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Иза нас је једна узбудљива школска
година. Да ли постоји нешто што
бисте Ви истакли као посебно
значајно?
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Свака школска година је на јединствен
начин занимљива и узбудљива. Обележје
јединствености увек јој дају ученици и
наставници. То је тако, све док се живот одвија
уобичајено. Постоје, међутим, године великих
промена, године – прекретнице. А ова 2020.
изгледа да је једна таква година.
Од првог септембра 2019. године у нашој
Гимназији уведен je електронски дневник- есДневник и од тада се сва евиденција
образовно-васпитног рада води електронски.
Црвени Дневници званично су постали
прошлост. За нас у школи, без обзира што
наставници располажу потребним дигиталним
компетенцијама и што имамо довољно
рачунарске опреме, ово је ипак велика промена.
Родитељима је омогућила брзо информисање,
а нама допринела подизању ефикасности
у раду. ЕсДневник је променио неке наше
навике. Утицао је на међусобну комуникацију
наставника. Она је сада сведена на сусрет
током великог одмора, јер за време кратких
малих одмора наставници више немају разлог
за долазак по дневник у зборницу. ЕсДневник
је доступан у учионици, свуда, инсталиран на
рачунарима и телефонима. Мање времена се
проводи у зборници, том традиционалном месту
окупљања наставника, где се одвија сарадња
међу наставницима као важан део њиховог
посла. С друге стране, све присутнији процес
дигитализације, поред несумњиво позитивних
ефеката има и одређене слабости, тако да
је пред нас поставио и нове теме којима се
бавимо и то у сарадњи са родитељима: феномен
зависности од интернета, мање физичке
активности и кретања, више виртуелних
контаката, а мање дружења итд.
Када смо започеле овај разговор, а било је то
крајем фебруара, деловало је све уобичајено.
Сада, када га завршавамо, у другој половини
априла, много тога је промењено. За само
неколико недеља планетом се муњевитом
брзином раширио нови тип корона вируса.
Светска здравствена организација прогласила
је пандемију обољења Ковид 19, а 16. марта у
нашој земљи уведено је ванредно стање. Школе

су затворене, а кретање људи ограничено.
Оним преко 65 година забрањено је сасвим,
а осталима у току полицијског часа! Нова
реалност приморала нас је да, уз потпуну
промену животних навика, изађемо из зоне
удобности и научимо да живимо са ризиком
заразе и болести. Посредством медија и
друштвених мрежа добијамо различите
информације супротстављених садржаја.
Периодично се смењују ширење страха, који
је повремено на граници панике и потпуна
релативизација опасности од вируса. Све
делује надреално. Питања навиру, буде се
сумње. Да ли се одвија биолошки рат? Да
није ово социјални експеримент? Шта ће бити
са нашом личном слободом у будућности?
Када је реч о пореклу, начину ширења и
уопште опасности од овог вируса лекари
епидемиолози, инфектолози, имунолози широм
света немају усаглашене ставове! Коме да
верујемо од научних ауторитета? Да ли је наука
данас у служби истине, здравља и општег
људског интереса, или пак, у служби моћних
корпорација, које финансирају та истраживања?
Нова страница у историји школства је отворена,
а то је учење на даљину, као планетарни
феномен. Наставници и ученици широм света
су код куће, а процес наставе и учења одвија
се посредством различитих платформи међу
којима предњаче Гугл учионице, Мајкрософт
Тимс, Зум, Дискорд. Интеракција између
наставника и ученика, наставника и наставника
је интензивна, сви су упослени и сви уче и
раде! Иако је прерано говорити о ефектима,
за сада, барем у нашој школи, прецизније
нашој on line образовној заједници сви су
претежно задовољни. Ова промена начина
рада омогућила нам је да сагледамо ствари из
другачије перспективе и препознамо вредност
непосредног људског сусрета, као и свега што
проистиче из њега. За сада, сви осетимо да је
социјална изолованост тешка попут затворске
казне, а да је живот без додира са другим
људима, без загрљаја и пољубаца чудан и
неприродан. Срећом још увек верујемо да је
све ово пролазно. И ево нас, након ускршњих
празника, када се назире светлост, како рекоше
наши епидемиолози завршавамо разговор
започет у фебруару и враћамо се започетој
теми.
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Прошло је годину дана од реформе
гимназије. Када се саберу сви
резултати и утисци, како је
реформа утицала на рад школе?
Процена успешности неког реформског
подухвата захтева дужи временски период
да бисмо могли изрећи заснован суд. Када
је реч о утицају на рад школе истакла
бих следеће. Мој став је да реформа није
и не сме да буде сама себи циљ, него
је реформа средство да школа буде у
функцији учења. Стога, реформа, сама по
себи не треба да нас оптерећује. Наша
основна тежња је, не да се реформишемо,
него да негујемо квалитет и будемо добра
школа. Добра школа је одувек она која
покреће ученика да учи, мења његове
навике, оснажује га интелектуално,
подстиче самосталност, довршење
развоја личности, формира вредносне
ставове, емоционално и социјално чини
га задовољним. Ако се то занемари онда
од реформе остаје реторика, празне речи
и фразе. Оно што могу да нагласим јесте
да смо, пре него што је званично почела
реформа, ми, у нашој гимназији учешћем у
бројним капиталним пројектима, увелико
почели да мењамо начин рада. То значи
да смо постепено напуштали превазиђене
обрасце рада и стручно се усавршавали
уводећи иновативне приступе интегрисане
и пројектне наставе, уз очување свега
онога што је потврђено као педагошки
вредно. Пројектна настава није нешто
што представља непознаницу нашим
наставницима. Генерација садашњих
матураната званично не похађа наставу
по реформисаном програму, али знам да
су и они упознали многе осавремењене
приступе. Пре пет година смо радили
пројекат Сарадњом до знања, када су се
наши наставници унутар стручних већа
повезивали откривајући додирне тачке и
заједничке теме. Међу водитељима обука
за извођење реформе, од свих гимназија у
Србији, из наше Гимназије је било највише
ангажовано, укупно једанаест. Могу на
крају одговора на постављено питање да
констатујем. Реформа нам се није догодила
као споља наметнута, него је ми, познајући
основне принципе, на темељу властитих
промишљања сами изводимо.
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Татјана
Вукадиновић

У току претходне школске године
наша Гимназија је била домаћин
јубиларног 25. Школског позорја. Да ли
сте задовољни како је све протекло?
Какви су Ваши утисци?
Поносна сам што четврт века негујемо дивну
манифестацију која окупља талентоване
младе људе, као и ентузијастичне менторе који
воде драмске секције. У томе је сва вредност
Школског позорја, јер оно буди љубав према
драмској уметности и њеном неговању.
Уосталом, увек се међу учесницима позорја
изнедри неко од ученика, ко се одлучи за
професионално бављење драмском уметношћу,
док се остали углавном определе да
уметношћу обогаћују свој живот. Изузетно лепо
је протекло Школско позорје. Отворила га је
дива наше глумачке сцене Светлана Бојковић
која је својим присуством и дружењем са
члановима драмске секције, дала посебан
дигнитет свему. Стручни жири, селектор, као
и водитељ округлог стола, Каталог и Билтен
који сваке године приређује баш Новинарска
секције чине саставни део манифестације.
Целокупна организација показује да смо
сазрели и да смо много тога научили, а да је
стално учешће средњошколских драмских
трупа из читаве Покрајине оно највредније у
овом нашем подухвату.
Да ли увиђате разлике између старих
и нових генерација које долазе у
Гимназију?
Увиђам, иако, морам да признам, да нисам
сигурна где повући ту границу која дели
старије и новије генерације. Сведок сам већ
тридесетак година пролиферације многих
трендова који се успостављају, а разликују
се од генерације до генерације. Када
сам ја била ученица, приликом путовања
заједно се певало у аутобусу. Данас је
то реткост, јер углавном, свако има своје
слушалице. А сматрам да је то тако, јер влада
„индивидуализам“. Контекст у ком живимо,
развој технологије донео је многе промене у
навикама, начину живота у систему вредности
свих људи, укључујући и људе средњег
доба. Нове генерације, као што је опште
познато, одрастају од малих ногу уз високе
технологије и данас би тешко било замислити
како би се одвијала њихова комуникација
без друштвених мрежа. Везаност за мобилни
телефон као нова реалност нових генерација,
њихове потрошачке склоности, начине забаве,
израженији такмичарски дух и понекад мањак
солидарности препознајем као одраз ширег
социјалног контекста у коме су формирани.

Ипак, морам да нагласим да постоји нешто што
је константно, а то је да у школу сваке године
стижу млади људи који доносе свежу енергију,
ентузијазам, оптимизам и жељу за променом.
Са свим тим у пакету иде и младалачки бунт,
који је природан. Потреба за позитивним
променама може се у периоду адолесценције
изразити попут буре. Ми који радимо с младим
људима морамо бити веома вешти да изађемо
на крај са тим и приступимо на прави начин,
да их оснажимо да постану самостални
и одговорни, усмерени ка универзалним
људским вредностима – моралним и
естетским. Наш задатак је да будимо и
негујемо њихову мотивацију, поклањамо
поверење и формирамо позитиван став према
природи, уметности, култури и традицији.
Какве планове имате за текућу и
наредну школску годину?
У принципу, током школске године
реализујемо оно што је знатно раније
планирано Годишњим планом рада. Актуелна
нам је израда пројектне документације за
лабораторију за извођење вежби из хемије,
као и набавка потребне опреме, што значи
да је у плану уређење и опремање кабинета
и лабораторије за хемију. Прави се нови сајт
школе који би требао да буде постављен током
јуна. Завршава се процес самовредновања
квалитета рада школе, процедура којом сами
(наставници, ученици, родитељи) оцењујемо
различите аспекте рада, а на основу резултата
креираћемо нови Развојни план Гимназије
који ће важити за наредни четворогодишњи
период. Бавимо се тиме како да оптималније
користимо постојеће просторне капацитете,
евентуално, како да их проширимо. У плану
је да квалитет рада који смо досегнули
сачувамо али да га и унапређујемо, посебно
имајући на уму реформске новине укључујући
изборне програме. Сталан нам је задатак
успостављање добре повезаности ученика,
родитеља и наставника у циљу формирања
ефикасне комуникативне и образовне
заједнице у школи.
То су све новине везане за ову школску годину.
У нади да ћемо је сви завршити у добром
здрављу и успешно пребродити све изазове
пандемије, следећу ћемо планирати заједно,
обогаћени искуством учења на даљину.

Уна Лукић IV2
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Ванредни ученици
Проф. Драгана
Добромиров, помоћник
директора за наставу

Ученици који желе да заврше Гимназију општег
типа, а из неког разлога нису у могућности
да похађају наставу редовно, имају прилику
да у Гимназији „Светозар Марковић“ стекну
статус ванредног ученика. Најчешће су то
редовни ученици Балетске или Музичке школе,
или они који имају озбиљнији ангажман у
области спорта, али су то и ученици који нису
завршили школовање са својом генерацијом, у
редовном року, па школу могу завршити једино
као ванредни ученици.
Ове школске године се у Гимназији школује
тринаест ученика који су се уписали на
ванредно школовање почетком септембра.
Они треба да положе испите из свих обавезних
предмета, једног изборног предмета, и два
изборна програма у оним разредима у којима
су ти програми уведени. Полагање испита
се организује у последњој недељи парног
месеца, а ученици су у обавези да почетком
непарног месеца пријаве испите које ће
полагати у предстојећем испитном року.
На основу пријаве, ученик се упућује да се за
сваки пријављени предмет обрати једном
наставнику предметне наставе који ће му
пружити неопходне консултације и припрему
за полагање испита, и који ће га усмеравати
кроз истраживачки пројекат, како
је то предвиђено новим програмом
наставе и учења. Ванредним
ученицима је, такође, омогућено
да присуствују редовној настави,
уколико им је то потребно, и када
за то имају времена. Испити се
полажу пред комисијом од три
члана, а поједини предмети, као
што су српски језик и књижевност,
мађарски језик и књижевност,
математика и страни језици,
се полажу из два дела, писмено
и усмено. Ученик који редовно
похађа Балетску или Музичку
школу, и тамо стекне оцене из
предмета који се похађају и у
Гимназији са истим фондом часова, те оцене
ће му се признати, и као ванредни ученик неће
полагати испите из тих предмета.

Реч
помоћника
директора

Уколико се догоди да ученик до почетка следеће школске године не успе да положи
све испите, неопходно је да почетком септембра обнови годину, а следећи разред
може уписати тек када положи преостале испите, у септембру наредне школске
године. По завршетку сваког разреда, и после положеног матурског испита, успех
ванредног ученика се верификује на Наставничком већу, а након тога се ученику
издаје одговарајуће сведочанство и диплома.
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Наша Гимназија, као објекат велике површине и
са преко хиљаду ученика који овде стичу знања
и овладавају разним вештинама, простор је
коме је потребна свакодневна брига и пажња.
Да би се наставни процес неометано одвијао,
потребно је да нам је у функцији рачунарска и
биро опрема (рачунари, пројектори, штампачи,
скенери...) која се редовно одржава и када је то
могуће употпуњује новим. Поред напредних
технологија, у настави се и даље користе
табле које смо заменили у четири учионице.
Такође, неопходне су и хемикалије и стаклено
посуђе у настави хемије и биологије, а за
наставу физичког и здравственог васпитања
су неопходни бројни спортски реквизити.
Учионицама и ходницима су потребни и
молерско – фарбарски радови (ходници у
приземљу, првом и другом спрату су окречени
у првом полугодишту). Школски намештај
се такође допуњује, углавном се изврши
замена по учионицама. У протеклом периоду
су четири учионице добиле столице (дрвене
школске, округле тапациране са навојем и
конференцијске столице). У склопу уређења
уличне и дела дворишне фасаде замењени су и
прозори. Такође, постављене су и нове завесе у
приземљу зграде као и завесе за замрачивање у
учионицама на првом спрату са уличне стране.
Када наступе топли дани, учесталије се врши
контрола и чишћење клима уређаја. Наша
Гимназија је наш понос, лепо је чути похвале од
многобројних посетилаца како је наша школа
уређена. Наравно, да таква и остане, потребно
је да је чувамо, не нарушавамо њен изглед,
јер свака додатна поправка и отклањање
неког недостатка нам умањује могућност да
набавимо неку лепу књигу, рачунар, витрину,
нешто што ће нам боравак у школи учинити
пријатнијим.

Координаторке есДневника

Зорица Николетић,
проф. рачунарства
и информатике

Љиљана Арађански
Рајков, стручни
сарадник - психолог

Проф. Катарина Врећа,
помоћник директора за
опште послове

ЕсДневник
Промене настале од 1. 9. 2019. године
када
смо
почели
да
користимо
само
електронски
дневник.
Као
координаторке есДневника, сагледале
смо следеће:
-Мање се физички крећемо, јер не
мењамо Дневнике у зборници; заузврат
више минута проводимо са ђацима;
-Ређе се срећемо, па се мање дружимо;
-Родитељи брже сазнају за изостанак
или лошу оцену;
-Подаци из есДневника су доступнији;
-Администрација је смањена;
-Подаци су у сваком тренутку
ажурирани – благовремено васпитно
деловање;
-Професори
мање
дежурају
на
одморима, јер не морају да напуштају
учионице;
-Идемо на час без Дневника, па је млађе
колеге потешкоћа препознати међу
ученицима.
Такође, урађена је и евалуација
рада у есДневнику. Између осталог,
наставнике смо питале да ли би
поново користили штампани Дневник?
Одговори су представљени графиком:
око 30% је рекло „да“,
а 70% „не“.

70,4%

29,6%
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НАПРЕДОВАЊЕ У
ЗВАЊУ
др Марија Бјељац, проф. српског језика и
књижевности
Процес стицања звања је сложен и подразумева систематизацију
вишегодишњег рада у образовно-васпитном процесу. Систематизовање
резултата рада омогућило ми је да уочим кроз које сам фазе сазревања
прошла на професионалном плану, да увидим свој напредак, али и
да критички сагледам резултате рада и на тај начин планирам даље
усавршавање и напредовање. Звање које се добије потврда је квалитета
рада и мени као професору је један од показатеља да се професионално
развијам у добром смеру, што позитивно утиче на моје даље планирање и
реализовање активности у наставном и ваннаставном процесу.

Љиљана Новаковић, проф. хемије
Процес напредовања у звању прошла сам током јануара 2019. године
када сам стекла звање педагошки саветник.
У самој суштини мог бића записан је код који подразумева да је у животу
човека важна суштина, а да је форма само пропратна нужност и управо
је тако било и са мојим напредовањем у звању. Нисам сигурна да бих
се икада у то упустила да није било интензивних подстицаја од наше
директорице Татјане Вукадиновић и једног броја мојих колега који су
сматрали да сам сада у животној доби са довољно радног и животног
искуства a уз то и довољно енергије да прођем кроз цео процес.
Да ли се то одразило на мој рад са ученицима? Мислим да није у некој
значајној мери, а морам да признам да се још увек нисам саживела са
титулом. Нисам је никад до сада ставила уз своје име.
Извесне бенефите сам свакако имала; уредила сам свој портфолио, промислила о својој, три деценије дугој
наставничкој каријери, а у свему томе родиле су се идеје за неке нове активности. Такође, лично ми је важна
потврда да поседујем снагу воље потребну да се упустим у тако стресан процес који захтева доста ангажовања.
Када након свега размислим, има нешто и у форми. Саветовала бих мојим колегама који имају капацитете да прођу
кроз овај помало захтеван процес да то ураде, јер очекујем да ће убудуће ова титула бити мало више уважена како
од стране државе тако и од стране осталих учесника у наставном процесу.

Драгица Илић Николић, проф. историје
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Годинама уназад, као професор историје, радећи посао који волим и који ми
представља истинско задовољство трудила сам се да будем професор који
стимулише децу, води их, ствара за њих подстицајно окружење. Трудим се да
уочавам њихове појединачне могућности, интересовања као и ограничења.
Поштујем личност деце, подржавам, уважавам и подстичем их да се ослањају
на сопствене снаге. Свакодневно имам прилику да проверавам колико сам
успешна или не у тој мисији.
Професор се не постаје завршетком формалног образовања. Да би све ово
постигла у свом раду континуирано се усавршавам и едукујем, тако да је
стицање звања педагошког саветника само још једна карика у низу која ми
представља додатни стимуланс да се применом различитих метода наставе
трудим да проналазим начине помоћу којих могу пробудити мотивацију
ученика. Тежим ка томе да ми настава буде разнолика и интересантна
и да деца буду покретачи иновативних и креативних идеја које ћу ја са
задовољством испратити.

Александра Поповић, проф. историје
Напредовање у звању је у мом случају уследило у моменту кад сам
постала свесна да су бројне различите активности којима сам се у
оквиру своје струке бавила годинама уназад, управо предуслов за овај
професионални искорак. Процедуру сам покренула 2016. године, што ме
је подстакло да све своје дотадашње резултате и активности ажурирам,
објединим и систематизујем. Читав тај процес, који је свакако доносио
и благу дозу стреса и треме, схватила сам као прилику да направим
својеврсни пресек своје каријере, да сагледам које су ми добре стране,
где сам постигла запажене резултате, али и у којим сегментима још има
простора за напредак. Оно што ми је олакшало ту захтевну процедуру
је чињеница да активности нисам планирала и реализовала циљано,
ради напредовања у звању, већ сам их спонтано спроводила годинама,
у континуитету, па је ово само била прилика да се све то, већ учињено и
реализовано, заокружи и крунише и одређеним звањем.
Сматрам да је сама процедура која подразумева процене и давање мишљења на различитим нивоима веома
важна за сваког наставника, јер подстиче самокритички осврт на сопствени рад, стручно усавршавање, анализу
свих сегмената наставне праксе, односа са ученицима, колегама и родитељима, допринос раду школе као
установе, реализоване ваннаставне активности, успехе на такмичењима... Све ово је својеврсно суочавање са
свим оним што јесте суштина нашег посла и ако се схвати на прави начин, представља подстрек и подстицај за
даљи рад и унапређење професионалних вештина и компетенција.
Осећајући задовољство и додатни мотив, након две године сам била довољно оснажена да направим још један
искорак и да прођем поново кроз исту процедуру, остваривши наредни ниво звања самостални педагошки
саветник. Уз велику подршку стручних органа школе - директора и педагога, као и просветне саветнице Соње
Миладиновић која је оба пута водила и процењивала цео процес, остварила сам и друго звање, уз дубоко уверење
да је простора за напредовање још увек пуно, и наравно, уз велику мотивацију, имајући у виду позитивне оцене
којима је мој досадашњи рад оцењен. Стицање звања представља и додатну обавезу и изазов, оно јесте потврда
квалитета рада, али доноси и посебну одговорност и нову улогу у колективу, која је осим оне, основне, сада и
улога саветника и ментора, некога ко иницира иновације и подстиче њихову имплементацију у раду школе.
Процес стицања звања је за сваког наставника од велике важности, јер подстиче и мотивише на даље усавршавање
и целоживотно учење, чиме постајемо прави примери и узори нашим ученицима.

Клара Велишек, проф. рачунарства и
информатике
Информатика је предмет који се брзо развија и прави је изазов пратити
новине, како осавременити начин преношења знања ученицима. Нове
генерације су упознате са технологијама, чак су и зависни од њих и сам
предмет се мора развијати у складу са потребама ученика. Материјали,
градиво застарева јако брзо, и сматрам својим задатком да на основу
начина размишљања који користимо данас, ученике оспособим за
касније коришћење технологија и софтверских могућности. Ако развијемо
критичко мишљење и љубав према прихватању новина пружили смо
основу за целоживотно учење које је данас неопходно.
Процес стицања звања је била прилика да сагледам свој пут од
почетничких дана до данас. Пуно труда и воље сам уложила у наставни
процес и ваннаставне активности које су ученицима драгоцене. Реформом
гимназија рад се наставља у још већем замаху. Сарадња са ученицима је
најлепши аспект рада у школи.
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Катарина Ковач, проф. социологије
Напредовање у звању је био велики изазов за мене делом због тога што
је та могућност била новина за наставнике у Србији, делом због тога
што је процедура трајала неколико месеци. Суочила сам се са великом
одговорношћу да систематизујем дугогодишњи педагошки рад и праксу. То
је значило да прикажем све што сам радила у погледу унапређења наставе
сва три предмета која предајем, грађанског васпитања, устава и права
грађана и социологије. Уопште није био мали посао. Критеријуми нису ни
мало једноставни да би се стекло звање педагошког саветника. Сати и сати
стручних семинара, стручних скупова, објављени радови, одржана интерна
стручна усавршавања, активности у школи, секције, угледни, огледни часови,
пројектне активности... Све то је требало на прегледан начин представити,
образложити. Процедура стицања звања педагошког саветника је била одлична прилика да сагледам свој
рад кроз једну стандардизовану самопроцену и анализу, да увидим шта је добро, шта недостаје и како бих још
могла унапредити своју педагошку праксу убудуће.
Наравно, имам обавезу, а и жељу да поделим ово искуство и са млађим колегама, као и са онима који желе
такође да напредују у стицању звања.
И, најважније, све то што сам научила, желим да уткам у наставу, да пренесем на часове, својим ђацима јер све
је ово ради њих, и семинари, и стручна усавршавања и све што радим, радим са мотивом да школа буде место
где ће се учити корисно и осећати задовољство и радост у откривању и сазнавању!

Зорица Николетић, проф. рачунарства
и информатике
Процес кроз који сам пролазила приликом стицања звања стручног
сарадника је за мене као професора био веома захтеван, озбиљан и
веома важан. Њему је претходило скоро тридесетогодишње радно
искуство у нашој Гимназији. Пуно рада, лепих тренутака, успешних
младих људи... Велику подршку сам добила од директорке, Татјане
Вукадиновић, својих колега, као и од ученика. Упознавши се са
Правилником о сталном стручном усавршавању схватила сам да је
то прилика да се присетим свих семинара, предавања, конференција,
пројеката и свега што сам радила и да све то објединим у документу
који сам требала да попуним приликом подношења захтева. Знала сам
да ће бити огроман посао, али исто тако сам знала и да то, због себе
морам да урадим.
Међутим, то је било оно што сам већ урадила, али оно што је следило је највећи
изазов и највеће искуство у мом професионалном развоју. То су била упутства, савети,
добронамерне критике, похвале, просветне саветнице Соње Миладиновић. Постало
ми је јасно да и када се мисли да се ради најбоље увек може боље. Процес кроз који
сам прошла ме је као наставника оснажио. Схватила сам суштину свога позива и
шта су приоритети. Данас о свакој наставној теми пуно размишљам и трудим се да је
реализујем ка исходима учења. Укључујем ученике, кроз пројектну наставу, од којих
с обзиром на предмет који предајем пуно и научим. Процес кроз који сам прошла ми
је помогао да свој посао данас радим пуно боље.

10

Конструктивизам и
колаборативно учење
На седници Наставничког већа, 5.2.2020,
наставник математике Радослав Божић одржао
је предавање на тему „Конструктивизам и
колаборативно учење“, на коме је представио
неке од могућности унапређивања наставног
процеса. Савремени облици наставе, попут
проблемске и пројектне наставе се, у знатној
мери, базирају на конструктивизму, односно
конструктивистичкој теорији учења.
Конструктивизам подразумева да сваки
ученик самостално конструише знање, те да је начин стицања знања јединствен за сваког ученика.
Конструисање знања је процес у коме се знање формира на основу расположивих информација,
а затим се континуирано тестира и надограђује, односно прилагођава потребама. Иако је, код
конструктивистичког учења, у центру пажње ученик, улога наставника је од изузетне важности.
Како би омогућио ученицима конструисање квалитетног знања, неопходно је да их пажљиво води
кроз сам процес конструкције знања – да им омогући да на што једноставнији начин усвоје нове
појмове и њихове особине, да их оспособи да процењују важност и поузданост прикупљених
информација, да повеже градиво које је предмет изучавања са одговарајућим садржајима
других предмета и да омогући ученицима да се упознају са применом наученог, те да им
помогне у отклањању евентуалних потешкоћа, које могу настати током процеса учења.
Ради што успешнијег конструисања знања, неопходан је стални дијалог између ученика и
наставника, али и међусобни дијалог ученика. Бројна истраживања су показала да вршњачко
учење даје веома добре резултате када је конструисање знања у питању. Ради обезбеђивања
одговарајућих услова за међусобну сарадњу и дијалог међу ученицима, често се примењује
метода колаборативног учења. Ова метода подразумева да ученици, у малим групама, раде на
остварењу заједничког циља, односно решавања проблема који је пред њих постављен.

Тим за самовредновање и
квалитет рада школе
Један од Тимова који постоје у нашој школи
јесте и Тим за самовредновање и квалитет
рада школе, чији задаци су да се стара о
обезбеђивању и унапређивању квалитета
васпитно-образовног рада спровођењем
активности самовредновања и да развија
методологију самовредновања у односу
на стандарде квалитета рада установа,
планирајући периодично и систематично
области квалитета рада школе. То просто
значи да Тим прати стање квалитета у шест области
рада школе, а то су: Развојни план и школски програм,
Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка
ученицима, Етос и Руковођење и сходно уоченим
слабим тачкама или просто, областима за побољшање,
предлаже и спроводи активности које не би ли се оне
минимализовале или чак отклониле.
Као и сваки Тим у нашој школи, и овај тим се
састоји од представника свих стручних већа, али и
од два представника Ученичког парламента и једног
родитеља из Савета родитеља, јер нам је важно да
све интересне групе буду укључене, а наши планови
и активности транспарентни. На почетку сваке
школске године, у складу са Развојним планом школе,
Тим саставља план рад, а у јуну подноси извештај
Наставничком већу.

Треба напоменути да је самовредновање
важан сегмент не само рада школе, него
сваког од нас појединачно, јер осим што је
законска обавеза, оно представља свест о
сопственом и свеукупном раду и његовим
резултатима. То је уједно и повратна
информација и саморефлексија која нам
конструктивно указује на то како да будемо
још бољи.
Тим постоји од 2008. године, а тренутни
чланови су: Драгана Бошковић
(председник), Александра Поповић, Агота
Цикора, Сања Перић, Милица Гајић, Лила
Сенти и Теодор Чичевски.
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Посета
Словенији
6. новембра 2019. године кренули
смо на четвородневно путовање
у Словенију, односно на размену
ђака са Гимназијом ,,Францета
Прешерна“ из Крања.
Гимназија „Францета Прешерна”
из Крања је савремена Гимназија
која својим ученицима пружа
могућност едукације у три смера:
општи, економски и економски
за спортисте. Ученици полажу
матуру након четворогодишњег
школовања. Ако је ученици
успешно положе, могу да
упишу све факултете и више
школе. Гимназију похађа око
600 ученика, са којима ради 45
професора.

Наша Гимназија је у периоду од априла до
јула 2019. учествовала у пројекту Селфи
(Self-reflection on Effective Learning by Fostering
the use of Innovative Educational Technologies)
који је осмишљен како би се школама помогло
да укључе дигиталне технологије у наставу,
учење и вредновање ученика. Координатор
пројекта у нашој Гимназији била је проф.
Милена Маричић.
Селфи инструментом анонимно се прикупљају
ставови ученика, наставника и руководилаца у
школи о томе како се у њиховој школи користи
технологија. То се чини путем кратких тврдњи
и питања и једноставне лествице слагања с
оценама од 1 до 5.
Тврдње се односе на области као што су:
руководство, инфраструктура, стручно
усавршавање наставника и дигитална
компетенција ученика. Резултати у нашој
школи показали су висок ниво дигиталног
потенцијала у свим областима. Након учешћа у
овом програму на предлог директорке у школи
је основан Тим за дигитални развој чији је први
задатак био уређење новог школског сајта.
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Гимназија нас је својим изгледом
оставила без даха. Модерна
архитектура, пространи ходници
и прозрачне учионице стварају
савршену атмосферу за усвајање
нових знања. Кабинети су
савремено опремљени и поседују
модерну опрему за одржавање
наставе. Интересантно је да
сваки ученик има свој ормарић у
који могу да одложе књиге, одећу,
школски прибор, али и кућне
папуче, које су обавезани да носе
током наставе и боравка у школи
ради бољег одржања хигијене.
Када смо стигли у Словенију,
дочекали су нас наши домаћини.
Били су насмејани и пуни
позитивне енергије. Брзо смо се
спријатељили. Вредни ученици су
припремили представу и кратки
говор добродошлице где су
бројни ђаци имали могућност да
покажу своје таленте. Након овог
фантастичног дочека кренули
смо ка домовима наших домаћина
да бисмо се одморили након
дугог пута.
Другог дана посете Словенији
имали смо прилику да обиђемо
Крањску гору; ски
зону Словеније,
централну зграду
Нордијски центар
и скакаонице за
скијање Планица.
Ту смо имали
могућност да се

упознамо са многим зимским
спортовима. Након тога,
посетили смо језеро Јасну, али и
град Крањску гору. Тог дана смо
уживали у погледу на Бледско
језеро и познату Бледску
тврђаву. Ту смо пробали чувене
словеначке кремпите којима смо
били одушевљени.

запали бројни мостови од којих
сваки има своју причу. Водич се
потрудио и да нам дочара дух
старих времена водећи нас крај
бројних класичних грађевина
које просто маме уздахе, попут
велелепне цркве св. Франческа.
Обишли смо и Љубљански
дворац у ком смо се упознали
са многим интересантним

Трећег дана нам је омогућено
да још боље проучимо
школу наших вршњака и
присуствујемо настави у њиховој

митовима. Остатак дана смо
имали слободно време. Тада
смо уживали и фотографисали
прелепу Словенију и дружили се
са нашим новим пријатељима.

школи. Како смо се и сами
уверили, ђаци раде у веома
пријатном радном амбијенту.
Обишли смо и библиотеку са
најразноврснијом литературом
за свачији укус. Потом су нас,
наши дивни домаћини, повели
у спортску салу где су нам
путем презентација покушали
што више приближити њихову
кулинарску секцију која се бави
очувањем традиционалних јела
и културе. Такође, одиграли
смо заједничку одбојкашку
утакмицу. Након
кратког предаха
и паузе за ручак,
ђаци и професори
кренули су ка
Љубљани, главном
граду ове прелепе
државе. Приликом
посете, за око су нам

Последњег јутра нашег
путовања, директорке обе школе
су се обратиле и захвалиле
професорима и ђацима на дивној
сарадњи и гостопримству.
По завршетку тога смо се
поздравили и кренули назад у
Србију.
Елена Великић I10
Анђела Станишић II2
Теодора Жерајић II10
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Од школске 2018/19. године почела је
реформа гимназија која је између осталог
усмерена ка развијању међупредметних
компетенција. У нашој школи оформљен је
Тим за међупредметне компетенције који
је дошао на идеју да се у току школске
године организују Тематске недеље када ће
ученици уз помоћ наставника, родитеља и
локалне заједнице разним активностима
ставити акценат на једну од њих.
Тематска недеља када смо се бавили
Одговорним односом према околини
организована је током последње недеље
априла, јер смо и ми желели да на симболичан
начин обележимо 22. април, Међународни
дан планете Земље. То је дан који се
обележава широм света са циљем да се
подигне свест људи о угрожености животне
средине – еколошка свест. С обзиром на то
да човек не може да опстане независно од
природе и да човечанство има будућност
само ако је имају сва жива бића на планети,

Одговоран однос
према околини

видимо важност развијања ове компетенције
и увођење програма Образовање за
одрживи развој у наше школе. Како школа
пружа највеће могућности у изграђивању
свести ученика јако је битно да се разним
наставним и ваннаставним активностима
поспеши да се ученици развију у еколошки
свесне индивидуе које ће поштовати
природу и окренути се обновљивим изворима
енергије. Тако су наши ученици сакупљали
папир, чепове, шетали нашим Националним
парком, слушали предавања на тему заштите
животне средине, организовали радионице,
дебате, изложбе... Одзив је био за сваку
похвалу, а бројна постављена питања и
знатижеља шта они могу да ураде, потврда
да смо на добром путу да помогнемо планети
Земљи. И ове године ставићемо посебан
акценат на развој ове компетенције, па Вас
све позивамо да својим идејама и учешћем у
пројектима у оквиру наше школе помогнете
развој еколошке свести код свих нас.
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Проф. енглеског језика Сандра Марковић,
координаторка тематске недеље Одговоран
однос према околини

МОЈЕ ЗДРАВЉЕ
ЈЕ У МОЈИМ
РУКАМА
Међупредметна компетенција
Одговоран однос према здрављу
уведена је у школске програме из
потребе да се савремени човек
освести да мора да буде одговоран
према здрављу како касније не би
морао да брине о њему. Изложени смо
различитим околностима и изазовима
који могу озбиљно да нам наруше
здравље чиме нас доводе у ситуацију
да постанемо непродуктивни чланови
друштва што је штетно, како за нас као
појединца, тако за породицу и друштво
у целини. Из тог разлога смо у нашој
Гимназији увели тематску недељу
„Моје здравље је у мојим рукама“
како би наши наставници, који ову
компетенцију кроз свој предмет треба
да развијају код својих ђака, тако и
наши ученици, могли да добију корисне
информације о очувању здравља.

Овогодишња тематска недеља која
је одржана од 29. до 31.јануара 2020.
године била је посвећена:
1. Очувању менталног здравља.
Предавање ученика одељења II7
„Зависност од видео игара“ имало је
за циљ да скрене пажњу вршњацима
на ову појаву која нарушава здравље
данашњег младог човека.
2. Исхрани за здрав живот.
У том циљу су била организована
предавања: Препарати за мршављење- да ли постоји чаробна пилула? др
Милан Вранеш, ванредни професор
ПМФ, Нови Сад и „Здравље из тањира“
др Драган Иванов, специјалиста
интерне медицине и нутрициониста.

Разговор са Драганом Бајатовић, педагогом,
координаторком Недеље предузетништва
Какав је Ваш утисак о томе колико организовање
тематских недеља утиче на развој компетенција ученика
и на који начин?
Одвијање и реализовање
Тематских недеља је испит за оне
који организују.
Веома је важно осмислити теме,
начин реализације. Прилагодити
тему гимназијалцима је веома
битно. Спрам реформских захтева,
примењује се пројектни приступ,
развија мисаона активизација
ученика и остварује јасан исход.
Ученици не треба да буду у
позицији пасивног слушаоца, већ
активног мислиоца. Суочавање са
животним темама, животним
стиловима и потребом да живимо
на достојанствен начин, буди у
ученику мотив да успе! Веома снажан
мотив нових генерација, бити успешан
(неуспех се тешко прашта). Компетенције ученика је
важно развијати, неговати и стимулисати. Сусретање
са животним темама је увек изазов. Тематске недеље то
пружају.

Недеља
предузетништва
Какав је

Оба предавања си изазвала велико
интересовање код ученика и
запослених а евалуација је показала да
су предавања оцењена високом оценом
и да су их предавања подстакла да
размисле о својим прехрамбеним
навикама и да су одлучни да унесу
промене у начин исхране.
Проф. хемије Љиљана Новаковић,
координаторка тематске недеље Моје
здравље је у мојим рукама

Какав је одзив ђака када су тематске недеље у питању?
Прошлогодишње искуство указује да број присутних
ученика зависи од добре организације. Неретко је на
лицима ученика видљиво изненађење оним што чују.
Очекују уобичајено, а добију неочекивано! Важна је
инверзија у приступу.
Сматрате ли да су ученици показали интересовање да
се баве неким видом предузетништва?
Предузетништво је вештина коју морамо сви развијати.
Хтели, не хтели. На млађима свет остаје. Они морају да
се укључе у трендове савременог опстанка (њима је то
нужно), а нашим генерацијама је потребно. Сви смо у
истом колу. Морамо показати примером да смо у складу
са временом - васпитање по моделу. Гости Недеље
предузетништва су били млади, успешни људи. Већина
њих, бивши ученици Гимназије. Они који су храбри и
одважни. То је била и порука недеље предузетништва:
мораш веровати у своје снове!

Теодора
Жерајић II10
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Наша школа је и ове године
традиционално обележила дан
Светог Саве.
На приредби одржаној 27. јануара
у Свечаној сали наше Гимназије
учествовале су средња Музичка школа
„Исидор Бајић“, Балетска школа,
Школа за дизајн „Богдан Шупут“ и
наша Гимназија. Уживали смо у играма,
беседама, причама и песмама о Светом
Сави и уметничким радовима ђака.
На почетку приредбе уживали смо
у Светосавској химни коју је извео
хор музичке школе са диригентом
др Тамаром Адемов Петијевић. Ђаци
наше школе су са професоркама
Бранком Букарица и Соњом Бјелогрлић
припремили и говорили одломке из
књиге ,,Златно јагње“ Светлане Велмар
Јанковић.
Поред бројних других дела као
што су ,,Путовање Светог Саве“,
,,Похвала светлости“, ,,Како
понети манастире”, чули смо и
хор и оркестар музичке школе са
нумерама „Источниче живоносни”,
„Добродјетељеј дјеланијем”, ,,Свети
Сава” и ,,Молбе Светом Сави” у којој
је солиста била Огњенка Лазић. За
завршницу програма били су задужени
матуранти балетске школе, на челу
са кореографом Славишом Ђукићем.
На самом крају је директорка наше
Гимназије, Татјана Вукадиновић,
захвалила се учесницима академије
и професорима који су припремили
приредбу. Заједно смо запевали
Светосавску химну, а прослава се
наставила у просторијама наше школе.

Светосавска
академија

Реч
рецитатора
Мени је ово трећа година како учествујем на
Свечаној академији уз проф. Бранку Букарица
која припрема рецитаторе. Трема је била
присутна, али сигурност расте из године у
годину, што се и примећује кроз јавне наступе
и рецитовање. Организација Академије је
сваке године све боља и боља. Музичка,
балетска и уметничка школа се професионално
припремају за сваку приредбу и из тог разлога
смо се лако и брзо уклопили са њима, уз само
једну заједничку пробу. За рецитаторски
сегмент је задужена наша школа. Имали смо
пробе сваког дана, али смо се за то време
здружили, учили једни од других и стекли нова
знања о рецитовању и јавним наступима. По
мом мишљењу, било какав вид заједничког
ангажовања са вршњацима и професорима у
школи доноси много нових искустава, успомена
и познанстава за цео живот што су свакако
неке од најважнијих ствари које би требало да
стекнемо у средњој школи.
Исидора Ковачевић, III9

Марија Вукајловић I3
Теодора Жерајић II10
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Разговор са
Светланом Бојковић

к,

дата
Глумац нема за
он

се игра

Таленат је једна ђавоља работа,
он те сам тера да ти ствараш, да
се усавршаваш и радиш

Марко: Зашто сте изабрали глуму као занимање?
На то питање нисам могла да одговорим када сам била млада.
Од малена сам желела да се бавим тиме, зато што сам то
волела и што сам имала потребу да се на тај начин изражавам.
Паралелно са гимназијом сам похађала и музичку школу.
Завршила сам нижу и средњу музичку школу, међутим било
ми је лакше да глумим него да свирам, иако сам свирала десет
година клавир. Више никада нисам села за клавир, што је веома
чудно. Нисам имала времена ни воље. Мене је привлачило да
своје биће изразим кроз глуму.
Уна: Колико је по Вашем мишљењу тежак живот једног
глумца?
Није тежак. Лак није, али није ни тежак. Када нешто волиш онда
те то вуче. Важан је таленат, труд и рад, али и фактор среће.
Таленат је једна ђавоља работа, он те сам тера да ти ствараш,
да се усавршаваш и радиш. Тешко је кад радиш нешто што не
волиш.
Марко: Како је изгледао моменат када сте преломили да се
желите бавити глумом и када је то било?
Желела сам то, свесно, од неке једанаесте године, стално сам
била на драмским секцијама, рецитовала сам, режирала по
кући за часове српског језика одломке из лектире… Онда сам са
шеснаест година отишла у ДАДОВ, то је данас професионално
позориште младих. Одатле су изашли многи глумци пре и после
мене. Када сам саопштила родитељима своју одлуку, то је била
трагедија у кући, зато што сам била јединица и скроз одличан
ђак. Ја сам прва генерација вуковаца, у то време нас је било
само шест у Београду. Наше породице су од нас очекивале
да ми, као њихова деца, будемо инжењери, лекари, архитекте
итд. Када сам рекла да ћу ићи у глумице, то је била трагедија,
али нисам одустала и отишла сам на академију, иако се тада
само на уметничким академијама полагао пријемни испит,
ми смо са Вуковом дипломом могли бити примљени на било
који факултет. У моје време су млади глумци боље пролазили.
Нико од нас тада није бринуо хоће ли бити запослен. Када се
запосле и када уђу у позориште, сви су глумили и играли, то
је било веома добро, за разлику од ситуације каква је данас.
Данас теже можеш да се запослиш јер је ограничен број
места, то није добро јер позориште стално тражи свежу крв, а
онда се испостави да је у једном тренутку најмлађа глумица у
позоришту стара четрдесет година. Нажалост, такав је систем
и још увек је на снази Закон о забрани запошљавања у јавном
сектору, под који потпада и позориште.
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Уна: Да ли више волите позориште или пак
више волите филмове и серије?
Више волим позориште. То је живи контакт са
публиком, јер постоји та нека размена енергије
са публиком, колико год да је она иста и колико
год да се понавља, она заправо никада није
иста, јер није нико од нас сваки дан исти, нити
можемо бити, а није ни иста публика у сали.
Та нека коресподенција између нас и публике
је нешто фантастично, док када снимате
нешто, имате камеру и камермана, а када сте
то снимили не размишљате о томе више. У
позоришту када играш и када се клањаш, што
би рекли на вруће се клањаш, још увек си са
том материјом. Увек ми је било чудно када
снимамо филм то што треба пуно времена
док се филм измонтира и дође премијера
после пар месеци на којој ми изађемо да се
поклонимо, а више немамо везе са тим што је
на филму, јер је давно прошло. У позоришту ти
своју улогу носиш са собом док год је играш.
Марко: Какав је био Ваш пут кроз каријеру
и да ли се можете поистоветити са изреком
„Преко трња до звезда“?
Не могу да кажем да је мој пут ишао
преко трња. Увек сам радила и имала сам
континуитет у послу, никада нисам имала неке
паузе које би ме забрињавале или бацале
у неко нерасположење. Трње ствараш, ако
си поштен, сам себи, нарочито у младости.
Ја сам већ шеснаест година глумила у
Југословенском драмском цео репертоар и
гостовала сам у Атељеу, међутим, могу да
набројим само три улоге којима сам тада била
задовољна, иако сам много играла. Тек негде
око тридесет и пете године, када сам прешла
да играм у Народно, то је био 22. новембар
1985. године, имала сам премијеру „Мадам
Сан – Жен“, рекла сам себи „Сада си постала
глумица“. И до тада сам све добро играла, али
осећа човек како му треба још само мало да
дође до следећег степена слободе у игри.

Уна: Како то све изгледа иза кулиса, да
ли постоје неке анегдоте и непријатне
ситуације? Да ли се забављате међусобно
док глумите?
На снимању има пуно више простора да
се ми глумци између себе шалимо и има
више простора за анегдоте, јер на снимању
има доста чекања. Док у позоришту нема
времена, можда на пробама, али и тада
у току паузе. У позоришту, када се глуми,
на пробама нема пауза, него све иде као
сат. Ако имаш паузу између сцена одеш у
гардеробу и нема одлажења у бифе.
Марко: Где налазите инспирацију за сваку
од улога?
Свака уметност почиње од посматрања,
па стога сматрам да и глумац треба много
да посматра и онда упија то у себе како
би после то репродуковао. Као глумац
посматраш односе између људи, неке ситне
сцене и то улази у твоје емотивно памћење.
Ти си као неки упијач, и ниси ни свестан тога,
то се посложи у теби и кад ти затреба буди
се, имаш на шта да се ослониш и градиш
лик. Глума је нешто што траје цео живот.
Није у питању само физички изглед, него
и биолошко зрење, па и старост. Не може
човек који има двадесет година имати исто
искуства као човек који има четрдесет или
шездесет година. Животно искуство и те како
утиче на формирање глумачке личности.
Уна: Какав би, по Вашем мишљењу,
требало да буде прави глумац, који је
његов задатак?
Глумац нема задатак, он се игра. Прави
глумац се у ствари игра улазећи у туђе
ситуације, у туђе односе, али их наравно
својом маштом надграђује. Мора да буде
једна нормална здрава и јака особа. Нека
добро одиграна улога може лако да га
понесе и да промени његово чврсто стајање
на земљи. Да се то не би десило, глумац
мора бити психички стабилна личност.

Марко: Који тренуци у Вашој каријери су
Вам најдражи и да ли имате неке улоге
које ћете увек памтити?
Када престанем да играм улогу, а неке улоге
играм и по десет година, док играм улогу
ја је носим са собом, али после када прође
неко време мени на њу остане само неко
сећање, не могу да имам неки доживљај
јер је више не држим у себи. Улоге које сам
веома волела су: Елизабета од Енглеске
у Шилеровој „Марији Стјуарт“, Мадам
Сан – Жен у истоименој комедији, тетка у
представи „Учене жене“, улоге у представама
„Аудијенција и Вернисаж“ као и у Нушићевој
„Пучини“.
Уна: Да ли постоји нека награда која Вам
је посебно драга?
Можда баш Стеријина награда, а велике
су награде и „Жанка Стокић“ и „Добричин
прстен“ који се дају за животно дело, али ова
ми је посебно драга зато што носи то име,
али и као неко признање. Ја никада нисам
имала прилику да добијем неку Стеријину
награду за одређену годину, осим једанпут,
када је нисам добила, била сам веома млада
и то сам доживела као велику неправду, то
је било за Нушићеву представу „Пучина“
1978. године. Лане Гутовић и ја смо тада
били главни фаворити, Лане и Дејан Мијач
су добили награду, а ја нисам. Тада је била
Југославија па се све додељивало по кључу,
како не би све награде отишле у Србију.
Марко: Да ли сматрате да је глума
перспективно занимање и да ће се у
будућности моћи живети од глуме?
Глума стварно спада у професије високог
ризика, али ако имате вољу, таленат и
социјалну интелигенцију, може да се живи.
Марко Марић IV5 и Уна Лукић IV2
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МАРТА
ДО
ДО МАРТА
МАРТА
Сарадња са Српском књижевном
задругом

Обележавање јубилеја 150 година
периодног система елемената, ментор
проф. Љиљана Новаковић

Излет професора у Зрењанину 28. јун
2019.

15.3.2019.
Дан школе

13. Међународни фестивал прозе
ПРОЗА ФЕСТ у нашој Гимназији

Колективни излет у Софију, август
2019.

Премијера представе
драмске секције - „Криви
ексер” одржана 7. маја 2019.
у Свечаној сали

Првакиње међуокруга 20.3.2019.
Суботица

Посета новосадском планетаријуму 15. и
30. Октобра 2019. године, у организацији
проф. географије Мирјане Рончевић и
Теодора Чичевског, одељења I8, I6, I1,
I7 и III1 била су у посети новосадском
планетаријуму.

Јубиларно 25. Школско
позорје, 14-16. мај 2019.

Еколошка акција у организацији
Планинарско рекреативне секције
Нови Сад, одржано 21. априла 2019.
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Елена Великић I10
Марија Вукајловић I3

Победнички плакат на
конкурсу за „Математички
календар 2020.”
Угљеша Марић и Драган
Бабић II5

Изложба „Вулкани широм света”
ученика I6, I7 и I9, ментор проф.
географије Мирјана Рончевић.
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ЂАЦИ
Постоје ли одрицања која прате ђака
генерације у односу на друге одличне ученике
школе и ако их има која су?

Постоје ли одрицања која прате ђака
генерације у односу на друге одличне ученике
школе и ако их има која су?

Ако је добра организација времена, ђака генерације
не прате никаква посебна одрицања. Све се може
ускладити; дружење, учење, изласци, путовања, а
да успех не изостане.

Свака нова прилика је могућност, зато увек
дајем све од себе, улажем доста труда и енергије.
Наравно, све то прате тешки тренуци, али када је у
питању рад на нечему што волите, нема одрицања.
Јако сам радознала и заинтересована да што више
сазнам и научим. Титула ђака генерације ми није
била примаран циљ, она је тек касније стигла као
награда за уложени труд.

Током четири године школовања у Светиној
гимназији било је много анегдота. Мој IV5 и
разредна Клара Велишек, као и професорка српског
језика Бранка Букарица су сведоци готово сваке
од њих. Верујем да ћемо их се сви радо сећати, а не
бих могла да издвојим једну од многих.
Да ли су се твоји планови променили у
односу на оно што си желела у основној
школи?
Искрено, у основној школи још нисам имала
неке озбиљне планове. Светина гимназија, али
и професори и њихови предмети су утицали на
даљи избор факултета.
Колико ти је знање које си стекла у Светиној
гимназији значило за твој даљи рад на
факултету?
Знање добијено и из природних и из друштвених
предмета ми је дало могућност да упишем
било који факултет. Будући да су ме више
интересовале природне науке, захваљујући раду
са професоркама; хемије, Љиљане Новаковић,
математике, Аните Стојановић и физике Гордане
Беквалац, лако и успешно савлађујем ново градиво
на факултету.
Из угла ђака генерације, из угла неког ко
је постигао изузетне резултате у овој
школи, шта је то што би поручила будућим
генерацијама и наставничком колективу?
Свим садашњим и будућим ученицима Светине
гимназије бих поручила да искористе сваку
прилику која им се укаже; било да су у питању
путовања, дружења или стицање нових знања.
Наставничком колективу бих поручила да остане
као и до сада; пун разумевања, стрпљења и
толеранције.
Теодора Жерајић II10

Постоји ли нека анегдота које се увек радо
сетиш?
Било је много анегдота током четири незаборавне
године проведене у Светиној гимназији. Тешко
је издвојити било коју, али зато ћу памтити
сваку исто; као што ћу памтити сваку успомену,
дружења, сваки успех и сваку прилику коју сам
добила.
Да ли су се твоји планови променили у
односу на оно што си желела у основној
школи?
Када сам уписивала средњу школу, нисам знала
конкретно чиме желим да се бавим у животу,
али сам била сигурна да не желим да станем
са школовањем након средње школе. Светина
гимназија, професори и њихови предмети су
утицали на даљи избор факултета.
Колико ти је знање које си стекла у Светиној
гимназији значило за твој даљи рад на
факултету?

Ноеми
Ачаи

Даница
Зец

Постоји ли нека анегдота које се увек радо
сетиш?
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ГЕНЕРАЦИЈЕ

Гимназија је сјајна школа и пружила ми је доста
знања и могућности за даље образовање и
напредовање у животу. Поред великог броја
школских лекција које смо савладали, научили
смо како да учимо, али и од кога и открили чиме
желимо да се бавимо у животу. Знање добијено
и из друштвених и из природних предмета ми је
дало могућност да упишем било који факултет.
Из угла ђака генерације, из угла неког ко
је постигао изузетне резултате у овој
школи, шта је то што би поручила будућим
генерацијама и наставничком колективу?
Садашњим и будућим генерацијама бих поручила
да буду отворени за нове прилике. Свако ново
искуство је битно, било да је нешто позитивно,
чега ћемо се радо сећати, или мање позитивно, из
чега можемо научити нову лекцију.
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Новинарска
секција
Новинарска секција је једна од
најактивнијих у нашој Гимназији.
Секцију воде професорке српског
језика и књижевности, Милена
Маричић и Јелена Давидовић
које својим ангажманом и
пожртвованошћу одржавају
Новинарску секцију и дају нам
мотивацију за рад.

Школско позорје
Школско позорје је манифестација
коју наша школа организује
претходних двадесет и пет година.
Убраја се у омиљене активности
наших новинара, и увек га
дочекујемо са усхићењем. Новинари
тада имају пуне руке посла. Наш
задатак је да интервјуишемо
учеснике ове манифестације,
пишемо позоришне критике
изведених представа и креирамо
Билтен, дневни часопис који излази
током сваког дана Позорја. Позорје
2019. године је било јубиларно, па смо
имали част да урадимо интервју са
прослављеном српском глумицом,
Светланом Бојковић.

Друштвене мреже
Да бисмо били у кораку са данашњом
технологијом, креирали смо и блог
Е – гимназијалац. Такође, имамо
странице на Фејсбуку и Инстаграму,
где објављујемо новости из наше
школе, извештавамо о успесима са
разних такмичења и најављујемо
предстојеће манифестације и
догађаје.
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Уна Лукић IV2
Теодора Жерајић II10

Школски спорт

Гимназијалац
Гимназијалац је школски часопис који се издаје једном
годишње, у марту месецу, на Дан школе. У Гимназијалцу
свако од нас има прилику да покаже своје вештине и
способности на различите начине. Он је производ
Новинарске секције од корице до корице. Дизајнери
вредно раде и дизајнирају сваку страницу, тако да
она буде модерна и интересантна за читање. Остали
чланови секције прикупљају материјал и фотографије,
интервјуишу важне саговорнике и пишу и лекторишу
текстове о разним догађајима који су обележили
претходну годину. У Гимназијалац улажемо много
времена, труда и рада. Међутим, када радите оно
што волите окружени позитивним људима и добром
енергијом, сваки посао је лак.

Радио-емисија
Чланови наше секције имају шансу да се опробају као
водитељи, новинари и уредници радио-емисије. У склопу
сарадње са Радио – телевизијом Војводине и новосадским
Омладинским радиом, секција снима своју радио-емисију
После часа. Она се емитује два пута месечно, а ми сами
осмишљавамо концепт целокупне емисије – бирамо госте,
пишемо текст, бирамо музику, снимамо и обрађујемо
тонске записе. Све је
испланирано до детаља.
Најлепши моменат
овог пројекта јесте онај
када одемо у студио и
снимимо емисију, јер
се нашим гласовима
оживљавају слова са
папира. Ментор нам је
проф.
Милена Маричић.

Захваљујући Савезу за школски спорт Србије, добили смо прилику да
учествујемо у једном иновативном и занимљивом пројекту под називом
Ђак-репортер. Прилози о успесима спортиста и спортским догађајима
у Новом Саду били су наше теме за овај пројекат. Победом златних
кошаркаша и баскеташа Гимназије на овогодишњем такмичењу, имали
смо добар разлог за интервју са њима. Наш текст је објављен у додатку
дневних новина ,,Спортски журнал“, а видео-прилог је емитован на
Радио–телевизији Србије. Наша сарадња са Школским спортом Србије
крунисана је ангажовањем наших ученика за презентовање рада Савеза
у Загребу. Наиме, Уна Лукић и Марко Марић су са професорком Миленом
Маричић путовали у Загреб, како би пред члановима организације
ISF (International School Sport Federation) представили Србију и нови
пројекат Савеза – такмичење за основне школе које би требало да буде
одржано у Београду 2021. године.
Утисци Уне и Марка

Уна:

Од момента када сам сазнала да са Марком и професорком Миленом идем у
Загреб била сам одушевљена. С обзиром на чињеницу да смо Марко и ја представљали
Србију на енглеском језику, из дана у дан све више сам се плашила. Ипак ми енглески
није матерњи језик и свесна сам да нисам довољно вешта с њим... Част и задовољство
да представљамо нашу земљу пред једном великом и угледном организацијом као што
је ISF немерљиви су. Баш тог викенда, отварао се Адвент по коме је Загреб познат као
најлепше окићен град. Све је то допринело да се у мени пробуди осећај необичне надмоћи
и чаролије. Окружена бројним украсима са свих страна, у неким тренуцима сам се осећала
као Алиса у земљи чуда или нека изгубљена вила. О томе да ипак нико од нас није био
изгубљен, сведоче бројне честитке које су нам упућене након успешне презентације.
Када се све сабере, ово је било дивно искуство које је на мене оставило велики утисак.
Волела бих да се понови једног дана.

Марко: Када нас је професорка Милена

позвала на састанак и саопштила нам да
идемо у Загреб на три дана да представљамо
нашу државу испред Савеза за школски спорт
Србије, мало је рећи да сам био усхићен.
Загреб је град који сам дуго желео да посетим
и видим и мислим да за то није могла бити
боља прилика од ове. Унин и мој задатак био
је да на енглеском представимо то што је
Школски спорт Србије припремио за спортске
игре које ће се одржати у Београду 2021.
Невероватан је осећај био представљати своју
земљу пред тако великом организацијом и
пословним људима. Цео тај викенд изгледао
је готово нестварно, почевши од престижног
смештаја, невероватних услова и прелепог Загреба. Мало је
рећи да смо уживали. Упознали смо људе из многих крајева
света који раде у организацији ISF, са њима причали, шалили
се и заједно присуствовали гала вечери са погледом на цео
Загреб. Такође, имали смо среће и са термином у којем смо
били тамо, јер се баш тог викенда отварао Адвент у Загребу.
Није ни чудо што Загреб већ годинама важи за најлепше
окићен град у време Адвента, изгледао је бајковито.
Дефинитивно сам понео много лепих искустава са овог
путовања, такође и пуно лепих слика и сећања на овај
предивни град и готово невероватан догађај!

Уна ЛукићIV2 и Марко МарићIV5
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23.

ТАКМИЧЕЊЕ У
БЕСЕДНИШТВУ

На 23. Такмичењу у беседништву
ученика средњих школа под
покровитељством Секретаријата
за образовање, прописе, управу и
националне заједнице-националне
мањине АП Војводине у организацији
Гимназије „Светозар Марковић“ из
Новог Сада, Српског филозофског
друштва и Естетичког друштва Србије
одржаног 7. марта 2020.

Одлуком стручног жирија у саставу:
1. Проф. др Бранка Јакшић-Провчи, ванредни
професор Филозофског факултета у Новом Саду,
члан председништва Друштва за српски језик и
књижевност
2. Проф. др Уна Поповић, ванредни професор
Филозофског факултета у Новом Саду и Секретар
Српског филозофског друштва
3. Др Горан Рујевић, члан председништва Логичког
друштва Србије и асистент на Филозофском
факултету у Новом Саду
У дисциплини на задату тему : „Две ствари
увек изнова испуњавају душу све већим
страхопоштовањем и дивљењем: звездано небо
изнад мене и морални закон у мени .“ освојили су:

a) за аргументацију и садржај говора
1. место Азра Кахровић, Медицинска школа „Два хероја“, Нови Пазар
2. место Гордана Стојановић, Зрењанинска гимназија
3. место Теодора Гвозденац, Карловачка гимназија
б) за естетско-стилске елементе
1. место Софија Димитријевић, Гимназија у Чачку
2. место Нина Бертић, Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад
3. место Василиса Радишић, Гимназија ,,Јован Јовановић Змај”, Нови Сад
в) у дисциплини ex tempore (импровизовани говори) освојили су:
1. место Марко Марић, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад
2. место Софија Димитријевић, Гимназија у Чачку
3. место Азра Кахровић, Медицинска школа „Два хероја“, Нови Пазар

Награда глас
публике:
Марко Марић,
Гимназија
„Светозар
Марковић“,
Нови Сад

Координатор такмичења
мр Александар Крстић, проф. филозофије
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„Две ствари испуњавају душу, страхопоштовањем и
дивљењем: Звездано небо изнад мене и морални закон
у мени.“ - Имануел Kант
Свако од нас се барем једном запитао, како је могуће да смо управо ми,
људи, једина жива бића којима је дарована могућност да мисле и памте, и
ко или шта нас је наградило овом невероватном могућношћу. Да није тог
изванредног дара, ми не бисмо ништа знали и цивилизација не би изгледала
како изгледа, а можда не би ни постојала. Захваљујући тој сили која нас је
повластила, ми тежимо спознаји. Спознаји макрокосмоса, односно света
око нас и спознаји микрокосмоса, односно света у нама. Сам термин
космос означава ред, односно поредак свега што постоји. Велики филозоф
и мислилац Имануел Kант, управо је овом својом реченицом дошао до
фундаменталне суштине човека као хомо сапиенса. Спознаја спољашњег света је основа моралног
закона који су људи створили, управо посматрајући законе у природи и склад у ком се природа
налази.
Човек. Физички гледано, човек је ништа друго до продукт природе; према Дарвиновој Теорији
еволуције човек је ништа друго до животиња. Међутим, када човека погледамо из сасвим другог
аспекта, он не да није животиња или продукт природе. Човек је чудо. Једина твар на овој планети
којој је дато и нешто друго што није твар, нешто божанско, нетелесно, изванредно. Човек се и не
би звао човеком да у њему не постоји, поред физичке и та нетелесна природа. И управо у томе што
човек није само обично тело и јесте његова специфичност. Продукт те специфичности је спознаја.
Kао што већ рекох, спознаја је једино што је човека могло навести на размишљање и по угледу
на макрокосмос и законе природе, стварање људског микрокосмоса односно моралних закона и
логичког размишљања. Да, човек јесте склон искључиво здраворазумском схватању света и природе,
међутим, временом је, управо здраворазумско схватање, својим контрадикцијама и ирационалним
закључцима навело човека да почне критички сагледавати свет и логички размишљати. Пошто је
у природи све савршено уређено и функционише, човек је тежио томе да самог себе и друштво
на неки начин уреди. Тада долази до стварања моралног закона. Да човеку није дата могућност
логичког размишљања он никада не би могао спознати, шта је оно што је морално, а шта оно што
није. Но, управо захваљујући томе, човек је могао увидети шта је оно што је у реду и исправно. Рекао
бих да је изрека „Не чини другоме оно што не желиш да други теби чини.“ управо основа морала.
Сама спознаја природе и морала у нама, буди многа питања, на која је врло тешко или чак немогуће
дати одговор. Управо та питања у човеку изазивају дивљење. Делује нам свима готово невероватно,
то што је природа сама уређена тако како јесте и то што је човек сам уредио своје размишљање и
понашање моралним законима. „Осећај дивљења показује да сте филозоф, јер дивљење је почетак
филозофије”, рекао је Платон, управо указујући на то да је могућност човека да спознаје и диви се
почетак филозофије, моралног закона и тежње за уређењем микрокосмоса по узору на макрокосмос.
Различита су становишта људи по питању тога како је могуће да је природа уређена тако како јесте и
како је човек добио могућност да спознаје и да се диви. Један део људи тражи одговор у религији, а
то је да је бог створио свет уређеним и да је човека створио по узору на себе да не био био усамљен.
Други део мисли да се одговор крије у науци и да је све ово ствар случајности, али да постоје неки
основни природни принципи због чега је све настало и постало управо овакво какво јесте. Верујем
да су људи више наклоњени религијском схватању, јер им звучи страшно и апсурдно да смо ми
људи сасвим случајно људи, док је људима који верују у науку апсурдно да постоји нека сила ван
овог света, као што је бог, који је створио свет управо оваквим. Аргумент за то је, да би свет, у
том случају, био апсолутно савршен и да морални закони не би морали бити присутни да човека
одвраћају од лошег, јер лоше не би у том случају постојало. Али, на крају крајева, да ли је заиста
потребно сваком питању дати одговор и да ли је битно како је настао космос око нас и у нама? Kада
бисмо знали одговоре на та питања не би било потребе за дивљењем и страхопоштовањем, што је
основа људског размишљања и филозофије. Зато сматрам да је много лепше та питања оставити
отвореним и наставити се дивити, како је Kант рекао: „Звезданом небу изнад нас и моралном закону
у нама“.
Дакле, човекова могућност да спознаје свет око себе и да му се диви, управо је почетак настанка
моралног закона у човеку и уређења човека по узору на космос. Посматрајте свет око себе и
дивите му се, јер је управо лепота у том дивљењу и тражењу одговора на питања на која је немогуће
одговорити. Треба да будемо захвални коме год или чему год што нам је дало управо ту могућност,
јер Non timor, sed admiratio et gratitudo deos fecit. (Не страх, него дивљење и захвалност створили су
богове.)
Марко Марић IV5
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Moja држава
Моја држава

Час
изван
учионице
Са ученицима Гимназије из
одељења I3, I6, I7, I8 и I9 обишли
смо у Сремској Митровици
Царску палату, Музеј Срема и
Археолошки музеј, организaтор
обиласка била је проф. историје
Сања Глуховић Васић.
Посетили смо изложбу
Марине Абрамовић „Чистач“,
Галерију САНУ и изложбу
„800 година Аутокефалности
Српске Православне цркве”.
Прошетали смо Калемегданом.
Професорка географије Лидија
Лалевић је причала о структури
земљишта, о ушћу Саве у Дунав
и мостовима.

У Атељеу 212 смо гледали
„Урнебесну трагедију“, а у
ЈДП представу „Уображени
болесник“ (одељења I2, III2, III3,
III4, III5, III7 и III9) у организацији
проф. Лидије Лалевић, Драгице
Илић Николић и
Сање Глуховић Васић.
У септембру 2019. упознали
смо се са начином
коришћења читаонице
Градске библиотеке, како се
користи њен фонд и како се
претражује литература (I3, 6,
7, 8 и 9). Oрганизaтор је била
проф. Сања Глуховић
Васић.

Свака држава крије своју историју,
има своју причу, свој народ, своју
душу... Ниједна није идеална,
али свака тежи ка најбољем за
свој народ. Мислим да је то и
најважније. Није важно да ли
смо највећи или најјачи. Није ми
важно да други знају за нас. Важно
је да се ми међусобно знамо и
подржавамо. Држава није само
територија, држава су људи. У
људима треба пробудити свест да
се кроз историју граница мењала,
слабили смо, јачали, али нисмо
дали на себе. Нисмо изгубили
свој идентитет. Треба подсетити
људе да се оно најважније налази
у сваком човеку. Та топлина којом
зрачимо, позитивност коју ширимо,
осмеси које размењујемо треба
да су нам на првом месту. Грађење
међуљудских односа треба да нас
одржи. Ако се слави, да славимо
заједно. Kад се једе, једимо
заједно. Поделимо и последње
парче хлеба, али будимо весели
и испуњени. Онај осећај „као
код куће“ не сме да се изгуби.
После се осврнимо и на оно што
нам је дато. Искористимо реке,
брдовите планине, војвођанске
равнице и рецепте наших бака
да се докажемо себи. Никаквој
Европи, никаквом свету, треба
да се доказујемо сами себи.
Обојимо градове, улепшајмо себи
окружење. Kада дође неки странац
да остане без речи. Са собом треба
да понесе осећај добродошлице,
да пренесе слогу коју је видео,
храну која је најукуснија.
Ако смо задовољни собом и
тежимо ка још бољем и други
ће то приметити. На погрешан
начин се експонирамо, губимо
јединственост. Потенцирају се
неке неважне ствари и допуштамо
другима да управљају нама.
Променио бих људима поглед на
државу, желим да је виде истим
очима као и ја. Ја се нигде никада
нисам осећао као у Србији. Дом је
тамо где су породица и љубав, а
држава предели који је окружују
и људи које сваког дана срећемо
и са којима живимо. И није важно
какви смо људи, јесмо ли богати
или сиромашни, ружни или лепи,
једно нам је заједничко, а то је
наша земља. Земља којом треба да
се поносимо, коју треба да волимо,
чију историју треба да знамо и
обичаје негујемо. Јер то је оно што
нас чини једним народом.
Младен Kуваља III8
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Moja земља је Србија. То је држава у којој сам
рођена и у којој живим, још увек! Да ли је волим?
Наравно! Да ли је то идеална земља за живот,
земља из снова? Нажалост, не! Да ли желим
нешто да променим? Свакако!
Оно што не бих мењала су природна богатства,
која је красе. Поносна сам на њену историју и
културна наслеђа. Волим химну своје земље
и заставу, чије сам боје са поносом бранила
на светском првенству у Пољској. У чему
је онда проблем? Можда у људима, мојим
сународницима, који се понашају бахато и
тиме показују своју простоту, некултуру и
безобзирност. Не желим да живим у земљи
где се не цени образовање, таленат и култура.
Желим земљу у којој се поштују закони, земљу
без мита и корупције. Желим да удишем чист
ваздух и да пијем незагађену воду. Волела бих
да у мојој земљи нема бескућника, гладних и
сиромашних. Да је школовање и образовање
доступно свима, да се дипломе не купују и да
знање има већу вредност од новца. Да ли су
моје жеље остварљиве? Да, све је то могуће,
када би се овај народ освестио и порадио на
својој менталној хигијени. Морају да се врате
старе вредности, традиција и породица, као
основна ћелија сваког друштва. Од ње све
креће. Од ње добијамо вредности, као што
су васпитање, поштовање и поштење. Чини
ми се да су то, нажалост, давно заборављене
речи у нашем друштву. У школе бих увела
другачији режим. Градиво бих сузила, а
наставу учинила занимљивијом. Као предлог
дала бих више екскурзија и часова у природи,
како би деца уместо сувопарног текста и
учења напамет лакше учила дато градиво.
Деца би учила разне занате, а музика и
спорт би били основе свега. Затворила бих
играонице и клубове, а изградила дечија
игралишта, паркове и спортске терене. Ако су
деца срећна, родитељи су безбрижнији. Што
се тиче њих, ствар је мало компликованија.
Посао и новац окупирали су људе и заробили
их у канцеларије. Волела бих да сви будемо
материјално једнаки и да сваки родитељ може
својој деци да приушти основне потребе.
Свим бескућницима изградила бих домове,
где би сви чланови имали своју собу. Увела
бих помоћ у виду новца самохраним мајкама
и пензионерима. Оно чиме сам згрожена је
медицина. Све више је болесних људи, а
живот и здравље су поскупели. Лечење није
оно што треба да се плаћа. Сви заслужују да
живе и да им се помогне без слања порука
и без ширења слика болесног детета на
друштвене мреже. Сигурно једна од можда и
најбитнијих ствари јесу закони. Шта је држава
без закона? Сматрам да са пооштрењем
закона повећавамо свест људи. Нисам
заборавила ни на животиње, као и људима и
њима је потребан дом и љубав. Природа која
нас трпи заслужила је да је не загађујемо и
уместо ње правимо путеве и тржне центре.
У мојој идеалној земљи неће се водити ратови,
живеће се у миру, без агресије и насиља. Неће
бити класних подела и разлика. Владаће слога
и љубав, а главни циљ је да сви будемо срећни
и задовољни у земљи у којој живимо. Можда
ово звучи као бајка, али баш такву земљу
желим!
Лaнa Heдић III7

Радови ученика на тему „Моја држава” су део пројектне наставе
из историје проф. Драгице Илић Николић.

Наша,
ваша, моја
и
твоја
Mein Land, my country, mi pais, моја
земља.
Свака жива душа, ове наше
планете Земље трага, чезне и
нада се савршеној земљи. Свако
од нас, ма колико му добро или
лоше иде у животу, верује у чувено
„боље сутра“. Вера. То је у природи
сваког појединца. Али, зар ћемо
само чекати? У овом моменту
препознају се људи који желе
својим деловањем да промене своју
државу, своју отаџбину...
Српкиња сам, рођена у земљи
насталој распадом једне велике
државе на вековима нестабилном
Балкану. Ово географско поднебље
одувек је представљало историјски
магнет за сукобљавање различитих
интереса истока и запада што је
готово увек за резултат имало
невоље за наше народе. Наша
прошлост синоним је за бол и
страдања, али над којима се увек
издизао понос и патриотизам.
Оно нешто што нам је помогло
да превазиђемо све лоше што
нам се дешавало и опстанемо.
Многобројни наши умови своје
беседе о нашој историји записаше
у књигама, оставивши их нама
и генерацијама које долазе иза
нас у аманет. Живимо и верујемо.
Надамо се. Многе теорије на разне
начине објашњавају „како“ и
„зашто“ је светским силама кроз
историју било лако да управљају
нама, сиромашним, али храбрим
народом. По Платону, етички идеал
је постићи врлину, а она се заснива
на знању. Знањима свих. Начин
и стил живљења наших предака
није дозвољавао интелектуални
развој већине што се испоставило
као главни недостатак кроз
историју. У међувремену је читав
свет напредовао док је Балкан
лечио историјске ране. Учимо,
размишљајмо! Боримо се свим
својим природним, нематеријалним
оружјима. Видљив напредак једне
индивидуе не чини напредак и
целокупног друштва. Потребно
је покренути свест која постоји у
народу, али је затрпана економским
и социјалним стањем. Државом
не би требало да управљају
најбогатији, најчастољубивији
или најлукавији, него мудри људи
који ће ослушкивати пулс читавог
народа. Не можемо да очекујемо
савршено, али можемо снагом
наших бистрих умова да се боримо
за стварање погодних услова за
слободу мишљења и подржавање
идеја које ће бити од користи за све,
а не само за мали број људи.
Емилија Крунић III6
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Један од аутора публикације „Војвођански мозаик“ која је
објављена уз подршку Владе АП Војводине, а која служи као
материјал за припрему ученика за такмичење, је и професорка
историје наше школе, Александра Поповић. Заједно са другим
аутором, професором историје Золтаном Арђеланом, професорка
Поповић је и аутор питања за квиз, чије се полуфиналне и финалне
емисије снимају и емитују на Радио-телевизији Војводине.

Крајем марта 2019. године у свечаној
сали Гимназије приказан је филм
„Србија и свет 1804-1815“ који је
настао као компилација тридесетак
ученичких филмова из историје у
чијој изради су учествовали ученици
III2, III3, III4, III5, III8 и III9 одељења.

СРБИЈА
И СВЕТ

КОЛИКО СЕ
ПОЗНАЈЕМО

Ученици, чији је ментор била професорка
историје Александра Поповић, су
добили задатак да самостално истраже
историјски период од 1804-1815. Године
са аспекта опште и националне историје
и да најважније догађаје из свих сфера
живота који су обележили задату годину
прикажу у форми телевизијске емисије.
Ученици-репортери су снимали
прилоге са „лица места“,
извештавајући о биткама,
крунисањима владара, музичким
премијерама, временским
непогодама, приближавали су
дешавања из културе и науке
адекватним прилозима, пружали
информације о значајним
личностима које су рођене или
умрле у том периоду.

Крајем септембра 2019. године, у присуству потпредседника
Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање
Михаља Њилаша, уприличена је промоција пројекта Владе
АП Војводине „Колико се познајемо“, у чијој реализацији
учествују средње школе и гимназије са територије Војводине
већ четрнаест година уназад. Циљ пројекта је неговање духа
толеранције и интеркултуралности међу младима у Војводини,
а реализује се путем квиз такмичења у ком средњошколци
имају прилику да покажу знање о историји, традицији, култури
и знаменитостима различитих народа који живе на овим
просторима.

Рад на пројекту је био изузетно захтеван, јер су
ученици самостално истраживали историјске
чињенице, састављали сценарио, писали дијалоге,
осмишљавали костиме, снимали и глумили и на крају
све то објединили у форми филма. Резултат њиховог
рада је пресек најважнијих догађаја у задатом периоду
и мултиперспективно и интердисциплинарно
сагледавање свих догађаја који су обележили ову
значајну епоху, а филмови су коришћени и у процесу
редовне наставе, као вид вршњачке едукације.

Професорка
историје
Александра
Поповић
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У реализацији
пројекта активна је
и наша Гимназија,
а ученици који се
такмиче, годинама
уназад постижу
запажене резултате
и показују завидно
познавање
чињеница о богатом
културном наслеђу
овог простора.
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Хамлетовско питање у роману „Корени“
Свако од нас је барем једном у животу Хамлет. Хтели то или не, доносимо тешке
одлуке. Да би нам било лакше и да бисмо били спремнији за тај тренутак, важно је да
радимо на себи.

Свако дете се труди да испуни очекивања
својих родитеља. Жели да они буду поносни
на њега једног дана. Исто тако, родитељи
теже да од своје деце направе савршене
креације и тако исправе неке своје грешке.
Гледају их као своје наследнике и преносиоце
знања и искуства. Међутим, то се често отме
контроли. Маме и тате умеју да претерају.
Почну да се поистовећују са својом децом и
од њих несвесно праве своје копије. Деци то
онда представља огроман терет и доводи их
у неизбежну, а веома непријатну ситуацију.
Како рећи не, а не разочарати оне који су
нам дали живот?
У роману „Корени“ Вукашин Катић се налази
у овој тескобној ситуацији. У његовој глави је
питање „Бити татин син или не бити татин
син?“ . Како оцу рећи не? Како, након свега
што је учинио за њега и његово образовање?
Аћим, Вукашинов отац, целог живота види
њега као свог наследника. Учи га свему што
зна и свему што сматра исправним. Шаље га
у Француску на школовање како би од њега
створио бољег политичара и говорника.
Прецизније, како би од њега створио бољег и
речитијег радикала – своју модернизовану,
унапређену верзију. Управо се тада у
Вукашину и догађа промена. Истина, полако
и постепено. Одлазак у колевку грађанских
слобода и центар грађанских револуција из
мале, конзервативне и неразвијене Србије
је изузетно тежак и велики корак. Тада
Вукашин схвата да његов отац није у праву
и да би требало да прихвати нова учења
како би напредовао.
Познајући свог оца, Вукашин је знао да му
он неће дозволити тако нешто. Научен
да поштује обичаје и традицију пред
либерализмом модерног Париза, Вукашин
се налази пред најтежим избором свог
живота. Бити татин син, послушати његове
речи, остати патриота и у опанцима шетати
по Паризу, или не бити татин син и у Прерово
и Београд отићи у оделу с цилиндром на
глави? Како сломити оцу и брату снове и
осећања? Како изаћи пред снају? Иако је
временом схватио шта треба да учини, до
момента када је стао пред оца није донео
коначну одлуку. Без обзира на то што је знао
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колико је радикалска политика његовог оца
конзервативна и погрешна. Без обзира на
сигурност у своју политичку идеологију. Без
обзира на одабир његовог срца. Док се није
нашао с оцем очи у очи, није донео коначну
одлуку.
Вукашин је знао да ће Аћимова реакција
бити страшна и да га неће подржати.
Био је спреман на последице. Знао је да
ће се разочарати у њега. Помирио се са
чињеницом да више ништа неће бити
исто. Био је свестан да у тој кући за њега
више неће бити места. Надао
се, једино да ће Аћим за унуке
имати срца. Надао се, иако
је знао колико је његов отац
суров. Међутим, није знао да ће
то свима променити животе.
Након његове одлуке, свима
се судбина мења. Турски
ланци који су целу породицу
стискали и држали се кидају.
Ипак, нису сви знали да свој
пут правилно изаберу. Слобода
је породици Катић непозната.
Без обзира на силу којом су они,
несвесно, покушавали да те
ланце задрже око руку и ногу, они се кидају
јер је то неизбежно. Неспремну за све ово,
породицу Катић дочекује трагедија. Свађа,
раздор, болест, смрт обузимају све чланове
и ломе их пред вратима модернизације.
Свако од нас је барем једном у животу
Хамлет. Хтели то или не, доносимо тешке
одлуке. Да би нам било лакше и да бисмо
били спремнији за тај тренутак, важно је да
радимо на себи. Морамо упознати себе кроз
науку, спорт или уметност. Чињеница је да
никада нећемо бити потпуно спремни, али
довољно је да будемо свесни. То је одлука која
мења живот и нама и нашим ближњима,
зато је важно како је доносимо. Тешко је од
два зла одабрати мање, али барем, по мом
мишљењу, мање је оно које нас не чини
мање својим. Када је реч о одлуци, бити свој
или не бити свој, мој одговор је увек бити
свој, јер ту нема грешке. Ако ову одлуку
донесемо како је исправно, све остале ће
бити исправне.

Већину времена нисмо ни свесни колико нека, по нашем мишљењу,
безазлена ствар, може дуготрајно да утиче на нас. У ери масовне
зависности од друштвених мрежа и интернета појављује се, по
некима несавладиви, страх од пропуштања (fear of missing out-FOMO). Шта је то толико страшно да скоро 60% људи који користе
друштвене мреже мисле да „болују” од овог феномена?

Страх од пропуштања
или скраћено ФОМО се
базира на идеји да свако
од нас протраћи свој
живот и пропушта неке
узбудљиве тренутке,
док неко други у том
истом тренутку
доживљава нешто
много боље у чему ми
не учествујемо. Ова
појава може бити
заиста исцрпљујућа
јер у бесмисленим
покушајима да
постигнемо и
проживимо све можемо
постати хронично
уморни и остаје нам
све мање енергије
за ствари у којима
заправо највише
уживамо. Није могуће
да бриљирамо у свему
и зато би требало
да усмеримо нашу
енергију у стварима
које волимо и у којима
смо добри. ФОМО је увек
постојао, али данас је
појачан присуством
друштвених мрежа
и самом могућности
да преко интернета
можемо да сазнамо ко
шта ради у било ком
моменту.

Да ли је ово мени
заиста толико важно?

Страх од
пропуштањa
Јавља се претежно код младих, али наравно да има
случајева и код одраслих. Према речима старијих
некада су постојала свега три ТВ-канала, није било
интернета, кабловске телевизије, и платформе
као што су Netflix и HBO, па је количина садржаја
која је била у понуди била много мања, самим тим
је и страх да ћемо нешто пропустити био слабији.
Данашњим тинејџерима је доступна огромна
количина информација и имамо више свести о томе
шта раде чак и људи који нису у нашој непосредној
близини. Са повећавањем нама доступног садржаја
појачала се и наша потреба за њиме. У нама овај
феномен буди осећај неиспуњености и некада
веома негативно утиче на слику коју имамо о
себи. У неким случајевима људи сматрају себе
мање вреднима и пада им самопоуздање, јер када
упореде своје, на пример, обично мирно суботње
вече, са којим смо били задовољни до момента
када смо га упоредили са неком лудом журком
или луксузном вечером коју смо видели на Instagram-у или Facebook-у. Добијамо осећај празнине
и не ценимо оно што имамо у овом тренутку.
Закључили смо да ФОМО узрокује неку дозу
незадовољства и онда неки људи могу да осете
потребу да лажно представљају свој живот на
интернету како би се осећали више вреднима.
Лажирање неких догађаја ће нас можда у датом
моменту испунити и учинити да се осећамо
важнима , али када нам та радња пређе у навику и
потребу то постаје огроман проблем. У суштини
велики страх од пропуштања нас спречава да
живимо живот у тренутку и у садашњости. На
крају се намећу питања како пребродити овај страх
и да ли је то уопште могуће? Сасвим савладати
овај страх не би ни била добра ствар јер нас
здраве количине страха од пропуштања покрећу
и не дозвољавају нам да будемо пасивни у животу.
Сви са овим проблемом требало би, следећи пут
кад буду бринули да ће нешто пропустити, да се
запитају: Да ли ће ми ово значити за недељу дана?
Како ће ово обогатити мој живот, и најважније
питање: Да ли је ово мени заиста толико важно?
Елена Чобан I4
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Спорт

Наши ученици су током
протекле године низали
многе успехе.
Они су понос наше школе.

Кошарка
На Републичком такмичењу у кошарци
одржаном 29. и 30. маја 2019. године у Кладову,
златни кошаркаши су освојили 1. место.

Пети ниво је међународни. Тестови и теренски
рад су на енглеском и завршна су квалификација
за Светску олимпијаду. Претходних година пети
ниво је организован у Србији затим у Словенији,
Румунији, а 2020. ће се одржати у Сарајеву.
Регионални центар за таленте Београд 2
је школске 2014/15. први пут организовао
Националну географску oлимпијаду
(НГО) са идејом да се ученицима из
Србије омогући учешће на Светској
географској олимпијади - Igeo.

Прошле године се на пети ниво пласирао
Страхиња Курешевић и освојио бронзану
медаљу. Била је то прилика за шестодневно
дружење са екипама из суседних земаља, али и
из Турске, Швајцарске, Казахстана.

Нашој школи је у јесен, те 2014. стигао
позив за учешће на такмичењу. Наредних
дана, на часовима географије, тадашњој
генерацији првака приказивали смо
задатке са претходних Светских
олимпијада. И ђаци и ми били смо потпуно
одушевљени сваким задатком који бисмо
успели да дешифрујемо. Тако да - решили
смо да скочимо у воду и запливамо...
пријавили смо се исте недеље.
Задаци НГО су захтевни, подразумевају
знања из бројних наука – од биологије,
хемије, физике преко историје,
социологије. Такође, техничке вештине и
теренско искуство.
Национално такмичење обухвата
четири нивоа, са бројним
садржајима. Четврти, републички
ниво такмичења је тематски у
потпуности усклађен са Igeo
и траје 2-3 дана. Састоји се
из теста са задацима у којима
је акценат на примени знања,
такође из мултимедијалног теста
који захтева брзину уочавања и
закључивања. Један дан се излази
на терен, врше се картирања и
различите анализе.
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Лидија Лалевић
Катарина Врећа
Теодор Чичевски

Ученици наше школе сваке године остваре
добре резултате на републичком такмичењу,
а три пута су се пласирали на пети ниво. Наш
најбољи представник до сада био је Никола
Вујасиновић, са бронзаном 2014/15. и сребрном
медаљом 2015/16. на петом нивоу који се тада
звао Балканска олимпијада.

За нашу школу су играли:
Лука Гутовић, IV4
Јован Ђорђевић, IV4
Томислав Струњаш, IV4
Михајло Торбица,IV7
Никола Драгановић, III8
Бојан Вујовић, III4
Игор Шиник, III4
Урош Бањац, III3
Миодраг Стојић, I3
Вукша Васиљевић, IV6

На Републичком такмичењу у баскету
3x3, одржаном 9. маја 2019. године
у Београду, ученици су постигли
одличне резултате - освојено 1.
место.
Државни прваци су:
Матија Кукобат, IV4
Лука Гутовић, IV4
Јован Ђорђевић, IV4
Томислав Струњаш, IV4
Михајло Торбица, IV7
Никола Драгановић, III8
Екипу је спремао професор Ђорђе
Мадић.

Ментор ове успешне екипе је био професор
физичког васпитања, Ђорђе Мадић.

Интервју са професором Ђорђем
Мадићем, који је водио и био наша
највећа подршка нашим златним
момцима.

НГО је у такмичарском смислу велики изазов и за
ученике и за наставнике. На нашу радост, увек
буде довољно времена за сјајно дружење, много
је анегдота, а свакако је и ретка прилика да се на
окупу нађе велики број ентузијаста.

Одбојка

На Републичком такмичењу у одбојци ученице
наше школе су освојиле 4. место. У екипи су
биле Ана Миљановић, Бојана Балабан, Тијана
Станић, Ана Јелисавац, Јелена Даниловић,Миња
Величковић, Вања Вучуровић, Анастасија Бурлица,
Соња Михајловић, Анђела Маринковић
Екипу је припремала и водила професорка
Катарина Зељковић.

Џудо

ГЕОГРАФСКА
ОЛИМПИЈАДА

Баскет 3x3

На Регионално такмичење из џуда је пријављено
пет ученика наше школе: Ана Јокић, Николина
Кнежевић, Урош Ђорђевић, Вукашин Адамовић и
Никола Јоковић. Ана Јокић и Николина Кнежевић
су се пласирале на Републичко такмичење на коме
је Николина Кнежевић освојила 4. место, бронзану
медаљу у категорији до 52 килограма. Екипу је
припремала и водила професорка Татјана Вељковић.

Како сте се осећали када је Ваш тим прво освојио
медаљу из кошарке, а затим и из баскета?
Осећај је феноменалан! Свака реч је сувишна. После
толико тренинга и утакмица, када се дође до краја
и када се доживи то да сте најбољи у држави у
конкуренцији од 400 школа, осећај је неописив.
Шта је потребно за освајање златне медаље на
Републичком такмичењу?
Потребно је пуно труда, рада, залагања, одрицања,
подршке професора, колега и, наравно, директорице
Татјане Вукадиновић.
Са обзиром на то да се млади све мање баве спортом,
како успевате да мотивишете ђаке?
Мотивација младих је веома специфична, зато што
кошаркаши наше школе већ тренирају у својим
клубовима. Наше је било да их укомпонујемо и
створимо најбољи тим од момака који играју. На
секцијама су били веома пожртвовани; увек су
редовно долазили и вредно радили. На крају се
исплатио целокупан труд.
Теодора Жерајић II10
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Моћ
фантастике
Десет година библиотечке
секције Млади
библиотекари
Школска библиотека као оаза знања и мира, није
само место где се искључиво позајмљује обавезна
лектира или књиге намењене читању у слободном
времену, већ је и активан чинилац у процесу
образовања и васпитања наших ученика. Да би
библиотека истрајала у тој својој улози, а на
ползу и радост њених корисника оформљена је,
маја 2010. године, по први пут у гимназији,
библиотечка секција Млади библиотекари.
Идејни вођа, илити ментор ове секције је Сандра
Антић, професор српске књижевности и језика и по
струци библиотекар.
Чланови секције су свих ових година успешно
остваривали своју мисију: промовисали су књиге
и читање, креирали паное културних дешавања,
приређивали изложбе, обележавали значајне
јубилеје, учестовали у организацији културних
дешавања, у креативним радионицама, сарађивали
са другим секцијама... Многи наши чланови као
најлепши и најупечатљивији део свог школског
живота издвајају баш рад у секцији, као посебно
искуство током којег су стекли нека нова знања и
нова пријатељства.
Данас је секција Млади библиотекари на паузи...
пандемија је у току.
У нади да у што скорије време настављамо где смо
стали... на путу књиге, знања, читања, неговања
језика и културе и креативног стваралаштва,
поручујемо:
Ако сте и ви љубитељи књиге, читања, библиотеке,
креативних активности, учења и забаве,
придружите нам се!
Сандра Антић, библиотекар
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Наслов Ваше нове књиге је „Моћ фантастике “,
можете ли нам објаснити зашто сте баш тај наслов
изабрали?
Једна од кључних области којом се бавим у
мом проучавању књижевности је књижевна
фантастика, а ова студија се бавим периодом
српског реализма, епохом која заступа реално
приказивање стања стварности. Но, парадоксално,
током мог истраживања дошла сам до резултата
да управо у овом периоду књижевна фантастика
доживљава свој пуни процват и да је управо
помоћу ње историја српске књижевности изнедрила
најзначајнија и највиртуознија списатељска
остварења, од којих су многа пионирског карактера
не само за српску књижевност, већ и за светску.
Стога, наслов се некако и самонаметнуо, јер у чему
се огледа суштина моћи ако не у способности да
оплемените, и чак постигнете склад и напредак
уједињени са својом супротношћу. А то је управо
остварила књижевна фантастика у периоду српског
реализма.

Нисте се зауставили само на објављивању књиге.
Познато нам је да често гостујете у различитим
школама и да организујете занимљиве радионице.
Где сте до сада гостовали и како су изгледале Ваше
радионице?
Објављивање књиге обично прате и промоције.
Међутим, академска књига каква је и моја
монографија није популарног типа, нити је
намењена обичном читаоцу, а пошто радим у школи,
моје ђаке, садашње и бивше, је много интересовало
чиме се то њихова професорка бави ван наставе, па
је прво уприличен и разговор са њима на ту тему,
захваљујући мојим драгим колегама Сандри Антић
и Ненаду Станојевићу који је једно време радио у
нашој гимназији.
Након промоција у Новом Саду и Старој Пазови,
идеја о радионици је настала спонтано у разговору
са мојом колегиницом Весном Коларски, која ради
у основној школи у Апатину. Како бисмо деци
приближили наслеђе фантастичне прозе коју
обрађујем у својој студији, предложила сам јој да
направимо и радионицу креативног писања, тј. како
написати фантастичну причу и као и увек у раду
са децом, биле смо одушевљене. Ученици од петог
до осмог разреда су се припремили прочитавши

понеку причу из грађе коју сам истраживала и
прво смо разговарали о књижевној фантастици
(пре свега, бајкама које су најближе деци) и моћи
фантастике да ствара изнова нове светове. Деца
још увек брижљиво негују свој свет маштања и
замишљања, док ми одрасли некако га скрајнемо
или чак заборавимо окупирани свакодневицом.
Такође, међу 30-ак радова прогласиле смо три
најбоље приче. Но, крајња намера је била да се
деца упознају са једним књижевно-културним
наслеђем које је још од Вука Караџића било
прилично маргинализовано и недовољно признато,
као и да их тиме подстакнем да (наставе да) читају.
Од тада сам добила бројне позиве од колегиница
и колега из других школа, основних и средњих,
пре свега у Новом Саду, али и Врбасу и Бечеју, но,
бројне професионалне и животне обавезе ми не
допуштају да у кратком року одговорим на њих. Али,
свакако ћу испунити обећање.
Шта бисте Ви истакли као посебно значајно у вези
са Вашом књигом?
Са неког академског аспекта, мислим да сам
коначно понудила трајно решење у вези са
проблематиком дефиниције фантастике и њене
типологије, које излажем у уводном, методолошком
делу своје књиге (пошто је то у ствари одбрањена
магистарска теза). Ова расправа траје у теорији
књижевности, како домаће, тако и светске, од 70тих година прошлог века и читајући многе студије
и радове, просто нисам била задовољна понуђеним
решењима, што сам и образложила у својој књизи.
Такође, надам се да сам успела и да покажем и
докажем да у историји српске књижевности постоји
и те како дуга традиција фантастичне књижевности
која је исто тако врхунска и маестрална у
својим дометима, ако не и оригиналнија, од оне
популарније, традиционалне реалистичне струје.
Како изгледа бити и писац и професор?
Тешко и дивно, баш као и оксиморон „фантастика
реализма“. Да бисте писали, морате да промишљате
и често су вам потребни часови тиховања и осаме,
а динамика школе и наставе је нешто сасвим
супротно и не можете да се не посветите раду са
децом. Но, љубав према књизи и читању је оно што
их уједињује. То је она манифестација моћи коју
сам већ споменула – да та дивна уметност може да
помири супротности тако да не потиру једна другу,
већ напротив, надахњују. И најлепше од свега, да се
такво једно сагласје отелотвори се у фантастичне
плодове, у којима могу да уживају сви они који су
спремни да их уберу.
Уна Лукић IV2
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Почели смо на француском језику
далеке 2004. године, а сада глумимо и на
енглеском и матерњем језику, и бавимо се
развојном и процес драмом, као и драмом
у музејима! Драмске пробе трупе Тачка
гледишта, сад се већ традиционално
одржавају петком од 18.30 до 21 часова,
а пред наступе и такмичења и осталим
данима.

Трупа
Тачка
гледишта

Тачка
гледишта

Истакла бих такође и прошлогодишњи перформанс и радионице којима су наши
ученици и глумци присуствовали и на чему су марљиво радили. У питању је био
пројекат Ars longa, vita brevis! кроз који смо се бавили позицијом и односом младих
данас према музејима и галеријама. Млади су имали прилику да на другачији начин
осете уметност, да „испробају ципеле“ сликара и уметника с почетка двадесетог
века и да сазнају више о времену и трагичним судбинама наших најбољих сликара.
Све радионице као и финални перформанс одржавали су се унутар просторија
Галерије Матице српске, а представе које су игране након десетодневних
радионица носе назив: Млади у Галерији и Страдалаштво Саве Шумановића. Током
јануара 2020. год, били смо гости на катедри за Сценски дизајн, Факултета техничких
наука и учествовали у радионици о костиму са нашом познатом костимографкињом
Даринком Михајловић.

И ове школске године пуном паром!

Прошлогодишња интерактивна представа Мартин сан извођена је четири пута: премијерно у
фебруару у свечаној сали гимназије, потом за госте из Словеније и Мађарске, затим ревијално
током 25. Школског позорја, и напослетку као гостујућа представа у Галерији Матице српске.
У децембру 2019. год. трупа је освојила прво место на четвртом средњошколском фестивалу
у импровизацијама „Ја бих то овако” одржаном у Културном центру у Апатину. Млади глумци,
које је оцењивао жири састављен од глумаца и редитеља Народног позоришта из Суботице,
имали су задатак да кроз десетоминутну етиду представе једну културну институцију свога
града. Награда коју је трупа добила јесте пролећно крстарење Дунавом и тродневни боравак
у апатинској Марини.
Путовања су увек нешто што нас инспирише,
па смо у новембру били позвани да будемо
гости Крањске гимназије у оквиру наше
гимназијске размене, те се дружили се са
члановима њихове Импролиге, обилазили
Љубљану, Блед, Крањску гору... Такође, крајем
месеца децембра играли смо интерактивну
новогодишњу представу за децу, за коју смо
сами осмислили текст и сценарио, бавећи
се темом емпатије, под називом Деда
Мраз на бициклу, а представи је претходила
радионица прављења магичних штапића, коју
су такође водили наши млади глумци, а у којој
су учествовала деца од 2 до 8 година. Имали
смо и гостујућег глумца у улози Деда Мраза,
нашег домара Милоша, који ускоро одлази
у пензију и коме је ово био други пут да дели
поклоне и носи црвено-бели костим и капу.
Новогодишња песма Звончићи са звучника
његовог бицикла свакако је нешто што ће
свима остати у сећању.
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Тамара Деспотовић – Ћурчић,
професор и драмски педагог

Ове године, од месеца септембра, трупа је
развијала нову представу на српском језику, која
се бави темом гејминга и која носи назив Соба
Давидова. Представи су претходили истраживање
и разговори са младим гејмерима, психолозима
и психотерапеутима. Чланови трупе 2019/20.
године су: Ленка Ашлер, Нађа Мишковић, Анђела
Станишић, Хана Вукнић, Катарина Цветинић, Сара
Марић, Елена Великић и Немања Симић, ученици
првог и другог разреда.

Нови чланови су увек добродошли и
то од почетка сваке школске године,
уколико желе да испитају и истраже
театар и драму као делотворне методе
рада на себи и сазнавања о другима. У
нашој драмској лабораторији радимо
више од класичног приступа театру, а
млади глумци морају бити спремни да
играју све врсте улога, укључујући и оне
најнеобичније. Таленат је добродошао,
али није неопходан. Оно што као ментор
ове трупе захтевам је спремност на рад у
тиму, свестраност, љубав према позоришту,
филму, квалитетној музици и литератури,
спремност на експериментисање (уз моје
стручно вођење), као и редовно присуство
на пробама.
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Хор и оркестар

Ликовни
радови

15. 03. 2019.
Дан Школе - тема „Уметност”
Елена Велички I10

Сташа Ерцег I2
Дамјан Касалица II8

19. 10. 2019.
Омладински хорски фестивал - организација „Српска хорска
асоцијација” - Синагога Нови Сад

Маша Веселиновић II5

Милица
Селаковић I2

29.10.2019.
Обележавање 30. година Повеље о правима детета - Ректорат
новосадског универзитета

13. 04. 2019.
Хуманитарни концерт у организацији центра
„Срце”- дворац Еђшег

17. 06. 2019
Дочек Златних матураната - Свечана сала
Гимназије „Светозар Марковић”
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Ракочевић Милица I2

1. 12. 2019.
Концерт девет хорова који изводе песме Битлса - Нови Сад
2021 - Европска престоница културе - Културна станица
Свилара

Лидија Тадић I10

Петровић Невена I10

Анђела Вучковић I10
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Олуја
Ноћас спремa се олуја,
Пас у даљини лаје,
У ваздуху је чудна струја,
Колико ће ово да траје?
Над мојом кућом пуцају громови,
Свака следећа све је страшнија муња.
Докле ће да трају ови тонови,
Поново се у моје срце језа шуња.
Тамо је ионако гужва.
Одавно тамо пуцају громови.
Тамо бесна звер лови,
Не маши свој плен и добро га чува.
Напољу је и даље врело,
Иако у лице хладан ветар бије.
Пред очима све је бело,
Сада из њих слана бујица лије.
Знам да је и даље ту Месец,
Крије се иза облака силних.
Пробија лагано своје лице,
Пружа краке својих зрака милних.
Али тамо је и даље гужва,
Тамо још увек пуцају громови,
Бесна звер поново лови,
И свој плен још увек чува.
Уна Лукић IV2

Још минут то изласка сунца
Још минут до изласка сунца.
На истоку рађа се нови дан!
Док ноћ на западу грца,
Сваки дан сањам исти сан.
Још минут до изласка сунца.
А сунца још нигде нема,
Само га најављује клица
Зрака, а сунце још дрема.
Прошао је минут од изласка сунца.
А нас двоје седимо мирно,
Док комшијином петлу глас пуца.
Небо преплавиле боје, баш је дивно.

Егзистенција и човек у песми „Долап“
Милана Ракића
Постоји један живот. Почиње празно и невино.
Жеље га следе попуњавајући празнину са којом
се родимо.
Постоји један долап, тежак и црн. Пун пропалих
жеља, снова и надања. Погледом на долап
осетимо страх у костима, бес у срцу и једну
тужну мисао да се ништа у нашим животима
неће променити. Мала деца долап не виде.
Њихов живот је сачињен од игре и бескрајне
среће. Звезде носе у очима, исијавајући
радозналошћу. Касније, звезде нас напуштају
и препуштени смо себи. У нама и даље тиња
жеља за животом и променом. Почињемо да
схватамо да смо сами своја звезда водиља.
Сањамо о будућности, а садашњост чврсто
држимо, не дозвољавајући да нам умакне.
Долап и даље стоји по страни. Представља једну
суморну рутину. Не дозволите себи да упаднете
у долап. Испрва ће изгледати као сигурни
загрљај у коjeм нема места за велике промене.
И даље сањамо о будућности, но сада полако
занемарујући садашњост. Уместо садашњости,
упорно се осврћемо на прошлост. Почињемо
да мислимо како непрекидно размишљање о
прошлости и будућности доноси сигурност.
Бежимо од себе. Долап постаје све већи. Храни
се нашим страховима и тужним размишљањем
о промашеном животу. Не дозволите себи
утешне наде о бољем животу. Улазак у долап
представља бескрајан низ сличних догађаја, где
читав живот измиче. Снага временом нестаје,
и тужне мисли превладају. „Који је смисао мог
живота?“ Питање одзвања свако јутро, хранећи
долап.
Застрашујућа чињеница је да са животом
можемо радити шта год пожелимо. Рођењем,
подарена нам је шанса, и можемо је искористити.
Долап ће остати по страни уколико увек на уму
будемо имали да је живот сачињен од тренутака
садашњице и бескрајне наде у будућност.
Никола Петровић III3

Прошао је сат од изласка сунца.
Купамо у сунцу наша два лица;
Купамо их у сунцу, а не знамо
Да и ми сами своје сунце правимо...
Прошао је дан од изласка сунца.
Чекамо да нам се поново роди!
И процвета попут пуна месеца,
И да се опет наш пољубац догоди.
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Марко Марић IV5

РАДОВИ

УЧЕНИКА

Сликање светлости у временима
мрака – Сава Шумановић, живот и дело
Шид, 1. септембар 1942. године
Идем.
Од
тог
простог
поздрава
без
сувишног
одуговлачења, стегло ју је у грудима више него од
нестрпљивих усташа које су их ледиле погледом.
Премда се Растко убрзо изгубио из видика,
препуштен судбини ратних недаћа, Јасна пожели
да му барем још једанпут огреје усне својима. Да у
његовој сигурности пронађе уточиште, ако је тако
нешто и даље постојало.
И док је хладан зној с њених руку натапао грубу
хартију по којој је сада писала још једно писмо,
присећала се растанка као да и даље стоји на
кућном прагу с неизреченом молитвом. Мастило
нису брисале сузе, јер их је чувала унутар себе,
далеко од Петриних очију. Њихова девојчица је
можда стасала у одраслу девојку, али свакако
ничим није заслужила да посматра како јој мајка
полако вене након сваког послатог писма.
Јасна би се каткад и расплакала, да... Једини
сведоци њених суза била су насликана зелена
пространства, која су висила на зидовима њиховог
дневног боравка; ко би рекао да стваралац тих
спокојних поља и брежуљака води битку са
сопственим разумом. Било је тужно гледати
мештане који се њиховом пријатељу Сави смеју,
јер свакодневно стоји под дудовима. Параноидна
шизофренија му је такође уз то донела несанице и
сумње да га неко прогони. Но, по његовим сликама
се тако нешто није могло ни претпоставити.
У тренуцима немарности, када би Јасну ћерка
разоткрила светиљком, она би брже-боље скрила
лице. И поред тога је била сигурна да је Петра
свесна свега што се тицало рата, па тако и боли коју
је њена мајка понекад безуспешно потискивала.
Већ је неколико сати писала писмо, када се Петра
појавила на вратима с потрепштинама за Растка;
постарале су се да му редовно шаљу одећу, лекове
и храну, чак не знајући ни каква га је судбина
задесила. Ствари су пристизале преко њихових
пријатеља, али још ниједном нису дочекале одговор
у сандучету.
„Мајко, идем накратко у шетњу“, рече Петра, након
што остави ствари на столу крај недовршеног
писма. „Треба ми мало свежег ваздуха. Нећу се
касно вратити, обећавам.“
Идем...
Ех, срећом па Петра барем није знала колико јој је
боли та реч наносила.
„Наравно, дете, иди...“ одговори јој, на трен одигавши
писаљку с хартије. „Знаш већ да се једино бојим
злих језика. Дај боже да не упаднеш у какву невољу,
људи умеју да буду свакаквих нарави...“
Петрин поглед бременито отежа, те Јасна удахну
дубоко не би ли пред ћерком деловала као чврст
ослонац. „Не бој се“, рече јој. „Где год отишле душе
оних који су овај пакао вратили, неће срести
несрећнике које су у њему спалили.“
На то Петра само благо климну главом, па
бојажљиво дохвати кваку. Пламен свеће са стола
обасја сваку црту њеног лица – било је језиво
колику су истоветне Растковим.
Врата се залупише.
Јасна је недуго потом завршила подугачко писмо,

па се обрела у спаваћој соби. На ноћном сточићу
стајала је слика с њеног и Растковог венчања. Међу
сватовима био је и Сава. Искрених осмеха, није било
потребе да размишљају о својим пореклима, које су
вешто крили. Петра тада још није ни била зачета.
С нелагодом се одвојила од слике, окренувши
се зидовима. Ни ови нису остали неукрашени,
улепшани Савиним портретима ње и Петре. Између
њих је стајала слика снегом покривеног Шида, с
погледом на упечатљиву цркву Светог Николе.
Колико год јој тешко падало да изађе из њихове
собе, требало је да неко и спакује то писмо и
потрепштине за Растка.
Јасна је још неколико пута прочитала писмо, као да
ће јој се његов одговор наједном појавити на другој
страни хартије. Пољубила ју је склопљених очију,
па се постарала за остало.
О, колико ју је радовало што Петрин дух није још увек
замро... Тада је ни Савине слике не би изнедриле из
беспућа. Кћер јој је остала једини сапутник.
Стога се трудила да сваким заласком сунца поврати
снагу, потребну за опстанак током ратних година.
Ако ни због кога другог, онда због Петре.
Међутим, нешто ју је тиштило док се сумрак
ближио. Утроба јој се уврну од помисли да се каква
опасност окомила на Петру, јер је већ требало да
стигне. Погледала је кроз прозор, али је улица била
самртно празна.
Јасна претрну од шкрипе врата, на чијем је
прагу стајала Петра. Немо јe зурила, тек помало
раздвојених усана. Погледом је прелетала преко
спакованих ствари, стежући међу прстима нешто
што Јасна није успевала да разазна у полумраку.
Но, као да се све око њене кћери смрачило.
„Дете, јеси ли добро?“, упита је Јасна. „Је ли се нешто
десило?! Говори, Петра, што си се тако укипила?! Је
ли је неко успео да их ослободи?“
Петра није ни трепнула.
„Да ли се Сава можда јавио, о њему још нисмо чули
ни речи!“
Када мало боље размисли, ништа им није јављено
још од првог пакета који су послали за Растка.
„Не бој се да ми кажеш, ако си се некоме поверила.
Знаш да ја не бих никада тебе... Разумеће мајка, али...
Па шта то држиш толико у руци, дај да видим. Шта
си то пронашла? Немој да кријеш ништа од мајке,
знаш колико ти верујем. Да те није неки момак
напао, о боже драги!“
Начини један корак, у истом трену када Петри
пројурише реке низ образе. У руци је стезала
згужвану коверту.
Јасни се заврте у глави.
„Отац“, Петра једва успе да прозбори. „Убили су га.
Још прекјуче изјутра. И њега и Саву.“
Јасна се скоро превали преко столице, повукавши
столњак за собом. Ствари се поразбијаше по поду.
Читава соба јој се поче превртати пред очима, али
једно никако није могло да јој промакне; желела је
да верује да се Растков и Савин последњи поздрав
ипак налазе негде скривени у пространству
насликаних пејзажа, слика које ће надживети
сваког крвника жељног рата.

Ненад Зубовић, IV4
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ПРОФЕСОРИ
У
ПЕНЗИЈИ

Када и
како сте
се одлучили да
ћете студирати
историју и да ћете
постати професор у
школи? Зашто?

Већ као дете, још у основној школи, знала сам да
ћу постати просветни радник. Одувек сам обожавала
децу, како сам расла све више сам примећивала како су сва
деца божија створења. Волела сам то како су деца интересантна,
оригинална, искрена... У седмом разреду сам имала феноменалног
наставника историје, то је био један млад професор пун ентузијазма. Тада
сам схватила да не желим бити учитељица, него наставница или професорица
књижевности са историјом. У Мађарској постоји могућност да се студирају те две
области заједно. Но, на првом месту ми је била историја. Толико се трагичних ствари дешавало око нас, а то сам
чула као мала од својих старијих чланова породице, па сам мислила да преобратим свет и да направим мир.
Пошто је моје име Ирена, што значи мир, хтела сам направити у својој средини мир, предајући о историјским
догађајима. Војводина и тада и сада била и остала вишенационална област, па ни у бунилу нисам мислила да
ћу после 11 година проведених у просвети доживети грађански рат, иако се доста тога осећало у ваздуху. Када
сам питала свог професора историје Лазара Ракића зашто нам се то дешава, тај шовинизам и национализам,
он ми је одговорио: „Ирена ми смо све урадили да у духу братства и јединства предајемо и тумачимо историју,
објективно и чињенично. Али, родитељи су били јачи од нас...“ Наравно, он тада није споменуо страни фактор.

Можете ли издвојити неки део свог
рада у школи као најбољи и најлепши и
који су то пројекти које сте радили, а
које ћете упамтити?
Мој најлепши и најинтересантнији део живота је био
управо када сам била разредна једини пут у својој
каријери. То је било од 1993. до 1997. године. Јако сам
се обрадовала када сам чула да сам добила одељење,
у том изузетно трауматичном времену. То доживљавам
као најлепши период своје каријере, иако сам
имала много лепих момената у истој. Имала сам их
захваљујући екскурзијама, одласцима у музеје... Доста
њих, нажалост, сматра да су данас музеји сувишни и
да је то демоде. Међутим, када одемо у иностранство
на екскурзије, видимо да су музеји пуни. Ко ће, ако
нећемо ми да негује на тај начин писане изворе,
материјалне изворе... Најлепши пројекат који сам
имала је пројекат из мултикултуралности. Њиме сам
доказала да ми ту мултикултуралност не морамо бог
зна како да негујемо, него да су на овим просторима
увек постојале различите везе између овдашњих
измешаних народа. Кроз векове и историју склапали
су се мешовити бракови и деца која су учествовала
причала су нам о свом породичном стаблу и наслеђу и
тиме показали да итекако познају претке и шта су били
по националности, занимању, које су имали врлине и
мане...
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То ми је било изузетно драго! Када је у посету
долазила пријатељска Гимназија из Крања, одабрала
сам неколико деце да певају на разним језицима
песме о љубави и слободи. Тиме сам хтела рећи да
су љубав и слобода итекако актуелни, кроз песму и
националну ношњу.
Како проводите, сада, слободне дане у
пензији и да ли Вам недостаје школа?
Више спавам и, наравно, сањам. У сну сам и даље са
вама, овде, у школи. Читам и имам више времена за
читање и информисање. Што се тиче информисања,
настојим да се одбраним од вишка информација, да
бисмо задржали духовно здравље, мир и хармонију и
те како је битно да знамо шта можемо да прочитамо,
слушамо и гледамо, а шта је на уштрб нашег
целокупног здравља. Планирам многа путовања.
Такође, планирам да се бавим баштованством и
здравом храном. Планирамо се преселити на Ченеј
где бисмо покренули органску производњу син,
супруг и ја.

проф. Ирена Миодраговић

Шта је кључно за једног професора
како би он био добар професор?
То је једно комплексно питање, али ја ћу пробати
да га поједноставим. Сигурно да је пресудна
љубав према деци. Такође, веома је битно имати
добру, остварену и реализовану комуникацију;
не само са ученицима, већ једнако тако и
са њиховим родитељима, али и колегама и
сарадницима у току рада. Рекла бих да је врло
битна стручност професора у раду, било ког
профила, као и континуирано усавршавање.
Међутим, од велике важности је знати пренети
то знање. Ово би били предуслови за једног
доброг професора.

Шта је то што је одржавало Ваш
ентузијазам кроз године рада у
школи?
Верујем да сам одговором на прво питање
делимично одговорила и на друго. То је управо
та љубав према деци, према ученицима коју
је увек битно нагласити. То је нешто што је у
овом послу од великог значаја и што у ствари,
стално доноси нове изворе задовољства кроз
њихове резултате. Наравно, ту не мислим на
резултате само у официјално показаном знању,
а поготово не мислим само на реализацију
наставе. Ту мислим на све начине како се то
може видети кроз успешност тих младих људи,
што се не може мерити само кроз наставу, већ
и кроз све видове ваннаставних активности.
Нису то само такмичења, него су и успеси на
пријемним испитима, учешћа у ваннаставним
активностима, хуманитарним акцијама као
што су давање крви, пружање прве помоћи или
активности Црвеног крста...

Шта је то што
је одржавало Ваш
ентузијазам кроз
године рада у
школи?
То питање није лако,
али је можда најважније
истаћи управо ту
посвећеност послу;
колико год је он леп,
толико је и захтеван.
Дакле, без добре
посвећености, не може
се очекивати да будемо
задовољни у раду.
Истакла бих да је битно
и да се то више види
кроз сусрете генерација, што се то види у току самог
школовања ученика. Наравно, кроз школовање се
доста тога примети и пропрати, али на тим сусретима
генерација који су на пет, десет или двадесет година…У
тим разговорима, са младим и успешним људима, доста
се тога пропрати. То доноси огромно задовољство
за тај посао, што је заиста немерљиво. Мени је то
импресивно за овај посао.
Волела бих да нагласим да сам од својих ученика могла,
док сам им била професорка, али и на сусретима,
могла заправо да учим и да пратим и новине; како
размишљају и како се дешавају промене међу
младима…Они су мени једнако пружали колико и ја
њима. Такође, ово је порука мојим младим колегама у
струци и ван ње. Када виде како ти млади људи постају
дивни, зрели, способни и успешни на свим пољима
то ће у њима непрестано будити ентузијазам. Мени је
доста значило што су међуљудски односи, овде у нашем
колективу, изузетно квалитетни, са пуно уважавања
и са лепом сарадњом. За мене је то било значајно,
не само у раду са ученицима, већ и у једној лепој
атмосфери међуљудских односа.
Како проводите слободне дане у пензији
и да ли Вам недостаје школа?
Откад сам пензионер, као и већина других, сада
сам успела да поразговарам са неким људима који
су се раније пензионисали. Не можете све постићи
док радите и док сте у сталном темпу. Тек сам сад
схватила да ми је стварно био потребан одмор. Имам
и посветила сам више времена шетњи, читању књига,
позоришту, биоскопу, дружењу са пријатељима. То
заиста нисам могла да постигнем уз све породичне и
пословне обавезе.

проф. Добрила Јеловац
Теодора Жерајић II10
Марко Марић IV5
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Сећање на професорку Гоцу Беквалац
проф. Ибоја Чепреги

Зашто сте изабрали ову
професију?
У ствари, у то време није било много избора.
Заправо сам хтела да будем ветеринар, али
у Новом Саду није било факултета за тај
смер, па сам на крају уписала биологију.
Ни након завршетка студија нисам имала
превише избора. Прво сам почео да
предајем у основним школама, а затим
1983. у Светиној, која је тада била средња
педагошка школа. Била сам срећна што сам
могла да се сместим и уживам у предавању,
јер мислим да је рад са децом/ младима
најлепши.

Шта Вам се највише свидело у
Гимназији?

Професорку Ибоју Чепреги не
треба никоме представљати.
Омиљена професорка
генерација и генерација,
која је отишла у пензију у
октобру прошле године након
четрдесет и две године рада.
Разговарала сам с њом о
њеном раду, њеним најлепшим
тренуцима и показала ми је
неколико фотографија својих
најдражих успомена.

Hévízi Laura III1
Преузето из часописа Fürkésző,
текст са мађарског језика превела Pápista
Nikolett II1
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Као што сам рекла, првенствено је то
сарадња са мојим ученицима. Многа
такмичења, путовања и пројектних радова
могли су се остварити само заједничким
радом. Тако сам и ја научила пуно тога од
ученика. Поред тога, моје колеге су учиниле
свакодневни живот лепшим, посебно моји
пријатељи из разреда са којима сам радила
заједно.
Имате ли поруку за своје бивше
ученике?
Укратко, без обзира на тренутну ситуацију,
бирајте ону професију која вас заиста
занима и коју волите јер ћете у томе бити
успешни. Путујте, читајте и учите језике!

“Мој пут се огледа у очима
других, а ако желим да
се пронађем, онда ми је
потребан овај компас.”
Пауло Коељо

Пешкир за
плажу и
стопирање
кроз галаксију
олико пута су вас питали ,,Шта бисте
понели на пусто острво?” Мој одговор је:
Сони ридер, Ај-пед од 64 ГБ…и соларно
напајање за њих. А, цела меморија
напуњена књигама. Тек да имате
представу ко пише овај текст. Па, још
ако се позабавите мало рачунаром – једна књига у
просеку 1 МБ у ПДФ-у, epub или моби формату, их!
Схватили сте још нешто – да ли е- књиге или књиге
на папиру, за мене ту нема дилема Нова су времена
и нове технологије.
Понела бих и пешкир, јер ме је у давно прочитаном
,,Аутостоперском водичу кроз галаксију” њен
аутор, Даглас Адамс, убедио да је то предмет
за кога у сваком тренутку морате знати где се
налази. Урнебесна књига, како је сам писац назива
трилогија из пет делова, о авантури неприлагођеног
Земљанина Артура Дента кога пријатељ ванземаљац
спасе у последњем тренутку пре него што
недуховити Вогонци, од којих је и еволуција дигла
руке, униште Земљу. На свом потпуно непланираном
путу кроз галаксију сусреће се са параноидним
андроидом Мартином, председником свемира,
Запходом Библброксом, барабом и лезилебовићем,
Трилијан/Тришом – Артуровом тихом патњом,
пангалактичким гргољ бластером – најтоксичнијим
алкохолним пићем, генератором невероватноће
и низом суманутих ликова, ситуација и ствари.
Прошле године је објављен и шести део трилогије
,,Још само ово”, Оина Колфера, који је достојан
наставак авантура. Узгред, 25. мај је проглашен
Даном пешкира (Towel day), а ове године се глобално
слави 60 година од рођења култног писца Дагласа
Адамса. Препоручујем и Адамсову ,,Холистичку
детективску агенцију Дирека Џентлија”, такође
смешна прича о ,,детективу” који решава случај
запелог кауча, појаве коња у купатилу, полуделог
електричног фратра, бесног отпуштеног уредника,
питајући се шта да уради. Кад смо код детектива и
смеха прочитајте ,,Досијеи о Спелмановима”, Лисе
Луц. Прича о необичној породици у којој су сви
детективи, па и дванаестогодишња сестра славне
јунакиње Изабел. Кад родитељи желе да сазнају
шта се дешава у животима њихових ћерки, они
постављају прислушне уређаје, разговарају у соби
за ислеђивање, прате им потенцијалне момке, а све
проблеме решавају међусобним уценама.

Такође смешна, али и дирљива и ексцентрична
књига је ,,Необичан догађај са псом у ноћи”, Марка
Хадона. Главни јунак, дечак Кристофер, не трпи да
га додирују, мрзи жуту боју, зна све земље света и
њихове главне градове, као и све просте бројеве
до 7057. Његов пас је убијен и Кристофер креће у
истрагу бележећи своја открића у роман, чија су
поглавља прости бројеви.
Но, да се вратимо хумору – две књиге хрватских
аутора уз које ћете се грохотом смејати читајући их.
Прва је ,,Осми повјереник”, Рената Баретића. Млади
политичар у успону бира ухваћен од таблоида на
намештеној папарацо слици са неком старлетом и
за казну га пошаљу на најдаље острво да успостави
локалну вест. А, на острву нема сигнала за мобилни,
ни телефона, ни струје, ни канализације, ни
трајекта до њега. Али, има – две цркве без иједног
свештеника, низ живописних ликова потомака
аустралијских гастарбајтера који говоре необичним
језиком, веселог избеглице из Босне и жене са
тајном. Низ водвиљских ситуација и обрта. Друга
је ,,Чудо у Поскоковој драги”, Анте Томића, донекле
слична, али потпуно другачија. Отац са три сина
живи у забити Лике. Сами, потпуно одвојени од
било каквог друштвеног контакта, посебно женског,
неприлагођени, почињу да се мењају тек кад
један од браће нађе жену. О којим аутистима ради
показаће вам пример да када им у полураспаднутом
југу дођу два радника електродистрибуције да им
наплате дуг – они их киднапују и држе као таоце.
За љубитеље епске фантастике препоручујем,
наравно, Г. Р. Р. Мартина и његову серију ,,Песму
леда и ватре”. Али, упозорење! Епопеја је написана
у пет књига, од којих свака има по осамсто
страна. Међутим, ко их узме у руке, тешко ће их
отпустити. Прича романа смештена у недефинисани
средњевековни период, описује односе између низа
породица – кланова, пуна је завера, тајних и јавних
љубави, мржња и девијација, ратова за престо од
мачева.
И, тешња на врху торте је одлична књига ,,Морамо
да разговарамо о Кевину” жене писца, мушког имена
Лајонел Шрајвер. Књига написана у форми писама
мајке и супруге Еве мужу. Кроз писма развија се
хронологија догађаја у породици Хачадуријан који
је довео до тога да је њихов петнаестогодишњи
син Кевин извршио масовно убиство у својој школи,
убивши девет особа. Вишеслојна књига која ће
вас натерати да се љутите, подржавате, чудите и
изненађујете. Равнодушни свакако нећете бити.
Трудила сам се да се задржим на књигама са
занимљивом причом, које не можете испустити из
руку. Биће прилике и за препоручивање оних са
озбиљнијом тематиком (Кевин је био изузетак).
МАЛИ НАПОРИ, ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ – ЧИТАЈТЕ.

Текст преузет из Гимназијалца бр. 25, 2012. год.
Гордана Беквалац, професор
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IN MEMORIAM
Са осећањем неверице, огромног губитка,
опраштамо се од наше колегинице,
професорке физике, Гордане Беквалац.
Опраштамо се са дубоким поштовањем за њен
осамнаестогодишњи рад у нашој Гимназији.
Одељења првих, других и трећих разреда
изгубили су врсну професорку.
Педагошки колегијум остао је без члана,
а Стручно веће за наставу физике без
председнице. Одељење трећег три изгубило је
вољеног одељењског старешину!
Тим за међупредметне компетенције и Тим за
дигитални развој школе остали су без члана,
који је био права локомотива за дигитални
развој школе. Остали смо и без администратора
платформе Оffice365... Остали смо, а то нам је
највећи је губитак, без драге особе, неког ко је
имао своје посебно место међу нама.
Твитер заједница изгубила је једну од својих
интелектуалних лидерки. Добро информисана,
на дневном нивоу коментарисала је свет
и догађаје око себе. Са дискретном дозом
хумора, са јасном вредносном поставком,
критички, али никада грубо, освртала се
на актуелне појаве. У Гимназију „Светозар
Марковић“ стигла је 1.9. 2001. године из
Oсновне школе „Бранко Радичевић“ и врло
брзо ухватила корак у новој средини. Приликом
упознавања тада је рекла: „Ја сам Гордана, али
не волим кад ме тако зову, зови ме Гоца“. Тако
је остало до данас.
Наглашена индивидуалност и замишљеност
над звезданим небом чинили су Гоцу
препознатљивом. Била је трагалац за истином
и смислом, показивала склоност да о стварима
око себе размишља и истражује. Своју
емоционалност покушавала је да стави у други
план, можда чак и да прикрије. Али сви, ми,
који смо је дуже познавали, знали смо, колико
је дубок искон њених осећања и од каквих
свилених нити је била њена душа саткана. Иза
снажне фасаде интелекта и иза огромне радне
енергије била је скривена њена нежна и крхка
унутрашња природа.
Одлазак професорке Гоце огроман је
губитак за нашу образовну заједницу. Њена
посвећеност физици, као и образовно- васпитном раду, богато искуство,
интелигенција и креативност чинили
су је јединственом. Пратила је актуелне
тенденције у науци, стручно се усавршавала,
а у 2019. години у професионалном развоју
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стекла је звање педагошки саветник. Била
је водитељ обука за реформу гимназија, са
лакоћом је уводила интердисциплинарни
приступ и практиковала пројектну наставу,
иновирала и осавремењивала приступ раду.
Физика у Симпсоновима, Фестивал науке,
Ноћ истраживача само су делић из богатог
репертоара њених активности. Волела је свој
посао, волела га је, можда, чак, више од свега!
Основну и средњу школу завршила је у
Зрењанину, потом 1982. године долази у Нови
Сад и уписује ПМФ, Oдсек за физику. Током
студија изгубила је мајку, што је на њен живот
оставило дубок и неизбрисив траг, који се до
задњег тренутка могао препознати.
Тиха и сетна, помало чак и стидљива, са
огромном радном енергијом, Гоци никада
ниједан задатак није падао тешко. Волела
је изазове и са изузетном инвентивношћу и
смислом за естетику креирала је у сарадњи
са ученицима постере, плакате и различите
материјале за учење и рад. Идеје су се у њеној
глави зачас претварале у слике.

ФАРАДЕЈ, МЕKСВЕЛ, ТЕСЛА - ПРИСТУП
ИСТРАЖИВАЊУ ЕЛЕKТРОМАГНЕТИЗМА била је
тема њеног дипломског рада
У уводном делу истакла је следеће цитате
великих научника који су били мото тог рада:
Сваки човек је јединствен. И свако у
историјској поворци има одређен задатак и
одређено место. (Максвел) и Мени не треба
помоћ него тешкоћа. Што теже, то боље. Ја
најбоље радим у борби!
(Никола Тесла).
Смисао ових изрека води нас ка разумевању
њене животне позиције. А то је мисија коју
је Гоца обављала кроз посвећен образовно-васпитни рад, као и избегавање оног што
зовемо линија мањег отпора и избор тежег пута
као и стално трагање за изазовима.
Завршила бих ово сећање на нашу Гоцу
парафразирајући речи Николе Тесле:
Смрт не постоји, а самим тим сазнањем, треба
да нестане и страх од ње! И запамтите: ниједан
човек који је икада постојао, није умро. Када се
тај тренутак, који зовемо смрт, догоди човек се
у светлост претвара и као такав и даље постоји!
Директорка Гимназије „Светозар Марковић“
Татјана Вукадиновић

Ако се посматра њена професија, неоспорно
је да је Гоца била несебично посвећена
својим ђацима и физици, коју је она увек
умела да учини занимљивом и забавном
науком, у шта су се увериле генерације и
генерације гимназијалаца. Она је таква
била и као педагог, трудећи се и успевајући
да успостави добар и присан однос са
ученицима којима је предавала. Таквих
истинских и правих професора је веома
мало, тако да је њен нагли и неочекивани
одлазак сигурно велики и ненадокнадив
губитак за нашу гимназију.
Ја бих се овде ипак задржала на неким
детаљима наше дугогодишње колегијалне
сарадње, које су нас повезале и
пријатељским везама. Као професор, Гоца
је била маштовита и радознала и увек је
настојала да уз предавања ученицима пружи
и нешто више, организујући предавања
професора универзитета, забавне квизове и
разне друге пројекте, како би гимназијалци
боље упознали и заволели физику. Она је у
томе заиста и успевала и ти њени педагошки
пројекти су били врло интересантни. Пошто
сам ја водила новинарску секцију, често смо
је позивали да за „Гимназијалац” или „Светин
лист” да интервју или да сама напише чланак о
тим својим наставним иновацијама. Она се увек
одазивала на те молбе, њени текстови су увек
били радо читани и ја сам поносна на ту нашу
сарадњу.
Речено је већ да је она била изврсна
професорка, у шта сам се и ја сама осведочила
као родитељ. Мој син Вања, који је увек
одлично знао физику, ишао је једно време на
додатне часове код Гоце Беквалац, која га је
тада припремала за такмичење. Са тих часова
он се увек враћао задовољан и вољан да још
марљивије учи физику. А мени је посебно
остало у сећању то што је Гоца њему и другу са
којим је заједно учио, доносила бомбоне, да
им и тако улепша часове физике. Те бомбоне
су мене посебно дирнуле, јер сам у том детаљу
препознала Гоцину љубав према деци. Ја сам
сигурна да су ти часови физике и такав њен
приступ код Вање развили жеђ за знањем и
вољу за учење, као и да му је она постала један
од узора у животу.
Још једна ствар је повезала Гоцу и мене, а то
је њена велика страст ка читању. Будући да је
била физичар, Гоца је била врло верзирана и
у домену нових дигиталних технологија, тако
да је она прва у нашој гимназији интензивно

почела да чита електронске књиге. Гоца
је тако и мене увела у свет електронских
књига и несебично је делила своја знања о
томе, размењивале смо књиге и пуно смо
разговарале о њима. Притом је Гоца претежно
читала нова дела савремених аутора. Имала
је у томе изоштрен литерарни укус, тако да је
она често и мени, као професору књижевности
откривала одличне романе страних писаца,
који су увек били вредни пажње. И то је био
други разлог њених честих појављивања на
страницама наших школских новина, где је
она гимназијалцима духовито и занимљиво
препоручивала књиге које би они требали да
прочитају. Мени је остао у сећању последњи
њен такав чланак из „Гимназијалца” у којем је
она, пишући о томе шта човек треба да понесе
на пусто острво, записала да би она понела
ајфон и ридер са соларним пуњачем, напунила
их добрим књигама и читала из по цео дан…
Гоца на жалост, није дочекала да оде на неко
острво са ридером испуњеним књигама,
да се мало одмори од ове наше школске
свакодневице, испуњене непрестаним радом,
журбом и бригама. А нама је сада остало само
да је се сећамо и да је памтимо са тугом…
Слава јој!
проф. Нада Хложан Шљапић
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