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Интервју са директорицом Гимназије „Светозар Марковић“
Татјаном Вукадиновић

Који догађаји су, по Вашем мишљењу, посебно обележили
претходну годину?
Баш као што историја није само след такозваних „великих
догађаја“, ратова, битака и револуција, него постоји и онај
њен мање видљив, али не и мање важан аспект, а то је
свакодневица, тако и у овом нашем школском животу, кад
промишљам време за нама, нерадо и тешко издвајам те „велике
догађаје“. Нисам баш ни сигурна шта су они. Можемо издвојити
сарадњу са Гимназијом у Сегедину, затим и у Крању. Такође,
врло битна је могућност ученика да уче кинески језик, као и
потписивање Меморандума о сарадњи са кинеском школом
из провинције Хебеј. То су такође изузетно важни догађаји.
У претходној школској години тема интеркултуралности је
актуализована и биће у наредном периоду веома важна,
јер у нашој школи желимо да креирамо атмосферу у којој је
различитост добродошла, где не живимо паралелне животе
једни поред других, него креирамо заједнички простор у коме
се упознајемо, сусрећемо и градимо лепе односе и добру
сарадњу. Кад боље размислим, највећи догађај у школи је
промена која се дешава учењем, радом и размишљањем. То је
мисаони, некад емоционални, некад социјални, а свакако лични
развој ученика, па и професионални развој професора. То су
тренуци инспирације у којима освајамо нова подручја знања,
нове области у којима откривамо тајну нашег постојања, тајну
космоса, понекад оно што је добро, лепо и истинито...

У школи су приметне новине када је у питању школска опрема (нпр. нови клима уређаји).
Колико је захтеван и колико важан процес сталног унапређивања опремљености школе?
То јесу новине у овој школској години. Успели смо да климатизујемо готово целокупан школски
простор и у свим учионицама постављени су клима уређаји, изузев у можда неколико сасвим малих
просторија, које нису намењене за наставу, него за ваннаставне активности и секције. Веома је важно
у данашње време, тачније неизоставно, бавити се и опремом. Речено језиком високих технологија:
колико је важан софтвер, толико је важан и хардвер, дакле, добра савремена опрема. Опремљеност
школе је неизоставни чинилац за достизање квалитета у раду и за пружање оптималног подстицаја
ученицима. Наравно да то није довољно и свесна сам тога да је добра опремљеност нужан, али не и
довољан услов за квалитетан рад. Зато се истовремено у школи ради већ дужи низ година како на
осавремењивању опреме и оптимизацији услова за рад, тако и на овом делу који се тиче педагошког
рада са ученицима, стручног усавршавања професора и иновирања наставног процеса. Важно је,
дакле, да истакнемо значај и опремљености, са једне стране, и педагошког рада, са друге стране.
У нашој школи од ове школске године похађамо и часове на којима се примењује интегрисан приступ
настави. Које су вредности оваквог начина извођења наставе и колико овакав приступ доприноси
квалитету образовања?
Интегрисање наставе је тенденција у развијеним образовним системима. Појава интернета донела
је, могу слободно рећи, револуцију када је о образовању реч. Свако ко се данас бави образовним и
васпитним радом мора озбиљно уважити ту чињеницу. Не може се радити на исти начин као у време
када није било интернета, друштвених мрежа и толико могућности да се посредством различитих
медија дође до информација. Пре неколико деценија, и ја сам била ђак као и многи професори који
данас раде у школи. Тада смо располагали знањем које смо стицали искључиво посредством књиге.
Околности су се сасвим промениле, живимо у информацијској ери и приступ раду и наш целокупан
рад мора да уважи ту чињеницу. Нисмо усмерени, пре свега, на процес стицања знања кроз усвајање
чињеница; процес учења треба да се одвија у правцу развијања ученичких компетенција –
– оспособљености за сналажење у многим проблемским ситуацијама. Компетентност подразумева
знање, вештину и вредносни став. Када данас говоримо о стицању знања, у ствари говоримо о
развијању компетенција.
Добра страна интегрисања наставе је што смо више упућени на заједнички рад како ученика, тако
и професора. Различити предмети доводе се у везу посредством теме. Могућности за креативност
ученика и професора су неизмерне; имамо шансу да повезујемо нешто што на први поглед уопште не
бисмо повезали, као што је случај са неким друштвеним и природним наукама. Имали смо пример
интегрисања хемије и историје.
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Мотивација за учење се повећава, као и могућности за тимски рад ученика и сарадњу
професора. Развијају се социјалне вештине ученика толико драгоцене у данашње време.
Сматра се услед чињенице да млади чешће комуницирају посредством друштвених мрежа
да слабе њихове социјалне вештине. Комуникација која се у дужем временском периоду
одвија доминатно у виртуелној сфери осиромашује људско биће. Интегрисана настава,
конципирана као истраживачка или пројектна активост, буди радозналост ученика и подиже
мотивацију за учење. Људско биће је по природи радознало и радује се знању. То је пре
2400 година наглашавао Аристотел. Учење би требало да буде процес који прати осећање
радости. Нажалост, то често није случај. Не кажем да сваки процес учења може непрестано
бити праћен само пријатним емоцијама – далеко од тога. Процес учења је и процес решавања
проблема. То подразумева труд, мисаони напор, истрајност, борбу... Када се ученик избори са
свим изазовима, то доноси радост!
Оно што је за сада пред нама проблем, то је чињеница да још увек немамо у довољној
мери развијене моделе организовања интегрисане наставе у школи. Прављење распореда,
усклађивање временских могућности за извођење различитих актера у том процесу. То је оно
што нам највише задаје главобоље, тај организациони аспект. Уверена сам, међутим, да ће
добити – креативност, сарадња, већа мотивација итд. надмашити недостатке.
Шта је, по Вашем мишљењу, квалитет школе због којег осмаци треба да се определе за нашу
Гимназију?
Оно што је највећа вредност и најјачи разлог за уписивање Гимназије „Светозар Марковић“
је свеукупност подстицаја како кроз наставу, тако и кроз богат спектар ваннаставних
активности и секција, које ученик добија улазећи у нашу школу. Као гимназија општег типа,
усмерени смо на складан и свеукупан развој личности ученика и његово оснаживање како
у интелектуалном, тако и у социјалном и емоционалном погледу. После завршене Гимназије
„Светозар Марковић“, ученик може да бира сваки факултет, студијску групу, како у нашој
земљи на државним и приватним факултетима, тако и у иностранству. Са јасно развијеном
и високо хуманизованом визијом приступамо раду са нашим ученицима припремајући их
за разнородне животне изазове савремене цивилизацијe. Ми смо школа у којој се придаје
велики значај подстицајној и лепој атмосфери за учење и рад, дружење и сарадњу. Трудимо
се да је креирамо у сваком радном дану и да наши ученици с радошћу долазе у школу. Свесни
смо тога колико им је важно да се у школи разумеју, поштују, негују пријатељства. Гимназија
„Светозар Марковић“ чува најбоље традиције класичне гимназије, која ученицима пружа
темељна знања из свих подручја науке и уметности.
Који су Ваши планови када је у питању рад школе за наредну годину?
Наставити темпом којим идемо и бавити се надахнуто својим послом, најважније је од
свега! Упркос неподстицајним околностима, сачувати визију, ентузијазам и енергију. Вољу да
креирамо бољи и лепши свет. Праведнији свакако! Нема ваљаног оправдања за апатију пред
ученицима. Бити оаза у друштву, а не
одраз лоших прилика – то је наше
гесло! Ако свако од нас у школи буде
тако радио, верујем да ћемо бити
установа која испуњава своју мисију.
Очувати и унапређивати квалитет
наставе и индивидуално подстицање
ученика. То је тенденција за сада.
Оснажити ученике и освестити их у
погледу одговорности, како када је
реч о очувању и заштити планете,
тако и када је реч о изградњи
институција. Иначе, те идеје су
сегмент нашег Развојног плана
школе. Активности које будемо
планирали у наредном периоду биће
усмерене ка тим циљевима. Колико
данас подстакнемо наше ученике у
домену креативности, одговорности,
компетентности и људскости, толико
ћемо их сутра у свету око нас препознати.

Интервју урадиле: Дуња Павлица I7 и Томислава Николић I6
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Интервју са професорицом Зорицом Николетић
Били сте осам година помоћник директора за наставу. Да ли
Вам је недостајао рад са ученицима?
Пошто помоћник директора за наставу мора бити и у
настави, то је била прва половина мога посла. Друга
половина била је у настави са одељењским старешинством.
Радила сам и са наставницима и са ученицима и то је добра
прилика да се искористи у раду.
Поновићу оно што су помоћници директора пре мене са
којима сам сарађивала рекли — добро би било да сваки
наставник може да буде помоћник директора.
Стварно је непроцењиво искуство за сваког просветног
радника.
Да ли се нешто у Вашем приступу према ученицима и
њиховом према Вама променило за тих осам година?
Јесте, сигурно. Комуникација са директорицом, ученицима,
наставницима, родитељима, педагогом, психологом,
техничким особљем, омогућила ми је да стекнем једну потпунију слику наше школе и да
се тога придржавам у свом раду. Ситуацијама сам приступала из различитих углова, а до
информација долазила са више страна.
Ученици су ми били, а и данас су на првом месту. Мислим да су то и они осетили тако
да је и њихов однос према мени увек био коректан. Трудила сам се да и као наставник и
као помоћник директора заједно са својим колегама, у зависности од ситуације, нађемо
најбоље решење за наше ученике. Једна реченица ми је заувек остала у мислима — од
ученика не смемо да одустанемо ни када он сам одустане. Због тога сам посебно поносна
на свој рад са ванредним ученицима.
Иако се по много чему разликују, оба посла се, пре свега, баве ученицима. Шта Вам се
допада код једног, а шта код другог? Који је посао захтевнији и због чега?
Оба посла су веома захтевна, али остварива. То ми је постало јасно током ових година.
Битно је да имамо добре ученике, добар колектив и резултати пристижу. Морам да
признам да ми се оба посла веома допадају. Допуњују се. Циљ им је исти.
Како искуство помоћника директора утиче на рад у настави и обрнуто?
На место помоћника сам дошла са већ лепим искуством (19 година рада) и са великом
жељом да допринесем повећању угледа наше школе. Ту пре свега мислим на задовољну
и успешну децу, али и на један добар колектив. Постигли смо пуно тога и веома сам
срећна. Иначе ова школа је моје прво и једино радно место. Сада, када сам се вратила
у потпуности настави, настављам са истим циљем, користећи знање које сам стекла
искуством, али наравно и даље учим. Увек може бити боље.
Како сте успевали да ускладите улогу помоћника директора, професора и родитеља?
То је такође једно лепо искуство. Осам година сам у исто време била професор, помоћник
директора и родитељ детета које похађа нашу школу. Било је ситуација када сам сасвим
разумела родитеље наших ученика, а и колеге који су сјајни професори.
Шта ће Вам највише недостајати у раду помоћника директора?
Недостајаће ми сарадња, пројекти, високо постављени циљеви до којих смо увек успевали
да стигнемо, срећа кад успемо, похвале.
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Реч Педагошко-психолошке службе
Немогуће је стећи потпуну слику о школском животу а да се не
узме у обзир мишљење наше Педагошко-психолошке службе. Она је
раскрсница свих дешавања како на плану наставе, тако и на плану
односа између професора и ученика.
Шта је обележило годину за нама када је у питању Педагошкопсихолошка служба?
Драгана Бајатовић: Ову годину свакако je обележила велика потреба
ученика за индивидуалним разговорима. Иако годинама уназад овај
број континуирано расте, ове године је био изузетно висок. Веома
ми је драго као педагогу што деца имају потребу, али и поверење
да дођу да разговарамо и решавамо проблем. Оно што се још може
додати јесте да се сви ми у Педагошко-психолошкој служби трудимо
да на веома различите, а можда и савремене, начине приђемо деци,
разговарамо са њима и отворимо им неке нове видике.
Љиљана Арађански Рајков: Мислим да је то, као и за школу у целини,
учешће у пројекту Министарства просвете „Сарадњом до знања“ и
спровођење интегрисане наставе. Сви много учимо и сагледавамо
докле смо стигли у томе.
Који су проблеми са којима се савремене генерације свакодневно сусрећу?
Љиљана Арађански Рајков: Подељена пажња као нешто нормално; превише информација без критичког
односа према њима; премало базичних, применљивих знања о здравом односу према себи, другима и природи.
Драгана Бајатовић: Оно што ме тренутно највише брине јесте проблем другарства. Све више је оних који куцају
на моја врата и тврде да их другови и другарице не разумеју, те понекад падају и тешке речи. Не помажу се
довољно у одељењу. Неке друге вредности дошле су до изражаја, родитељи су укључени у другарство, као да
се изгубило оно примарно и људско, да свако бира себи друга, а самим тим је дошло и до неке дисквалификације
другарства као једне од примарних људских вредности. Друго до чега је дошло са новим генерацијама јесте
склоност да се живи помало нереално, jeр je виртуелни свет постао јако важан. Породице најчешће „смарају”
и ретко када су тинејџери задовољни својим породицама. То су два кључна елемента о којима треба да
размишљају педагози и психолози. Трећи елемент који је такође битан јесте здравље. Постоји доста девојака
које држе дијете, којима је битно како изгледају споља, а није им важно како изгледају изнутра, и момака који
иду у теретану, користе различите хемијске стимулансе да би били згоднији. Јављају се и проблеми попут
зависности од видео-игрица и кладионице.
Какав је однос гимназијалца према начину рада и обимности градива?
Драгана Бајатовић: Обим градива је повећан, те се јавила потреба за већим бројем приватних часова. Постоји
статистички значајан број ученика који уче зато што воле и зато што им је стало до знања.
Љиљана Арађански Рајков: Однос према раду најпре се доноси из основне школе и родитељског дома. Ако
их школски систем „награђује“ кад уче кампањски, они ће тако учити. У првом разреду има доста ученика
који се непријатно изненаде разликом између основне и средње школе. Онда их током година научимо
другачијем односу према раду и обавезама. Генерално су наши ученици изнадпросечно интелигентни. Лако
се прилагођавају условима средине у којој се налазе, а у комбинацији
са трудом наставника, старешина и педагошко-психолошке службе,
постижемо добре резултате.
Да ли се примећује напредак ђака у раду током школовања?
Љиљана Арађански Рајков: Свакако да се примећује. То је резултат
труда и залагања самог ученика, али и његових наставника и родитеља.
Такође, то је резултат и прилагођавања радним захтевима гимназије, али
и сазревања ђака. Највеће промене дешавају се у узрасту 15–19 година.
Драгана Бајатовић: Ово питање се добро ослања на претходно. Ви када
дођете из основне школе, имате одређено очекивање, одређена знања и
одређене потребе. Када вас ,,пропустимо” кроз систем образовања велики
број ученика се заиста пронађе и зна шта ће касније. Ми смо спона између
детињства и зрелости. Ви мислите да је нама лако као професорима, а
ми мислимо да је вама лако као деци, стога је најважнија ствар да се
добро разумемо, да се поштовање врати у школу – поштовање према
ауторитету и поштовање према ученику. Професори да пруже што више,
ученици да усвоје што више од својих професора, те да смо сви срећни.
Томислава Николић I6
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Школско позорје у школској
2015/2016. години, одржано
је 11. 12. и 13. маја 2016.
године, а отворила га је
глумица Љиљана Благојевић.
На фестивалу се такмичило
четири школе са пет представа
које су прошле селекцију. Наша
школа извела је представу
„Слушкиње“. Организатори
Позорја били су директорка
Гимнaзије Татјана Вукадиновић
и Сандра Антић, професор
српског језика и књижевности,
библиотекарка.

Предавање „Важност византијске
културе, теологије и филозофије
за нас данас’’ одржали су у
Свечаној сали наше Гимназије
др Борис Стојковски, историчар и
доцент са Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду и
др Илија Марчетић, теолог и
вероучитељ Гимназије.
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Поводом Дана школе
приређена је Академија
посвећена стогодишњици
од смрти Исидора Бајића.
Програм су припремиле
професорка музичке
културе Маја Дринчић
и професорке српског
језика и књижевности
Соња Бјелогрлић и Бранка
Букарица.

У нашој Гимназији 8.6. 2016.
године професорка историје
Александра Поповић
организовала је квиз у коме
су учествовали ученици
друге године, чија је тема
била познавање историје
Србије у доба Немањића.

Пријатељима из
Словеније, ученицима
и професорима
Гимназије из Крања
„Франца Прешерна“
пожелели смо топлу
добродошлицу у нашем
питомом, равничарском
Новом Саду 14. марта
2016. године.

Ученици Гимназије “Светозар
Марковић’’ уз помоћ вероучитеља
мр Илије Марчетића, представника
српске православне Епархије бачке,
свештеника Лазара Мајсторовића,
Катихетског одбора православне
Епархије бачке и школске управе
Гимназије организовали су маја 2016.
године хуманитарну акцију за српске
ученике на Косову и Метохији.

до марта

Ученици наше Гимназије у
пратњи психолога Јоване Јоцић
присуствовали су Конференцији
TeenTalk 13.9.2016.

Ове школске године
учионице у нашој школи
опремљене су клима
уређајима и цела школа је
окречена.

Протокол о сарадњи
Гимназије са
Спомен-збирком Павла
Бељанског, коју су посетили
ученици прве године
Гимназије, потписан је
21.10.2016.

Новинарска секција
Гимназије ,,Светозар
Марковић’’ посетила је
снимање хумористичке
емисије „Државни посао’’
8.11.2016.

Ученички парламент
у школској 2016/
2017. години
организовао је
прикупљање папира
за рециклажу.

Ученици трећих разреда, чланови
Историјске секције и остали
заинтересовани ученици са
професорком историје Александром
Поповић 2.2.2017. посетили су Матицу
српску и упознали се са историјатом,
активностима и данашњим
деловањем ове значајне културне
институције.
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Поводом Школе родитељства, гост школске
библиотеке била је Дијана Радојковић, педагог
и сертификовани едукатор за родитеље
у области позитивне дисциплине, која је
одржала предавање на тему “Комуникација
са тинејџерима”. Модератор програма била је
психолог Љиљана Арађански Рајков. На веома
занимљивом предавању, родитељи су чули како
се понашају тинејџери и са становишта науке и
из Дијаниног личног примера и како би требало
комуницирати са њима. Такође, имали су прилику
да предавачу поставе питања.

Спортски дан у Гимназији −
− учествовали су ученици
IV2, IV3, IV4, IV5, IV6 И IV8, а
организатори такмичења биле су
професорке Катарина Зељковић и
Тереза Перишић Гашпар.
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Представа ФОРУМ театра на тему
вршњачког насиља: “ПРОЗОР”
изведена је у Свечаној сали Гимназије.
Уметничко-педагошко вођство:
Христина Муратиду и Армин Јоха
Хаџимусић. У представи су играли:
Тања Тубић, Биљана Митић, Јасмина
Наерац, Ана Глигоријевић, Софија
Микарић, Софија Воргић, Данијела
Матовић, Миљана Манојловић,
Катарина Цимбаљевић, Марија
Ђурђевић и Севђуље Рамадани.

У организацији Гимназије “Светозар Марковић” и
Српског филозофског друштва, дана 17.1.2017. године
у 18 часова у Свечаној сали Гимназије одржано је
предавање поводом обележавања јубилеја 2400
година од рођења Аристотела. Тема предавања је била
„Аристотел−отац науке”, које је одржала др Уна Поповић,
доцент на Филозофском факултету у Новом Саду.

до марта

У оквиру Школе родитељства гошћа
библиотеке била је Исидора Станић,
мастер комуниколог, која је представила
своје истраживање и повела разговор
на тему: „Инстаграм ера: Таблоидизација
родитељства и детињства”. Модератор
програма била је Јована Јоцић, психолог,
док је разговор са ауторком водила
професорка српског језика и књижевности
Драгана Бошковић.

Ученици наше школе, уз пратњу
библиотекарке Сандре Антић, подржали
су акцију „Полицајац у заједници” са
жељом да сазнају нешто ново о раду
полиције наше државе. Центар за
основну полицијску обуку Сремска
Каменица приредио је вежбе на којима
су присутни могли учествовати.

У Свечаној сали је организована изложба радова поводом
завршеног наградног конкурса за пејзажно уређење дворишта
Гимназије на којој су уручене награде за три најбоља рада
по одлуци стручног жирија. Изложбу је отворила директорка
Гимназије Татјана Вукадиновић, која је након поздравне речи и
након што је представник жирија дао образложење одлуке жирија,
најуспешнијим кандидатима уручила награде. Организатор изложбе
је била библотекарка Сандра Антић уз стручну подршку архитекте
Мире Јовановић.
Томислава Николић I6, Милица Томић I6, Катарина Перовић I6

Хуманитарна акција
наших ученика − у
оквиру наставе
грађанског васпитања
ученици су посетили
Свратише.
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Пројекат “Сарадњом до знања”

Интегрисана настава представља спој, на први поглед,
неспојивих сфера предмета — повезивање природних,
друштвених и хуманистичких наука, спорта и уметности. У
нашој Гимназији пројекат интегрисане наставе “Сарадњом
до знања” започет је у школској 2016/ 2017. години.
Координатори пројекта су: проф. Љиљана Арађански Рајков,
проф. Љиљана Новаковић, проф. Александра Поповић,
проф. Гордана Беквалац и Драгана Бајатовић, школски
педагог. Наша редакција поставила је неколико питања о
значају и вредностима интегрисане наставе професоркама
Александри Поповић и Љиљани Новаковић.
С обзиром на то да су млађе генерације више заинтересоване
да се баве модерном технологијом него науком, да ли часови
интегрисане наставе подстичу ученике да се усмере ка
историји и другим наукама?
Александра Поповић: Пре свега, морам да истакнем своје
уверење да ученици наше Гимназије не сматрају да су
настава и садржаји историје супротстављени модерном
добу и савременим технологијaма. Увођење интегрисане
наставе само може да помогне да они уоче на које све
начине могу да дођу до знања, самостално, истраживачки,
развијајући оне компетенције на којима се кроз садржаје
историје иначе инсистира, а то су мултиперспективност и
интердисциплинарност. Тиме се, заправо, и остварује циљ
гимназијског школовања — ученици се подстичу да повезују
догађаје, личности и појмове хоризонтално и вертикално,
да их сагледавају у ширем контексту и користе управо
модерне технологије да дођу до знања, да га презентују и
примене. Савремена настава историје подразумева употребу
и примену модерних технологија и ученици наше школе,
подстакнути од стране својих професорки, веома успешно
их користе и примењују. Такав начин рада је њима близак,
делује им опуштеније, интересантније и неформалније, а у
таквој атмосфери се лакше и са много више задовољства и
ентузијазма учи.
Са колико предмета можемо спојити историју, јер је она ипак
„учитељица живота“?
Александра Поповић: У погледу „интеграције“ историје
са другим предметима, нема ограничења. Историја нуди
мноштво могућности за повезивање са свим другим наукама,
и природним и друштвеним, јер су све оне имале своје
почетке у неком историјском периоду, за чије разумевање
нам је неопходан историјски контекст. Управо због тога
што се историја бави изучавањем развоја свих аспеката
цивилизације — друштвеног поретка, економије, науке и
уметности, могућности комбиновања су неисцрпне. Ове
моје речи потврђују и бројни примери интегрисане наставе
који су реализовани у нашој школи, а који су показали да се
интересантне теме могу обрадити повезивањем историје са
садржајима информатике, математике, хемије, географије,
физике, верске наставе, грађанског васпитања, матерњег
и страног језика, уметности, социологије, психологије и
филозофије.
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Мултидисц

иплинарнос

т

Нови и занимљивији
начин рада

Нови и корисни савети
о начину учења

Представља велику
помоћ при даљем
одабиру професије

Стичу се нова
личитих
сазнања из раз
предмета
Потребно је укључити
већи број предмета

Интегрисана
настава

Бољи начин спајања
одређених предмета

Потребан је усклађенији
распоред
за већу ефикасност
наставе

Потребно је учинити
доступнијом у што већем
броју одељења

На састанку Ученичког
парламента 2.3.2017.
ђаци су дебатовали
о позитивним и
негативним старанама
интегрисане наставе.
Наводимо њихове
закључке у путоказу
наставе будућности.

Хемија и физика су предмети који се најчешће повезују. Са
којим још предметима хемију можемо повезати у оквиру
интегрисане наставе?
Љиљана Новаковић: Хемија је наука која има много
додирних тачака са готово свим аспектима живота, па и са
већином наука. Научно-истраживачки тимови се данас по
правилу састоје од стручњака за различите науке, јер само
тако могу достићи врхунске резултате. Навешћу вам један
актуелан пример — генетски модификовани организми.
Овим питањем не баве се само биолози, хемичари,
агрономи и медицинари, баве се чак и филозофи. Због
тога сматрам да је увођење интегрисане наставе веома
корисно. Учење науке зарад гомилања научних чињеница
је превазиђен концепт. Данас се сматра да стечена знања
морају бити стављена у функцију решавања научних и
уопште, животних проблемских ситуација. Ђаци се полако
припремају да буду чланови
научно-истраживачких тимова.
		
Да ли постоји неки предмет са којим је хемија толико
слична, да учећи један знамо доста и о оном другом?
Љиљана Новаковић: Најтешња веза је наравно са
биологијом, физиком и математиком.
Тек уколико има добро хемијско образовање, ученик може у
потпуности разумети процесе у живим организмима и имати
целовит увид у функционисање биолошких система. Са друге
стране, физика и хемија проучавају материју, свака са свог
аспекта, а у неким деловима се толико преклапају да ту науку
зовемо физичка хемија. Сам термин је сачинио Ломоносов
још 1752. године, а данас се физичка хемија изучава не само
на универзитетима, већ и у средњим школама.
Да ли постоје ограничења у корелацији између друштвених и
природних предмета?
Љиљана Новаковић: Историја није само историја ратова,
постоји и историја хемије. Студенти хемије полажу тај
испит, а и понеки историчар се бави историјом наука.
Колико је све то повезано могу да вам илуструјем кроз
рад великог руског композитора Александра Бородина.
Он је компоновао велики број музичких дела и по томе је
у свету познат, а у свету хемичара познат је по алдолној
кондензацији. Наиме, он је био истакнути хемичар и бавио
се научно-истраживачким радом тако да је дао велики
допринос развоју органске хемије. Успут, своја хемијска
знања користио је у медицинској пракси, јер је био и лекар.
Вероватно је да су га уметност и наука истовремено
инспирисале, биле подстицајне и чиниле га комплетним
ствараоцем.

Дуња Павлица I7, Анабела Хорват I7, Милица Томић I6
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Интегрисали смо информатику, историју и географију. У оквиру наставе
историје, ученици трећих разреда добили су задатак да спроведу
истраживање о знаменитим личностима, зградама, установама и
верским објектима нашег града. Ова активност се надовезала на
наставну јединицу о насељима, која се обрађује на часовима географије.
Од професорице историје ученици су добили кратке, шифроване
назнаке о томе коју кућу, споменик, музеј, галерију или цркву би
требало да пронађу и истраже. Они су обишли четрдесетак локација
у граду и снимили кратак прилог о самој локацији или личности којој
је споменик подигнут. На часовима рачунарства и информатике,
професорица је упутила ученике на технике снимања филма како би
своје истраживање преточили у кратке документарне приче. Резултат
овог вишенедељног рада је двадесетак снимљених ученичких филмова
који су реализовани уз велико задовољство и ентузијазам, а такође и
мноштво нових информација
које су ученици сазнали о граду
у коме живе. На крају овог
пројекта и сарадње, ученици су у
пратњи професорица географије
одгледали позоришну представу
„Неопланта“, чиме је истраживање о новосадској историји добило још
једну димензију. Реализатори овог пројекта су били проф. историје
Александра Поповић, проф. рачунарства и информатике Клара Велишек,
професорице географије Лидија Лалевић и Катарина Врећа.
Интегрисали смо хемију и биологију — науке које су тесно повезане.
Учећи о чулу вида, саставу крви, нуклеинској киселини и кроз многе
друге примере, започели смо интегрисање знања из ових наука.
Једна од компетенција које треба да развијамо код својих ученика је
брига за здравље, а то најбоље чинимо интегришући знања ове две
науке. Као производ ових активности настао је ауторски филм ученика
одељења III9, који је усмерен ка борби против алкохолизма. Ученици

III9 су на часовима интегрисане наставе код проф. хемије Јелене
Радосављевић, проф. биологије Ибоје Чепреги и проф. биологије Ружице
Петровић добили задатак да направе рeферат на тему алкохолизма.
Жеља ученика била је да реферат представе кроз филм. Филм о
алкохолизму је направљен у сарадњи са православном заједницом
„Земља живих“ – центром за рехабилитацију и ресоцијализацију лечења
од болести зависности у Ченеју.

Интегрисали смо историју, енглески језик, информатику и ликовну
културу. Након упознавања са материјалним историјским изворима о
којима су ученици учили у оквиру редовне наставе из историје, и након
обиласка сталне поставке Музеја Војводине у пратњи професорице
Александре Поповић, ученици умеју да препознају артефакте из
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различитих периода праисторије и ликовне уметности, повезују
градиво из историје са градивом из ликовне културе и енглеског
језика. У сарадњи са професорицом Кларом Велишек ученици су на
часовима информатике научили методе претраге информација по
кључним речима и кроз мапе сајта, а потом кроз самостални онлајн
истраживачки рад стекли знање о Британском музеју и упознали се са
експонатима који се тамо чувају, а односе се на период о ком су учили
на часовима историје код проф. Александре Поповић и ликовне културе
код проф. Драгице Радовановић. У сарадњи са професорицом енглеског
језика, Данком Вучковић, ученици су саставили брошуре, тј. водич
кроз Британски музеј на енглеском језику. Кроз овај пројекат ученици
су научили правила понашања у светским музејима, како да користе
информатор и продубили су интересовања за овај вид едукације.
Интегрисали смо
историју и хемију
на часовима проф.
историје Драгице
Илић Николић и
проф. хемије Иване
Љубовић. Ученици су учећи из историје двадесети век направили осврт
на научна открића која су обележила тај период и утицала на развој
савремене цивилизације. Презентујући открића добитника Нобелове
награде за хемију и физику са почетка двадесетог века, направљена
је спона између кретања у науци и друштвених промена. У току
изучавања Француске буржоаске револуције, направљен је осврт на
живот и дело Антоана Лавоазијеа, који је завршио живот као жртва.
Наиме, Лавоазије се с правом сматра „оцем“ савремене хемије, имајући
у виду открића која су претходила његовом погубљењу на гиљотини.
Његов савременик, чувени математичар Лагранж је рекао: „Био им је
само потребан тренутак да одрубе ту главу, али ће Француској требати
бар сто година да би такву поново изродила”.
Са циљем, да развијамо компетенцију брига за здравље, интегрисали
смо психологију и информатику. Наставници и ученици су се на овим
часовима бавили проблемом зависности од мобилних телефона код
тинејџера.
Ово је само мали део активности које су се у нашој школи десиле од
новембра 2016. до данас. Процес интегрисања наставе je почео и он
дефинитивно неће престати, јер је то захтев доба у коме живимо —
— ученици морају да науче како да употребе стечена знања.
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Светосавска академија
Приредба поводом дана Светог Саве „Пред призором врачарске ломаче“
одржана је у Свечаној сали наше Гимназије. У припреми су поред наше
школе учествовале и Музичка школа „Исидор Бајић“, Балетска школа
и Школа за дизајн „Богдан Шупут“. Програм који су извели рецитатори
ове године припремиле су професорке српског језика и књижевности,
Бранка Букарица и Соња Бјелогрлић.
Колико дуго сте се припремали?
Бранка Букарица: Припреме почну у новембру месецу, тада нам
колегиница Соња Бјелогрлић донесе текстове, рецитатори се упознају
са садржајем, одржимо неколико читалачких проба да бисмо видели ко
може најбоље да изнесе који текст и понуди најбољу емоцију рецитујући.
После тога, такође, имамо читалачке пробе на којима рецитатори уче
основна правила говора и рецитовања, као и дикције, темпа, става и
свега осталог што једног рецитатора чини добрим. Радимо и анализу
песама, да би ученици што боље разумели садржај песме, како би могли
да доживе емоцију и да је изнесу на прави начин. На распусту им следује
најтежи задатак — учење текстова напамет. Када се заврши распуст
и почне школа подразумева се да већ знају текст, последње пробе
користимо за усавршавање детаља који су нам остали за крај.
Да ли постоји разлика у зрелости при усвајању текста?
Бранка Букарица: С обзиром на то да нису сви рецитатори матуранти, то се
на неки начин може и приметити, конкретно у овом случају је било четворо
ученика који су други разред... Осети се разлика, зато што одређени
текстови траже одређену зрелост, године живота и искуства, јер је важно
и њихово искуство као рецитатора. Ко је више пута ,,горео на овој сцени“
и суочавао се са тремом и са наступом, много зрелије може да изнесе
и неке комплексније захтеве. Рецитовање је нешто што подразумева
континуитет, јер се кроз неколико година може видети осетна разлика у
класи и наша је жеља да постоји континуитет рецитатора у нашој школи,
како бисмо сваки пут, када се укаже потреба, у одређеним приликама,
могли да издвојимо ученике који би могли да буду водитељи програма и
да наступају на разним манифестацијама.
Да ли сте задовољни реакцијама публике и какве сте реакције очекивали?
Бранка Букарица: Увек сам задовољна реакцијама публике, они по
правилу препознају рецитаторе, наступи неких од њих се жељно
ишчекују, јер има њих неколико који су веома изражени индивидуалци,
који веома добро умеју да изнесу текстове. Реакција публике је увек
добра када рецитатор доживљено и изражајно говори, а самим тим
пренесе и изазове емоцију код публике. Рецитовање је посебна врста
уметности, не стварање, него преношење текста на прави начин да би
га публика могла осетити и поистоветити се са њим, са песмом. Када
читамо песму, доживљавамо је духовно и размишљамо о њеном тексту
и значењима, али када нам рецитатор донесе тај исти текст, онда нам се
отвори потпуно нови начин сагледавања исте песме.
Колико је било тешко одабрати текстове за Академију, а не понављати се
с обзиром на то да сваке године обележавамо Светог Саву?
Соња Бјелогрлић: То јесте најтежа ствар, бити сваке године нов. Трудим
се, као прво, да одаберем једну тематску целину, па онда даље бирам из
мноштва текстова о Светом Сави оне који су адекватни за њу. Тешко је,
верујте ми. Кад видим да више немам идеја, онда одустанем и препустим
припремање Академије некоме другом. Онда се мало одморим, па се
поново инспиришем.
Чиме сте се водили при одабиру текстова ове године и каква је ваша
порука пренета кроз овакав одабир текстова?
Соња Бјелогрлић: Тема је била спаљивање моштију на Врачару. Кад
покушавате да уништите култ силом и репресијом, у ствари га само
потпирујете и још више утврђујете. Тако је било и са светосавским
култом. Синан-паша је у ствари најзаслужнији за светосавски култ, зато
што је спаљевињам моштију утицао да се народ још више окрене вери.
Да ли је било теже или лакше уклопити све с обзиром на то да четири
школе учествују у припреми програма?
Соња Бјелогрлић: То је за мене најлакши део посла, рутина, зато што
то годинама радим. Припремам Академију годинама уназад, а радила
сам пре тога и у музичкој школи, и захваљујући вишегодишњој сарадњи,
то веома добро функционише. Све их познајем и сви су изванредни
професионалци.
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Интервјуи са рецитаторима

Какав је осећај и шта за тебе представља отварање
Светосавске академије?
Милица Грубач: За мене представља велико
задовољство, зато што сам свесна да ми је последњи
пут да наступам на Академији. Врло је леп осећај, зато
што имаш прилику да се дружиш са другим учесницима,
које можда и не би упознао, и зато што можеш да
схватиш колике су твоје могућности, а да ниси ни знао
да можеш да станеш пред толики аудиторијум и да
победиш трему.
Какав је на тебе оставио утисак текст који си говорила?
Милица Грубач: Текст је на мене оставио врло јак утисак
и натерао ме да се запитам о неким стварима о којима
до тада уопште нисам размишљала.
Да ли си задовољна својом изведбом и реакцијом
публике?
Милица Грубач: Јесам, с обзиром на то да сам била
прва и да сам имала много текста, задовољна сам!
Да ли имаш претходног искуства у учествовању на
Светосавској академији? Да ли си имао трему?
Бојан Попржен: Наступао сам на свакој Академији, као
члан Рецитаторске секције у којој сам сам од кад идем
у ову Гимназију. То значи да ми је ово био четврти и
последњи пут да наступам на Светосавској академији.
Мислио сам да ћу из године у годину имати све
мању трему, али је она парадоксално постајала све
већа и већа... Иако много људи не обрати пажњу на
оно што ти изговараш на сцени и углавном гледају
само како изгледаш, да ли си разговетан, ипак је ово
велики догађај, не само за мене, већ за целу школу,
јер обележавамо историјски важну личност, која је
учествовала у стварању аутокефалне српске цркве и
оснивању школа и болница.
Да ли си задовољан својом изведбом и реакцијом
публике?
Бојан Попржен: Презадовољан сам! Мислио сам да ћу
стати због треме, али је одлично испало!
Колико ти је времена било потребно и да ли ти је било
тешко да припремиш свој текст?
Лука Томашевић: Није ми било тешко, баш напротив!
Требало ми је неколико дана да се посветим тексту,
а остало време сам користио за увежбавање и
рецитовање.
Какво је твоје искуство у раду са професорком Бранком
Букарицом?
Лука Томашевић: Искуство у раду са професорком
Бранком је одлично, све похвале за њу! Нисам потпуно
задовољан својом изведбом, јер увек може боље, а
реакција публике је била одлична!
Томислава Николић I6 и Марко Марић I5
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ХХ Такмичење у беседништву
Јубиларно ХХ Такмичење у беседништву одржано је у нашој Гимназији 4. марта ове године.
Тема је била ,,Филозофи су свет до сада само различито тумачили, ради се о томе да се он
промени”. Чланови жирија били су проф. др Сретен Петровић са Филолошког факултета из
Београда и проф. др Бранка Јакшић Провчи и доц. др Уна Поповић са Филозофског факултета
из Новог Сада. У категорији аргументација и садржај говора, прво место освојила је Даница
Карамарковић, ученица Гимназије из Врњачке Бање, друго место припало је Теодори Лалић,
ученици Шесте београдске гимназије, а треће место освојио је Јован Васиљевић, ученик
Карловачке гимназије. У категорији за естетско-стилске елементи прво место припало је
Светозару Ђурановићу, ученику наше Гимназије, друго место освојио је Лука Рудић, ученик
Гимназије ,,Јован Јовановић Змај” из Новог Сада, а треће место припало је Балши Ћеранићу,
ученику Математичке гимназије из Београда. У дисциплини ex tempore (импровизовани говор)
Теа Шикора, ученица Медицинске школе из Београда, освојила је прво место, друго место
припало је Маријани Жарков, ученици Гимназије и економске школе ,,Бранко Радичевић” из
Ковина, а треће место освојио је Страхиња Сарић, ученик Зрењанинске гимназије. Награда
глас публике припала је Луки Рудићу, ученику Гимназије ,,Јован Јовановић Змај” из Новог
Сада. О утисцима са такмичења причали смо са професорима Александром Крстићем и
Драганом Добромиров.
Већ двадесет година одржава се Такмичење у беседништву. Колики значај оно представља
за нашу Гимназију?
Александар Крстић: Велики, изузетан значај. Гимназија ,,Светозар Марковић” је
препознатљива по тој манифестацији — нашем Такмичењу у беседништву. Вероватно
и многи ученици који желе да упишу Гимназију ,,Светозар Марковић”, уписују је из тог
разлога што негујемо реторичку културу, као један од врло важних аспеката хуманистичког
образовања.
Драгана Добромиров: За Гимназију је то наравно велика част, а и успех да организује
такмичење већ двадесет година уназад у једној дисциплини и вештини убеђивања —
— реторика или беседништво јесте вештина убеђивања других људи у исправност својих
мисли.
Какав је квалитет беседе такмичара, односно, да ли се мења из године у годину?
Драгана Добромиров: Свакако се мења, види се стални прогрес и развој у наступу и
концизности излагања и у том естетско-уметничком или стилском наступу, што је у
сталном прогресу односно порасту.
Александар Крстић: Свако такмичење доноси промену, промене теме из године у годину,
тако да увек имамо нешто ново.
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Какви су Ваши утисци са овогодишњег
Такмичења у беседништву?
Александар Крстић: Одлични, могу да
кажем да је конкуренција била изузетно
јака, да смо одржали ниво и квалитет и
да је ово свакако једна од најзначајнијих
реторичких манифестација у земљи, а ако
не и најзначајнија за средњошколце.
Драгана Добромиров: Учесници су заиста
били добри у погледу аргументације,
наступа и садржаја. У сваком случају,
прогрес је видљив.
Какво је Ваше мишљење о победничким
беседама?
Драгана Добромиров: Сви су на неки начин
победници, како је наш колега рекао, али
ипак мора да се прогласи један победник
за аргументацију и садржај. Мислим да је коректно направљена ранг - листа.
Александар Крстић: Одличне су наравно, ја не сумњам у одлуку жирија, иако им није било
лако. У принципу, све беседе су биле одличне па и оне од ученика који су се збунили и имали
велику трему, јер су имали добру аргументацију. Беседништво је ствар надахнућа, то је
уметност, некада ћете бити изузетни и уверљиви, а некада ћете бити диспонирани.
Колико је захтевно сваке године припремати ученике за такмичење?
Александар Крстић: То је изузетно озбиљан посао, коме мора да се приступа мирно и
на студиозан начин, професионално, да се одвоји доста времена. Потребни су љубав,
ентузијазам и страст да бисте младе људе обучили у једној изузетно важној и корисној
вештини, која ће им у животу отворити многа врата.
Драгана Добромиров: Захтева прилично напоран, интензиван и систематичан рад у
одабирању теме која би била добра за ученике, у писању текста и увежбавању наступа
вербалне и невербалне комуникације.
Томислава Николић I6, Катарина Перовић I6

Такмичење у беседништву свечано је отворио хор наше
Гимназије којим је дириговала проф. Маја Дринчић
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Интервју са координатором Ученичког парламента
Јованом Јоцић
Колико дуго водите Ученички парламент и колико је то захтеван посао?
Могла бих рећи да сам се са Парламентом наше Гимназије упознала 2009.
године и сарађујемо са прекидима до данас, уз моје посебно задовољство.
Заправо, чини ми се да сам се одувек бавила тиме, будући да сам након
завршеног факултета уписала Студије омладинског рада — програм
шведског универзитета намењен социјалном образовању младих.
Која је улога Ученичког парламента и колико је он у ствари важан?
Улога Ученичког парламента је вишеслојна и значај присутности ове
институције није упитан. Важност надилази права и обавезе које ученици
остварују на базичном нивоу и огледа се у деловању, како групном, тако
и индивидуалном, за добробит школе и шире заједнице. Парламент
оснажује ученике у личном развоју, отварајући простор за изражавање
потенцијала личности и остваривање процеса социјализације. Уз то,
освешћује на индивидуалном и групном нивоу неопходност грађанске
свести и будности за себе и своје окружење.
Колико је Ученички парламент допринео развоју школе од када постоји?
Волела бих да то проверите са ученицима и професорима.
Ми предлажемо, учествујемо, реализујемо и верујемо да долази до
позитивних промена.
Да ли сматрате да ученици Парламент схватају довољно озбиљно и до које мере би управо Парламент,
по Вашем мишљењу, требао бити озбиљније схваћен?
Перспектива посматрања себе и света разликује се код свакога од нас, те је тако и са партиципацијом
чланова у Ученичком парламенту. Разумевање сопствене улоге и доприноса очитује се кроз одговоран
и посвећен приступ раду у Парламенту што показује значајан број чланова и управо они су добри
примери за оне који то још нису постигли, а верујем да хоће.
Колико је важна размена ђака коју наша школа остварује са Гимназијом „Франца Прешерна” из Крања?
Размена је непроцењива! Драгоценост коју носи сарадња успостављена са ученицима и професорима
из Словеније може се сагледати на три нивоа: сазнајном, емоционалном и мотивационом.
Пријатељства која су проистекла најбољи су вид евалуације. Прилажем вам цитат наше ученице
Тамаре Зарић: „У школи су нас учили како да решавамо једначине, издекламујемо имена седморице
римских краљева, а не и да се суочимо са изазовима, како да склопимо пријатељство. Дошли смо код
вас без знања у шта се упуштамо. Понели смо са собом добро расположење, песму и смех. Примили
сте нас раширених руку, топлог срца. У ова четири дана видели смо вашу земљу на један јединствен
начин: са вама као нашим домаћинима, са вама као нашим пријатељима. Осетили смо мирис мора,
отишли у дубину Земље, вратили се у средњовековну Шкофја Локу, створили успомене којих ћемо се
радо присећати. Зато, не жалимо ни за једним заласком сунца који смо дочекали са вама, ни за једним
степеником на који смо се попели и са којег смо сишли у Шкоцјанској јами, ни за једним осмехом који
смо са вама поделили. Верује се да су пријатељи породица коју сами бирамо, а ми смо изабрали вас.”
Да ли ће убудуће бити више размена ђака са неком другом земљом?
Знам да то ученици прижељкују и неизмерно би ме радовало да им то приуштимо. Уколико буде
прилике, радићемо на томе. Лепа сарадња је остварена и са гимназијом из Сегедина, тако да за сада
негујемо дивна пријатељства са Мађарском и Словенијом.
Који су планови за предстојећи период у раду Ученичког парламента?
Предстоји нам међународна седница у просторијама Скупштине Града Новог Сада, са Ученичким
парламентом из Крања. Изузетна прилика да одржимо седницу у таквом простору као могућност да
се упознамо са радом парламента на градском нивоу. Такође, ишчекујемо још гостију и пролећних
акција. Надам се да ће рад нашег Парламента резултирати видљивом променом.
Драги новинари Гимназијалца, хвала вам на интересовању за наш Парламент и брижном праћењу
рада наших ученика! Уверена сам да је за њих то позитиван повратни одговор на залагање и допринос
који пружају.
Марко Марић I5
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Ученички парламент у сусрет заједници
Представници Ученичког
парламента Гимназије
„Светозар Марковић“
посетили су у јануару ове
године Геронтолошки
центар „Нови Сад“ на
Лиману.
Смештени у трпезарији,
започели смо програм
са школским бендом и
песмом „Хајде, Јано“.
Након тога представили су
се координатор Ученичког
парламента Јована Јоцић,
председник Ученичког парламента Лука Радосављевић и професорка историје Ирена
Миодраговић. Имали смо прилику да упознамо песника који је недавно објавио збирку
песама „Мир у хлебу“ и од њега чујемо једну песму. Наш ученик прве године Марко Марић,
прочитао је своју песму под називом „Сан“. Потом смо међусобно постављали питања и
делили савете. Доста тога смо научили од старијих суграђана и чули смо како су њихова
младост и прва љубав изгледале, а ми смо њима разјаснили недоумице које су имали у
вези са данашњим добом и омладином. Своју посету завршили смо песмом „Ти би хтео
песмом да ти кажем“, коју је отпевала госпођа Вера Пинтер, корисница Геронтолошког
центра. Oсим музике нашег школског бенда, поклонили смо им и кокос-куглице, које су
правили наши представници Парламента, а они су нам узвратили послужењем сланог
садржаја. Чари њихове младости показали су нам причајући о њиховим изласцима,
који се доста разликују од данашњих. Њихови изласци подразумевали су шетње
по корзоу, смех девојака и знатижељне погледе момака. Лети су у шетњу кретали
око 18 часова, враћајући се најкасније до 23 часа, јер су им родитељи били строги.
Са нама је поделио своју причу један старији господин, који је 1945. године завршио
гимназију. Неко време се одмарао код својих родитеља на селу, али убрзо му је отац
пронашао посао шегрта код једног мајстора. Годину дана је тамо радио. Након тога, отац
је одлучио да га упише у Електротехничку школу у Суботици. Према његовим речима,
није био пуно питан. Село му је било удаљено 35 километара од Суботице, па је сваки дан
возом путовао тамо и назад. По цео дан би били у школи, без разлике у сменама. Такође,
у школу се ишло и суботом и недељом. Сматра да су данас много веће могућности и да
треба да их искористимо. Заједно су се усагласили да са нама поделе овај савет: „Проблеми
се решавају постепено, један по један, јер се све одједном не може решити.“ Још једном
су се сложили да је живот борба која се мора озбиљно схватити. Дали су нам важне
савете: поштујте старије, никога немојте изоловати, не једите све што лети, у животу морамо
знати шта желимо и у складу са могућностима треба то остварити, будите себи најважнији.
Ова посета била је дивна прилика за све нас!
Јелена Рогуља IV8
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Посета Ученичког парламента
Гимназији „Франца Прешерна” у Крању
Ученици Гимназије „Светозар Марковић”, током
новембра 2016. године, посетили су Гимназију
„Франца Прешерна” у Крању. Пут су предводиле
професорке Јована Јоцић, Катарина Глувић и
Клара Велишек. О утисцима са пута поразговарали
смо са професорицама, које су са нама поделиле
импресије из Словеније.
Колико је за Гимназију „Светозар Марковић” која се
налази у Новом Саду, важна сарадња са Гимназијом
„Франца Прешерна” из Крања?
Јована Јоцић: Сарадња је од посебног значаја за
нашу Гимназију, изузетна вредност огледа се у
интеркултуралном учењу, како за ученике, тако и за
професоре. Сусрети су нам омогућили и одређени
вид компаративне анализе образовних система
и могућности које они пружају. Добра повезаност
наших школа унела је међу ученике и професоре
енергију пријатељства, што је дугорочно највреднија добит!
Када је започела сарадња са Гимназијом „Франца Прешерна” и колико је то утицало на
развој наше школе?
Јована Јоцић: Упознавање је почело 2015. године. Утицај сарадње је видљив пре свега у
раду Ученичког парламента као директног учесника размене, али и професора који су били
укључени. Познанство са ученицима Гимназије „Франца Прешерна” представља изванредно
искуство за сваког члана нашег Парламента који је имао прилику да отпутује у Словенију,
али и да искуси улогу домаћина, будући да нас искуства обликују и утичу на свеукупни развој
личности, који се преноси и на дух школе. Наши ученици су се и међусобно повезали и
продубили пријатељства, што је било драгоцено и за јачање веза са ученицима који слушају
наставу на мађарском језику.
Какви су Ваши утисци о часовима које сте посетили у Гимназији „Франца Прешерна”?
Катарина Глувић: Приликом боравка у Гимназији „Франца Прешерна” посетила сам часове
историје и матерњег језика. Најјачи утисак је на мене оставио мир и радна атмосфера на
часу. Влада једна конструктивна атмосфера, ђаци су пажљиви, али не и пасивни. Наставници
користе различита аудио-визуелна средства приликом изношења садржаја наставних
јединица. Имала сам утисак да је обим градива много мањи, а лекције једноставније. То ме
је више подсећало на основну школу, него на гимназију.
Да ли сте увидели нешто у начину рада професора у Гимназији „Франца Прешерна” што би
било значајно да усвоје и професори наше Гимназије?
Катарина Глувић: Морам да признам да ту нема ничега специјално другачијег, осим што је
број ђака знатно мањи. Нико не користи мобилни телефон на часу, одложе га негде, или га
једноставно не ваде из торбе.
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Које знаменитости сте посетили и шта је оставило најјачи утисак на Вас?
Клара Велишек: Наши домаћини организовали су излет на коме смо обишли један од
највећих и најлепших подземних кањона на свету, Шкоцјанску јаму и приморске градове
Пиран и Порторож. Једно поподне провели смо обилазећи знаменитости средњовековног
градића Шкофја Локе. Крањ, град-домаћин, оставио је посебан утисак са старим очуваним
градским језгром, смештеним између река Саве и Кокре и у непосредној близини Алпа.
Када погледате са прозора учионица, види се Триглав.
Колико се разликује техничка опремљеност ове две Гимназије?
Клара Велишек: Гимназија „Франца Прешерна“ је отворена 2010. године. Учионице се
не разликују много од наших. Ипак, имају три информатичка кабинета, од којих су два
опремљена оперативним системом Windows, a један програмом Mac. Користе електронски
дневник и сва документација је искључиво у електронском облику.
Томислава Николић I6
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Култура не познаје границе
У свакодневном животу често се сусрећемо са изреком „култура не познаје границе”. У жељи да те
речи заживе и постану део наше свакодневице, наша школа заједно са сегединском Гимназијом
„Етвеш Јожеф” упустила се у „авантуру” упознавања културе и традиције свог суседа. Пројектом
је предвиђено неколико сусрета, заједничког учења и уживања, од којих је први био у новембру
2016. године. Тим поводом, наши новинари разговарали су са носиоцима Пројекта Едит Ковач
Шмит, Драганом Бошковић и Отом Чолаком.
Чиме се бави пројекат „Култура не познаје границе“?
Едит Ковач Шмит: Целокупни назив пројекта је „Без границе 2016/17 – Култура не познаје
границе”. У оквиру Пројекта, сегединску Гимназију „Етвеш Јожеф’’ и новосадску Гимназију
„Светозар Марковић’’ представљају 32 ученика и 5 професора различитих националности, који
заједно сарађују у Сегедину и у Новом Саду. Пошто је група мешовитог националног састава,
комуникација се паралелно одвија на српском и на мађарском језику, наглашавајући сличности
и разлике, чиме је омогућено развијање толеранције и мултикултуралности. Циљ оба излета је
да сегедински и новосадски ученици кроз искуство и заједничке доживљаје упознају животну
средину и знаменитости другог града. Рад је усмерен на културу обе средине. Ученици имају
задатак да припреме заједничку представу, која ће бити изведена у Новом Саду. Циљ је да буду
приказане разлике и сличности мађарске и српске културе. Активности се заснивају на културама
два суседна народа и специфичностима мађарске културе изван Мађарске, нешто што би сами
учесници требали делом да препознају. Из Гимназије „Светозар Марковић” учествују ђаци
који слушају наставу на мађарском и српском језику из одељења од I до IV разреда. Ученици
су изабрани преко конкурса. Критеријуми одабира ученика су: одличан успех у претходном
школовању, сагласност оба родитеља и мотивисаност за учествовање у пројекту. Професори из
Новог Сада који су реализатори пројекта су: Ева Видец, Драгана Бошковић, Љиљана Арађански
Рајков, Ото Чолак и ја. Од професора из Сегедина у реализацији пројекта учествују: Јожеф Ејтлер
(координатор целог пројекта), Беатрикс Тот, Илдико Бабане Шандор, Геза Коња, Ференц Чабаи
и Андреа Бартошне Добош.
У оквиру овог пројекта ученици и професори наше школе посетили су Гимназију у Сегедину. У
каквим активностима сте тамо учествовали?
Едит Ковач Шмит: У новембру 2016. године путовали смо у сегединску Гимназију. Ово је био
први сусрет ове школске године и пошто су учесници програма били већином нови, први дан
је протекао у упознавању. У ту сврху домаћини су припремали игре у мешовитим групама, а
касније смо посетили центар Сегедина с водичима школе-домаћина у малим групама. Увече
смо заједно погледали у биоскопу филм „Долазак“. Сутрашњи дан је протекао радно, тако што су
ученици у мешовитим групама заједно приказали делове заједничког програма, а професори су
дискутовали о финалном програму. По подне цела група је посетила мађарску Етно кућу, где смо
се упознали са обичајним народним животом. У суботу смо посетили музеј у подруму катедрале
и имали прилику да се попнемо на торањ и да уживамо у видиковцу Тисе. Нажалост, лоше време
покварило је овај доживљај.
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Каква су Вам искуства у раду са ђацима који слушају наставу на
мађарском језику?
Драгана Бошковић: Пре свега, то се наметнуло као сјајан
и креативан професионални изазов за мене, пошто сам у
неколико наврата имала прилике да предајем српски као
нематерњи. Иако је прописани план и програм прилично
обиман, искуство је показало да је нужно развијати
функционалну страну језика, односно омогућити ђацима који
слушају наставу на мађарском да се сналазе у свакодневним
ситуацијама, као и да равноправно учествују у конверзацији
са својим вршњацима на српском језику. Стога смо наставу
обогатили разговором и дискусијом на теме које побуђују
њихова интересовања, затим јавним излагањима, играњем
улога и слично. Рад у таквим одељењима је додатно олакшан
чињеницом да је знатно мањи број ученика, па је самим тим и
настава ефикаснија.
Какво ново искуство сте стекли учешћем у пројекту „Култура не познаје 				
границе“? Да ли је инспирација за приредбу поводом дана школе произашла из тога?
Драгана Бошковић: Јесте. Као члан школског Тима за развојно планирање врло сам свесна
чињенице да смо интеркултуралност одредили као један од приоритета, те је овај пројекат
представљао њену одличну примену у пракси. Дан школе ће стога бити у целости посвећен
интеркултуралности као нечему што се у нашој Гимназији већ дуги низ година брижљиво
негује, иако то није до сада толико истицано, просто због чињенице да се то, рекла бих, некако
подразумевало у једној двојезичној гимназији и у нашој средини. Учешће у пројекту нас је само
учврстило у уверењу да са својим ђацима и школама са којима сарађујемо негујемо истински
креативну и плодну сарадњу током које се сви обогаћујемо. Нема ништа лепше од тога да видите
професоре и ђаке, око шездесетак људи, како једни друге уче чардаш, а онда и ужичко коло.
Каква је сарадња наше школе са Гимназијом из Сегедина?
Ото Чолак: Већ пету годину заредом се остварује сарадња између наше две школе, иако се
састав наставника и ученика мења сваке године са потребом актуелног пројекта (да ли је тема
географија, биологија, историја и томе слично) то не значи да се контакти не одржавају и после.
На пример, ја сам у пројекту скоро од самог почетка и када одемо у сегединску Гимназију,
у зборници су ми сва лица позната, са сваким волим да попричам, чујем новости, а њихови
ученици ме већ познају па се и јављају на ходнику, тако да се осећам као у својој зборници и
својој школи.
Какве су активности даље предвиђене у оквиру ове сарадње и пројекта „Култура не познаје
границе“?
Ото Чолак: После наше посете Сегедину новембра прошле године, следи долазак ученика и
професора сегединске Гимназије код нас. Други део пројекта реализоваће се од 6. до 8. априла
и у оквиру ова три дана имаћемо завршне пробе и на крају, у петак увече, приредбу на тему
сличности и разлика двеју култура. Приредба ће се састојати из сплета више елемената, а
култура и традиција ће бити представљене кроз рецитације, скечеве, плес и музику.
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ИНТЕРВЈУ СА УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ
,,СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” НОВИ САД
Благоје Прпа
Када би данас поново уписивао средњу школу, да ли би и овога пута одабрао
Гимназију ,,Светозар Марковић”?
Одговор је – дефинитивно бих! Упис у нашу средњу школу једна је од најбољих
одлука које сам донео у животу. Од мене је Гимназија направила комплетнију
личност – зрелију и спремнију за све изазове које доноси живот. Из Гимназије
сам понео нешто што се не може мерити ни са једним досадашњим животним
искуством.
Шта је то што те је подстакло да оствариш тако импозантне резултате, због
којих си и постао ђак генерације?
Много тога је утицало на моје успехе, који су само крунисани титулом којом се
веома поносим. На првом месту је моја амбиција и једна велика жеља да свет
око себе учиним бољим местом. Увек сам имао жељу да унапредим ствари
како би се људи око мене осећали боље. Такође, јако је битна и подршка
породице, пријатеља, мог одељења, мојих професора, директорке школе
и свих осталих запослених у школи. Чињеница да сам увек имао са ким да
поделим своје успехе подстицала ме је да радим још више. Увек су ми сва
врата била отворена и увек је постојао начин да се покрене моја радозналост
и воља за радом. Наравно да понекад није било ни лако ни једноставно, али уз
праву подршку нема проблема који се не може превазићи.
Које ситуације су на тебе оставиле највећи утисак у протекле четири године и шта је оно што никада нећеш заборавити?
Из Гимназије носим у срцу много тога, како малих тако и великих ствари.
Пре свега ћу памтити целога живота ваннаставне активности. Са проф. биологије Ружицом Петровић памтићу
такмичења која су се традиционално одржавала у Сремској Митровици у априлу и наше заједничке успехе. Памтићу
Биолошку секцију и мноштво огледа у којима сам асистирао, гостујући на часовима како њеним, тако и часовима
осталих професора биологије и редовно учествовање на Ноћи биологије. У срцу посебно место остављам за дружење
са разредним старешином Драганом Бошковић, која је уједно била и мој професор књижевности, њене изванредне
часове и много додатне наставе и додатног рада, који су уродили плодом на Књижевној олимпијади и који су од
мене направили једног великог обожаваоца књижевности. Памтићу и лепу сарадњу са свим својим професорима
хемије. Издвојио бих часове код проф. Снежане Милинков и рад у лабораторијама Хемијске школе са проф. Сањом
Остојић као и прелепо путовање у Ниш са проф. Љиљаном Новаковић поводом Републичког такмичења. Памтићу
часове историје са проф. Александром Поповић, која се трудила да нам на најлепши начин представи историју и све
њене чари, памтићу часове социологије код проф. Анико Патарице, која је својим јаким говорима покушавала да
нас освести и у нама пробуди нешто што ће нас натерати да деламо. Памтићу и часове физике код проф. Гордане
Беквалац, која је увек знала одговоре на сва моја питања и која је увек знала како да свој предмет обоји најлепшим
могућим бојама. Памтићу незаборавне екскурзије и анегдоте са мојим одељењем, које је увек знало да се поноси
са мном. Памтићу књижевне вечери и предавања, дружења са библиотекарима и педагогом Драганом Бајатовић и
велике одморе за време јуна под липом.
Који професор је имао највећи утицај на тебе и твоје даље опредељење?
На ово питање и није баш захвално дати одговор. Сваки професор у средњој школи био ми је на неки начин узор.
Оно што се стиче у гимназији, а не стиче се ни у једној другој средњој школи је љубав према свим наукама тј. љубав
према знању уопште. Тако сам у Гимназији једнако добро стицао знање и на пољу природних наука (којима сам се
мало више бавио) и на пољу друштвених наука. Моје опредељење зависило је подједнако од више професора – и од
сваког сам, поред тога што сам доста научио о њиховим предметима, научио доста животних лекција. Моју љубав
према хемији, коју сам стекао у основној школи, додатно је подстицала проф. Снежана Милинков. Огромну захвалност
дугујем проф. Љиљани Новаковић, која ми је помогла да се усавршим и да хемији приступим са више аспеката
и схватим колико она бива лепша што се више бавим њоме. Моју љубав према биологији додатно је подстицала
проф. Ружица Петровић, којој сам неизмерно захвалан за сваки секунд који је посветила мени и мом знању. Поред
ње, захвалност дугујем и проф. Ибоји Чепреги и Мирјани Бошњак, које су ми увек излазиле у сусрет. Моје сјајно
знање из математике дугујем професоркама Лидији Трмчић и Љубици Дејановић, које су срушиле стереотипе да
је математика досадна и тешка и које су се потрудиле да свако од нас из школе изађе са завидним знањем из
математике. Захваљујући проф. Гордани Беквалац, која ми је излазила у сусрет и када ми није била предметни
професор, почео сам да се занимам за физику на неком сасвим другом нивоу. Управо због ових професорки уписао
сам фармацију, која је спој свега поменутог и на којој учим све у вези са овим предметима – физичку хемију,
биофизику, ботанику, систематику биљака, математику па и историју фармације! Иако сам се определио за бављење
природним наукама, никада нисам запостављао друштвене науке.
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Захваљујући проф. Драгани Бошковић, која је на мене пренела део своје страсти и љубави према књигама, сваки
дан из куће изађем са књигом у торби и сваки моменат који могу посветим књизи – у аутобусу, чекајући предавања,
пред спавање... Захваљујићи проф. Александри Поповић, научио сам да ценим историју, како националну тако и
општу, и да учим из ње, а захваљујући часовима устава и права, социологије и филозофије, научио сам да имам своје
мишљење о свему што се догађа у нашем друштву – од свих добрих до оних лоших ствари које су, нажалост, део
наше свакодневице.
Шта очекујеш од факултета и који су твоји планови за будућност?
Од факултета очекујем да ћу добити квалитетно знање и да ћу стећи пуно практичних вештина. Највише бих волео
да останем при факултету, бавим се науком и радим као сарадник у настави, јер ме испуњава да преносим знање
другима. Планирам да идем на студентске размене и стално се усавршавам, како бих био што бољи у свом послу.
Како су се твоји планови сада променили у односу на жеље и планове из основне школе и детињства?
Веома мало су се променили. Од када сам био мали и од када сам се упознао са хемијом и биологијом, мој животни
пут је замишљен као овакав.
Шта би поручио садашњим, али и будућим ученицима Гимназије „Светозар Марковић”?
Поручио бих да максимално користе оно што наша школа пружа. Мислим да ученици наше школе често нису свесни
шта све наша школа има да им понуди. Да раде на себи сваким даном све више и да пронађу нешто што воле и да
се баве тиме. Да што пре отворе очи и срце и уживају у сваком сату у тој школи.

Милош Голуб
Када би данас поново уписивао средњу школу, да ли би и овога пута одабрао Гимназију „Светозар Марковић”?
Уписао бих поновно ову Гимназију, да сам сада у том добу и да одлучујем о томе, пошто немам неких посебно лоших
утисака и сећам се само добре сарадње, које је било више но што сам се иницијално надао.
Шта је то што те је подстакло да оствариш тако импозантне резултате, због којих си и постао ђак генерације?
Ништа спектакуларно ме није подстакло да постижем поменуте резултате, већ уживање које искусим док се бавим
датом проблематиком (решавање логичких задатака из математике и програмирање, креативно размишљање и
томе слично).
Које ситуације су на тебе оставиле највећи утисак у протекле четири године и шта је оно што никада нећеш заборавити?
Највећи утисак на мене је оставила воља појединих професора да додатно сарађују са мном током ове четири године,
а уједно то је и сећање које никада неће бити заборављено.
Који је професор имао највећи утицај на тебе и твоје даље опредељење?
Искрено, не бих могао да издвојим само једног професора, пошто сам се током мојих дана у Гимназији, заинтересовао
за две дисциплине - математику и информатику, притом, као што сам већ споменуо, професори баш ових предмета
су ти који су показали изузетну вољу да додатно сарађују са мном. Стога, највећи утицај на мене су дефинитивно
оставили професорка математике и професор информатике, свако на свој начин, и било ми је задовољство да
сарађујем са њима.
Шта очекујеш од факултета и који су твоји планови за будућност?
Очекујем и надам се да ћу стећи доста нових знања из области које
ме занимају и да ћу бити оспособљен да радим нешто иоле корисно
по завршетку и да ћу уз помоћ тог потенцијалног знања бити у
могућности да у некој мери допринесем нашој заједници. Имам доста
планова и идеја за будућност, но оставићу да време покаже и одлучи
шта и како могу да постигнем.
Како су се твоји планови сада променили у односу на жеље и планове
из основне школе и детињства?
Током ове четири године открио сам нова интересовања и веома
ми је драго због тога. Такође, моји планови пре средње школе нису
били формирани и одређени, као што су били по завршетку, тако
да је неоспорно да сам нешто ново cxватио и увидео захваљујући
Гимназији и да ми је то помогло да лакше одлучим којим ћу путем
кренути.
Шта би поручио садашњим, али и будућим ученицима Гимназије
„Светозар Марковић”?
Поручио бих им да се баве стварима које искрено воле и евентуално
увиде где се то интересовање може искористити.
Томислава Николић I6 и Милица Томић I6
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Четрнаесто такмичење за франкофону песму – регионално
полуфинале
Сваке године млади певачи-аматери из целе
Србије, љубитељи француске културе и језика,
од тринаест до двадесет осам година, имају
право да се пријаве и учествују на такмичењу
за франкофону песму, које се одржава у месецу
марту у оквиру Дана франкофоније. Полуфинално
такмичење организује Француски институт у
четири града у Србији: Београду, Новом Саду, Нишу
и Кладову. Они који се пласирају међу прва два
места у категорији јуниора и сениора, учествују и
на финалном такмичењу у Нишу крајем марта.
Наши гимназијалци увек су имали успеха на овој манифестацији и били представници
и на финалном такмичењу! Ове године су се на такмичењу у Новом Саду представили:
Милица Лазић, ученица II2 и Јован Ђорђић, ученик
III2 одељења. Милица је одабрала песму француске
кантауторке Аксел Ред, „Сензуалност”, док се Јован
одлучио за „Песму сирена” Фрера Делавеге. Поред
још десет учесника у категорији јуниора, Милица
Лазић пласирала се за финално такмичење у Нишу.
Честитамо јој и желимо пуно успеха и позитивних
вибрација, а надамо се да ће нас обоје представљати и
догодине уз ново појачање!

„Светина” гимназија заиста негује таленте! Онима који
у то не верују, остаје да наше представнике послушају
17. марта на Дану гимназије или да оду пут Ниша, 26.
марта!
Тамара Деспотовић-Ћурчић, професор француског
и латинског језика, водитељ драмске секције на
француском језику
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Ученици Гимназије „Светозар Марковић“ на
челу са Данком Вучковић, професорицом
енглеског језика и руководиоцем секције
Creative English, понели титулу „Лазиних
амбасадора“
Од 20. новембра до 8. децембра 2016, у години када се
обележавало 400 година од смрти Вилијама Шекспира,
175 година од рођења Лазе Костића – утемељивача
култа Шекспира у Србији и 100 година од чувеног говора
владике Николаја о Шекспиру у Лондону, „Светини“ глумци - гимназијалци, учествовали су у програму „Звездана стаза - Шекспир и Лаза“ у организацији Фондације Лаза Костић, која
је истовремено обележавала и 25 година постојања.
Централном догађају на Коларчевој задужбини претходиле су музичко-књижевне радионице са
Марином Милић Апостоловић, пијанисткињом и председницом Фондације Лаза Костић, на којима
су се наши гимназијалци сусрели са 14 Шекспирових дела, 24 Шекспирова лика, 20 цитата из
Шекспирових дела на енглеском и на српском језику, цитатима Лазиних мисли, превода, критика,
говором владике Николаја о Шекспиру, са историјским чињеницама и географским појмовима,
са музиком Баха, Бетовена, Шопена, Гранадоса, Прокофјева и на којима су упоређивали српске
краљеве Драгутина, Милутина, цара Лазара са краљевима из Шекспирових драма.
На Коларчевом народном универзитету у Београду наши ученици су потом извели низ сцена
из Шекспирових трагедија „Хамлет“ и „Магбет“, а наредних дана уследила су гостовања на
националној телевизији и учешће на завршном концерту пред новосадском публиком у сарадњи са
ШОСО „Милан Петровић“.
Ученици су награђени едукативном игрицом „Лаза и
Вил“ и поклон-картама за представу „Хенри Шести“
у Народном позоришту у Београду, коју је режирао
Никита Миливојевић и која је имала светску премијеру у
чувеном театру Глоб на Културној олимпијади у Лондону
2012. године. Представи је претходило ВИП уводно
предавање са приказивањем фотографија, излагањем
чињеница о настанку представе и освежењем у Музеју
Дарјан
Народног позоришта уочи представе.
Рац, Марко
Циљ секције „Creative English“ je развијање
Марковић
комуникацијских способности ученика, адекватно
Јелена Будић,
коришћење слободног времена, развој креативности,
Елена Прњић,
развијање љубави према позоришту, драми и осталим
Јелена Васић
облицима уметничког изражавања.
Марко Марић

Проф. енглеског језика Данка Вучковић
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Празник броја π
(π ≈ 3,1415926535897932384626433832795028841971693… )
Шта прво урадите када вам неко спомене ирационални
број π? Да ли се ухватите за главу и кажете да сте
завршили са математиком или просто побегнете
главом без обзира? Многи ће вас погледати чудно ако
споменете број π, јер су се са њим сусретали само у
школским клупама. Постоје, међутим, становници
наше планете којима је број π познатији од Бреда
Пита и Анђелине Џоли. Наиме, овом броју који иде у
бесконачност посвећен је један дан у години када се
прославља на међународном нивоу – 14. март. Празник
почиње у 1.59 часова. Чудно, зар не? Погодите због
чега! А шта кажете на податак да је баш тај 14. март датум рођења Алберта Ајнштајна? Овај
број је познат по задавању главобоље данашњим ученицима. Ако сте један од њих, треба да
знате да је било још много намучених умова пре вас у старом Вавилону, Грчкој, Кини, Египту
и другим земљама и другим временима, који су неумољиво покушавали да разоткрију
тајну броја π. Број π добио је на значају и у филмској индустрији. Познати режисер Дарен
Аронофски броју π посветио је вишеструко награђивани филм „Pi: Faith in Chaos“. Ово је
несвакидашњи филм који нам показује да потрага за једноставним решењем броја π може
човека довести до лудила. Број π спомиње се и у популарним филмовима Алфреда Хичкока
„Torn Curtain“ и „The Net“. Ако сте добри у меморисању бројева, предлажемо вам да покушате
да надмашите Хиројукиа Готу. Он је Јапанац који је, веровали или не, 1995. год. поставио
рекорд на такмичењу у памћењу цифара броја π са чак 42.195 меморисаних цифара. Зато
следећи пут, када вам неко спомене број π, немојте сe одмах хватати за главу, већ узмите
оловку у руке и стварајте! Ако број π може да има цео дан посвећен њему, зашто то не
можете и ви?
Јана Опачић и Милица Крстић Будимировић III4

Ученица одељења IV4, Милица Михаиловић, пише матурски рад на
тему “Математика у филмовима” и предлаже вам да погледате следеће
филмове:
Блистави ум/A beautiful mind (2001)
Филм о животу и раду математичара и
нобеловца Џона Неша. Главна улога је поверена
Раселу Кроу.
Филм је имао 8 номинација за Оскара, а освојио
је 4 (најбоља фотографија, најбоља споредна
женска улога, најбоља режија, најбољи
адаптирани сценарио).

Игра кодова/The imitation game (2014)
Филм о математичару, логичару, криптографу и зачетнику
модерног рачунарства Алану Тјурингу, који је за време
Другог светског рата успео да дешифрује Енигму – немачку
машину за шифровање радио-телеграфских порука.
Главног лика глуми Бенедикт Камберач.
Филм је имао 8 номинација за Оскара, а освојио је 1 (за
најбољи адаптирани сценарио).

Добри Вил Хантинг/Good Will Hunting (1997)
Филм је прославио Бена Афлека и Мета
Дејмона. Осим њих двојице, у филму глуми и
легендарни Робин Вилијамс.
Филм је имао 9 номинација за Оскара, а освојио
је 2 (најбоља споредна мушка улога, најбољи
оригинални сценарио).
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Ученица одељења
II8, Јелена
Љиљанић вам
препоручује
књиге:

Књигa Осмица, Кетрин Невил
Узбудљив трилер о потрази за
шаховском гарнитуром.
,,То је роман који задире у разне области
живота и културе (шах, математика,
историја, књижевност, музика...), баш
као и наша Гимназија”, каже Јелена.

Папагајева теорема, Дени Геђ
Прича о откривању тајни, пријатељству,
љубави и мафији, кроз коју ћете сазнати
много детаља из историје математике.

Ајнштајнова девојка, Филип Сингтон
Историјски трилер који нам кроз
интригантну причу открива значајне податке
о животима наше генијалне суграђанке
Милеве Марић Ајнштајн и Алберта Ајнштајна.

Ученици наше школе учествовали су са девет плаката на манифестацији Дани
математике у Новом Саду на Природно-математичком факултету и освојили
прву, другу и трећу награду за најбоље плакате.
Лука Зечев II3 , Лука Тумбас II2
Трећа награда

Мина Поповић II3, Милица Митровић II3
Друга награда
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2. НАГРАДА
Мина Поповић II3, Милица Митровић
II3, ментор проф. Љубица Дејановић

1. НАГРАДА
Елена Тадић IV8, Димитрије Бајагић
IV9, Милица Радојевић IV7, ментор
проф. Анита Стојановић

Ана Филиповић III4, Владимир
Вујасиновић III4, ментор проф. Сандра
Томашевић
3.НАГРАДА
Лука Зечев II3 , Лука Тумбас II2 и Милан
Маглов II3, ментор проф. Љубица
Дејановић
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ЗЕМЉА ЈЕ РАВНА ПЛОЧА?
Знате ли чему је разлика између правца и смера? А шта
тврди други принцип термодинамике? Ко садржи троструку
везу између угљеникових атома: алкани, алкени или алкини?
А да набројите хронолошки геолошке периоде Земље? Ако
знате одговоре на постављена питања, а требало би да знате,
спадате у ред научно писмених људи. Честитам!
Интернет је најдемократскија творевина двадесетог века,
доступна свима и намењена свима. Количина информација
на њему је скоро неограничена и креће се од тривије до
озбиљне науке, али на жалост на њему можете наћи и обиље нетачних и непроверљивих тврђења. Укуцате ли у
ваш претраживач појмове flat earth/равна земља добићете двадесетак милиона понуђених линкова на ову тему.
Вероватно сте мејлом добили обавештење типа „морате погледати!“ или вам на фејсбуку искочи обавештење
„шокантно, истина коју су крили од вас!“ а придружени линк води ка тексту или чешће видеу који „доказује“ да је
планета Земља равна плоча.
Кренимо стога редом.
Да је Земља равна плоча било је преовлађујуће мишљење међу филозофима пре 6. века п.н.е. Ту равну плочу
су, у зависности од тога о којој се култури ради, носили змајеви или корњача на чијем оклопу су четири слона
придржавала Земљу на својим леђима или је само као диск плутала у океану (који је лебдео у празном простору!?).
Од Аристотела почињу да се шире ставови да је Земља сферног облика. Ератостен је 245. године п.н.е. израчунао
полупречник Земље користећи елементарну геометрију мерењем дужине сенке коју прави штап у Александрији
док истовремено у 800 километара удаљеној Сијени сунчеви зраци падају нормално на Земљу осветљавајући воду
на дну бунара.
Дакле, 24 века имамо експериментално потврђену теорију да је Земља сферног облика, или да будем
прецизнија Земља је сфероид (лопта мало спљоштена на половима). Довољно је само да погледамо објекте на
небу (планете и звезде) чак и најједноставнијим телескопом и видећемо да су они лоптастог облика, зашто би
наша планета била једини изузетак? Модерна пседудонаучна удружења „равноземљаша“ јављају се половином
19. века у Енглеској и 20. века у САД. Број чланова ових друштава није премашио неколико хиљада, али је њихово
присуство на интернету врло раширено. Сваким вашим кликом на њихов домен или видео на јутјубу зарађују
озбиљан новац за ширење својих погрешних теорија. Први им је аргумент да не постоје слике Земље из свемира
на којима се није интервенисало, што је делимично тачно, али не са намером да нас неко превари. Шездесетих
година прошлог века, из којих потичу прве слике Земље, снимане су камерама које су радиле као скенер и сликале
траку по траку које су онда уклапане у целину. Савременим камерама снима се светлошћу из различитих области
спектра па се те фотографије суперпонирају тј. „слâжу“ једна на другу, јер се тиме јасније виде детаљи. То је
интервенција на којима научници раде. Како је онда могуће да ниједна фотографија из свемира не показује
њихову Земљу облика фризбија. Равноземљашка Земља је диск у чијем је центру Северни пол,
док је опасана слојем леда Антарктика који чува воду океана да не исцури преко обода диска.
Други аргумент је да је линија хоризонта увек равна одакле год гледали. Тачно, али је то
само зато што смо ми и наше видно поље веома, веома мали у односу на величину
Земље. Спомињу као доказ да нема закривљености снимак веслача са растојања од
десетак километара у равном Олд Бедфорд каналу. Шта мислите да ли се закривљење
може видети ако знамо да је пречник Земље 12 800 километара?
Равноземљаши тврде да зраци са Сунца нису паралелни, што би значило да је
Сунце јако далеко (приближно 150 милиона километара), већ да је звезда пречника
50 km (тачно је око 1,4 милиона километара) која кружи око центра диска на само
4800 километара висине. Сунце и Месец круже око центра диска Земље чиме су
објаснили смену дана и ноћи. А шта је са сменом годишњих доба? Да би то објаснили
увели с претпоставку да та кружна путања није паралелна површини диска већ врши
прецесију (као кретање чигре док се не усправи). Ако је то тако, гравитациона сила би се
мењала кад год нам се Сунце приближи, па би се тежина свих тела на површини варирала
у зависности од близине Сунца.
Знате ли да се залазак Сунца са врха највише зграде на свету види 2 минута касније него
кад сте у приземљу? Како објаснити ово ако је Земља равна?
Наука је измерила да је температура на површини Сунца око 6000 степени. Ако је Сунце на 4800 километара
изнад Земље колика би онда температура била код нас? Иначе, геостационарни сателити круже око Земље на
приближно сличној висини. Зашто се не отопе или сударе са Суцем?
Модел Равне Земље никако не би могао да објасни магнетно поље Земље, па ту тему избегавају. А управо је то
магнетно поље оно захваљујући чему је живот на Земљи могућ, јер нас штити од погубног дејства космичких зрака.
Модел Равне Земље не може да објасни појаву поларног дана који траје 24 сата, нити појаву Месечевих мена.
Не може ни да објасни, оно што је лако видљиво, да се на северној Земљиној хемисфери звезде крећу од истока
ка западу, а на јужној у супротном смеру. Становници Аустралије никад не виде Северњачу, док ми у Новом Саду
никад не видимо сазвежђе Јужни крст. Вешто манипулишу бројкама. Нпр. тачке на екватору Земље се крећу
огромним брзинама од 1670 km/h и тврде да би онда све одлетело са Земљине површине да је Земља ротирајућа
лопта. Та бројка је велика због великих димензија Земље, али се заборавља да се Земља дневно једном обрне
око своје осе. Станите усправно и почните да се окрећете око своје вертикалне осе тако да вам треба цео дан за
то. Не изгледа тако брзо, зар не?
Ово су били само неки најочигледнији научни аргументи за оповргавање будаластих теорија насталих из
незнања. Зато је веома битно бити научно писмен!
Проф. физике Гордана Беквалац
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КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ ПЕЈЗАЖНЕ
АРХИТЕКУРЕ И АРХИТЕКТУРЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ДВОРИШТА ГИМНАЗИЈЕ
У нашој школи био је расписан конкурс на
тему пејзажног уређења дворишта. Конкурс
је спроведен у циљу успостављања блиске
сарадње између институција средње школе
и факултета. Пројектни задатак требало је да
садржи:
•пејзажно решење дворишта Гимназије
„Светозар Марковић”
• озелењавање равног крова изнад сале за
физичко васпитање
• вертикално озелењавање оградних зидова
дворишта Гимназије
Кроз рад је требало приказати и сагледати
амбијент дворишта Гимназије на креативан
и нов начин, самим тим и преиспитати тему
отворених површина школе у градском језгру,
којем, независно од историјског и културног
значаја локације, недостаје зеленило, простор
за рад, простор за рекреацију и сценска
дешавања. На тему пројектног задатка
приспело је 9 радова студената пејзажне
архитектуре и завршних година факултета,
који су били спаковани и шифровани према
условима конкурса.

Након детаљног прегледања радова
категорисаних за награђивање, жири који су
чинили:
• Ибоја Чепреги, професор биологије, Гимназија
,,Светозар Марковић“, Нови Сад
• Ружица Петровић, професор биологије,
Гимназија ,,Светозар Марковић“, Нови Сад
• Др Ксенија Хиел, дипл. инж. арх,
Пољопривредни факултет у Новом Саду
• Лазар Павловић, маст. инж. пејз. арх,
Пољопривредни факултет у Новом Саду
• Др Исидора Амиџић, дипл. инж. арх, ПБ ,,Orbis
company”, Нови Сад
• Јелена Шимала, Градска управа за заштиту
животне средине, Нови Сад
• Мира Јовановић, дипл. инж. арх, Нови Сад
одлучио је да се прва награда додели Немањи
Брзаковићу и Миленку Обрадовићу. Њихов рад
био је најмаштовитији што се тиче организације
простора, одликовао се квалитетним и јасним
конструктивним решењима, те једноставношћу
у примени грађевинских и дендролошких
материјала. Наше двориште ће на тај начин
бити оплемењено „зеленим” зидом, учионицом
на отвореном простору и тако постати леп
простор за дружење.
Проф. Ибоја Чепреги
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Трибина о аутизму
Ана Вачић, матуранткиња наше Гимназије, обратила
ми се поводом одабира теме за матурски рад из
области психологије. Имала је јасну представу да
жели да се бави аутизмом. Након предлога да се
обрати релевантним установама и организацијама за
потребну литературу, Ана се појавила са идејом да у
склопу рада спроведе интервју:
“Желим уметника Милоша Ненадовића да укључим у
матурски рад кроз интервју. Занима ме шта мислите о
томе да га угостимо у нашој школи. Нека каже нешто
о свом раду и како је аутизам утицао на његов живот.
Мислим да би то била занимљива и неуобичајена
посета, која би ученицима приближила аутизам као
неретку појаву.“
Била сам задивљена њеном иницијативом!
Уследиле су техничке припреме: позивнице, плакат, обавештења. Све активности Ана је
самостално реализовала.
Тог 23.5.2016. године, у заказаном термину у нашој школи појавили су се Милош Ненадовић
и његова мајка, који су због Ане дошли из Београда као гости трибине, као и лекар Марта
Молнар из Новог Сада, родитељ детета са сметњама из спектра аутизма.
Ана је отворила трибину уводним излагањем: „У жељи да сазнам више, као и да будем свесна
проблема особа са аутизмом, определила сам се да аутизму посветим свој матурски рад.
Желим и да се подигне свест о аутизму и особама са овим сметњама, да им се омогући
адекватније и квалитетније образовање, као и то да не буду осуђивани од стране заједнице.“
У продужетку подсетили смо се филма „Кишни човек“ кроз инсерт који врло добро ислуструје
ову проблематику. Затим смо погледали и репортажу о Милошу, нашем госту, забележену
камером Телевизије „Прва“.
Уследила је дирљива, снажна и охрабрујућа животна прича Милошеве мајке и напослетку
самог Милоша. Говорио је о томе колико му значи бављење уметношћу. Рекло би се да је она
та која му омогућава да буде оно што јесте, али га уједно повезује са другима.
Милош је са собом понео глинене фигурице и у завршници трибине једну поклонио нашој Ани.
Публика је срдачно поздравила цео догађај, посебно Анино одељење IV9. Преостало је само
још да нагласим да је овако одбрањен матурски рад са изузетним иновативним и хуманим
доприносом заслужио највишу оцену!
Било је то посебно вече са мирисом лепоте, снаге и наше липе!
Као ментор рада, упућујем велику захвалност Ани Вачић, која нам је приредила велико
задовољство и учинила нас поносним због оваквог подухвата.
Ментор матурског рада,
психолог Јована Јоцић
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Библиотечка секција
Библиотечка секција Млади библиотекари већ седму годину за редом наставља да изненађује
изванредним активностима бројних чланова, ученика Гимназије ,,Светозар Марковић", захваљујући
ангажованости проф. Сандре Антић. Секција је са радом почела већ у септембру, када јој се придружио
велики број нових чланова, љубитеља књига, свих генерација. Поред Библиотечке секције, Читалачки
клуб такође је наставио уобичајеним темпом. Поред редовних састанака, Библиотечка секција
бавила се приређивањем бројних изложби, уређивањем библиотечког фонда као и креативним
активностима поводом Дана отворених врата. Секција је дала свој допринос и орагнизацији 22.
Школског позорја. Ипак, оно што је свим учесницима било од важности је учење кроз рад и забаву,
а нарочито дружење!

Сусрет Читалачког клуба поводом
Светског дана поезије - Вече
поезије домаћих и страних писаца
(читање поезије на српском,
енглеском, мађарском и руском
језику ) - 21. март 2016.

На састанку Читалачког
клуба и Младих библиотекара
28.9.2016. одржано је вече
ауторских радова ученика.

22.9.2016. приређена је
изложба: Лаза Костић – 175
година од рођења.

Дана 21.10.2016. приређена је
изложба
Јован Дучић – 145 година од рођења.

Креативна радионица поводом Дана
отворених врата у Гимназији - израда
паноа 400 година од смрти Вилијама
Шекспира – 14. април 2016.
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У библиотеци школе
је 08.11.2016. одржана
промоција књиге Мирјане Станић
Збиљање шале - књижевни рад
Илије Огњановића Абуказема.

У среду 16.11.2016.
у оквиру пројекта
Сарадњом до знања
организовано је
упућивање ученика у
претраживање
литературе и коришћење
фонда референсне збирке
Градске библиотеке
у Новом Саду.

12.12.2016. у библиотеци је
одржано књижевно вече
посвећено поезији Милоша
Зупца, који је читао стихове из
збирке песама Сигурност ватре.

Изложба: 400 година
од смрти Мигела де
Сервантеса

Књиге које препоручујемо:
Херман - Лаш Соби Кристенсен
Заточеник Небеса - Карлос Руис Сафон
Упитај прах - Џон Фанте
Играј Играј Играј - Харуки Мураками
Убити птицу ругалицу - Харпер Ли
Милица Томић I6

35

Радови наших ученика
Да ли су Звезде срећне?
Док седим тако у парку сама и посматрам
Звезде,
Питам се: „Да ли су оне срећне?“.
Имају тако лепу, усијану боју, али,
Које су боје изнутра?
Да ли су оне чуле за патњу и осетиле бол?
Да ли вешто скривају несрећу својом
прелепом спољашњошћу?
Труде се да ми смртници верујемо да је са
њима све у реду,
Тако што ћуте, и блистају у нашим очима,
Како нас не би оптерећивале тиме.
Седим, посматрам, и размишљам како су
неки људи себични,
краду очима сјај звезда. Не питају да ли им
то смета,
Нити да ли оне то желе.
Па... Да ли су Звезде срећне?
Кристина Иванчевић II8
Светлост
Седех, гледах
И видех
Одсјај твоје лепоте
У сунцу залазећем.
Гледах и гледах,
Али не схватих
Да сунце само одбија светлост
Твоје прозрачне лепоте.
Тек кад те погледах, схватих
Да си сјајнија и од сунца,
И од месеца,
И од звезда,
И да они
Само одбијају
Светлост твоје
Прозрачне лепоте.
Марко Марић I5

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Бентос мора,
Остављен у тами,
Говори о болу,
Јадикује због самоће,
Ево већ плаче,
Љубав му недостаје,
Успавано лежи унутар нас,
Бој бије са тугом,
Али љубав се не даје
Великој мржњи и болу.
Владан Радошевић I7
Да сам ја дански принц

Хорацију
Та бестидница се удала за стрица а свежа крв
још је била у телу мога оца. Сад каже, жао јој је,
схватила је своје грешке, док по двору у круни
још увек шеће.
Пријатељу драги, душа ми моја вришти: ово није
требало да се деси – живот је прешао у погрешну
струју. Ја, једини који знам да место мора у
мочвару одлазимо, узалуд веслам узводно.
Једино жал за могућим остаје место ранијих
весеља. Вреди ли се борити кад грешка чини
грешку и дубље тонемо ова лађа и ја. Проклет
био Полоније, Озрик, мајка, сви! Што даље од
својих похлепних руку, не виде нити умеју. Зар
радије живи заточеник, но жељно одбројава
дане до краја? Проклета била тамница! Дођавола
и Данска што изобличава и уништава дух и
живот својих заточеника! Једино цвет у сенци
што вене – Офелија, некад светлост мојих дана,
огреших се о тебе, а друге имати нећу. Њој вечни
дужник бићу, али отплате нема. Ах, мој Хорацио,
најврлије људско створење, једина нада ми
ти си – одлазимо одавде. Уз твој свеж дух и
блистав ум, добри друже, могу ли спасити себе
бар. Освету нећу над стрицем извршити – отац
мој нек ми опрости, учиниће време место мене–
– нема у њему живота још много. Или макар
неокружени његовим поданицима, да заједно
скујемо му крај. А када након престо ми дође,
ниткови ми се улагивати неће, јер чистићемо
Данску од трулежи.
Ходи, мој Хорацио, к мени у Енглеску и живимо
као до сада. Прошлост се не да изменити, али
чисте главе будућност смислимо – још увек
постоји нада.
Твој верни слуга Хамлет
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Милица Радојевић IV7

Књига или телефон?
Књига или телефон? За данашње генерације избор је и више него лак. Да ли да узмем књигу из
библиотеке или да сурфујем по нету код куће? Велики број људи, пре свега младих, бира телефон
уместо књиге. Са телефоном рођени нисмо, али без њега не можемо да живимо. Да ли је живот
стварно немогућ без мобилног телефона или је нешто друго посреди? Заваравамо сами себе!
Живот се не врти око телефона и виртуелног света. Ми правимо изборе, а не они нас! Зашто
смо изабрали телефон? Свакодневне сцене коришћења телефона су постале гротескне: када се
не бих смејао, заплакао бих. Зависимо од телефона, носимо га чак и у купатило. Телефон данас
замењује све! То мора да се промени. Лагодан живот! То је оно што данашњи човек жели. ‘Леба
без мотике. Технологија је човеку обезбедила безброј добрих ствари, али човек такав какав је,
злоупотребљава све благодети које су му дате. Телефон омогућава човеку брз и лак приступ
подацима и информацијама. Лакше је посетити једну страницу на интернету, него прочитати више
десетина књига. Лакше је прочитати препричано дело, него прочитати школску лектиру. Данашњи
човек тежи да живот прође путем пречица. Страхује да ће морати да се помучи како би нешто
постигао. Лепо су говорили наши стари да без муке нема науке, а како сејеш, тако ћеш и пожњети.
Зависимо од наших телефона. Управо пут пречица који бирамо, нас чини неспособним за нормалан
живот. Основна функција телефона била је могућност разговора на даљину. Данас се користе
поруке. Лакше је неком послати поруку из удобности свога дома, него суочити се с њиме. То што
стално комуницирамо преко телефона нас је учинило неспособним за интеракцију са људима
лицем у лице. Чак и деца данас замењују пријатеље и игру телефоном. Заборавили смо све здраве
навике и заменили их телефоном. Не бавимо се спортом, не посећујемо позориште, а пријатеље
смо заборавили. Нису учени људи само они који су се школовали у високим школама, већ и они
који читају. Књиге нас обогаћују и изграђују личност – телефон то никада неће моћи. Неће доћи дан
када ће телефон заменити књигу. Путем књиге спознајемо себе...
Милан Летић III3

Мој омиљени кутак интернета
Тешко ми је да одредим омиљени део нечега што не волим. Као и остали медији, интернет постоји
да би замајавао народ. (Не знам да ли је зато и створен, али дефинитивно томе служи.) Ипак,
његова предност у односу на њих је то што је заступљенији и бржи. Раније, у доба телевизије, људи
су такође били замајавани шареним сликама са екрана, али са битном разликом. У кући је постојао
један ТВ, један екран. Нису га носили на посао, у школу, тоалет, кафану...Технологија напредује,
ту спора нема. Али, истовремено, људи назадују. Римски владари били би поносни. Одлично
разрађена тактика ,,хлеба и игара”. Чему хиљаде гладијатора када можемо да искористимо
једну Ријану. Да не говорим о томе колико интернет помаже ширењу пропаганде. Пре неколико
месеци једна моја другарица је изјавила да не воли муслимане. Најзанимљивије ми је било
што, притом, никада није упознала ни једног муслимана. После недеља бомбардовања вестима
о терористичким нападима то јој је дошло сасвим природно. Редовне новости о бомбашимасамоубицама који нападају недужне грађане Европе, стварају код истих одбојан став према
исто тако недужним избеглицама, који само беже од рата. И, наравно, гостољубиви и хумани
Европљани, док славе победу над фашизмом, дочекују ЉУДЕ бодљикавом жицом. За то време,
људи блену у снимке мачака на мрежи YouTube. Уместо да уживамо у храни, ми је сликамо, уместо
да се играмо са децом, ми их снимамо како падају и запињу на разним местима (што се више дете
удари то је смешније), уместо да се побунимо, ми своју револтираност исказујемо кроз досетљиве
твитове и увек мудре статусе (наравно, ако је нешто нарочито озбиљно у питању, користимо
велика слова, да не би неко случајно помислио да смо пасивни). Избегавање реалности и живот у
незнању. Можда је тако и боље. Можда боље, сигурно лакше, а ни у ком случају исправно. Али, ко
још данас хоће да буде честит? Човечност је постала превише наивна. А можда је одувек и била.
У суштини, најтеже ми пада то што се ништа неће променити. Могу и ја, као и неки паметни људи,
да пишем колико хоћу, шта хоћу и докле хоћу. Волео бих да знам шта би се десило када би цело ово
друштво, макар на тренутак, престало да користи интернет и почело да мисли. Претпостављам да
би уследила револуција. Нажалост, никада нећемо сазнати.
Милијан Јоветић IV7
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Интертекстуалност у роману „Ана
Kарењина“ Лава Николајевича Толстоја
(одломак)
Ако би било потребно једном речју сумирати
роман ,,Ана Kарењина“, мој избор би
несумњиво била реч „живот“, јер готово да
нема аспекта живота који није уткан у ово
дело. Рађање, умирање и све оно између.
Занимљиво је колико тога нам Толстој
наговештава само кроз читалачки укус
ликова. Наравно, књижевност није ни по чему
мање важна од неких других тема дела, али
начин на који је унесена у њега чини да у том
тренутку изгледа споредно. (...)
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Иако назив романа који је Ана читала
није познат, добијамо увид у његову радњу и
Анину нарочиту пажњу док га чита, желећи да
се поистовети са ликовима из њега.То указује
на њено незадовољство, жељу за срећом коју
поменути ликови теже да достигну и управо
то је предуслов за њену будућу прељубу.
Аниног мужа Алексија Kарењина не
занимају поезија, музика и уметност коју
генерално уопште не разуме, али га то не
спречава да и са њима буде у току и увек
има одређена и сигурна мишљења. Он је
правичан, радан и одговоран. Строго се држи
свих закона и правила. Док са друге стране,
изостаје осећајност и љубав што се може
довести у везу са незаинтересованошћу за
уметност. Живот са таквим човеком Ану
чини несрећном и зато не успева да одоли
упуштању у страствену везу са Вронским.
Иако Kарењин сазнаје за женину аферу,
не чини ништа поводом тога и када она
затрудни са Вронским и муж јој не да развод,
њен положај постаје све тежи и тежи. Њене
читалачке навике и даље остају сличне као и
на почетку, што указује на то да и даље трага
за срећом и да оно што је сматрала да ће је
усрећити, не само да није, него јој је можда
донело још већу несрећу. Њену тренутну
пажњу окупирају деца, што син, од кога је
одвојена, што новорођена ћерка, према којој
нема изричите емоције. Све ове околности
довеле су до тога да Ана на крају почиње да
губи разум и извршава самоубиство. (...)
Иако се дело зове „Ана Kарењина“,
сматрам да она није једини главни јунак.
Подједнако важан, ако не и важнији,
јесте Kонстантин Димитријевич Љевин,
сеоски племић – сушта Анина супротност.
Упознајемо га када са села долази у
Москву да запроси Kити, која га одбија.
За њега је брак светиња, а за Ану нема
посебан значај. Љевинова личност нам
је најопширније представљена, видимо
његове ставове о љубави, односно браку,
религији и највише газдинству у Русији.
Разочаран и сломљеног срца, он се враћа
на село, окреће се газдинству и почиње
да пише своју књигу. Kроз Љевинов лик
увиђамо пишчево мишљење да мора доћи до

промене у систему. Овим се Толстој упушта
у проблематику односа према сељацима у
Русији у то доба. Детаљно нам је приказано
како Љевин са радницима заједно коси,
руча, разговара... Његово дело се полако
претвара у критику свих старих дела о
газдинству. Љевин је за време боравка у
Москви, присуствујући разговору његовог
полу-брата и професора филозофије, добио
први увид у тему која ће га мучити до краја
романа. Самим тим што Љевин, читајући и
окрећући се природним наукама, почиње да
преиспитује значај живота и смрти, доводи у
питање своју веру у Бога. Љевину долази под
руку Тиндалово дело о топлоти и он почиње
да анализира оно чиме се Тиндал бави,
али мисли му се упорно окрећу ка имању и
Kитином одбијању. Ово наговештава да ће
његова пажња бити окренута породичном
животу до краја романа. Љевин се на крају
венчава са Kити и тада његов унутрашњи
сукоб у вези са религијом још више долази до
изражаја с обзиром на чињеницу да је Kити
веома религиозна. Два потпуно супротна
момента у роману посебно наглашавају
Љевинову духовност – умирање брата и
рођење сина. Роман се завршава тако што
се Љевин мири са самим собом, проналази
равнотежу између веровања и неверовања, и
коначно бива срећан.
У роману „Ана Kарењина“ књижевност има
улогу какву има и у стварном животу. Људи
често имају веће бриге, рецимо, у време рата,
нико неће бринути о томе шта се чита када
постоје већи проблеми. Али, књижевност
је увек ту, иако се некада понаша као мање
битна, или нам само тако изгледа, не можемо
да оспоримо колики утицај има на нашу
свест. Толстој је у свом делу управо на тај
начин уврстио књижевност, да на први поглед
нисмо ни свесни колики утицај има на ликове.
У неким тренуцима могу да се поистоветим са
Љевином; што више ствари прочиташ, знаш,
разумеш, то са собом повлачи толико више
сумње, преиспитивања и несреће због тога.
Али, исто тако сматрам да је у томе лепота
ума, у сталној потрази за одговорима, и надам
се да ћу, као и Љевин, и ја наћи свој мир и не
само да се надам, него искрено верујем у то.
Нина Чегар III2

Збиљање шале – књижевни рад Илије Огњановића
Абуказема
У издању београдске издавачке куће Досије појавила се 2016. године књига под
насловом Збиљање шале као студија Mирјане Станић о књижевном раду Илије
Огњановића Абуказема.
Реч је о монографији која описује све што је Илија Огњановић (1845–1900) у свом
релативно кратком животу оставио иза себе у свету књижевности.
Појављивање ове књиге је, културолошки гледано, значајно за историју књижевности из
више разлога: будући да је Огњановић био изузетно угледан лекар, у његовој биографији
је до скоро доминирало одређење о његовом професионалном ангажовању, а допринос
грађанској клими и књижевном животу Новог Сада, у време када је називана Српском
Атином, био је занемариван.
Ова књига исправља ту неправду и, образлажући допринос Илије Огњановића за развој,
нарочито, хумористичке прозе, анализира Шале и сатире, Шетње по Новом Саду и Веселе
приповетке.
Нарочита пажња поклоњена је деветнаестогодишњем уредничком раду у књижевном
часопису Јавор, као и сарадничком односу Огњановића и Змаја у Стармалом, шаљиво
хумористичком часопису, чији је поднаслов и послужио као инспирација за наслов ове
студије. Тај наслов, уједно, репрезентује укупан однос Огњановића према стварности и
одређује дух списатељског прозног дела овог аутора.
Осветљавајући однос Змаја и Огњановића и кроз преписку коју су годинама сарађујући
водили, ова књига отвара поље јаснијег сагледавања Огњановићевог доприноса и
самој Змајевој успешности и популарности, на шта упућују и бројни некролози након
Огњановићеве смрти, који сведоче у име тадашње културне јавности, да „што је Змај
био у стиху, то је Огњановић био у прози“. Чак и ако је ова констатација претерана и,
сагледавајући са ове временске дистанце, можда пренаглашена из пијетета према
покојнику, несумњиво је Огњановићево име до ове студије било у неправедној
скрајнутости.
Занимљив је допринос ове монографије и за
истраживање развоја читалачких навика међу
женском публиком у другој половини деветнаестог
века, чему је, као уредник књижевног часописа
Јавор, Огњановић много допринео, негујући дух
просвећивања и укључивања жена у токове
образовања и културе у складу са европском
тежњом ка еманципацији и буђењу покрета за
борбу против неравноправности жена.
На крају још вреди истаћи да је овом студијом
обележена протекла година као година Абуказема
у Новом Саду, јер се уз приређене Огњановићеве
Шетње по Новом Саду Зорице Хаџић у издању
Градске библиотеке из Новог Сада и Ђачког
дневника Илије Огњановића Абуказема, приредили
Зорица Хаџић и Миливој Ненин у издању
Академске књиге из Новог Сада, може рећи да
је овај културни прегалац доживео одоцнелу,
али заслужену књижевну реафирмацију у свом
родном граду.
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Наши професори у пензији
Интервју са професорком српског језика и књижевности,
Надом Галић
Колико су се деца на основу Вашег мишљења променила
од почетка Ваше каријере до данас?
Никад нисам прихватила етикетирање да су деца
безобразна, а камоли да су данас безобразнија у односу
на пре четрдесет година, кад сам започела своју каријеру
у школи. Ту карактерну особину не доводим у везу са
ђацима којима сам предавала, нити са младим људима
уопште.
Да ли су ђаци раније више учили него данас?
Увек исто. Започела сам и завршила своју каријеру у
гимназији и у сваком одељењу увек је било неколико
сјајних ђака који су све радили, један део оних који су
изванредно радили само оно што их је занимало, део
оних који нису радили баш много и, наравно, ђаци који су имали другу врсту интересовања. То
се није променило. Оно што се променило то су дела која ђаци читају. Програм из књижевности
данас изгледа знатно другачије. Они који праве програм имали су слуха за време у коме се живи.
Млади људи данас другачије распоређују своје време и немају више времена да читају велика
дела. Она нису само по страницама обимна, него су и другачије структуре и незанимљива су за
младог човека.
Радили сте у четири гимназије и три државе током свог радног века. Које Вас успомене највише
везују за гимназију?
Прво што ми падне на памет је одговорност према гимназијалцима. Свуда се тражи једнака
озбиљност у раду, али гимназијски програм тражи неспрестано истраживање и једну велику
озбиљност у контакту са ђацима, јер формирате будуће интелектуалце и никад не смете то
сметнути са ума. Просто није исто предавати у некој стручној школи, где је акценат на другим
стварима, док је код гимназијалаца акценат на свему, а највише на личности која се изграђује.
Који Вам је омиљени део посла, шта сте највише волели да радите?
Сада ћете се изненадити, али омиљени део посла ми је била граматика, некада давно, док је
било више времена за њу. Данас јесте у програму остављен простор за то, али он не задовољава
потребе функционалности те области. Волела сам да се бавим језиком, јер језик је егзактан, ту
нема могућности. Ученик увек зна на чему је, док код књижевности није тако.
Да ли Вам недостаје Гимназија?
До те мере да, фигуративно могу рећи, сањам посао. Физички више не бих могла да радим, али
у крви ми је тих 45 минута. Свако ће за свој посао рећи да је најлепши, ипак мислим да ће се сви
сложити да је најлепши рад са младим људима, поготово ако имате амбицију да се слажете са
њима, а истовремено да их подведете под неке будуће обрасце, онда је то задовољство огромно.
Уживала сам у свом раду, у раду са вама.
Шта бисте поручили младим људима? На који начин да воде свој живот и где да га воде?
Ка мудрости. Зато сам вам и донела Андрићеву фотографију из Стокхолма, јер Андрић вас
невероватно вешто вуче у ту вештину мудрог вођења живота. Деца од годину дана немају
представу шта је живот, од 10 такође, знају само за обавезе, са 15 евентуално за неку своју љубав,
а од 19 шта ће уписати. И онда кад их живот снађе у једном тренутку, а нису се припремали за
њега, бивају разочарани. Значи, живот је једна велика мудрост а школа је најбоља припрема за
живот. Без обзира на то колика вам је плата или пензија, увек ћете знати да постоје различити
смислови живота и да сте се ви определили управо за онај смисао за који сте рођени.
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Интервју са професорком српског језика и књижевности, Мирјаном Станић
Како се променио однос ученик–професор од почетка
Вашег рада до пензије?
Одувек ученици траже од предавача харизматични
ауторитет, знање, елоквентност. Можда се временом
променио начин на који исказују своје очекивање и
разочарање. Директнији су, грубљи. То су миленијанци.
Осим тога, они пред себе постављају ниске критеријуме,
а, што је најгоре, у томе их често подржавају болећиви
родитељи. Ми смо им, заједно са великим дечијим
песником Љубивојем Ршумовићем, промовисали Буквар
дечијих права. (Као да су пре тога били обесправљени!)
То је било погрешно извињење света одраслих за много
лоших ствари у друштву, због којих смо се осећали пред
њима одговорни, а немоћни. Али, ако ћемо право, ни ми
нисмо волели недоследне, поткупљиве и неинспиративне
професоре. Ко би то себи пожелео, будимо искрени.
Ученици посматрајући однос професора према раду
доживљавају предмет, често бивају таоци професорске
харизматичности или жртве лошег професорског приступа
и одреде читав свој млади живот према предмету који им је предавао одличан или лош
професор. Одговор на ово питање би у најкраћем могао бити: погледајте представу или
прочитајте текст „Драга Јелена Сергејевна“ Људмиле Разумовске. Мислим да су ученици
некада више знали да цене доследног и достојанственог професора и да су, ако код неког
предавача улове незнање и уоче непрофесионалност, били блажи у осуди, мање сурови. Мене је
много више погађала незаинтересованост ученика, не само лош однос према мени, него према
учењу и обавезама. За двадесет пет година мог рада била сам само сведок како су деца одраз
друштвених промена и да, без своје кривице, учествују у свеопштем урушавању вредности.
Поштовати професора у друштву у коме се на највишим и најутицајнијим местима дипломе
купују, мастери копипејстују, докторати лажирају... Родитељи ученика седе без посла упркос
стеченим дипломама, или су се осведочили да политичко и страначко ангажовање спасава
од рада. Али, ничега у овом друштву нема чега није било у делима која смо заједно тумачили.
Учила сам их да, пре свега опажају, критички мисле, аргументовано излажу своје мишљење.
Неки ученици су ми веровали и пратили захтеве, имали дивне резултате. Незаборавни су! Неки
су се правили да разумеју о чему говорим и гледали да на све начине преваре и мене и своје
родитеље и себе, а неки су, са јединственим шармом младости просто признавали да их то што
ја причам не занима, да ми верују на реч и неће правити проблем, али да од њих не очекујем
ништа. Највише жалим због надмудривања са преварантима. Заувек су остали мусави од
претварања и неће постати задовољни људи. А то је најважније! Не да науче како се гради
плусквамперфекат и која је дела објавио Андрић за живота, него шта је плусквамперфекат и
чему Андрић.
Да ли Вам је неки професор био посебан узор у раду?
Не један, него на десетине њих! Моја је била само вера у оно што радим и поштовање према
стрпљењу и радозналости ученика. Кад покушам да разумем чиме сам се руководила у
свом педагошком и професионалном уобличавању, морам признати да сам несвесно и
непрекидно крала занат! Имала сам среће да будем ђак изузетних професора. Од Мире
Лепић у Дому пионира у свом детињству, до Милорада Павића код кога сам полагала
последњи, дипломски испит. Колико пута сам помислила да је идеална била перипатетичка
школа старих Грка и да бих нешто од тог ходајућег искуства могла да применим!
Очаравајућа је била топлина моје прве учитељице и благост мог разредног старешине,
ентузијазам моје професорке књижевности, заљубљеност у уметност мог ексцентричног
професора ликовног, склоност ка истраживању нових метода рада једне дивне Маријане
са семинара интерактивних отворених школа, озбиљност у струци коју сам сретала код
предавача на зимским семинарима Друштва за српски језик, речитост професора Рашка
Димитријевића, кога су сви београдски студенти хвалили и о коме сам с дивљењем
читала, ерудиција професора Пере Мужијевића, луцидност и аналитичност професора
Јована Делића, утемељеност и аргументација професора Михајла Пантића, елоквентност и
бриткост професора Александра Јеркова, склоност ка хумору професора Миливоја Ненина,
темељност у проучавању предмета професора Душана Иванића...
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Кад томе додам дебате и жустре расправе са колегиницама о неком методичком или
правописном примеру из наставе! Увек ме је фасцинирао ауторитет знања којим је зрачила
интелектуална професорска елита коју сам имала част да слушам на бројним предавањима,
трибинама... Дијалози са ученицима. Сусрети са бившим ђацима ... Умеће мудрог доношења
одлуке и педагошка вештина у опхођењу коју сам открила код директорке када сам дошла у
ову школу... Све је то левком животног искуства утицало и на мене и чинило да кад станем
пред одељење имам само један циљ, да предајем тако да запамте оно што ћу им рећи као
да им је једино, да верују у оно што им говорим, а ако не верују, да ми пруже шансу да им
докажем. И да уживају, носећи кроз живот пртљаг знања и умеће опажања и доживљавања,
јер неће више никада имати прилику да откривају тајну о књижевности као најлепшем
уточишту од свих неистина.
Можете ли издвојити неки догађај који ћете заувек памтити из Ваших радних дана?
Било је врхунских момената! Памтићу завереничко искуство са дечаком чији отац живи од
сакупљања отпада и односи пет пута заредом његове књиге у стару хартију, па му их ја чувам
у библиотеци школе... Успехе у раду са рецитаторима, који као чудо откривају способност
да владају својим гласом и публиком... Задовољство у невероватно надахнутом раду са
Драмском секцијом Гимназије...Часове када нам је жао што је звонило, јер у дискусији о
књижевном делу остају неизговорене ученичке мисли и ставови... Дан када смо, након
минуте ћутања због трагично изгубљеног живота једне ученице, анализирали Павловићев
Реквијем, јер је био по плану, као невероватни својеврсни случајни емотивни парастос једном
младом животу... Затим незаборавна путовања са ђацима и колегама, дивне дуге разговоре
на тим путовањима... Сјајне семинаре и радионице на којима је владао дух вере у могућност
поправљања система...
Како замишљате да ће изгледати прототип наставника за 20 година, када будемо живели у
времену дигиталне утопије?
Моје визионарске способности су увек ометене хуморним отклоном од патетичног дивљења
свему што је ново. Увек ме неки ђаво тера да се шалим на рачун напретка и прогреса. Тако
да, ако ми дозвољавате, могу да претпоставим да ће се у општем покушају стандардизације,
дехуманизације, евалуације и телепортације професори појављивати по потреби у свачијем
џепу или на уградном екрану, попут рерне. Биће то лик киборга који ће постављати питања по
систему: „ Ако одговараш за два, притисни тастер два, ако ти је потребна подршка и помоћ,
притисни тастер...“ По потреби ће оперативци излазити на терен, ако се ученици баш запуцају,
као када нестане интернета, и давати електронску инфузију и рефрешовање информација
да би се наставило са усвајањем података. Моћи ће да се угаси професор који смара, а и
да се поправи у фотошопу да ученицима буде пријатнији за око или ће моћи да се скајпује
ако је ученик или родитељ на неком неодложном путу или у активности која га је удаљила
од наставе. То ће се звати учење на даљину. Сви ће бити „мртви хладни” и далеки. Имаће
информације, али не и способност да разумеју суштину, повезују и креирају. Биће то дивна
популација репродуктиваца. Они који на то не пристану, мораће да се крију... Мој предмет ће
се учити на енглеском, национално и патриотско ће бити аут, а глобално и универзално ин.
Ха, ха, ха... Могао би ово бити један одличан футуристички роман... Али и то неће постојати.
Све што је дуже од једног пасуса неће се читати. Организоваће се екскурзије у виртуелне
пределе из књижевних дела и неће се морати држати књига у руци.Овакви интервјуи неће
постојати (и то је добро). Ничије мишљење и искуство неће бити вредно пажње. Неће бити
историје. Само дуално и мануално. Кибернетско и економско. И физичко. Ексклузивно и
инклузивно.
Са каквим очекивањима сте први пут ступили у учионицу, а са каквом представом о овој
професији сте је напустили?
Ушла сам са очекивањем да ће лепота спасити свет и са истим таквим очекивањем сам завршила
свој педагошки рад, надајући се да ће се то заиста десити. Једино што сам на почетку имала
осећање вере, а сада имам осећање страха. На делу је и даље обезвређивање науке, културе и
свих духовних вредности. Углед, достојанство, посвећеност, преданост систематски се доводе
у питање. Лични пример у педагошком раду са ученицима је најважнији, али више није довољан.
У моменту када одлазим из школе, нажалост, препознајем код себе напор док убеђујем ученике,
па и понеког колегу, да су духовност и ученост, образовање и истинска посвећеност раду једини
спас и пут ка избављењу од општег интелектуалног урушавања. Приписујем то, тада већ, свом
нарушеном здрављу и искрено се надам да младе колеге са пуно снаге и ентузијазма немају
овакво искуство, да имају, генерацијски ближи ученицима, могућност да на високом нивоу
негују праве вредности код својих ученика и развијају однос према раду и да та парадигма
није доведена у питање. И надам се да ће доћи време да не морате одлазити у пензију уморни,
разочарани или болесни.
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Како проводите пензионерске дане и да ли Вам недостаје катедра?
Пензионерске дане проводим ноћу. Уживам користећи навику стечену још у младости, да
остајем дуго будна, и најпријатније ми је што не морам да се будим уз помоћ сата. Читам,
пишем, када ми здравствено стање дозвољава, идем на концерте, у позориште, дружим
се и губим време без гриже савести. Радим само оно што волим, имам срећу да ништа не
морам и овако замишљам природно стање аристократске доколице за коју никад раније
нисам имала простора и храбрости. Има неке отмености у дану без агенде. Понекад само
морам да убрзам корак због уговорених сусрета са пријатељима који су запослени и чије
радне напоре и распоред поштујем. Оно што ми недостаје је радна стратегија и предавачка
креација, дијалог са ученицима и колегама. Али, тешим се тиме да сам тога имала на претек
у протеклих две и по деценије, а сада је време за довршавање послова које сам оставила по
страни у време предавачког ентузијазма. Живот, нажалост, није довољно дуг за све што је
човек спреман да открије. Што би рекао један наш речити песник, оним што не стигнем сада,
бавићу се кад будем млађа...

Интервју са професорком математике,
Јеленом Станковић
Да ли се променио однос између ученика и професора од
почетка Вашег рада до пензије?
Мислим да се није променио. Ђаке сам увек поштовала, а
мислим да су и они мене.
Да ли сте некада у животу пожелели да се бавите неким
другим послом?
Не, никада нисам пожелела да се бавим другим послом.
Цео свој радни век сам провела у учионици. Било ми је
лепо радити са паметним генерацијама. Много тога сам
научила од њих.
Најзанимљивији тренутак који ћете заувек памтити из
ваших радних дана.
То је мој почетак у просвети. Када сам почела да радим,
веома мало сам се физички разликовала од ученица
педагошке школе, па су неке колеге мислиле да ученицима није место у зборници.
Да ли Вам је неки професор био посебан узор у раду и да ли сте настојали да избегавате грешке које
су Ваши професори правили?
Да. Моја професорка математике Анђелка Царић. Сви смо је обожавали. Била је добра жена и добар
предавач. Трудила сам се да не правим разлику међу децом, јер напросто свако од ученика је нечије
дете. И ми одрасли смо осетљиви на непринципијелно понашање, као и деца.
Који ђак ће Вам заувек остати у сећању и због чега?
Многе ученике памтим. Не бих навела имена, али замислите ситуацију, када донесете писмени
задатак деца су нестрпљива да сазнају оцену коју су добили, па тек онда своје грешке (мислим да
би требало бити обратно). Тада, ако има примедби на оцену, најчешће су у вези са тим да је ученик
оцењен нижом оценом него што је заслужио (не кажем да се и то није догађало). Међутим, једном ми
је једна ученица пришла и рекла ми да сам погрешила и да уместо четворке заслужује тројку. Заиста
да не поверујете! Наравно, нисам мењала оцену.
Како проводите пензионерске дане и да ли Вам недостаје катедра?
Ђаци ми и те како недостају! Волим да видим радост у њиховим очима када схвате да математику
није немогуће научити. Једноставно, волим да их учим да размишљају. Што се тиче пензионерских
дана, трудим се да их испуним неком добром књигом, филмом, а највише шетњом.

Милица Гојковић I9, Катарина Перовић I6
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Спортски успеси наших ђака
Општинско такмичење у мушкој кошарци

Такмичење је трајало од 2. до 10. новембра 2016. године. Ученици наше школе на Општинском
првенству заузели су друго место. За школу су играли: Вукша Васиљевић II6, Никола Ковачевић III8,
Никола Драгановић I8, Јован Шебез II8, Лука Гутовић II4, Лука Рудан II4, Матија Кукобат II4, Војин
Џелетовић II4, Алекса Пивнички III8, Немања Лојовић II8, Благоје Реба II4, Кадрија Ханед III3.

Окружно такмичење у мушкој кошарци

Такмичење је одржано 17. новембра 2016. године.
Наш кошаркашки тим остао је без пласмана за даље
такмичење. За школу су играли исти ученици, као и
на Општинском такмичењу.
Покрајинско првенство у баскету (3 на 3)
Такмичење је одржано 8. децембра 2016. Ученици
наше школе освојили су друго место у Војводини. За
школу су играли: Стеван Вулић IV2, Срђан Давидовић
IV6, Димитрије Вујовић IV6, Данило Десница IV5,
Дејан Секулић IV5.
Кошаркашке екипе припремао је проф. Ђорђе Мадић.

Општинско такмичење у одбојци за
дечаке

Ученици наше школе на Општинском
првенству у одбојци одржаном 6.2.2017.
године заузели су четврто место у групи,
без пласмана на даљи ниво такмичења.
За нашу школу играли су: Лука Ђурагић III4,
Александар Вуковић III4, Милан Пајташев
III6, Лука Зељковић III7, Алекса Јурић III5,
Марио Новаковић II8, Филип Сотирошки
III3, Марио Макарић I9, Стеван Вулић II7,
Никола Радовић I9 и Михајло Малетић II6.
Екипу је водио проф. Миодраг Кијановић.

Финале општинског такмичења женске
одбојке
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Такмичење је одржано 13. фебруара 2017. године. У
Спортском пословном центру ,,Војводина” (СПЕНС),
у Новом Саду. Ученице наше школе изгубиле су оба
меча и нису се пласирале даље.
1. место у граду – Техничка школа ,,Милева Марић
Ајнштајн”
2. место – Гимназија ,,Исидора Секулић”
3. место – Гимназија ,,Светозар Марковић”
За школу су играле: Ана Миљановић II2, Миња
Купрешанин II2, Милица Новаковић IV3, Ивана
Милосављевић IV7, Анђела Моћевић I3, Ана
Гаврановић III3, Јелена Даниловић II2, Кристина
Нићин III2, Наталија Свилар I4, Вања Вучуровић II9 и
Милана Васић II9.
Ученице припремила и водила проф. Катарина
Зељковић.

Интервју са Николом Тодоровићем,
прваком света у кик-боксу
Шта те је мотивисало да почнеш да се бавиш кик-боксом?
На кик-бокс кренуо сам сасвим случајно са другом и мислио сам да ће
то бити само рекреативно. Временом сам улазио све дубље у спорт.
Схватио сам да се проналазим у њему и одлучио да озбиљније наставим.
Колико труда си уложио у припреме за такмичење?
Ово такмичење је захтевало дуготрајне и напорне припреме, које су
трајале месецима, захтевало је пуно одрицања и мање слободног
времена, али то не представља никакав проблем када човек јасно постави
приоритете и није му жао да жртвује неке ситне угођаје зарад вишег циља.
Какав је осећај постићи тако велики успех?
Осећај када ти судија подигне руку после финалног меча стварно је
непроцењив, али то свакако није коначни циљ, већ само велика мотивација
да се настави даље у нове победе.
Ко ти је био највећа подршка?
Највећа подршка одувек је био мој тренер. Такође, ту је и моја школа,
која ми је увек излазила у сусрет. Подршка родитеља у почетку је мало
изостајала, јер су били скептични по питању борилачких спортова, као и
сви родитељи, али временом су почели да ме подржавају, јер су схватили
да то и није толико опасно као што делује.
Дуња Павлица I7 и Анабела Хорват I7
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Анкетирање матураната 2015/2016.
У оквиру истраживачког пројекта из предмета психологија, под надзором професорке Јоване
Јоцић, спровели смо анкетирање матураната Гимназије „Светозар Марковић“.
Циљ нашег пројекта је да установимо колико су ученици задовољни четворогодишњим
школовањем у Гимназији, шта би променили, шта је утицало на њихово мишљење и шта би
поручили млађим генерацијама које имају жељу да упишу ову школу. Такође, да откријемо
проблеме са којима су се старије генерације суочавале, како бисмо олакшали млађим
генерацијама.
Одељења која су испитана: IV1, IV2, IV3, IV5, IV6.
Прво питање које је постављено матурантима је образложење за упис. Одговори који су били
понуђени су: професионална оријентација (тј. лични избор), утицај родитеља и слободно поље за
образложење.
60,18 % ученика је изјавило да их је професионална оријентација (тј. лични избор) навела на упис,
од којих је 94,36% одговорило да су њихова очекивања испуњена.
Код 14,4% ученика који су изјавили да их је утицај родитеља навео на упис, 41,17% је проценат оних
чија су очекивања задовољена.
Код 25,42% оних који су уписали општи смер гимназије из неодлучности, проценат задовољних је
60%.
Поред датих разлога за упис, испитаници су навели и репутацију школе, предлоге пријатеља и
околине, као и близину школе.
ЧИМЕ СУ УЧЕНИЦИ ЗАДОВОЉНИ, А ЧИМЕ НИСУ?

• Фактори
незадовољства:
Градиво је
преобимно и
комплексно
• Проблем
неопредељености
за будуће
занимање, који
још увек постоји

Фактори задовољства:
• Квалитет наставе
• Рад и посвећеност
професора
• Друштво
• Напредније знање из
појединих предмета којима
су склони

На крају анкете испитаници су питани да ли би поново уписали ову школу, када би могли поново да
бирају.
78,15% је рекло да би, што значи да је само 21,85% одговорило негативно. Из горе наведеног
можемо закључити да су незадовољни ученици углавном они на чији су избор средње школе
утицали родитељи, они који су очекивали да ће школа бити лакша и они који су незадовољни
чињеницом да још увек нису успели да се одлуче за своје будуће занимање.
Ученици су дали одређене предлоге за унапређење квалитета наставе:
• више ваншколских активности, како би свако имао прилику да стекне знање на вишем нивоу;
• веће могућности примене знања – пракса, ради бољег разумевања и већег значаја наученог.
Ми као истраживачки тим додајемо да би више радионица са акцентом на интеракцији између
ученика који слушају наставу на српском и ученика који слушају насатву на мађарском језику
допринело вршњачком повезивању.
Анкету израдиле и спровеле: Тамара Марјановић III6
Јелена Судар II6, Наташа Поповић III6
Милица Биорац II6, Александра Вељовић III6
Техничка подршка: Милица Биорац III6
Извештај писала: Александра Вељовић III6
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