, оне
праве хероине?
Или, како се осећа стари и сиромашни професор када гледа на екрану своје изванредне ученике у
улози нових политичких моћника који су потпуно заборавили на све вредности којима их је годинама
мукотрпно учио, пре свега личним примером. Наравно и он ћути.
Ево још једне вежбе о неизрецивом.
Сиријац, са бебом у наручју, преко мора и врлети бежи од рата, док поред њега на аутопуту ка Суботици,
аутомобили лете, а он жури и ћути. Не жали се, чак је и насмејан, иде у − нов живот?
Ово су све данашњи хероји, најобичнији људи. И они, баш као и стари хероји, знају да су кажњени без
икакве своје кривице. Понижени и повређени, они бирају живот, кажу му ДА. Они бирају своју доброту
и ћуте. Стари Латини кажу: Fortis est qui se vincit тј. Храбар је онај ко побеђује себе, а нису ли такви и сви
наши хероји. Протерани у неку другу димензију, маскирани у обичне људе, невидљиви.
Збиља господо, поред колико хероја сте прошли данас? Да ли сте их можда уочили?
Ако јесте, и то је већ нешто. Стога, срећан пут у другу димензију. Не одустајте од вежби и пута у
неизрециво!
Ионако, о ономе о чему се не може говорити, о томе се мора ћутати!
											Милица Грубач, III5
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Doctor
Doctor Faustus
Faustus
Creative English је секција која омогућава ученицима да се изразе на енглеском језику на креативан начин − кроз музику,
плес, поезију или драму. Након седам година разноврсних музичко-сценских извођења сегмената драме и мјузикла („Ромео и
Јулија“, „Робин Худ“, „ Бриљантин“, Чаробњак из Оза“, „Чикаго“), изложби („Светини Битлси“ ) и других извођења на школским
манифестацијама, сајмовима образовања и културним догађајима, секција Creative English прераста у Драмску секцију на енглеском
језику.
На такмичењу Language Drama Lab које је организовала Градска
библиотека у Новом Саду и Британски савет представа Doctor Faustus освојила је следеће награде:
1. место за режију представе − Данка Вучковић, професор
енглеског језика
1. место за представу у целини, ова представа је проглашена
представом фестивала (од укупно 20 представа основних и
средњих школа са територије Србије и Републике Српске)
1. место за дизајн сцене и костима у представи
Специјална награда за шминку у представи − Милица Пајић IV5
2. место за језичко-педагошки рад − Данка Вучковић, професор
енглеског језика
2. место за улогу Evil Angel- Ивана Пејак IV5
3. место за улогу Covetousnes − Севђуље Рамадани IV5
3. место за улогу Doctor John Faustus − Данило Лучић IV8
3. место за улогу Storyteller − Дарјан Рац III5
О редитељу представе :
Данка Вучковић је рођена 1983. године у Бијељини. Завршила
је средњу музичку школу „Исидор Бајић“ у Новом Саду, смер:
Музички извођач-хармоникаш. Студије енглеског језика и
књижевности завршила је на Филозофском факултету у Новом
Сад. У Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду ради
од 2008. године као професорица енглеског језика. У жељи да
обједини своје две љубави, страни језик и уметност, оснива
секцију Creative English, а једно време водила је и гимназијски
хор и оркестар. Поред рада у школи, бави се превођењем и
писањем за креативну наставу енглеског језика. Оснивач је и
председница Удружења „Здраво“, које се бави промовисањем
здравих стилова живота и екологије, а остварила се и као
програмска директорица фестивала „Млади, здраво да сте!“
и аутор је пројеката подржаних од стране Министарства
омладине и спорта, Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину и града Новог Сада.
У слободно време бави се латиноамеричким плесовима.
Интервју са редитељем, Данком Вучковић
Како сте изабрали да нам дочарате дуализам људске душе и његову располућеност између добра и зла, због чега сте изабрали причу о
Фаусту?
Још као студент енглеске књижевности спознала поруке елизабетанске трагедије, а управо „Доктор Фауст“ се бави овом универзалном
темом, борба свелости и таме у људској души. Успешно је приказано човеково стремљење ка апсолутном и његова незасита жеђ за
знањем због које се губи Рај. И сам писац Кристофер Марло, уводи ликове који се код Гетеа не појављују − Доброг анђела и Злог анђела
сваки пут када Фауст почне размишљати о својој смртној души. Анђели представљају персонификацију апстрактних концепата светла
и таме. Док Добри анђео представља Фаустову жељу да се покаје, Зли анђео га искушава и мами га да остане лојалан ђаволу. Користећи
адекватну музичку позадину и пригушено светло, желела сам да прикажем да се ова борба заправо одиграва у самој Фаустовој глави.
Да ли је било захтевно одабрати праву екипу за рад, како сте изабрали ову поставу глумаца?
Велики изазов је био свести овако комплексно дело на 45 минута и 15 глумаца, како су пропозиције такмичења налагале. Будући да је у
оригиналном делу број ликова троструко већи и трајање дела дуже, требало је времена за разматрање и велико умеће у избору глумаца
и броја сцена, а да се притом не изгуби смисао и квалитет. Зато сам организовала две аудиције и неколико проба на којима се сваки
глумац ставио у улогу анђела или демона, или једног од смртних грехова, импровизујући текст. На свакој проби бисмо се прво бавили
техникама глуме, сценским покретом и дикцијом. Сви су имали обавезу да прочитају драмско дело и да уоче сукобе, ликове, етичке,
социјалне и психолошке проблеме који покрећу ово драмско дело. Након неколико проба, искристалисало се коме која улога најбоље
лежи. Ученик који је тумачио Доктора Џона Фауста, Данило Лучић, имао је велики задатак − меморисати дугачке Фаустове монологе,
што представља врло озбиљан текст на енглеском језику и бити концентрисан од почетка до краја дела, без паузе.
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Колико времена сте се спремали, радили на представи. Да ли је било тешких момената?
Радили смо два месеца, од момента када смо сазнали за такмичење до самог извођења. Најтеже је било окупити ученике истовремено, будући
да су то сјајна деца која имају и других талената и баве се и спортом, музиком, фотографијом, плесом, или су чак и хонорарно ангажовани. У
почетку смо се састајали два пута недељно, али како се премијера приближавала, распоред проба постајао је чешћи, радили смо и викендом,
а пробе су трајале и до осам сати. Када глумац стане на „даске које живот значе“ и светла се упале, заборави се на све остало, чак и на жеђ, па
је моја идеја о пикнику у школи била неопходна као решење проблема. Негде између Фаустовог потписивања пакта са ђаволом и призивања
духова Јелене Тројанске и Александра Македонског, уживали бисмо на заслуженим паузама, частећи се палачинкама, гибаницом и колачима
које смо заједно припремали ученици, родитељи и ја.
Публика је приметила изванредан избор костима и сјајну шминку на лицима младих
глумаца, да ли сте за то имали нечију помоћ и подршку?
Избор костима и шминке захтевао је додатне сате истраживања и израде. Користили
смо постојеће костиме и реквизите, али многе смо морали и сами да скројимо. Док
је једна група радила на сцени, други су израђивали крила за анђеле, лепили перје,
правили „Књигу чини“ и гране за сцену у шуми, секли и прекројавали костиме. За
самог наратора нацртала сам скицу по којој се сашио костим какав би носиле дворске
луде, јер наш наратор је казивао поруку дела, баш као што су то радиле и Шекспирове
„паметне луде“. Код смртних грехова поиграли смо се бојама: Завист носи зелени
костим и змију, Похлепа је у боји злата и држи ковчежић са драгоценостима, Бес је у
пламено- црвеној хаљини са шиљцима, Лењост се на сцену појављује у пиџами, док
се Прождрљивост шета са виљушком и салветом око врата. Изазов су представљали
и специјални ефекти попут Фаустове крви приликом самог потписивања пакта и
моменат када се и сам Пакао отвори, а из њега изађу „изгубљене душе“. Ученица
Милица Пајић, професионални шминкер, допринела је карактеризацији ликова и
успела да од матуранта направи „оличење зла“ − самог Луцифера. За то јој је додељена
и специјална награда. Шминкање се одвија и током саме представе, будући да исти
глумци тумаче и до четири лика. Управо тај тимски рад и дух заједништва који
негујем код ученика на такмичењу је препознао и жири, па ми је додељена и награда
за језичко-педагошки рад.
Да ли постоји неко осећање или емоција коју сте желели да гледаоци осете током и
након представе? Какву поруку сте желели да пренесете?
Сматрам да су реакције публике битне. Свака емоција је важна. Мислим да ce у
овом времену сулудих трендова и негирања емоција лакше долази до истине кроз
представу. Уколико дајемо искрену емоцију, публика ће то осетити. Тако сазнајемо
да ли су нашe порукe пронашле пут до људи. Порука коју ово дело носи не јењава ни
данас. Свако од нас треба да се запита да ли је пут којим ходамо поплочан гресима
или је то пут до Раја, да ли нас воде анђеоске или демонске силе .
Да ли сте задовољни оствареним пласманом на драмском фестивалу, и реакцијама гледалаца?
Сам процес рада био је интересантан. Труд и посвећеност су били најбитнији, настојали смо дати све од себе, а награде су после саме дошле.
Рад, посвећеност, креативност, дух заједништва − то је лекција коју покушавам пренети својим ученицима.
Да ли људи који нису гледали, или они који би још једном да осете спектакл на сцени имају могућност још једном да вас виде и где?
Представа треба да се изведе на Вишејезичном фестивалу школског театра у Новом Саду, које организује Гимназија „Исидора Секулић“ у
априлу. А можда у међувремену будемо позвани још негде.
Своје гледаоце остављате са одушевљењем у гласу и сјајем у очима, да ли планирате да у будућности радите на овако тешким за извођење, а
опет сјајно реализованим представама? Или, вам више пријају мјузикли?
Ја сам, такорећи, цео свој живот провела на сцени − музика и плес играју велику улогу у мом животу, па отуда и идеја да ту љубав пренесем
и својим ученицима, без обзира на то што предајем енглески језик. Чини ми се да је ова комбинација добитна и намеравам и даље тиме да се
бавим. Време ће показати да ли ће то бити овако успешно.
Да ли имате већ у плану следећи комад који бисте представили публици?
Да, али то нека за сада остане тајна.
Интервју са Лучић Данилом, главним глумцем представе „Доктор Фауст“
Да ли ти се допао лик ког си играо? Колико је тешко било припремати се и како си
се осећао приликом изведбе? Да ли постоји неки сегмент личности са којим би могао
да се поистоветиш?
Лик који сам тумачио био је врло комплексан, и да, допао ми се. Није ми било
тешко јер је глума нешто што ме опушта и оно што радим са љубављу. Уживао сам
припремајући се и представљајући је публици, иако, морам признати да је у неку
руку било захтевно. Поистоветио бих се са својим ликом, разумем његове емоције и
његова размишљања. Мислим да свако од нас жели да пронађе сврху овоземаљског
живота, а вероватно бих и ја, у таквим околностима продао душу ради задовољства
у којим је Фауст уживао (смех).
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Да ли ти је ово први пут да си глумио у представи на енглеском језику, како је било говорити тако захтеван и дуг текст британским акцентом?
Да ли је ово твоје прво представљање на „даскама које живот значе“?
Да, ово јесте моја прва представа на енглеском језику. И негде моје прво представљање публици у форми главне улоге. Није било једноставно
говорити британским акцентом, али уз помоћ ментора као што је професорица Данка, све је савладиво (смех).
Осврнимо се на 10. децембар 2015, на премијерно извођење представе, шта за тебе значи овај датум? Да ли постоји емоција или осећање које би
закуцало на „врата сећања“?
Па свакако да ћу од сад овај датум прослављати као други рођендан! Сетим се често премијере представе и обично то буде моменат након изведбе,
када смо, сви глумци, изашли на позорницу, ухватили за руке и поклонили публици. Тада сам осетио да сам стекао пријатеље и незаборавно
искуство...
Осим што си пример одличног ученика, ти си показао да креативност, таленат и рад пронађу начин да испливају на површину. Освојио си 3.
награду за мушку улогу, да ли си задовољан?
За почетак, хвала на овако лепим речима. Бићу искрен, свака награда је успех, и треба да будемо задовољни што је неко увидео наш квалитет.
Међутим, увек може боље... Сматрам да сам се цео предао и да сам дао све од себе, вероватно сам због великог пожртвовања имао и велика
очекивања, на страну награде, уживао сам у представи и дружењу. Као што сам рекао биће то искуство које ћу сигурно памтити целог живота.

Интервју са Милицом Пајић, главном шминкерком и глумицом представе:
Како се осећаш поводом уручене специјалне награде за шминку у представи, колико је било тешко остварити се у тој причи?
Морам признати да сам била заиста изненађена јер је било потпуно неочекивано. Ово је био изазов јер је сценска шминка нешто са чим се нисам
сретала у пракси пре ове представе. Није ми било тешко, напротив цео овај процес је био предиван јер сам имала подршку пријатеља који су
учествовали у представи, увек су били стрпљиви, помагали ми и давали корисне сугестије.
Шта ти је било најинтересантније током целе представе?
Заиста је тешко издвојити интересантне моменте јер их је било пуно. Свака проба је била другачија, научила сам много тога о глуми, понашању на
сцени, односу са публиком као и о самом делу које смо извели. Оно што је мени донео цео овај процес јесте много лепих успомена, пријатеља и свест
о томе колико је тимски рад битан. Један од коментара који смо добили на додели награда је био „Они дишу као један!“ и то је управо оно што нам је
донело успех и што се видело у сваком нашем покрету на сцени. Лепо је похвалити се наградама и оне су на неки начин званични показатељ успеха
ове представе, али оно што доноси тежину свему овоме јесте оно што се дешавало иза сцене, и то је оно што је мени лично било најинтересантније и
најлепше.
Интервју са Севђуље Рамадани, глумицом представе:
Глумци признају да им је драг период уласка у улогу и увежбавања јер је пун радионица упознавања и поверљивости, како ти гледаш на то?
Читав период стварања и рад на представи је веома леп на неки магичан начин јер влада посебна енергија. Када кренете да радите на некој улози,
заправо улазите у процес оживљавања лика и трагања за најбољим решењима. С обзиром на то да смо за релативно кратко време урадили представу,
мислим да смо имали доста вежби и радионица, поготово на почетку што нам је помогло у стварању тимског духа, да се опустимо и боље упознамо.
Управо оно иза сцене, што се не види, тај процес кроз који смо прошли је незамењив и некако најдражи, а сама представа је резултат тог процеса и
рада.
Глумила си „Covetousness, Lost Soul“, како је било припремати се и играти ову улогу? Да ли си очекивала награду?
Сама помисао да играте грех који долази из пакла је веома занимљива и пружа велику слободу и креативност. Ја сам имала прилику да играм
похлепу и прикажем огромну страст за материјалним. Костим ми је био веома занимљив, доминирала је златна боја, што је помогло да оставим
приметан утисак, и бољем доживљају улоге. Била сам једна од изгубљених душа које се појављују у последњој сцени са веома интересантним
сценским покретом. У суштини, сви смо спремали своје улоге тако што смо доста вежбали и прихватали сугестије. За улогу похлепе освојила сам
треће место за женску улогу, што заиста нисам очекивала. Мислим да је најважније, кад изађете пред публику да се лепо осећате на сцени и уживате
на њој, јер гледаоци то осете. Управо то смо ми успели, уживали смо и дали посебну енергију што је публика као и жири умела да препозна.		
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学习中国很容易!
Учење кинеског је лако!

Часови кинеског језика се од октобра прошле године одржавају у нашој Гимназији.
За све заинтересоване, али и храбре, коначно се пружила прилика да се упознају и ухвате
у коштац са овим прилично популарним и корисним језиком. Знање кинеског језика отвара многа врата
приликом запошљавања, али и у току студирања. Његов значај препознали су и ђаци наше школе. Сваке
среде и четвртка од 19. 30 часова, у учионици групу дочекује љубазна и увек насмејана професорка Су
Јуанјуан. Она је са задовољством прихватила позив за интервју и упознала нас са радом Конфуцијевог
института:
Конфуцијев институт је основан од стране Универзитета у Новом Саду и Факултета пољопривреде и
шумарства у Џеицангу, а свечано отворен у мају 2014. године. Од оснивања, обе установе су успешно
организовале бројне културне активности, како би у што бољем светлу представиле кинески језик и
културу ученицима. Наш циљ је да људи упознају Кину, као и да учврстимо пријатељство наших земаља
и проширимо сарадњу и размене међу њима. То је, заправо, и сврха часова кинеског језика и многих
културних догађаја који су на располагању свима онима који су за то заинтересовани. До сада, успешно
водимо осам центара, где око 400 полазника учествује у разним програмима кинеског језика и културе.
Шта је ХСК и које су његове предности ?
ХСК је међународно признат тест из кинеског језика који оцењује способности кандидата у употреби
кинеског језика у комуникацији, како оној свакодневној, тако и у пословним условима. Конфуцијев институт
у Пекингу испит организује широм света, али такође нуди разне стипендије и могућност школовања у Кини.
Отварање Конфуцијевог института у Новом Саду пружило је српским ђацима и студентима могућност
наставка школовања у Кини.
Како Вам се чини подучавање кинеског језика овде, видите ли напредак код ученика?
Истина, кинески језик је потпуно другачији од енглеског или српског. Међутим, на основу мог искуства,
сматрам да је подучавати ваше ђаке интересантно, никако тешко. Већина њих прилично добро напредује и
има добар став према овом, њима сасвим непознатом језику. Након само једног семестра,
осам ученика из Гимназије “Светозар Марковић” је положило испит ХСК1. Такође, ове године формирали
смо нову групу за почетнике. Драго ми је што овде, заједно са својим колегама, помажем ученицима да
савладају кинески језик. Веома сам задовољна њиховим напретком.
Захваљујем се Гимназији на срдачној подршци при реализацији овог пројекта, као и вашим ученицима који
се труде да што боље упознају кинеску традицију и језик.
Сада, да се вратимо на наслов који значи − Учење кинеског је лако! Заиста, и није толико компликовано,
посебно када радите са нашим стрпљивим предавачима који су ту да отклоне и најмање недоумице.
Надамо се да ћемо са Универзитетом наставити успешну сарадњу и полазницима омогућити још
квалитетнију наставу.

Ивана Граховац, IV3

У посети Гимназији “Франца Прешерна” у Крању

Кренули смо из сунцем окупаног Новог Сада у јутарњим сатима, добро расположени и нестрпљиви да
што пре упознамо наше домаћине. У Крањ смо стигли увече, аутобус се зауставио тачно испред Гимназије
„Франца Прешерна“. Домаћини, ученици и професори крањске гимназије су нас љубазно дочекали уз
пригодан програм и традиционални словеначки хлеб са сољу. Дошао је тренутак да упознамо вршњаке
гимназијалце који ће нам бити непосредни домаћини наредних дана. Били су то занимљиви сусрети,
сналажење на српско-енглеско-словеначком језику, смех, одлазак на прву заједничку вечеру са породицом
домаћина. Топло су нас примили, обрадовали се поклонима које смо понели из Новог Сада (било је ту
сувенира са војвођанским мотивима, чоколадица, књига, али и ајвара и других српских специјалитета).
Боравак у Словенији је био пажљиво испланиран тако да смо могли да се непосредно упознамо са
животом и радом Гимназије „Франца Прешерна“, да разменимо искуства и идеје и да обиђемо Љубљану,
Планицу, Блед и сам Крањ. Изглед Гимназије нас је одушевио на први поглед; ради се о модерној, новој
школској згради, са пространим ходницима, добро опремљеним кабинетима, великом салом за физичко
и функционалном школском кантином. Изненадило нас је то што ученици имају своје ормариће, где
одлажу одећу, књиге и школски прибор, али и кућне папуче које су обавезни да носе док су у школи. Са
својим вршњацима-домаћинима, похађали смо наставу различитих предмета и закључили да упркос
језичкој баријери и другачијем наставном програму, можемо без проблема да пратимо и учествујемо у
активностима на часу. Посебно су нас одушевили рачунарске учионице, кабинет за хемију, огромна сала
за физичко, и биолошки кабинет са препарираним кајманом. У кабинету за хемију, сви ученици су у
паровима, уз надзор професорке, самостално изводили експерименте. Носили смо беле мантиле као прави
истраживачи! Наставници су попут наших, непосредни и сусретљиви. У школској кантини смо могли да
бирамо између два јела, то је била прилика за предах, размену доживљаја са наставе, и наравно дружење.
Послеподне је било резервисано за обилазак главног града Словеније, Љубљане. Уживали смо у јесењим
бојама, Љубљаници и мостовима. Нашу делегацију је примио и градоначелник Љубљане, господин Зоран
Јанковић. Сазнали смо о његовом животном путу, о послу градоначелника, о Љубљани, одговорио је наша
питања и показао нам свечани салон за пријем високих гостију. Другог дана боравка, ђачки парламенти
наше и крањске гимназије, заједно су радили и разматрали проблематику дечијих/ученичких права у Србији
и Словенији. Након паузе за ручак, запутили смо се на прелепу Планицу и Бледско језеро. Доживели смо
Јулијске Алпе у њиховој узбудљивој лепоти, сазнали смо више о скијашким скоковима, чувеној „великанки“,
скакаоници са које су скијаши летели до светских рекорда. У спортском центру смо ужинали, посебно нам се
допао традиционални колач са сувим воћем. На Бледско језеро смо стигли у сумрак, приче и шале, уз чувене
бледске кремпите, било је на претек. Пожурили смо назад, у Крањ, требало је припремити се за заједничко
вечерње дружење свих учесника у клубу „Рона“. Била је то прилика да доживимо вечерњи излазак младих
у Словенији и прошетамо уснулим градом. Последњи пут смо се сви окупили у петак, ради заједничког
обиласка Крања, лепог историјског градића на Кокри и Сави. Још један ручак у гимназијској кантини,
фотографисање и поздрављање са Давидом, Метком, Тиленом, Евом и другим новостеченим пријатељима.
Боравак у Словенији памтићемо по дивном дружењу, упознавању са словеначком културом и образовним
системом, незаборавним крањским кобасицама и „словенској јоти“. Радујемо се доласку наших пријатеља у
марту када ћемо их их угостити и представити им Гимназију и Нови Сад у најлепшем светлу.
											
											 Јован Ђорђић, II2
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Утисци из Словеније

Делегација Гимназије „Светозар Марковић“ из Новог Сада, састављена од седамнаест чланова Ђачког парламента, била је гост
Гимназије „Франца Прешерна“ у Крању, од 17. до 20. новембра 2015. године. Делегацију су предводиле професорке Јована Јоцић, Љиљана Унковић,
Маја Дринчић и Драгана Бошковић Томић. O путовању у Словенију и утисцима које су одатле понели, са нама су своја размишљања поделили
ученици и професори наше Гимназије.
Према речима Иване Пејак, ученице четвртог разреда, ђаци су били смештени у домове својих другара из Крања. Имали су све што им је
било неопходно, чак и много више. Како се бави фотографиијом, њој се ова посета посебно свидела, јер је искористила прилику да на свој начин
прикаже све лепоте Словеније и направи нове фотографије за своју колекцију.
Тара Милачић, ученица другог разреда каже да добродошлицу и посвећеност њихових ђака никад неће заборавити. Нада се да ће бити
позвана да и следеће године иде у Крањ. Наши ђаци су имали прилику да посете околину Крања и његов туристички потенцијал.
- Боравили смо на Олимпијском центру „Планица“, где се сваке године одржавају ски скокови. У повратку смо посетили језеро Блед. Један дан смо
ишли и у Љубљану. Највећи утисак на мене је оставио сам град Крањ. Што се тиче школе, веома ми се допада начин на који је опремљена, имала
сам прилику да присуствујем часовима информатике, географије и математике.
За ученика Горана Марјановића овај догађај представља нешто много више од обичне размене.
-Ја сам четврти разред и моја велика жеља је да наставим образовање у Љубљани. Њихов универзитет нуди велике могућности. Образовање
им се у много чему разликује од нашег. Они поседују такозвани „Електронски дневник“, где се све уписује преко рачунара. Родитељи у року од
петнаест минута сазнају оцене када их ученици добију. Такође, што се мени посебно допало, тзв. кампањско учење готово да не постоји. Све се
учи с разумевањем, стиче се право знање, што је веома битно за наставак образовања, упис на факултет не зависи толико од оцена, колико од
матурског рада, који показује на који начин су ученици савладали градиво. Најјачи утисак на мене је оставила посета градоначелнику Љубљане,
господину Зорану Јанковићу. Имао сам прилику да разговарам с њим и чујем многе мудре савете.
Горан нам открива и да професори имају другачији однос са ученицима, отворенији су за сарадњу и понашају се као пријатељи. Такође, у
гимназији у Крању, постоје утврђени термини писмених и усмених провера знања, како по њиховим речима, ученици не би били под сталним
притиском.
Гордан Принцип, ученик IV5 разреда, испричао нам је своје утиске о овом догађају:
- Док сам боравио у Крању имао сам прилику да присуствујем часовима енглеског језика, информатике и хемије. Веома ми се допада опремљеност
школе, кабинет за информатику поседује најсавремније рачунаре. На часу хемије смо изводили експерименте, опремљеност је, такође, на завидном
нивоу, ученици заиста имају одличне услове за рад. Допао ми се и час енглеског језика, допало ми се то што нема лекција, прича се о актуелним
темама и много више се ради него код нас, али сматрам да је градиво лакше у односу на наше, не само из овог предмета, него и из осталих.
Необично је било то што ученици проводе време у школи у папучама. Још једна ствар која је оставила утисак на мене - млади Словенци имају
другачији однос са родитељима, веома искрен и пријатељски.
Професорка српског језика и књижевности, Драгана Бошковић Томић, поделила је своја искуства о овој посети са нама.
- Постоји разлика међу професорима у Словенији и Србији. Прво што сам приметила је то да немају јединствену зборницу, односно, сви професори
имају своје кабинете, оно што би ми назвали стручна већа, дакле професори словеначког језика и књижевности имају једну канцеларију, и да се
не друже много међусобно, то је можда лепше у нашој школи,пошто цео колектив може да размени неке идеје. Чини ми је да немају заједничке
активности као колектив.
Први културни шок за мене, када смо ушли у школу био је да ученици ходају у папучама, за нас је то заиста невероватно, ја сам то схватила
као да они доживљавају школу као своју другу кућу и према њој се тако и односе. Нема много разлика међу ученицима у Србији и Словенији, ђаци
су свугде исти. Оно што ми се веома допало, а на шта ми не можемо да утичемо је архитектонско решење зграде, дакле, та школа је грађена као
школа, није у строгом центру града, има простора, има велико игралиште и зелене површине.
Што се тиче плана и програма, обиман је као и наш, али су много мања одељења, па мислим да су словеначке колеге у погоднијем положају. Оно
што ми се веома допало, у четвртој години, поред четири редовна часа матерњег језика, матуранти имају и пети, додатни час припреме за
матуру, мада је то више ствар државног уређења него школе. На нивоу државе се прописују само два дела и онда професори матерњег језика са
њима та дела обрађују током читаве године, тако да су они у потпуности спремни и без икакве неизвесности, немира, страха или треме одлазе
на матурски испит.
Сматрам да би овако нешто требало да се понови, јер ако желите нешто да промените, крените од себе, али учите од оних који то
добро раде. Наравно, не учимо се само на добрим примерима, већ и на грешкама. Очекујемо њихову посету у нашој гимназији и њихови утисци ће
бити вероватно као и наши, али размена знања је нешто што је од великог значаја и за нас професоре, али и за ђаке. Можда бисмо ценили оно што
имамо када би видели како то функционише на неком другом месту.
												Јована Бошњачки, II5

Светини гимназијалци
у Сегедину
У оквиру пројекта “Без границе”, у периоду од 5.11. 2015. до 7. 11. 2015. посетили смо Сегедин
заједно са прoфесором латинског Чолак Отом и професорицама Едит Ковач Шмит и Ибојом
Чепреги. Из наше гимназије, 21 ученик учествује у овом пројекту. Ове године је акценат стављен на
екологију.
По доласку смо отишли у “Eötvös József Gimnázium”, где су нас веома пријатно угостили и почастили
традиционалним мађарским колачима. Потом смо обишли град и видели неке од знаменитости
Сегедина. Увече смо ишли у куглану, где смо имали прилику да се дружимо са ученицима из
сегединске гимназије.
Други дан посете започели смо обиласком резервата бивола у бањи Морахалом. Након тога смо
посетили Научно-информативни центар сегединског факултета. Били смо у одсеку за музику и
језике, где смо видели разне, модерне начине архивирања података. Најлепши део је одељак са
књигама из 1600-тих, где се налази и кувар на који су најпоноснији. Увече смо ишли у дискотеку
“Etázs”. Вече је било забавно и упознали смо још нових пријатеља са којима смо имали прилику да
вежбамо енглески језик.
Трећег дана смо посетили ботаничку башту у којој смо видели Јапански врт, живе фосиле, врт
ружа, зачинско и лековито биље, обележено за лечење плућних, трбушних, урогениталних, нервних
болести... Такође смо могли да упоредимо београдску и сегединску ботаничку башту. Након
обиласка, отишли смо у гимназију, сумирали утиске и причали о прикупљеном материјалу.
Ово је било веома лепо искуство, стекли смо нове пријатеље и упознали се са богатствима и
знаменитостима тог дела Мађарске. Са нестрпљењем очекујемо посету ученика из сегединске
гимназије, планирану за април.
Невена Радујков, II8
Szia, видимо се!
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Еколошка секција
У оквиру еколошке секције ученици наше гимназије посетили су Дунавски парк, Ботаничку башту
„Јевремовац“ и Зоолошки врт у Београду и учествовали у манифестацији „Новосадска јесен“. Секцију
води професорица биологије Ибоја Чепреги.

Дунавски парк

Током обиласка смо видели језеро које чини централни део парка и највећа је атракција. У њему се налази
водоскок који доприноси атрактивности простора. Овде борави пар лабудова, већи број патака, а последњих
година и корњаче. Уз обалу посађено је дрвеће и различите жбунасте врсте.
Парк обилује биљним врстама. Има укупно 760 стабала. Под заштитом државе је примерак храста лужњака.
Од листопадног дрвећа овде има: платана, лешника, бреза, копривића, дивљег кестена, јавора, сребрне липе,
јаблана; од четинара: јела, чемпреса, црног бора, туја; од шибља: шимшира, жутике, јапанске дуње, црвеног
дрена и др.
Поред скулптуре Нимфе на самом улазу парка имали смо прилику да видимо бисту Бранка Радичевића
у бронзи на каменом постаменту која је 1974. године у парк пренета са Трга младенаца.
Пажњу нам је привукла и скулптура Ђуре Јакшића, рад академског вајара Јована Солдатовића постављена
у јужном делу парка уз главну стазу, као и биста Мирослава Антића у бронзи, центар цветног партера у
западном делу парка. На травњак поред језера постављена је висока фигура Сергеја Радоњешког од белог
камена као поклон Друштва руско-српског пријатељства из Москве.

Новосадска јесен
Дванаеста по реду Новосадска јесен одржана је у периоду од 20. до 24. октобра на првом спрату Спенса.
Како је ова година од стране Уједињених нација проглашена за Међународну годину земљишта, Покрет
горана Новог Сада у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство је дошао на идеју да ове године
тема еколошке манифестације буде „Међународна година земљишта 2015“. Током пет дана трајања, одржала
су се предавања и радионице управо на ову тему.
Тема радионице је била савремени еколошки проблеми − загађење земљишта. Први део радионице протекао
је у разговору о земљишту − начину настанка, значају као и начину уништавања. Други део је била дебата,
о деградацији земљишта и спречавању претварања плодног земљишта у грађевинско земљиште. Циљ је
био да на стварном примеру упознамо еколошке проблеме и како ми као грађанство можемо да утичемо на
неке одлуке, али и договор да унапред спречимо проблеме. Дебата је одлично прошла. Били смо спремни за
сарадњу и насмејани отишли са радионице.

Невена Радујков, II8
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Ученички парламент
Ученички парламент наше
Гимназије координира професорка
психологије, Јована Јоцић, а
овогодишњи председник је Михајло
Јоветић. Парламент је окупљен
идејом која омогућава ученицима
да се изразе, да њихове потребе
постану видљивије и да проактивно
делују. O плановима и реализацији
пројеката поразговарали смо са
професорком.
Које су ваше активности за ову школску годину?
Имам привилегију да се свакодневно сусрећем са предузмљивим, слободноумним, инвентивним
члановима парламента који својим иницијативама унапређују себе и микросвет школе. Сваке године
операционализујемо нашу мисију приближавајући се тако визији. У овој школској години
in medias res су били мостови сарадње са другим школама. Повезали смо се са словеначком
гимназијом „Франца Прешерна“ из Крања, затим наставили пријатељство са VII београдском
гимназијом, а планирамо и да успоставимо сарадњу са Ученичким парламентом Гимназије „Јован
Јовановић Змај“. Намера нам је и да уз подршку Школе за дизајн „Богдан Шупут“ осликамо мурал
у дворишном делу зграде. Као важна област за ову годину таргетирано је и каријерно вођење у
сарадњи са Саветом родитеља. Родитељи наших ученика представљају значајан ресурс школе и
вишеструки је значај за ученике да посредством Ученичког парламента, на отвореним седницама,
добију информације о одређеним професијама из праксе. У складу са тим, пробудићемо и
предузетнички дух код ученика кроз радионице наших већ потврђених примера ученика који су
своја умећа преточили у пословна достигнућа. Наша матуранткиња која се бави фотографијом,
Ивана Пејак, већ је одржала мали курс о фотографисању и предавање о свом раду у оквиру
Креативне недеље. У плану су нам још видова таквих презентовања.
Колико рад парламента утиче на однос ученика и професора?
Што се тиче односа професор − ученик, свако понаособ је одговоран за изградњу квалитетне, на
поверењу базиране, релације. Интерперсонална комуникација је базирана на активном слушању и
конструктивном деловању, што припада систему вредности за који се парламент залаже. Сходно
томе, верујем да чланови парламента могу утицати на успостављање бољег односа, како међусобног,
тако и са професорима.
Како ће се развијати парламент у будућности?
Када је реч о перпсективи Ученичког парламента, будући да је реч о живој творевини коју креирају
сами ученици, ослушкиваћемо њихове потребе и трагати за модусом најбољег правца остварења.
Визија и посвећеност су conditio sine qua non, остало је пространство могућности. Не сумњам у
потенцијале наших ученика, тако да верујем у сјајну будућност нашег парламента. Неизоставно је
рећи да сам поносна на познанство са изузетним младим људима какви су Светини парламентарци!
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Данијела Рајчевић, II5
Милица Бундало, II5

Интервју са ђацима генерације
Шта мислите да је највише допринело томе да постанете ђаци генерације?
Флóриáн: Чињеница да се мали број ђакa пријавио на конкурс за математику
и сами постигнути резултати из те области, за које могу да се захвалим својој
професорици математике, Ирени Золнаи.
Виола: Сматрам да су томе највише допринели постигнути резултати на
такмичењима из области математике. Рекла бих да је томе допринело и време
које сам уложила у вежбање, али и стални подстицај професора. Баш због тог
залагања професорке и инсистирању на геометријским задацима, они ми нису
представљали проблем на такмичењима.
Александар: Основа свега је била радозналост, која ме је нагонила да сазнајем
што је више могуће из различитих области. Међутим, било је неопходно то
интересовање и исказати. На тај начин се успоставља узајамно поштовање и
поверење између професора и ученика, којe је неопходно за рад на себи и
са једне и са друге стране. На крају, без усавршавања, било на часу, било на
ваннаставним активностима, не бих био у могућности да самостално расуђујем
о темама које смо учили, нити да сам проналазим нова знања. Укратко, за успех
Александар Ивковић
у школи (али и у животу) потребна је радозналост, добар однос са менторима и
усавршавање.
Да можете испочетка да кренете у први разред, шта бисте другачије урадили?
Виола: Ништа не бих променила. До сада ни због чега нисам зажалила. Донела
сам добре, а и лоше одлуке. Али, и лоше одлуке су постојале с разлогом, јер
иначе не бих училa из њих. Изабрати Гимназију „Светозар Марковић” није
била лоша одлука и ако бих могла поново да упишем средњу школу, опет бих
изабрала Светину.
Александар: Чини ми се, а и неке особе су ми на то указале, да мој однос према
друговима из разреда није од почетка био потпуно зрео и отворен. Није то
толико редак случај са петнаестогодишњацима, али након што сам се упоредио
са својим вршњацима, схватио сам да сам могао боље. Срећом, и даље учим на
својим грешкама.
Шта ће вам највише недостајати?
Флóриáн: Највише ће ми недостајати другови из разреда као и наша дружења.
Такође, недостајаће ми да ми сестра буде вечита секретарица.

Виола и Флориан Ковачич

Виола: Многе ствари ће ми недостајати, али нећу лагати, учење уопште неће. Тога има и на факултету, чак и превише.
Недостају ми оне паузе које смо проводили са Иреном Золнаи. Такође, часови на којима смо правили журке за
рођендане, који су нам показали да, иако је учење наш посао, у школи има места и за забаву. Највише ми недостаје
свезнајући друг из клупе, који је увек био ту да ми помогне, ако не разумем нешто на предавањима.
Како си се снашао на факултету и да ли је велика промена у односу на средњу школу?
Александар: То свакако јесте велика промена. Нови људи, нови професори, нови начини рада, толико пуно градива
са којим се никада раније нисмо сретали. Разлика је већа него она између основне и средње школе. Ја сам, такође,
променио и град, односно отишао у Београд да студирам на Факултету политичких наука, те је било доста ствари на
које сам морао да се адаптирам. Та адаптација за сада иде у правом смеру.
Шта би поручио свим ученицима Светине гимназије?
Александар: Тек када се заврши средња школа, схвати се колико је то сјајан период био. Искористите га на најбољи
могући начин. Знам да вам је највероватније дружење на првом месту и тако треба и да остане. Међутим, осим
пријатељске љубави, сматрам да су знање, уметност, као и најразличитије друге активности, ствари које нас обогаћују.
Покушајте да откријете оне које вам највише одговарају и да направите савршен баланс између њих. Гимназија, како
год вам се чинило, може пуно да вам помогне у томе.
Катарина Цимбаљевић IV5
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Наши талентовани ученици
Ученик наше Гимназије Милош Голуб поред тога што је одличан ђак, обрадује
нас сваке године наградама са републичких такмичења из информатике и
математике. На Републичком такмичењу из математике у првом и четвртом
разреду добио је похвалу, у другом разреду освојио друго, а у трећем
треће место. Такмичење из математике одржава се сваке године у другом
граду – Београду, Нишу, Зајечару, Крагујевцу, док се такмичења из информатике
одржавају на локалном нивоу све до Српске информатичке олимпијаде, која се
одржава у Београду.
Да ли ти је било напорно да се поред школских активности спремаш и за
такмичења?
Свака додатна активност изискује неку посвећеност, што имплицира и време,
а личног сам схватања да за одличан просек треба посвећеност, треба сваки
предмет научити и савладати га. Веома ми је тешко учење градива напамет,
морам да разумем материју да бих је могао успешно презентовати или пренети,
тако да сама школа захтева много времена, а посебно када имамо неко
такмичење.
На такмичењима има један део задатака за који ми не требају посебне припреме, они су логички, па сам могу
нешто да импровизујем, док постоје задаци које можеш решити само ако знаш неке одређене теореме.
Да ли си задовољан тиме што си до сад постигао, да ли је било вредно труда?
Није ми проблем да се бавим математиком и информатиком, то радим са задовољством. Осећам се задовољно
кад решим неки математички проблем. Задовољан сам како је до сад све протекло, верујем да сам могао постићи
боље резултате, али истина је та да сам у суштини релативно лењ. Није ништа претешко, колико сам се до сад
жртвовао, задовољан сам постигнутим.
Откуда љубав према математици?Да ли ти је математика нешто више од решавања задатака? Да ли ти
помаже у свакодневном животу и да ли је то неки начин размишљања?
Не волим да учим напамет, лакше ми је да логички повезујем, па отуда љубав према математици. Радим оно што
ми најлакше иде, а то је управо математика, чак и кад то захтева неког труда то учим са задовољством, и не морам
да доводим ум у сумњу као кад учим градиво неког другог предмета.
Како ти видиш значај и примену математике и информатике данас?
Математика и информатика су данас повезане. Програмирање је врло корисно, нарочито у данашње време кад
сви имају компјутере и кад се планира да цео свет буде лакше уређен помоћу компјутера. Заиста, компјутер
за кратко време може да обради количину информација коју човек не би могао. Сад на компјутеру не морамо
знати ништа о логаритмима као некад, све је већ записано, али је свакако добро знати основе. Што се тиче
програмирања, ја знам неке логаритме, истина је да се све то може наћи на интернету, али ипак је другачије кад се
нешто зна, јер када дође до грешке, ако ти не знаш како та функција ради и шта се све ту дешава, дуго ће требати
да нађеш грешку коју си направио, тако да се знање исплати.
Какви су твоји планови за будућност?
Прву годину студија планирам да започнем на Факултету техничких наука, а до мастера планирам да одем у
Енглеску, на Оксфорд или Кембриџ.
Шта мислиш о будућности математике?
Математика је опстала свих ових година. Појавила се давно, тако да ја мислим да ће и опстати. Морамо узети у
обзир, на пример, интеграле који нама делују небитно, а имају велику примену у физици, а морамо признати и
да је математика веомо добра за вежбање мозга и за проверу самог себе. Што се тиче информатике, компјутер се
појавио тек од 50-их година 19. века и брзо напредује. Обрада података, књиговодство, пописи, много су лакши и
боље организовани са рачунарима и много мање места заузимају.
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Игор Мељник, III7

Успех наших бивших ученица
Са осмехом причу започиње некада професорица, а сада редован посетилац
представа својих бивших ученица, Нада Галић. Миљена Вучковић и Миа Кнежевић
нису припадале истој генерацији ученика, али им је стасавање у нашој Гимназији
заједничко. Присећа се како су се Миљена и Миа у мноштву предмета потпуно
пронашле у књижевности. Поносна професорка прича како је Миљена завршила
архитектуру, а њена млађа сарадница, Миа, режију. Како бисмо више сазнали о
њиховом заједничком успеху ступили смо у контакт са Миљеном.
Као сваки прави професионалац, пре свега човек, Миљена је у први план ставила
своју сарадницу и тако покушавши прикрити свој значај.
На који начин се повезујете са Миом Кнежевић?
Почетак наше сарадње је означио наш рад на Мијиној дипломској представи
“Небески одред”. У међувремену је та представа нашла своју позоришну кућу,
Миљена Вучковић
и сада је део редовног репертоара СНП-а, Камерне сцене.
Пре рада на “Кафи и цигаретама”, сарађивале смо на представи “Она”, која је рађена као копродукција АУ
и позоришта “Тоша Јовановић” из Зрењанина, за коју су текст писале Миа Кнежевић и њене колегинице са
класе − глумице Јелена Ђулвезан и Мина Милошевић.
Како сте ступиле у сарадњу са Атељеом 212?
Миу Кнежевић је “Атељеу 212” препоручио Борис Лијешевић, који је већ више пута
радио за то позориште, а који је Мији био асистент током студија. Атеље 212 је за
претходну сезону усвојио стратегију “пет премијера младих аутора”, која можда није
званично представљена и промовисана, али је прилично доследно спровођена током
2015. године, а надам се да ће и наредне. Стратегија подразумева позивање младих
редитеља да режирају комад по свом избору и поставе га на малој - “Петар Краљ” сцени.
Како су текле припреме и сама премијера представе?
Рад на самој представи трајао је два месеца, април и мај 2015. године. Како је крај
маја/ почетак јуна крај позоришне сезоне и већина критичара је у Новом Саду на
“Стеријином позорју”, позориште је, у договору са Мијом, одлучило да саму премијеру
помери за јесен, односно, почетак сезоне. Ова пракса је све чешћа у београдским

Миа Кнежевић
позориштима, која су, као и друге установе културе, постала делимично условљена тржиштем, па се пуно полаже на
маркетинг и присуство у медијима, што премијере и конференције за штампу омогућавају. Након завршетка рада
на представи, претпремијера се десила у Зрењанину, како би се представа “проверила” пред публиком и пре јесени.
Тај тест је показао да и публика која није из Београда одлично реагује, и доказао да, иако је прављена спрам мале
сцене, може функционисати и на великој сцени Атељеа 212, Мира Траиловић, на коју је до краја и пребачена. Крајем
септембра смо отишле поново у Београд и прилагодиле новој сцени.

				
				

Данијела Рајчевић, II5
Милица Бундало, II5

Наши гимназијалци у пословном свету
Средња школа је период када се проналазимо, одрастамо,
стичемо нова знања, пријатеље и навике, зато је веома важно
да у овом периоду усвојимо што више знања и вештина које ће
нас обликовати у будућности. Поред предмета који су обавезни
у школи потребни су нам подстицаји и мотивација да се бавимо
разним ваншколским активностима како бисмо се додатно
развијали као личности. Ђаци наше школе показали су да су ово
године када могу свој хоби да претворе у посао и на тај начин
се припреме за живот ван Гимназије. Издвојили смо неколико
матураната који су нам пренели њихов пут до успеха, испричали
изазове на које су наишли и дали корисне савете. Почела сам да
се интересујем за фотографију још од 2011. године. После краћег
времена кренула сам на курс где сам научила основе фотографије,
а даље сам се највише усавршавала путем Интернета. Када сам
добила први професионални апарат и кренула интезивније да
се бавим овим хобијем, људи су почели да примећују мој рад и
схватила сам да бих љубав према фотографији могла да
претворим у посао. Моје прво пословно ангажовање је било на јесен 2014. године, где сам са једним
колегом фотографисала прославу једне организације у клубу Ђардино. Такође, те године сам први пут
радила на „Serbian fashion week-u“, као њихов званични фотограф и та сарадња се наставила, те сам и
на пролеће и јесен 2015. године радила исто за њих. Касније сам кренула самостално да се бавим овим
послом, оно што сам најчешће радила су прославе рођендана, журке, а поред тога и венчања, плесна
такмичења и крштења.
Пејак Ивана IV5
Одувек сам желео да се бавим неким јавним послом, глумом,
режијом, новинарством... Нажалост, нисам увек био у прилици
да се доказујем на тим пољима, али у другој години сам добио
задатак од професорке историје да направим један филм на
тему „Косовска битка“. Тако је и почело. Врло брзо, научио сам
да монтирам видео-клипове, да „хватам“ боље кадрове и да,
уз скоро никакву опрему, направим релативно добру ствар.
Прошле године, игром случаја, отишао сам на такмичење у
беседништву и освојио прво место. То ми је додатно помогло и
мотивисало ме да у априлу одем на аудицију Радио-телевизије
Војовине. Примљен сам као њихов сарадник за емисију „Водич
за преживљавање“. Мој задатак је да снимам клипове на разне,
пре свега тинејџерске теме и да, по позиву, помогнем као
водитељ емисије. Након седам месеци, потписао сам уговор на
годину дана, који ће се, надам се, продужити. Нешто што ми се
скоро догодило је представа „Доктор Фауст“ у којој сам добио
главну улогу. Освојили смо много награда и упознао сам сјајне људе, који ће ми, бар се надам, остати пријатељи за
цео живот. Верујте, уз мало труда и храбрости, све се може постићи. Ово што сам ја урадио, није неки превелик
успех, али се надам да је то само мали почетак који сам, уз помоћ ове Гимназије, успео да остварим.
Данило Лучић IV8
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Бити ди-џеј за мене уопште није лак посао, иако га многи га сматрају лаким начином
за долазак до додатног новца. Не бих да ово звучи превише уобичајено, али од малена
сам себе видео у музичком свету. Све је почело када сам ступио у контакт са Борком
Бајићем, врхунским ди-џејем и добрим ментором као и пријатељем пре свега. Он ми је
показао прве кораке у овом послу. Вежбао сам прелазе из дана у дан, док нисам стекао
осећај који је најбитнији. У почетку сам кренуо само са лаптопом и страхом да тај свет
не прихвата нове људе, али сам погрешио и први месец сам имао чак десет наступа
само уз лаптоп и програм „Virtual DJ“ ! Убрзо сам купио опрему и још више почео да
се трудим да дам максимум од себе. Овим послом се бавим тек годину дана и имам
још много да учим. Срећан сам што сам пронашао начин да дођем до публике и што
могу да рачунам на похвалу после сваког наступа и позив на препоруку за следећи.
Радим континуирано на првом личном синглу и надам се да ће се то реализовати
у што скорије време. Публика вам суди, што је више публике, теже је испунити
очекивања појединаца. Мој савет за оне који буду некада изашли на сцену је да
остану прибрани и да дају све од себе.				
Петар Томески IV4
Израдом накита сам почела да се бавим пре две године, почело је као забава,
да би се временом претворило у бизнис који је за мене и даље остао забава.
Првих годину дана, правила сам накит за свакодневне прилике. Било је доста
шарених наруквица и огрлица, које су се лако уклапале са ведрим духом
младих девојака. Рекламирала сам се путем Фејсбука и Инстаграма. Девојке
су се јављале из дана у дан, поручујући моделе, а тиме је и мој „бизнис’’,
како ја то волим да кажем, постајао све озбиљнији. Након тих годину дана
одлучила сам да се опробам на „Serbian fashion week-u“, у питању је било
представљање у „Show room-u“. Поставила сам себи један велики изазов, у
жељи да се испробам у нечему новом. За само месец дана направила сам
нову колекцију, састављену од 29 огрлица и 10 наруквица, накит је уникатан
и другачији од онога што се може видети на улицaма нашег града. „SFW“ је
за мене био једно изузетно искуство и доказ да се све може постићи, уколико
то радимо са љубављу, вољом и жељом за успехом. У том случају рад постаје
забава!
Јелена Зарић IV8
Шминкање је нешто што ме је одувек занимало. Још у основној
школо сам шминкала другарице, саветовала их и експериментисала
са неком основном шминком из свог и маминог несесера. Курс за
професионалног шминкера сам завршила код Марине Мићановић,
наше познате шминкерке и дизајнерке, која ме је упутила у основе
шминкања и пружила ми велику подршку. После завршеног курса
сам почела да прикупљам неопходан материјал, информисала се
додатно путем Интернета, наравно, и даље се трудим да стално
вежбам, јер у овом послу вежба и пракса су најбољи начин за
напредовање. Нешто што је за мене било посебно задовољство
јесте то што сам шминкала своје колеге у представи „Доктор
Фауст“ и том приликом ми је од стране 6. драмског фестивала
„LANGUAGE DRAMALAB“додељена специјална награда за шминку
у представи, што је за мене додатни подстицај за даље напредовање.
Милица Пајић IV5

Текст написала : Милица Пајић, IV5
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Библиотечка секција
Библиотечка секција Млади библиотекари коју води професорка Сандра Антић наставља са радом, број чланова се повећава јер
изнова нашу школу уписују љубитељи књиге и библиотеке који пожеле да постану део ње. На креативан начин чланице секције
употпуњују школски живот промовишући свет књиге и читања, учествују у обележавању јубилеја, креативним радионицама,
посећују књижевне вечери у библиотеци, посећују културна дешавања у граду. Поред уобичајених активности у библиотеци, неке
од њих учествују у актуелним пројектима у школи, али и доприносе промоцији Гимназије учествујући у ТВ-емисијама. Иновација
у раду Библиотечке секције је Читалачки клуб који је отворен од фебруара 2016.

Дан отворених
врата: израда паноа поводом
јубилеја 80 година од рођења
Данила Киша, март 2015.

Уређење фонда, април 2015.

Изложба: 180 година првог
српског театра Јоакима Вујића,
септембар 2015. године

Промоција фестивала
„Школско позорје“ на
Конференцији „Културна
улога школе и образовна улога
културе – драма у образовању“
у Београду, јун 2015.

Књижевно вече “Симулација
патријархалне заједнице у романима Боре
Станковића”организовале су библиотекарка
Сандра Антић и професорка Драгана Бошковић
Томић, а гошћа библиотеке је била мр Светлана
Милашиновић, докторанд на Филозофском
факултету у Новом Саду, на студијама српске
књижевности
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Изложба: 100 година
од смрти Надежде Петровић,
новембар 2015.

Снимање емисије која
се емитује на РТВ-у
“Читам, дакле мислим!”
јануар 2016.

Чланице секције на
Фестивалу уличних свирача,
септембар 2015.

Пано Свети Сава креирале су
ученице: Елена Тадић III8, Дана
Брашанац II3 и Теодора Косијер
II3, Јелена Билић I7, Кристина
Иванчевић I8,
Анастасија Ћорац I3

Сара Костић и Тамара Ђуркић,
чланице секције, учествовале су
током школске 2014/ 2015. године
у обуци за вршњачке едукаторе
у оквиру Мреже инклиузивног
образовања

Отворен је Читалачки
клуб секције Млади библиотекари,
фебруар 2016.

Листа најчитанијих књига и у школској библиотеци: Дорис Лесинг
Пето дете, Карлос Руис Сафон Марина, Дафина де Виган Но и ја,
Џ. Р. Р. Толкин Хобит, Федерико Моћа Три метра изнад неба.
Књиге које препоручујемо: Херман Хесе Степски вук, Зенон
Косидовски Кад је сунце било бог, Владимир Кецмановић, Дејан
Стојиљковић Каинов ожиљак, Харуки Мураками Спутњик љубав,
Лазар Трифуновић Ја или ја, ко сам ја?

Научите брзо да учите!
Да ли вам се често дешава да тешко савладавате градиво, шта више,
нисте у стању да разумете ни реч прочитаног? Нисте једини. Ове ђачке
муке свима су познате. Многи људи се жале на лоше памћење, али и још
лошију концентрацију. Учимо многе ствари, али ретко ко заиста савлада
ону прву и најважнију вештину − како учити и памтити ефикасно.
Такође, случајно или не, обављајући свакодневне активности користимо
углавном леву хемисферу мозга. Док је она задужена за низове, бројеве,
речи, фразе, реченице, анализе и логичко размишљање, задаци десне
хемисфере су машта, асоцијације, апсурдност, визуелно размишљање,
креирање слика. Мали број нас је упознат са начином коришћења десне,
односно обе хемисфере истовремено. Међутим, на нашу срећу, психолози
су изградили специфичне менталне стратегије помоћу којих се ствари
памте много брже и лакше, а интелектуалне вештине развијају. Употребом
пажљиво осмишљених меморијских метода, тзв. мнемотехника,
омогућено је симултано ангажовање леве и десне хемисфере, при чему
логика сарађује са креативношћу и имагинацијом
Мапа ума
Мапа ума је дијаграм помоћу ког се информације визуелно организују. Помоћу ове технике брзог и трајнијег памћења наученог,
могућа је организација великог броја података на креативан начин, а све у циљу њиховог једноставнијег повезивања и меморисања.
Мапа ума обично се формира око одређеног централног појма, представљеног у средини празног листа хартије, исцртавањем
мреже коју чине слике и речи повезане са њим. Основне, кључне идеје повезују се са центром, а из њих се гранају остале релевантне
информације.
Иако је термин “мапа ума” (“мајнд мап”) популаризовао британски психолог и телевизијска личност Тони Бузан, употреба
интересантних дијаграма који, између осталог, усмеравају ток мисли практикује се већ вековима уназад. Ова метода сликовитог
приказа појмова се прилично успешно користи у процесу учења, размишљања, решавања проблема и памћења.
Мапе ума лако се могу цртати ручно и због тога су веома практичне као начин “хватања” белешки у току часова, предавања или
састанака. Такође, можете их цртати и код куће, за време учења. Приликом цртања своје мапе ума, препорука је да користите што
више боја, а кључне речи можете представити чак и духовитим цртежима, како бисте их ефикасније и дуже памтили.
Римска соба
Ова метода, такође позната и као “палата меморије”, један је од такозваних мнемопринципа, а користила се још у античком Риму
и међу грчким реторичарима. Базира се на визуелизацији, помоћу које се информације у нашем уму организују и призивају, а
меморија унапређује и развија.
Познато је да се учесници многобројних такмичења у памћењу користе управо овом техником како би упамтили што већи број
задатих ствари. Међутим, за њихов успех није толико заслужна интелигенција, колико паметна употреба спацијалне меморије.
Суштина методе римске собе јесте да особа замисли собу, или кућу која се састоји од више одвојених просторија. Када је потребно
да запамти листу ствари, особа ће се кретати кроз имагинарне ходнике и собе и смештати по предмет у сваку, формирајући везе
између њих и појмова са листе. Присећање тих појмова остварује се поновним “шетањем” кроз просторије и проналажењем истих.
Коришћењем ове технике ствара се асоцијација између ствари коју је потребно запамтити и одређене физичке локације. Ослањајући
се на просторну оријентацију, на један крајње лак и креативан начин успевамо да похранимо, распоредимо и, коначно, на прави
начин искористимо податке.
Скраћивање
Најједноставнији, али такође интересантан облик вербалне мнемотехнике јесте скраћивање. Користи се за смањивање броја
информација које треба да запамтимо тако што стварамо лако памтљиве акрониме комбинујући почетна слова датих речи. Циљ
је непознату или компликовану информацију, уз помоћ малих трансформација, превести у нешто нама блиско, духовито и
памтљиво.
Идеалан и домишљат пример за овај облик памћења је начин на који су ученици у бившој Југославији памтили имена суседних
држава. Наиме, памтили су да је њихова држава окружена БРИГАМА, то јест, граничи се са Бугарском, Румунијом, Италијом,
Грчком, Албанијом, Мађарском и Аустријом. И није толико далеко од истине, зар не? Руководећи се овим примером, свако може
упростити компликовано градиво и приближити га својим схватањима на један лак, брз и довитљив начин.
Разумевање принципа на који функционише наш мозак помоћи ће и да схватимо шта нам годи, а шта не. Самим тим, пронаћи ћемо
најбољи начин на који бисмо искористили меморију. Коначно, када то увидимо, памћење постаје једноставна и забавна игра, па је и
учење знатно олакшано.
И за крај, неколико практичних савета како да мукотрпан процес учења учините подношљивијим и пријатнијим:
• Нека просторија у којој учите буде проветрена, без буке и добро осветљена
• Учите редовно у термину који вама највише одговара
• Учите у интервалима, са повременим кратким паузама
• Уочите и проучите битне елементе у лекцији − важне појмове, слике, графике
• Научено градиво редовно обнављајте – ипак, понављање је мајка знања!
Сагледавање ствари из другачије перспективе и успостављање нових навика није једноставно. Ипак, за све је потребна само истрајност,
добра воља и, наравно, вежба. Покушајте да неке од ових савета примените приликом учења, и будите уверени да резултати неће
изостати.

Ивана Граховац IV3
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Како говоримо?
Језик наш насушни

Језик живи заједно са својим говорницима. Креће се у времену и у простору. Стално га обогаћујемо новим речима и
мењамо правила. Зато ниједан језички стручњак не може да истражи читав феномен звани језик.
Термином књижевни (стандардни) језик називамо онај језик који користе чланови одређене језичке заједнице
у свакодневној комуникацији, у култури, у науци, школама, администрацији, публицистици, а који је заснован на
одређеним стандардима односно правилима. Ове стандарде, који заједно чине језичку норму, треба да следимо, како
у писаном, тако и у говорном језичком стваралаштву. Међутим, нарочито када говоримо, често се не придржавамо
никаквих правила. Увек нам је важније оно о чему причамо него начин на који говоримо. Такође, у свој вокабулар
уносимо многе стране речи, док удео лексике из матерњега језика смањујемо.
Наш говор, говор средњошколаца има своје специфичности. Ми у свој вокабулар уносимо много речи из енглеског
језика, не придржавамо се баш свих правописних и граматичких правила и смишљамо свој мали језик у овом великом
језику – жаргон (говор одређених друштвених група: војника, лекара, омладине, итд).

,,Кривопис”

У електронским порукама има знатно више правописних грешака него у писаној преписци руком. Иако смо
гимназијалци, често, пишући поруке на Фејсбуку, не придржвамо се ни основних правила правописа: не водимо рачуна о
писању великог слова, пишемо без икаквих знакова интерпункције, скраћујемо речи по сопственом нахођењу, не водимо
рачуна о спојеном и одвојеном писању речи итд.
Зашто се то дешава? Да ли је узрок томе потреба да се уштеди време које нам све брже измиче, непознавање
правописних правила или незаинтересованост да се тиме бавимо?

Језичке недоумице

Књижевни језик мора да се учи – из граматика, речника и других приручника. На тај начин најчешће учимо неки страни
језик, али, када је у питању наш матерњи језик, не прибегавамо учењу његових граматичких правила. Тако, нажалост,
бива да правилније знамо енглески, немачки или неки други страни него свој матерњи – српски језик.
Развој информационих технологија у великој мери може да нам пружи помоћ у савладавању језика, али ми смо и
даље окружени грешкама и непоштовањем књижевнојезичких принципа на улици, у школи, на телевизији, код куће,
свуда непрестано слушамо неправилан српски језик који народ кроји онако како хоће, по правилима бабе Смиљане – како
би рекао чувени Вук Стефановић Караџић, утемељивач и велики борац за увођење народног српског језика у књижевност
и културу.

СВО ВРЕМЕ ИЛИ СВЕ ВРЕМЕ?
ТРЕБАМ ДА РАДИМ ИЛИ ТРЕБА
ДА РАДИМ?
СТРОЖИЈИ ИЛИ СТРОЖИ?
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Исправно је:
СВЕ ВРЕМЕ. Придев сав у средњем роду гласи
све, а не сво. Облик све мења се свег, свим, свем итд., а
не свог, свом, јер су ово падежни облици заменице свој.
ТРЕБА ДА РАДИМ.
Глагол требати не мења се по лицима у примерима као што су сви
треба да дођу, требало је да видиш, требало би да разговарамо. Овај
глагол у значењу ,,бити потребан’’ је личан, тј.
мења се по лицима као и други глаголи: требам, требаш... требамо,
требају итд.
СТРОЖИ.
Једносложни придеви генерално имају компаратив на -ји: тако
имамо и дуг–дужи, благ–блажи. Постоје изузеци од овог
правила (прав–правији, стрм–стрмији), али строг
у њих не спада.

,,Do you speak англосрпски?“

Живимо у свету који је преплављен утицајем америчке културе, а самим тим и енглеског
језика. Америчка музика, филмови, књиге ... све популарно је на енглеском језику. Зато,
понекад и несвесно, уносимо речи из овога језика, а српску варијанту тих речи удаљавамо од
свакодневног говора.
Мислимо да смо бољи и образованији ако користимо енглеске речи (чак и у ,,квазисрпском”
облику), али то само говори о недовољном познавању правила матерњега језика.
Downloadovao sam ovaj fajl , pa ću ti
ga poslati e-mailom kao atečment.

Ortaci iz hooda su se zagrejali
za basket.

Seenovala je poruku.

Taguj me na fotki.
Zvoni ti fon.

Lajkovala sam ti profilnu.

Од друге половине XX века, у српски књижевни језик улази много англицизама. Из горенаведених примера
можемо закључити да ми ове стране речи лоше прилагођавамо систему српског језика. Произвољну мешавину
српског и енлеског језика можемо, помало шаљиво, назвати – англосрпским језиком. Гласовна структура и
облици ових речи су блиски српском језику, али су саме речи, понекад сасвим непотребно, преузете из енглеског
језика. Нове речи (из области информатике и рачунарства) јављају се најпре код Енглеза и долазе у српски језик,
а ми их само неуспешно ,,посрбљавамо”, уместо да ове речи заменимо неким већ постојећим домаћим речима
или пак смислимо коју нову реч. Ова појава у нашем језику проузроковала је и замену старих домаћих речи
англицизмима (нпр. seenovati место видети).

Жаргон

Жаргон је језик у малом чија је употреба ограничена. У јавној комуникацији обавезно је коришћење
стандардног језика, али различита друштва у међусобном споразумевању и те како користе жаргоне.
Зашто користимо жаргон? Вероватно зато што на тај начин показујемо да смо различити од одраслих, то
је одраз неке наше слободе, али и потреба да створимо сопствену културу и покажемо како је језик жив и
променљив.
‘Де си, те
бра,
ш’а маи?

,
ри
т о е је
а
М
д
ш‘
зна мла?
Ђо

О’ш моћи
сутра ‘поље?

Е’о, бураз,
блеј’о мало у јукра
.
па сад идем ћери
Б
ено р а
иск га н т е ,
аг
аче
за ајби,
чук
лап
е.
о

Нема
шансе, добио
са чопа из мате...
Ма ш’а’им се,
мо’ћу.

А’е, поз’!

Воздра!
Жаргон (арго, сленг) је нестандардни језички варијетет којим говоре људи истог сталежа, професије
или друштвене групе, и који је разумљив готово само својим говорницима. Тако имамо жаргон лекара, војнички
жаргон, сленг градске омладине, криминални арго... У дијалогу горе је наведен пример омладинског жаргона.
Овакав језик следи гласовни, облички и синтаксички систем књижевног језика; од њега се разликује
само у лексици. У жаргону је чест шатровачки говор, односно пермутација – мешање слогова или гласова у речи
(нпр. тебра м. књижевнојезичког брате итд).
Не треба да бежимо од давно утврђене језичке норме. Такође, треба да спречимо уношење туђица у наш
језик и да обогатимо свој лексички фонд старим српским речима, а самим тим и да сачувамо од заборава богату
српску архаичну лексику.
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Шта читамо?
Савремено доба, поред многобројних технолошких достигнућа, са собом је донело и неограничене
могућности за младе људе; различите ваннаставне активности као и велики број хобија, којима се могу
бавити у слободно време.
Међутим, шта се дешава са старим, традиционалним активностима којима су се људи бавили током
историје? Овде, пре свега, мислим на читање. Шта ће се десити са књигама и са читањем у будућности? Да
ли ће оно доживети још већи процват захваљујући књигама које се могу наћи на интернету или ће полако
доћи до изумирања књига?
Било да читамо из забаве или ради сазнања нечег новог и поучног, читање је одувек представљало важан
део живота сваког појединца. Тих неколико сати, дана, недеља које посветиш књизи и свету који изградиш
читајући је, представља излаз из свакодневног живота и заборављање властитих проблема. Наравно, не
проналази свако задовољство у читању. Колико сте само пута чули да неко не жели да прочита ни обавезне
лектире, а камоли да своје слободно време посвети књизи. То нас доводи до питања – шта ће бити даље?
Колики ће утицај имати књиге на друштво, и пре свега, како ће друштво утицати на цео свет књига?
Колико млади данас стварно читају? Не можемо, нажалост, добити објективан и прецизан одговор на
ово питање, али смо покушали. Спровођењем анкете међу ђацима ‘97-е генерације у њиховом првом и
четвртом разреду гимназије, покушаћемо да покажемо, не само колико је читање заступљено данас међу
младима, већ и на који начин се њихов став о читању променио у току ове четири године школовања.
На основу анкете коју смо извршили пре тачно три године добили смо резултате, које смо, ради лакше
анализе, поделили на мушке и женске ученике. На овај начин ћемо лакше, не само анализирати добијене
резултате, већ и увидетити стање у школи и ставове њених ученика.

Генерација 2012/ 2013.
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Генерација 2012/ 2013.
Ученици
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четврта година (87 испитаника)
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Књиге које препоручују

Игре глади, Пази шта желиш можда ти се и оствари, Ми
деца са станице Зоо, Заувек, Сумрак сага, Три метра изнад
неба, Рингишпил, Девојка са бисерном минђушом, Господар
прстенова, Песме леда и ватре, Нарнија, Метро 2033, Хари
Потер, Хобит, Мали принц, као и књиге Дена Брауна, Гијома
Мусоа и крими романи Агате Кристи и серијал о Шерлоку
Холмсу

5-10
књига
18%

10-20
књига
22%
Четврта година

Хобит, Хари Потер, Игра престола, Господар прстенова, Игре
глади, као и лектира Злочин и казна. Мада, несумњиво најчешће
писане књиге су биле од писаца Дена Брауна, Агате Кристи,
Халеда Хосеинија, Хермана Хесеа…
Такође, много ученица је написало да воле књиге Оркнски
висови, Господар игре, Ми деца са станице Зоо, као и писце
Гијома Мусоа, Мешу Селимовића, Харуки Муракамија и Паула
Коеља и његовог чувеног дела Алхемичар

Анализирајући књиге које су ученици и ученице Светине гимназије писали и предлагали у последњем питању у
овогодишњој анкети, дошли смо до јасног закључка да су се укуси и омиљене књиге многих ученика преплитали
и понављали. Да ли је разлог томе препорука другова из школе, то што су са годинама ђаци увидели које су то по
њиховом мишљењу ‘квалитетне‘ књиге, сличан укус међу ученицима услед истих година, или пак неки други разлог,
то не можемо са сигурношћу рећи. Али, оно што можемо рећи је које су то књиге и писци.
Сличност са резултатима од пре три године је уочљива, што само показује чињеницу да ће неке књиге за нашу генерацију бити
непревазиђене и исконски класици младости.
И, иако доста млади и још увек књижевно незрели, ученици наше школе су показали да се не могу тек тако олако сврстати
у шаблон и обележити етикетом типичног недоличног и неуког тинејџера данашњице. Можда се у свету број културно
образованих и просвећних смањује, али није све тако црно-бело. Не може се све анализирати и ставити у бројке. Увек ће
постојати појединци који ће се трудити да одрже културу једне заједнице и попут ових испитаних ученика показати да
књижевна култура, као и читање, нису још увек тако лако пред изумирањем.

						

Катарина Цимбаљевић IV5

33

Добар професор,
добар ученик
Бити професор један је од најизазовнијих и најлепших занимања, али је и међу најодговорнијим. Циљ професора
је образовање и васпитање ученика. Сваки ученик је јединствен, сви се разликују и поседују различите таленте па
самим тим изискују различит приступ. Посао професора је да му омогући лакши пут до усавршавања. Ученици
треба да пронађу своје место у друштву, са најбољом и најфункционалнијом улогом у систему.
Једна од најбитнијих особина доброг професора јесте умеће повезивања. Само уважавањем и међусобним
разумевањем, може се изградити квалитетан однос. Ученици имају више разумевања према професору који је
заинтересован за њихове животе, разуме њихове бриге, подстиче их на решавање проблема, а исто тако и пружа
помоћ уколико је она потребна. Професори треба да разумеју ученичку жељу за слободом, бунтовност, али и
да је ограниче и усмере. У корист узајамног добра и заједничког циља треба се посаветовати и прилагодити,
професори и ученици иду ка истом циљу, никада се не понашају као противници, напротив они су тим.
Добар однос побољшава функционалност часова и само предавање. Много професора ради са лакоћом као да
имају урођену способност за рад са децом. Они имају харизму и ученици једноставно поштују њихов рад, имају
жељу да их слушају и упијају знање. Приступ који они имају је креативан и занимљив, а њихова прича уверљива,
па их је лако пратити и веровати им. Уз добар однос, велику улогу у подучавању има и ауторитет професора, који
је заснован на доброј комуникацији, поштовању и разумевању. Добри професори се припремају за своја предавања
и раде на креативности и уз помоћ исте успевају да приближе одговарајуће градиво деци. Расположени су за разна
усавршавања и отворени за савете, поштују децу, цене њихов рад и похвале их сваки пут кад виде њихов напредак.
„Титулу“ доброг ученика може носити свако дете, уколико испуњава своје школске обавезе и с поштовањем
се односи према предавачима. Између појмова “добар ученик” и “одличан ученик” не мора увек да стоји знак
једнакости. Добар ученик је онај који поштује туђи рад, ради на свом усавршавању, и не омета друге да напредују.
Исто тако, он себи не дозвољава било какву врсту конфликта са колективом.
Уколико професори и ученици иду истим путем и раде на истом циљу, труде се и улажу у себе, успех не би смео да
изостане. Играјући улоге доброг професора и доброг ученика кулминација ће бити сјајни резултати, после којих се
добија гламурозни аплауз.

Питали смо и професоре наше школе за мишљење
Проф. хемије Јелена Радосављевић:
„Сматрам да добар професор није само онај који је стручан у својој области, већ онај који градиво успе да приближи деци,
да их на часу упути и научи како да лакше савладају градиво. Добар професор ће на занимљив начин представити градиво,
ученицима ће скренути пажњу на најчешће грешке и оно шта је важно да усвоје током часа. Такође, добар професор је онај
ког деца пре свега поштују и цене, а да би заслужио поштовање неопходно је да буде коректан, правичан и да има једнаке
критеријуме према сваком детету. И професори су људи, а људи греше и уколико су свесни своје грешке треба да је признају.
Деца цене људе који су спремни да одају да нису безгрешни и уз то знају да одрже своју реч. Добар професор је, свакако, и онај
који подржава децу, помаже у напретку, указује на могуће грешке, али и похваљује њихов успех.
Добар ученик је спреман да дође до нових сазнања, самостално или уз помоћ професора. Присутан је на часовима, сигуран је у
себе, то значи да га није срамота да пита уколико нешто није разумео или да се укључи у дискусију током часова. Добар ученик
постиже добре резултате, али има и ваншколске активности које га испуњавају и помажу му да савлада препреке. Добар ученик
не мора имати све одличне оцене, јер оцена у неким случајевима није мерило знања.“

Проф. математике Лидија Трмчић:
“Можда нам се некад чини да добар ученик има све петице, а добар професор се само смешка и даје петице.
А да ли је то баш тако, или је нешто друго у питању?
Да би сте били добар ученик морате имати јасне циљеве и визију. Бити најбољи је добар циљ, али не по сваку цену. Одлучите
који факултет желите да упишете, шта желите да радите у животу, чиме да се бавите и да ли то можете да радите. Да би сте
дошли до жељеног циља мислите два корака унапред и увек имајте резервни план.
Добри ученици су као спортисти, уживају у такмичењу. Добијање петице их подстиче да још више уче. Не уче због оцене, већ
због знања, а то је кључ успеха. Али знајте, знање није довољно, треба га применити.
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омогућавају
разумевање.
Стицати које ученици
начина
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„ Добар професор осим што је
добар и хуман човек пре свега мора да буде стручан и професионалан. Преношење знања
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најбољи
начин,
прилагођавајући
преноси знање и усмерава ученике је врло важна особина сваког предавача. Приступачност и отворен приступ према
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знање ииусмерава
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Шта кажу наши ученици?
Данијела Рајчевић
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II5:
МилицаБундало
Бундало
II5:
„Добар
ученик
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и савесно
„Добар ученик је ђак који редовно
и савесно

учи,
има
добре
оцене
учи,
има
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поштујесва
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лицасасакојим
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”
предаје и жељу да своје знање пренесе.”

Растко Станојевић IV3:
„Добар професор је особа која има знања и
вољу да то знање пренесе другима.
Када бисмо замишљали доброг ученика, свакако, бисмо
замислили особу која школске обавезе одговорно испуњава.
Уз доследно испуњавање својих обавеза тај ученик се са
поштовањем односи према предметима и професорима са
којим се сусреће. Својим понашањем омогућава себи јасан
друштвени углед како код професора, тако и код школских
другова.”
Драгана Граховац, IV3

Мода vs. Бонтон
Одећа је један од битних аспеката физичког изгледа. Порука коју шаље одећа може се односити
на друштвену класу, приход, занимање, верску припадност, сексуалну оријентацију итд. Кодекси
одевања су у друштву углавном јасно дефинисани. То су најчешће неписана правила, која сваки
појединац разуме и усваја процесом културизације.
Међутим, у јавним установама, дакле и у школама, постоје писана правила одевања. Како
понашање запослених и ученика, тако и њихово облачење утиче на слику о школи, па се
поштовањем одређених правила доприноси очувању угледа школе.
Са кодексом облачења у школи сви су добро упознати – забрањенo је носити мајце без рукава,
мини сукње, шортсеве, мајице које откривају стомак, хеланке, папуче, качкете... Углавном се ова
правила поштују, све док не дођу летње врућине и ученице почну да носе мајице са дубоким
деколтеима, мини хаљине и сукње, док ученици долазе у шортсевима и папучама за плажу. Не
размишља се тад о запосленима у, рецимо, банкама, којима је забрањено скидање сакоа чак и
на температурама вишим од 30⁰C. Пословне жене носе најлон чарапе и по највећим врућинама,
што је пристојно и прикладно позицији коју заузимају у друштву. Наравно, од ученика гимназије
се очекује угледно одевање, али зашто оно изостаје? Узрок неприкладног облачења је глобалне
природе. Данас у модним часописима, на интернету и телевизији, можете наћи текстове о томе
шта је ИН, а шта ОУТ, шта вас чини витким, згодним, а шта су потпуни модни промашаји. У
складу са таквом модом, девојке носе уске панталоне, кратке хаљине, откривају све више и самим
тим изгледају све неукусније. А момци су изгубили мужевност и почели да занемарују свој изглед,
јер су тако више кул.
Ако би неко отворио Бонтон из 1963. у њему би под поглављем Елеганција и интелигенција могао
да нађе праве савете за облачење који су давно заборављени. Толико давно да се особе које их
поштују називају старомодним, а сви који их не поштују се користе чувеном реченицом То је било
скроз другачије време. У том Бонтону се говори искључиво о оделима, када се ради о мушкој моди.
Сваки мушкарац је морао да зна у каквој прилици му одговара која боја сакоа, каква кравата, које
ципеле. А што се тиче жена, изричито је напоменуто да су панталоне дозвољене искључиво код
куће. Кратке панталоне не долазе у обзир, а шортсеви евентуално приликом бављења спортом.
Тада је жена држала до себе, између осталог и тако што је водила рачуна о својој женствености.
Не само да је сређивала косу и нокте, већ је у свакој прилици носила сукњу или хаљину, наравно
најкраће дужине до испод колена. Знало се која хаљина је прикладна за куповину, која за дневни,
а која за ноћни излазак у град, какав накит се носи преко дана, а какав увече. Са хаљином се,
наравно, слажу ципеле, торба, па чак и рукавице. Правила одевања тада се нису односила на
забрањивање комада одеће који превише откривају, подразумевало се да то није културно.
Оно што се ја питам – да ли је могуће да се време толико промени, па да се занемаре правила, која
се односе на контролисање моде и на задржавање одевања у границама пристојности? С обзиром
на то да већина не води рачуна о овим правилима у слободно време, јер им је битнија слобода
изражавања, морали би да их поштују у установама, где се то од њих и очекује. Да могу, врло радо
бих вратила Бонтон из 1963. и људима свест о пристојном. Али, за почетак ми је довољно што сам
то вратила себи.
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Јелена Секулић, IV9

Педесeт година матуре златних матураната
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пола века,
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непроцењиви, живи
живи разговор
разговор је
је испуњавао
испуњавао
салу
салу пре
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Уз звуке Ролингстонса, разиграни матуранти показали су прави младалачки дух и полет. Озарених лица су
напустили Свечану салу Гимназије и отишли на прославу у ресторан. Тешко је дочарати лепоту прославе
педесетогодишњице матуре златних матураната, који су поставили темеље за будуће генерације. А њихова
прича, памтиће се докле год је Гимназије и њених ђака.
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Наши пензионери
Професор физике Мухи Бела је педагошку каријеру започео у Гимназији “Моша Пијаде” 1974. године.
Поред тога, хонорарно је предавао физику и стручне предмете у машинској, саобраћајној, медицинској,
уметничкој и електротехничкој школи, на Педагошкој академији итд. Од 1991. године је био у сталном
радном односу у Гимназији “Светозар Марковић” одакле је у пензију отишао у септембру 2015. године, и о
свом раду рекао:
− У почетку сам био млад и неискусан у настави. Срећом, добро сам савладао своју струку − физику. Од
почетка сам примењивао следећи стил наставе: поред теорије и физичких закона представити једноставне
практичне примере, показивати огледе и занимљиве физичке експерименте. Увек сам водио секцију, и
посебно сам радио са талентованим ученицима. Са задовољством могу констатовати да је од бивших
ученика око 40 изабрало физику за студирање, постали су стручњаци, данас их има свугде по свету од
реномираних факултета, научних института до нуклеарних електрана итд.
-Поред школе увек сам радио и на другим задацима, које сам себи смислио: уредник сам серије издања
педагошког и научног карактера, научно-популарних предавања, аутор сам стручних и педагошких
чланака, аутор и извођач акредитованих семинара за наставнике, писао сам и преводио књиге, уређивао
сајт focus. Info и још много тога. Покрет за афирмацију талентованих ученика – ГЕНИУС смислио сам
и покренуо 2003. године, као и тарадиционалну четвородневну ГЕНИУС радионицу − интензивна нега
талената. Такође, са мојим именом је у нашој школи повезано и Обележавање математичког броја Пи (3,14),
међународни Пи-дан. Са ученицима смо традиционално успешно учествовали и на манифестацијама ван
школе: Сајам образовања, Фестивал науке, Ноћ истраживача, Тесла фест, Ноћ биологије, као и у сарадњи са
братским школама итд.
− Улога професора треба да буде лична, препознатљива, искрена и стручна, да он буде добар васпитач, праведан, разумљив, вођа, аниматор,
лидер, саветодавац, пријатељ, ментор, тренер и још много тога, али пре свега, да буде добар човек.
− Морам рећи да ми недостаје радна атмосфера у одељењима, знатижељна питања ученика, занимљиви разговори за време одмора и на
секцијама, узбудљиви догађаји на манифестацијама, заједничко дружење у школи и ван ње. Нашу Гимназију памтим по знатижељним и
вредним ученицима, по квалитетном наставном кадру, по другарској и пријатној радној атмосфери.
− Похађање средње школе поклапа се са врло важним животним периодом омладине: од детета формира се одрасла, пунолетна личност.
Ученици и наставници заједничким радом, компромисима, узајамним разумевањем треба да успешно преброде тај величанствени, нимало
једноставан преображај. Матуранти треба да буду ментално и стручно добро припремљени за даље успешно путовање кроз живот. Наша
школа је добар избор, познавајући руководство, колеге, стил и атмосферу Гиманзије „Светозар Марковић“ сигуран сам да следеће генерације
имају добар разлог за оптимизам...
− Велико ми је задовољство и част што сам допринео афирмацији наше школе. Заједно са својим ученицима дао сам мали сегмент у великом
успеху, коју је наша школа остварила на образовном и васпитном раду и освојила награду „Др Ђорђе Натошевић”. То је моја највећа
сатисфакција, својом личном улогом допринети унапређивању ученика и просперитету наше школе.

Софија Борић, спремачица која је дуги низ година радила у нашој Гимназији, отишла је у
пензију у септемру 2015. године. Свој радни век у Гимназији започела је 2000. године и од
онда је својим вредним радом и трудом чинила нашу Гимназију лепшим местом. Софија
нам је испричала нешто о свом радном веку и искуству.
− Са радом у Гимазији почела сам пре четрнаест година. У пензију сам отишла прошле
године из здравствених разлога, и много ми је жао због тога. Из Гимазије носим
многа лепа искуства и успомене. Морам да нагласим да је наша Гимназија једно веома
позитивно место. У њој раде посвећени, дивни људи. Наша деца су, такође, културна,
добра и драга и увек су се према мени опходила са много поштовања и уважавања.
- − Ја сам, пре свега, била задужена за фискултурну салу, одакле сам понела највише
успомена. Најчешће сам се сусретала са професорима физичког васпитања и за њих имам
само речи хвале. Сви професори наше Гимназије су врло приземни, и веома ми недостаје
њихово друштво. Желим да поменем и дивне људе из обезбеђења, који су били увек ту за нас. Понекад посећујем Гимназију, и
сваки пут се дивно осећам када сам тамо. Ево и сада, док причам о томе срце ми је пуно.
− Наш колектив је јако “здрав”, комуникација међу нама је увек била на завидном нивоу, као и међуљудски односи. У свему
томе велику улогу има и наша директорица која је увек спремна да нам у свему помогне. Своја лепа искуства ћу заувек носити
са собом, и хвала свима на томе. Својим колегама желим да поручим да треба пре свега да разумеју децу, јер смо сви некада
били деца.
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- Ја сам пре свега била задужена за фискултурну салу, одакле сам понела највише успомена. Најчешће сам се сусретала
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сам
упрофесора,од
томе успела.
тога на који начин ће постићи да ученици заволе његов предмет, указати на његове лепоте и научити их
-Шта
је био најтежи
Вашег посла?
да стечено
знањедео
примењују
током целог живота.
-Сваки добар професор мора пратити развој својих ученика. Ако искрсну потешкоће, проблеми, треба им пружити руку подршке. То је најтежи
Тако се дешава да један успешан професор након што ишета из учионице са свог последњег часа, уђе право у легенду.
део. Наиме, током ове четири године у Гимназији се догађају највеће промене у животу младих људи. Професору није лако ако не успе да
То се, управо,
догодило
са професорицом
математике,
Иреном
Золнаи,
успостави
добар контакт
са одељењем.Тад
је тешко држати
предавања
на високом
нивоу.која је ове године отишла у пензију. Занимало ме

је чиме се сада бави. Причали смо о њеном раду, током једне зимске вечери, у њеном дому, уз шољицу чаробне нескафе.

-После свега овог, можда Вам је досадно живети пензионерске дане?
-У
стваријене,
имам много више времена да се бавим оним што волим: цвећем (обожавам баштованство), читањем, писањем. До сада сам била
-Како
свесада
почело?
рецензент за две Кругове збирке за гимназијалце (М2 и М4) и учествовала сам у писању појединих њихових делова. Имам жељу да то наставим.
-У Новом Саду паралелно сам студирала на Природно-математичком факултету, одсек за математику, и Српски језик
Могу да кажем да ми често недостаје рад у учионици. Када устанем са мишљу да треба да кренем у школу, а онда одједном схватим да никуд
и идем,
књижевност
на Филозофском
после
студија
самкренем
посаодауих
Темерину
професор
не
да сам у пензији,
ухвати ме туга.факултету.
Али, онда се Недуго
брзо сетим
својихзавршетка
планова за тај
дан, из добила
истих стопа
остварујемкао
и онда
се
такво
стање лакше
преброди.
Породични
живот језика
је немали
. Човекда
сесе
заиста
тада осећа
када гавременом
сопствена деца
математике.
Добро
познавање
српског
мидео
је живота
омогућило
запослим
са испуњеним,
пуним радним
и дапревазиђу,
предајем
односно
постигну
више
него што
је он сам. )У.том
смислу
сам поносни
родитељ,ујер
ми је син пре
три године докторирао
нана
Универзитету
на на оба
језика
( нау животу
мађарском
и српском
Данас
просветни
радници
мађарским
одељењима
често раде
проценат,
у Кембриџу на Департману за генетику у математичком моделирању. И сада тамо живи са својом супругом и ради у Универзитетском
јер без обзира на све, добијају само часове на мађарском наставном језику, па су приморани да своју норму допуњавају
истраживачком центру. Пуно ученика (не обавезно добри математичари) и драгих колега остало ми је у јако лепом сећању. Носим их у срцу. Ако
у више
школа.
У Темерину
сам радила
седам година,
а онда
сам
прешла у претходницу данашње Гимназије и 29 година
сам
и ја некоме
остала
у лепом сећању,
онда то сматрам
вредним делом
свог
позива.
непрекидно
радила
овде.
Ту
се завршио наш
дуг и интересантан
разговор. Помало тужна, опростила сам се од моје бивше професорке у нади да ћемо још који пут имати
прилике да поразговарамо у оваквој атмосфери. Увек ћу је се сећати као сјајног професора и једног од најфасцинантнијих људи које сам имала
срећу да упознам.
												Батори Анита IV1

-Да ли сте одувек желели да постанете професор?
-Не, у потпуности, више је то био сплет околности. Понудили су ми посао и ја сам га прихватила.Тек касније сам
схватила колико волим овај посао и да неизмерно уживам у томе.
-Мислим да у почетку није било лако.

Радови наших ученика
АНА
Високо, у тмини крова света,
Одмах ту, надомак прага,
Лепота њена постала је мом срцу драга,
Из мора тмине, била је попут пролећњег
букета.
Машти на вољу, препустио сам се њој,
Јер лепота њеног лица је бајна,
Еденских вртова достојна.
Дар најлепши Бог сам ми је дао, спој.
Никада не видех такво дело Ђавољег ината,
Убаву, предивну, са косом од злата,
Амбис ме прогута када ме погледа
Њеним продорним, очима зеленим
Наредна три дана ми мира не да
Украо бих јој срце, јер само то желим.

Ал’не жали више, ипак лек постоји
човек своју патњу окончати може
Да започне своју судбину да кроји
И, да нађе душу, ту је, испод коже.

ЦРВЕНО, ВОЛИМ ТЕ, ЦРВЕНО
Небо је вриштало те ноћи.
Сунце је залазило и остављало
непроцењив и невероватан одсјај у хиљаду
нијанси. Све је изгледало болно топло а
тако лепо.
Сат је куцао. Пламен у
његовим очима је горео.
Неко је јецао.
Један човек празне прошлости,
малог, јадног живота је уживао.
Неко је јецао.
Она је те ноћи играла, те
ноћи гледали су сви у њу.
Била је лепа, желела је
забаву, привлачила је пажњу,
а са кратком хаљином те
тешке топле и јаке боје,
она је упадала у очи. Желели су је сви.
Она је јецала.
Он је чекао и тражио те ноћи
да испуни своју мрачну жељу,
желео је да ужива, мислио је да ужива.
Она је јецала.
Прошла је поноћ. Та челична,
сјајна, оштра ствар је полетела.
Агресија у њему је дрхтала. Било је сурово.
Њена боја хаљине и коже су се утопиле,
а он је гледао и није стајао, љутито је
настављао.
Руке су престале да се отимају,
поглед је лутао, пулс је стајао.
Живот се гасио.
Она је престала да јеца.
Та црвена течност прекрила је
под. Он није желео да стане,
желео је још, његов пламен је и даље горео.
Она је лежала обешчашћена, непомична,
умртвљена.
Нашли су је локални сељаци и жандари,
говорили су да се хорор десио те ноћи.
Имала је седамнаест година.
Сунце је излазило.
Небо је вриштало.

Милијан Јоветић, III7

Дамјан Бањац, IV8

Теодор Каменов, I8
ЧОВЕК
Зар толико људи да од среће беже
и толико страха зар у њима има
Да човеку поста страно да се веже
и да љубав своју показује свима
Кад би човек мог’o појмити лепоту
коју љубав пружа и дивит’ се томе
не би имо више туге у животу
сву срећу би нашо баш у срцу свом
Па и ти си човек, ти што ово читаш
и можда су људи ових прича сити
ал застани на трен, пробај да се питаш
да ли ће све ово сутра вредно бити
Скамењено срце сада тебе мори
Зар новца човеку никад није доста?
Овим тужну слику човек себи створи
док џепове пуни, душа празна оста
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***
Ствари се мењају. Понекад се не може ништа учинити по том питању. Бити
у стању да се прилагодиш и постојиш уз све вијуге и прекретнице су једна
од јединих ствари које можеш урадити да би прежибео сав овај хаос. Држи
главу изнад воде кад те струја вуче испод.
Ништа није стално. И људи остају толико исти колико се и промене. Некад
комплетно превидимо ко смо, јер мислимо да чинимо праву ствар. Да ли
Затвореног ока може видети,
ја чиним праву ствар сад? Дубоко у себи знам шта је добро за мене боље од
Јер он тада сагледа душом својом.
било кога другог. Не постоје случајности, тежња да се више ствари догоде
Свемир у себи жели осетити,
у исто време без икаквих заједничких полазних тачака се побринула за то.
Потпуни мрак без замарања бојом.
Сваки тренутак у животу представља могућност да постанемо бољи људи.
Јер, немогуће је одрасти без борби.
Трагичност живота жели избећи,
Виле Вало је једном рекао:
Сав бесмисао и тегобе, сву јад.
„Не можеш уживати у рају без повременог осврта на пакао.“
Ове вечери раније ће лећи,
Овај пешчани сат је пропустио своје последње зрно песка. Следеће
Да што пре утоли за сновима глад.
поглавље.
***
У свет снова без облика и боја,
Држећи се за сваки дах као птица без крила, плутам кроз лепљиви
Утонуће брзо и ове ноћи.
послекишни ваздух пролећа. Твоје речи су топле на мом врату и твоја аура
Свет безбрижан, без правила и кроја,
исијава, мешајући се са мојом. Вране се бесно сударају изнад и вода се
Ништавило мрака са сном ће доћи.
протеже миљама, немирна и разорна – плаво свугде где се вид протеже у
хоризонт.
Можда спава међ’ звездама слатким сном, Тишина. Ништа не постоји, осим таласа који се спуштају испод песка.
Можда и јесте варка ипак јава.
Јужни ветар нам удара о леђа, терајући нас ближе ивици – врлет надгледа
Можда се и он поиграва с њом,
живот изложен преда мном; жестоки жубори дана и година које тек
Ни сам не зна шта истина је права.
наилазе. Грумени камења и рушевина се протежу ка нама – преплашене
руке хиљаду изгубљених душа у мору, пружају се да нас повуку доле. Као
Милана Митић, IV7
тамна сенка на мом рамену, нагињеш се ка мени и шапнеш ми: „Скочи.“
МОЖДА СПАВА
Можда спава, а можда сном се буди,
И њиме бежи од пролазних ствари.
Види нешто више од других људи,
Види оно што скрива се у тами.

							

Леонора Море, IV7

Братска љубав деспота Стефана Лазаревића
Сати је 15:17, свет је за један драгоцени живот богатији, родио се Вук. Лазаревић Стефан не може да скине осмех
са лица. Он, након што је посматрао своју мајку, како јој се месецима повећава стомак и како пролази кроз болове
и необјашњиве промене расположења, коначно види да је то све како би се његова жеља испунила − коначно има
млађег брата. Временом, Вук је научио да хода и прича, а Стефан, он је кроз све ово прошао са њим, осећајући
велики понос да буде његов старији брат. Од најранијег детињства они су одрастали заједно-од прве играчке који су
делили, преко првих симпатија, до прве невоље у коју су упали заједно, па све до сада када су два одрасла човека, за
које су ове успомене све што је остало једно од другог. Љубав међу овом браћом је полако изгубљена. Универзална
ствар живота је да има чудан начин да на човека стави различите обавезе и ситуације које га временом претворе
из безбрижног детета чистог срца у биће које види само своје себичне потребе. Баш због овог, међу браћом као да
се разлила једна река која је пресекла ове братске везе грађене годинама, деценијама, и то све због момента славе и
богатства, и то све само због престола. Вук са једне, а Стефан са друге стране реке, остали су отуђени један од другог.
Ево их, два брата, која иако у сред прелепе природе, пред Божијим даром, нашла су се у ситуацији из које привидно
нема излаза. Као што је Мојсије својим штапом разделио море − велику препреку, тако се Стефан нада да ће ово
писмо, чије се име крије у првим словима реченица овог састава, представљати тај Мојсијев штап који ће разделити
ову реку, и опет га спојити са братом.
Једна од чудних, али исто тако лепих и непроцењивих страна живота је баш братство. Игром шансе, два или више
бића уведена су у овај свет, под исти кров, иста правила и морале, не бирајући са киме ће кренути на ову авантуру,
али знајући да ће то бити неко ко ће бити ту до краја живота, јер ипак носе исте гене, исту крв. Иако се понекад
узбурка свађа и уздигне мржња, није игром шансе у 15:17 рођен Вук баш по жељи Стефана.
									
							
		 										 Ана Кукобат, II5

41

СПОРТ
На Републичком такмичењу из одбојке које је одржано у
Брзећу (Копаоник) у мају 2015. ученице наше Гимназије
освојиле су пето место. Нашу школу су представљале Ивана
Љубичић IV9, Ивана Милосављевић III7, Ива Поповић(бивша
матуранткиња) , Милица Новаковић III3, Милица Биорац II6,
Лидија Пижурица (бивша матуранткиња), Тијана Миљанић
(бивша матуранткиња), Јелена Стојановић II7, Јована Ђекић
IV6, Катарина Зелић II9 и Милана Галин IV7, ученице је
припремала и водила проф. физичког васпитања Катарина
Зељковић.
На кошаркашком турниру у Жабљу у октобру 2015. освојили смо 3. место, екипу припремио и водио проф.
Душан Мадић.
У Банатском Новом Селу 19. 11. 2015. одржано је
међуокружно такмичењу у малом фудбалу, а ученици наше
школе заузели су друго место изгубивши од Београђана у
финалу: Душан Војводић II3, Ивеља Павле IV4, Миодраг
Белопавловић IV3, Никола Кулпински III6, Реља Маровић
III6, Владан Јанковић II3, Владимир Вукашиновић I1,
Ненад Лалић II4, Урош Ракочевић II4, Душан ЧавићII4.
Ученик Ненад Лалић је проглашен за најбољег играча.
Екипу је водио и припремио проф. Душан Мадић.

Финале града у женској одбојци је одржано у Гимназији “Исидора Секулић” дана 13. 11. 2015. Наше ученице
су се избориле за прво место победивши ученице Гимназије “Исидора Секулић” и ученице Економске
школе “Светозар Милетић” . За школу су играле: Миљана Тошић I3, Елена Топлица I9, Милица Новаковић
III3, Ивана Милосављевић III7, Кристина Нићин II2, Милица Васић I9, Ана Гаврановић II3, Јована Ђекић
IV6, Миљана Васић I9 и Вања Вучуровић I2. Ученице је припремила и водила Катарина Зељковић.
Дана 25. 2. 2016. у нашој Гимназији се одржало финале турнира у малом фудбалу за ученике 2. и 4. године.
Прво место је заузела екипа II4, друго место IV9, а треће место су заузели ученици из II6. За победничку
екипу су наступали Ненад Лалић, Урош Ракочевић, Милан Швоња и Душан Чавић, организатор турнира је
Горан Марјановић.

Савез за школски спорт и Олимпијско васпитање града Новог Сада 19. 11. 2015. на Факултету за спорт и Физичко
васпитање доделио је плакету нашој Гимназији за освојено треће место због остварених резултата у школским
спортским такмичењима у 2014/ 2015. школској години. Додели плакета присуствовали су професори Физичког
васпитања.
За дугогодишњу успешну сарадњу и изузетан допринос на развоју школског спорта града Новог Сада захвалнице
су добили професори Физичког васпитања Катарина Зељковић, Олга Каменковић,Ђорђе Мадић и Миодраг
Кијановић.
											Игор Мељник, III7
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