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ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
Основана је 1870. године у Ваљеву, као дворазредна Гимназијска
реалка, школске 1874/75. године добија трећи, а 1875/76. и четврти разред.
Тек 1893/94. школске године отворен је пети, а следеће и шести
разред. Године 1898. виши разреди се укидају и Ваљевска гимназија је поново
сведена на четвороразредну.
Школске 1903/04. године поново је уведен пети, а следеће и шести
разред. Године 1904. започета је изградња, а 1906. годинесе Гимназија
уселила у своју садашњу зграду.
Покушај са увођењем и седмог разреда 1907. године није имао
подршку државних органа, те је после две године овај разред укинут. Седми
разред отворен је поново 1912. године. Потпуна осморазредна Гимназија у
Ваљеву постаје школске 1913/14. године. Јуна 1914. године обављен је први
виши течајни испит у овој школи.
У току Првог светског рата Гимназија је радила само 1918. године и
то без осмог разреда.
Између два рата школа ради као државна потпуна мешовита реална
Гимназија у Ваљеву, с тим што је почетком школске 1940/41. године
подељена на две мешовите гимназије (Прву и Другу).
Обе школе су наставиле рад и под окупацијом. Прва гимназија
претворена је априла 1942. године у Мушку, а Друга у Женску гимназију.
После ослобођења обе гимназије су у марту 1945. године наставиле
рад, с тим што су поново претворене у мешовите. Као Прва и Друга
гимназија, школе су издвојено радиле до краја школске 1950/51. године.
Издвајањем виших разреда обеју ваљевских гимназија, основана је
почетком школске 1951/52. године тзв. Виша гимназија, која је смештена у
зграду основне школе у улици Милована Глишића број 45.Септембра 1966.
године Гимназија поново добија своју зграду, проширену и адаптирану за
потребе савремене наставе.
Поводом прославе стогодишњице постојања и рада Ваљевске
гимназије председник СФРЈ Јосип Броз Тито, Указом бр. 94 од 25. V 1970.
године, одликовао је ову школу Орденом заслуга за народ са златном звездом.
Одлуком Савета школе од 26. V 1970. године ваљевска Гимназија
добија име „Владимир Иљич Лењин”, а установљен је и Дан школе - 22. IV.
Услед промена у организовању, школа је два пута мењала назив:
ООУР за усмерено образовање „Владимир Иљич Лењин” у саставу Радне
организације за усмерено образовање „Ваљево” и Радна организација за
усмерено образовање „Ваљевска гимназија Владимир Иљич Лењин”, да би се
8. VI 1987. године радни људи, тајним гласањем на референдуму, изјаснили да
школа носи назив: Ваљевска гимназија „Владимир Иљич-Лењин”. На
референдуму одржаном 26. IX 1989. године радници школе су тајним
гласањем одлучили да школа носи назив ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА, а за Дан
школе је одређен 23. XI - дан оснивања Гимназије у Ваљеву.
Културно-просветна заједница Србије 21. XII 1995. године додељује
Вукову награду Ваљевској гимназији за изузетан допринос развоју културе у
Републици Србији и свесрпском културном простору.
На предлог Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског
Господина Милутина, Свети Архијерејски Синод Српске Православне
црквеодликовао је Ваљевску гимназију 5. II 2008. године Орденом Светог
Саве II степена за њен дугогодишњи плодотворни васпитно-образовни рад.

УВОД
„У реч ће опет поново стати
цео свет што је реч створила.“
Петар Пајић
Један од оснивача и теоретичара Медиале, чудесни сликар Леонид
Шејка у књизи „Трактат о сликарству“ која је 1965. године завреднела Нолитову
награду говори о традицији као нити која повезује прошлост и будућност. За
Ваљевску гимназију је школска 2014/15. година била година интензивног рада на
традицији – присећању, истраживању и проучавању прошлости, а у корист
стваралачких активности усмерених пре свега на будућност реке младих људи
која непрекидно тече њеним наставним просторима.
У школској години коју овај Извештај третира подсетили смо се
чињенице да је историја наше школе нераскидиво повезана са историјом нашег
народа и тужним догађањима од пре сто година када су се први матуранти
Ваљевске гимназије, надахнути патриотским осећањима, право из ђачких клупа
отиснули у вихоре Великог рата, а просторије наше школе претворене у део
Ваљевске болнице - поприште великих патњи и огромних људских страдања. И
жртви међу којима је био и директор Ваљевске болнице – доктор Селимир
Ђорђевић, професор хигијене у Ваљевској гимназији. Подсетили смо се и низом
креативних достигнућа (позоришна представа, приредбе, комеморативне
свечаности, учешћа на конкурсима...) покушали да искажемо своју захвалност
прецима чије жртвовање је обезбедило нашу садашњост и будућност, али и
онима који су нам оставили немерљиво културно и научно наслеђе (Мокрањац,
Бранислав Нушић, Михаило Петровић Алас...).
Устројили смо и „Галерију знаменитих“ као збирку портрета великана
наше и светске науке и уметности који улепшавају портале наше школе.
Дефинисали смо и леп обичај да се у „Галерију знаменитих“ улази манифестацијом која подсећа на научни или уметнички допринос знаменитих, не
заборављајући и најзнаменитије ученике Ваљевске гимназије чији портрети
красе централни хол Ваљевске гимназије. Посебно истичемо да су се актуелни
чланови САНУ, сликар Љуба Поповић, песник Матија Бећковић, математичар
Миодраг Матељевић и класични филолог Александар Лома одужили предивним вечерима за ученике и професоре своје школе и грађане Ваљева.
И овогодишњи Извештај Ваљевске гимназије је својеврстан допринос
традицији наше школе, јер излази у години када обележавамо 120 година од
првог Извештаја Ваљевске гимназије из 1894/95. школске године и години
када обележавамо 50 година непрекидног излажења Извештаја.
Вредно је напоменути да су у току ове школске године професори
Ваљевске гимназије, заједно са колегама из целе Србије, указали на неоправдано и недопустиво неповољан статус своје професије и у таквим околностима, својим активностима и ангажовањем на откривању и креативном
исказивању културних и научних склоности наших ученика, доказали да раде
најлепши посао на свету и да ће рад, љубав и посвећеност младима заувек
красити нашу Ваљевску гимназију.
Војислав Андрић
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Kрај је ту.
Да га опипаш прстима
Да га повучеш за косу
Kрај да из себе изнесе
Одлазити
Одлагати
Одагнати
Kада?
Није ми знано али ускоро
Ти мораш да одеш ускоро
Ја морам да те пустим
Наше наредно није
Чак ни блиско
Мада личи
Не очајавај
Морало је да буде
Горко је
Ја те нећу следити
То знаш
Пусти своје гране...

Марија Стефановић, ученица III-4,
победница литерарног конкурса Вуково звоно,
финалиста XXII Поетског конкурса „Десанка Максимовић”
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ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
„Одушевљен изгледом и ентеријером гимназијске зграде, свестан
њене богате традиције и резултата које остварује, при сваком уласку у школу
имам нека лична сећања. Последњих година сам почаствован да је више мојих
књига представљено у њој, да су све промоције биле добро посећене као и
вечерас представљена књига „Бесмртни витезови ваљевског краја у ратовима
1912-1918: витезови Карађорђеве звезде“ у издању Међуопштинског историјског архива уз финансијску потпору Министарства културе и информисања
Републике Србије и општина Колубарског округа. Промоција је била веома
добро посећена, а атмосфера свечана и пријатна. Жао ми је што сви они који
су желели и покушавали нису могли ући.“
14. XI 2014.
Милорад Радојчић, аутор књиге
„У Ваљевској гимназији осећа се дух великих и знаменитих личности,
духовника, научника и уметника. То су људи који су трасирали пут
интелектуалне врлине. Они су нам даривали културну баштину. Захваљујем
се Воји Андрићу што ми је пружио прилику да данас кажем неколико речи о
свом професору, ментору, декану и академику Миодрагу Матељевићу који је
од данас симболично присутан у згради ове школе не само по делу које нам је
подарио већ и као знаменита личност.“
28. XI 2014.
др Мирољуб Албијанић, професор математике
„Ваљевска гимназија је основала „Галерију знаменитих“. Сматрао сам
да је Ваљевска гимназија посебна и да негује посебан дух и десило се и више
него што сам очекивао. Осећам захвалност и узбуђење. Покушаћу нешто да
урадим да оправдам ово признање. У Србији има мало духа и културе.“
28. XI 2014.
академик проф. др Миодраг Матељевић
„Овај пут, с Матијом, за његов рођендан, у његовој Гимназији. Два
колашинска ђака, један песник, други његов тумач. О Матији се мора и
мислити и говорити најбоље. И он и ја, међу својима.“
29. XI 2014.
Драган Лакићевић, књижевник, уредник СКЗ
„Један од најлепших дана у мом животу је радовање мом рођендану у
Ваљевској гимназији 29. XI 2000+14.“
29. XI 2014.
академик Матија Бећковић, песник
„Драги наши Ваљевци, Хвала на срдачном дочеку и доброј вољи да се
дружимо и поделимо лепе тренутке.“
15. XII 2014.
У име Филолошке гимназије из Београда,
Теа Пухарић, редитељка
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„Неуништиви Ваљевци, Ваша Гимназија, њена првобитна лепота сија
истим сјајем као када је зидана. Ваш однос према овом просветитељском
храму нада је да нисмо престали да чувамо оно што нам помаже да узрастемо
у достојне синове и кћери сјајних предака. Господ нека вам помогне да
достојанство пренесете потомцима!“
16. XII 2014.
др Љубомир Ранковић и Предраг Тојић,
приређивачи трокњижја ,,Колубарска и Церска битка“ Шабац
„Необично ми је драго што сам имао прилику да говорим у овој
Институцији која је на прагу сто педесет година трајања!“
16. XII 2014.
Ратко Вукелић, Лазаревац
„Ваљевска гимназија је по свему судећи на нивоу Кембриџа. И
директор Гимназије Војислав Андрић знањем припада Кембриџу. Одавно
нисам видела правог човека на правом месту, као што је случај са Ваљевском
гимназијом и њеним директором.“
10. III 2015.
Вида Огњеновић, књижевница
„Ушавши у Ваљевску, присетио се своје гимназије у Сомбору у коју
сам улазио са страхопоштовањем. Са истим осећајем сам вечерас закорачио у
вашу предивну школу. Радује ме да у Србији постоје овакве Гимназије. Онај ко
је направио овакву школу знао је шта оставља, али имао је и коме да је остави.“
10. III 2015.
проф. др Чедомир Чупић
„Са носталгијом сам приступио овој гимназији. Диван амбијент,
отмена публика и светла традиција надахњују ме на што боље речи.
Промоција „Живота у невремену“ доживела је леп пријем и испунила ме
задовољством.“
10. III 2015.
проф. др Драгољуб Мићуновић
„Пуно поштовање према овим зидовима и свим великанима ове
институције, велико хвала господину Андрићу за дивно вече. Моје је велико
задовољство јер сам овде био и пре четири године. Чак и да ме не зовете, доћи
ћу опет.“
13. III 2015.
Божидар Божа Маљковић, кошаркашки тренер
„Овде сам увек имао позитиван комплекс. Мало стида, и мало страха
да се што не изблејим... Хвала вам на дивном пријему.“
17. III 2015.
Божо Копривица, књижевни критичар

4

„Захвалност за гостопримство у увек гостољубивом Ваљеву.“
17. III 2015.
Филип Давид, књижевник
„Какав диван дан! Љубичин (Љубица Марић) рођендан у Ваљевској
гимназији! Чудесни милиграм среће! Хвала!“
18. III 2015
др Ана Котевска, музиколог,
„Дивно је било говорити о музици Љубице Марић у Гимназији у којој
је она похађала I и II разред 1920/21 и 1921/22.“
18. III 2015.
др Мелита Милн, музиколог
„Лепа вам је школа!“
18. III 2015.

Дуња Калами, виолина

„Дивно је певати Љубици у част у сали Гимназије из које је она
потекла.“
18. III 2015.
Анета Илић, сопран
„Лепо нам је било свирати у дивној сали чувене Гимназије.“
18. III 2015.
Стана Крстајић, трио Donne di Belgrado
„О „Зрацима“ говорио, о Јованкиној прози, а Она, лично, све нас је
прозрачила... “
1. IV 2015.
Радован Бели Марковић, књижевник
„Ваљевска гимназија одувек, увек и заувек, сјајем величанственог
амбијента, стилом, духом, комуникацијом, афирмацијом културних вредности
- оплемењује! Под нашим сводовима се и ја тако осећам, када представљам
своју књигу кратке прозе „Зраци“ у издању београдског „Партенона“ и са
рецензијом књижевника Радована Белог Марковића и Драгана Лакићевића.
Свим генерацијама ученика и професора ове школе желим да блистају
зрацима успеха и свестране остварености!“
мр Јованка Божић, професорка социологије,
1. IV 2015.
ауторка књиге „Зраци“
„Велика је част, чак дар од Бога бити 3. априла у Гимназији у Ваљеву,
у лику Надежде Петровић на дан стогодишњице смрти велике сликарке и
добровољне болничарке, која је бранећи Отаџбину, на овом месту положила
свој живот! Хвала Скупштини Града Ваљева, хвала Гимназији у Ваљеву,
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хвала мом другу Воји Јовановићу. Изнад свега ХВАЛА Надежди Петровић
што је постојала у оваквом облику! С поштовањем и љубављу.“
3. IV 2015.
Биљана Ђуровић, глумица
„Веома сам почашћена и захвална што сам имала прилику да
представим свој роман у овој дивној Гимназији и пред препуном салом
младости и лепоте. Увек ћу радо учествовати у свим вашим активностима где
могу да дам свој допринос. Хвала директору, свим ђацима и професорима.“
12. V 2015.
мр Гордана Залад, ауторка романа „Плава тишина“
„Жар радозналости светлео је у очима присутних на промоцији књиге
Гордане Залад „Плава тишина“. То ме је више обавезивало у представљању
вишезначности ове уметничке саге о голооточким затвореницама и
указивању, како на све аспекте ове трагичне епохе, тако и на потребу
историјске етичке катарзе.“
12. V 2015.
мр Јованка Божић, професорка социологије
„Неописив је осећај бити део оваквог конкурса и част ми је што сам
баш ја била део њега “
15. V 2015.
Хелена Петровић,
прошлогодишња победница
Поетског конкураса „Десанка Максимовић“
„Али једног дана... поезију ће сви писати!“
15. V 2015.

Радмила Петровић,
овогодишња победница
Поетског конкураса „Десанка Максимовић“

„Међу овим светим зидинама, у храму образовања осетио сам све своје
како преда ме слећу узвишени. Чуо сам шапат молитве мог духовног оца и вечно
живог духовника Светог Владике Николаја и умилне речи моје мати Десанке!“
15. V 2015.
Милан Анђелковић, глумац и песник,
финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
„Посебна је част бити део оваквог такмичења. Песници су посебне
душе. Сви смо ми деца Десанке Максимовић.“
15. V 2015.
Јелисавета Аџић III-6,
финалиста Поетског конкураса „Десанка Максимовић“
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„Хвала вам што сте били дивна публика“.
18. V 2015.
Марша Ајвинс, америчка астронауткиња
„За мене је сусрет са професорима и ученицима представљао велико
задовољство. Захваљујем се на позиву директору др Војиславу Андрићу и
професорки Јованки Божић. Ми већ 21 годину негујемо пријатељство између
Гимназије „Трајан“ из Турну Северина и Ваљевске гимназије. Још један пут
могу рећи да пријатељство одолева времену, раздаљини и тишини. Као што је
говорио Габријел Гарсије Маркес: ,,Прави пријатељ, када те узме за руку,
дотакне ти срце“. Моје срце је остало овде.“
25. V 2015.
Др Кармен Булзан, професорка социологије
на Еколошком факултету Универзитета у Букурешту (Румунија)
„Ваљевска гимназија у мом животу има посебно и веома важно место.
Имао сам срећу да будем њен ђак и да од својих дивних професора будем
упућен ка раду, знању, култури и науци. Добио сам велику шансу да постанем
њен професор и уз помоћ и лични пример искуснијих колега израстем у
правог педагога, доброг методичара - наставника увек блиског младима и
њиховом сензибилитету. Имао сам и изванредну част да као директор Ваљевске гимназије, заједно са професорима и ученицима, нашу школу водим ка
звезданим висинама, никада незаборављајући њену традицију, њене великане
и њен значај за образовање, науку и културу Ваљева, Србије и савремене
цивилизације. За све шансе, за сва остварења, за све личне и колективне
успехе, велико ХВАЛА великој ВАЉЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ.“
31. V 2015.
Ваљевски гимназијалац Војислав Андрић
„По мом скромном мишљењу полазна идеја ДОМЕТА, као и сви
појединачни циљеви сасвим су успешно остварени. Сматрам да су свих
десетак програмам били вешто конципирани и на квалитетан, креативан и
занимљив начин реализовани. Овај наш заједнички „експеримент“ биће
коректна основа и добра матрица за неке друге гимназијске генерације, којима
„предајем штафету“. Без тог наставка ни наши ДОМЕТИ неће имати много
смисла и биће брзо заборављени... Иначе, била ми је част „заиграти“ у овој
нашој малој генерацијској репрезентацији, којој победе никад нису биле
императив (али је увек побеђивати умела и знала)!
2. VI 2015.
Бранко Антонић IV-8 (1976-1980)
„Школовање у Ваљевској гимназији је део идентитета сваког
гимназијалца и дужност части је вратити школи честицу знања које нам је
дала. Домете разумем као отворени и трајни позив гимназије свима који на ту
дужност заборављамо.“
4. VI 2015.
проф. др Марко Ђурђевић
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„Ваљевска гимназија је моја школа. Обликовала ме је, дала ми прилику
да радим оно што највише волим, да пишем, не постављајући ограничења, не
стављајући ме у калуп, већ дарујући потпуну слободу да се изразим.
Моја вољена школа омађијала ме је у два ујутру, ваздухом, који је био
другачији док смо у школи биле још само нас две, топлином коју сам
пронашла у тадашњој канцеларији новинарске секције, какву никад после
нисам осетила, нигде, а тражила сам, уз музику из оближњег ,,Биоскопа“, која
је лелујала кроз странице Гимназијалца, док сам ја, заљубљена у новине, у
атмосферу, у приче које је ваљало поређати и дати им коначан облик, полако,
али сигурно, постајала вечити ђак Ваљевске гимназије
Моја школа је учинила што нико пре и после ње није - да се пронађем.“
4. VI 2015.
Марија Терзић, некадашњи ђак,
сада студент мастер студија
на Филолошком факултету у Београду
„Најлепше време младости ми је било оно проведено у Ваљевској
гимназији (2006-2010). Гимназија ми је понудила много квалитетних
активности у којима сам проводила највећи део времена. Дебатни клуб нас је
научио истраживачком раду, размишљању, вештинама лепог изразавања,
сналажења у незгодним ситуацијама Новинарска секција ми је била једна од
омиљених. Професори су се трудили да организују доласке и књижевне
вечери познатих писаца, песника, историчара и говорника. Пружали су велику
помоћ при припреми за такмичења, како предавачку тако и моралну.“
4. VI 2015.
Љубица Јовановић, студент економије

Први Извештај Ваљевск гимназије 1894/95.
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ЛЕТОПИС
„Сећања имају снагу живота, а живот боју успомена.“
Иво Андрић

ЈУЛ 2014.
3-16.VII 2014. Ружица Стефановић, професорка историје, боравила у
Берлину на семинару немачког језика за професоре из иностранства.
5.VII 2014. Промоција књиге „Први ваљевски гимназијалци“ аутора
Здравка Ранковића. Свечана сала.
5.VII 2014. Оснивачка скупштина Удружења „Ваљевски гимназијалци“.
Свечана сала.
6-26.VII 2014. Мина Муњић II-4 и Милица Радојичић II-7, боравиле у
Немачкој (град Гослар) као добитнице стипендије Гете-института и
похађале Летњу интернационалну школу на немачком језику. Часове
редовне наставе новинарске секције похађала Мина Муњић, а филмске
Милица Радојичић. На почетку су радиле инцијални тест и биле
распоређене у највиши ниво познавања немачког језика, а на крају добиле
сертификат о познавању језика.
11-13. VII 2014. Ученица Сара Лазић III-1 полазник семинара ,,Едукуј себе
и друге“ на тему трговине људима. Семинар је одржан у Ваљеву.
15-16. VII 2014. Др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије одржао
два предавања за ученике и наставнике „Архимедесове“ Летње школе
младих математичара - Тара 2015.
18. VII 2014. Милена Милисављевић, професорка српског језика и
књижевности у Ваљевској гимназији, одбранила магистарски рад на
Филолошком факултету у Београду. Тема магистарског рада је „Наставно
проучавање путописне прозе у основној и средњој школи“. Комисију су
чинили: др Љиљана Бајић, редовни професор Филолошког факултета у
Београду (ментор), др Драгана Вељковић Станковић, ванредни професор
Филолошког факултета у Београду и др Марина Јањић, ванредни професор
Учитељског факултета у Врању. Милена је стекла академско звање
магистра филолошких наука (смер Методика наставе књижевности).
20-29.VII 2014. Матурант Ваљевске гимназије Давид Копривица освојио је
бронзану медаљу и постигао велики успех на 46. Међународној олимпијади
у Ханоју (Вијетнам). На тај начин Давид Копривица је поновио успех
остварен на претходној 45. Међународној хемијској олимпијади која је
прошле године одржана у Москви.
31.VII 2014. Конференција за новинаре поводом успеха Давида Копривице
на светском такмичењу из хемије, одржана у свечаној сали.Тим поводом
говорили су Давид Копривица, Момир Станојевић, професор хемије и
директор школе др Војислав Андрић.
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АВГУСТ 2014.
2-10. VIII 2014. Мр Миломир Романовић, академски сликар, учествовао у
Рогљеву (Неготин) у раду сликарске ,,Ехо-колоније“.
10-22. VIII 2014. У Истанбулу боравили Ана Грачанин II-7 и Бошко Јоцић
II-2 у Летњој школи немачког језика као добитници награде на
Међународном конкурсу ,,Каравани будућности“ који је захтевао да се
направи видео запис на тему ,,Моја будућност“. У летњој школи су усавршавали своја знања и стицали нова познанства кроз различите радионице:
позориште, плес, радио и видео. Ученике је пратила професорка немачког
језика Катарина Мирковић.
13. VIII 2014. Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок.
13. VIII 2014. Други програм Радио Београда јубиларну 20. награду
,,Тимочка лира“ доделио ученици Тијани Радовановић IV-1. Награда се
додељује за најбоље песничко остварење на књажевачком Фестивалу
културе младих.
15-20. VIII 2014. Миливоје Милинковић, медијатекар, аутор изложбе ,,Први
век Ваљевске гимназије“, презентовао албум фатографија из историје
школе у оквиру манифестације ,,Тешњарске вечери“.
15-20. VIII 2014. На Тријеналу визуелне и експерименталне поезије под
називом ,,Појам знака“ излагала и поезију говорила мр Јованка Божић. Она
је говорила и приликом представљања песникиња Милице Илић Гачић и
Снежане Чкојић.
16-23. VIII 2014. Професори математике др Војислав Андрић, Иванка Томић,
Вељко Ћировић и Владимир Мишић били су предавачи на Летњој школи
младих математичара „Љубовија 2014“. Школу су заједнички организовали
Подружница математичара Ваљево и Друштво математичара Србије.
20. VIII 2014. Наставничко веће.
25-31. VIII 2014. Сара Лазић III-1 Летњи волонтерски камп „Активирај се “
одржан у Омладинском центру у Лозници.
26. VIII 2014. На конференцији за медије представљени резултати
матураната на пријемним испитима за факултете о чему је говорила
психолог Гордана Аврамовић, а том приликом је матуранткињи Јелисавети
Новаковић додељена награда из Фонда ,,Гордана Лазаревић“, као највише
рангираној при упису на Филолошки факултет у Београду, Катедра за
српски језик и књижевност. Образложење изнела Вера Ваш, професорка
српског језика и књижевности.
29. VIII 2014. Ђачки парламент Ваљевске гимназије од 9 до 14 часова у
простору Клуба „Гимназијалац“ и испред Клуба организовао берзу уџбеника.
29. VIII 2014. Поводом почетка нове школске године у свечаној сали школе
приређен пријем, уметнички програм, за ученике првих и седмог разреда.
Добродошлицу је ,,малим бруцошима“, у име разредних старешина и
колектива, пожелео директор др Војислав Андрић. У уметничком програму
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учествовали су чланови рецитаторске, музичке секције и чланови
Драмског студија школе. Органиатор професорка Анђелка Видаковић
Цвркотић

СЕПТЕМБАР 2014.
1. IX 2014. Почетак школске године.
1. IX 2014. У сарадњи са Гете-институтом, наша школа је добила лектора за
немачки језик. Соња Урошевић, која је радила у Ваљевској гимназији до
2009. године као професор немачког језика, држаће лекторске вежбе како
ученицима двојезичног одељења на немачком језику, тако и професорима
који су укључени у пројекат двојезичне наставе.
2. IX 2014. Одржана конференција за медије о упису 29. генерације
,,Интеграла“ и пројектима популаризације математике. Ваљевска гимназија
и Подружница математичара Ваљево настављају своје редовне активности
и пројекте, попут школе за љубитеље математике ,,Интеграл“ у коју се
уписује 29. генерација полазника, и ,,Ваљевске методичке радионице“ за
наставнике. Ове године започињу пројекат ,,Популаризација математике у
сеоским школама“, који финансира град кроз Локални план акције за
младе. На конференцији за новинаре су говорили др Војислав Андрић,
директор Ваљевске гимназије и Вељко Ћировић, председник Подружнице
математичара Ваљево.
4. IX 2014. Одржани родитељски састанци за одељења седмог и првог
разреда. Говорио директор др Војислав Андрић који је изнео планове и
начин рада школе и позвао родитеље на сарадњу.
4-7. IX 2014. Поводом иницијативе да се Ваљеву врати биоскоп, ВАКУМ
(Ваљевска културна мрежа) је у бископу ,,Централ“ организовао филмски
фестивал ,,Паркоскоп“ у оквиру кога је у медијатеци Ваљевске гимназије
реализована филмска радионица за средњошколце. Резултат четвородневне
школе филма је краткометражни неми филм ,,А где ми је глава“ који је
изазвао одушевљење присутних када је представљен публици последње
вечери фестивала у биоскопу ,,Централ“.
7-13. IX 2014. Екскурзија матураната Ваљевске гимназије на релацији
Ваљево – Фиренца - Рим - Ватикан - Болоња - Венеција - Ваљево. Путовало
је 108 матураната, са пет разредних старешина, лекаром и вођом пута директором Војиславом Андрићем.
9. IX 2014. Ученици седмог разреда Ваљевске гимназије одељења
обдарених за математику посетили Народни музеј у Ваљеву и погледали
изложбу ,,Заборављено Ваљево-катастарски планови Ваљева између два
светска рата“. Мирослав Мијановић, директор Ваљевског катастра, један од
аутора изложбе, ученицима је говорио о изложби, о значају геодезије и
њеној вези са геометријом и математиком.
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Матурска екскурзија
11-28. X 2014. Првенство клуба ,,Крушик“ у шаху. Предраг Стефановић,
професор физике заузео шесто место.
13. IX 2014. Спортски дан ученика Ваљевске гимназије - излет у околини
Ваљева. Одељења VII-1, VIII-1, I-2, I-3, I-4, I-6, I-7 посетила Истраживачку
станицу ,,Петница“. Други разред био на Градцу. Ученици и разредне
старешине трећег разреда пешачили од школе преко Маркове столице и
Видрака до ,,Пећине“.
13. IX 2014. На Госпојинским сусретима црквених хорова учествовала
Јасмина Радић, професорка енглеског језика. Центар за културу ,,Ваљево“.
15. IX 2014. Седница Школског одбора Ваљевске гимназије.
15. и 16. IX 2014. Драган Ђурић, професор биологије учествовао на
конференцији ,,Ефективна настава и учење током студентске праксе“ одржаној
у Београду у оквиру пројекта ,,Развионица-подршка развоју људског капитала
и истраживању-опште образовање и развој људског капитала“.
17. IX 2014. Конференција за новинаре посвећена активностима Ваљевске
гимназије у области немачког језика. Том приликом говорили су професори
Соња Урошевић, Катарина Мирковић и Александра Јевтић и ученици
Ириина Станишић, Бошко Јоцић, Ана Грачанин, Мина Муњић и Милица
Радојичић који су боравили у Немачкој и Турској и учествовали у
реализацији програма на немачком језику.
17. IX 2014. У оквиру активности Подружнице за српски језик и
књижевност Колубарског округа представу ,,Љутити човек“ извели
ученици ОШ ,,Сава Керковић“ из Љига. Представа је рађена по мотивима
истоимене књиге у оквиру пројекта ,,Школа без насиља“, а пратили су је
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ученици 7. и 8. разреда. Организатори психолог Гордана Аврамовић и мр
Милена Милисављевић, професорка српског језика и књижевности.
18. IX 2014. Наставничко веће.
21. IX 2014. Манифестација ,,Немачки дан“ посвећена отварању првог
двојезичног одељења у Ваљевској гимназији уместо у селу Шушеока како
је првобитно планирано, због временских (нe)прилика, одржана у
просторијама школе.

Дан немачког језика
24. IX 2014. Смотра матурских радова на којој су представљени
најуспешнији радови из: хемије, физике, филозофије, социологије и
српског језика. Ученици су сем презентације својих радова одговарали на
питања ученика IV разреда која су се односила на методологију израде
радова. Координатор организације смотре била је Бојана Којић, професорка
географије, а помагао јој је Драган Ђурић, професор биологије. Радове су
презентовали: Јана Поповић (социологија), Немања Живковић (филозофија), Ана Урошевић (хемија), Марко Миловановић (физика), Милица
Обрадовић (српски језик и књижевност).
24. IX 2014. У читаоници Матичне библиотеке ,,Љубомир Ненадовић“, под
називом ,,Новинарски круг на квадрат“, представљена новинарска
радионица која је активна при Матичној библиотеци и која истражује
историју омладинског новинарства у Ваљеву. Говорили су: Зоран Јоксимовић, Предраг Вујанац, Дарија Ранковић, Милена Кузмановић и други
ваљевски новинари. Млади новинари истраживачи изнели су запажања и
занимљивости у вези са настанком новинарских омладинских листова и
радио-емисија. Полазнице новинарске радионице су ученице наше школе:
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Теодора Радовић III-5, Андријана Ковачевић III-5, Сара Ђурђевић IV-3,
Милица Николић IV-4 и некадашње гимназијалке, сада студенткиње
новинарства, Милица Обрадовић и Ђурђа Дамњановић.
24. IX 2014. У оквиру ,,Програма модернизације школа“ који се финансира
делом из средстава зајма Европске инвестиционе банке, а делом уз учешће
Републике Србије, у Београду потписан протокол о сарадњи, којим ће Град
Ваљево добити 103.281.869 динара за комплетан завршетак грађевинских
радова и машинско-инсталатерске радове на Основној школи ,,Милован
Глишић“ у Брђанима и 4.046.100 динара за реконструкцију фасаде Ваљевске гимназије. Протокол о сарадњи потписали су министар просвете,
науке и технолошког развоја др Срђан Вербић, проф. др Александар
Симоновић, директор Јединице за управљање пројектима и градоначелник
Ваљева Станко Терзић.
25. IX 2014. У оквиру пројекта литерарне секцијe „Путовање путописом“ и
сарадње секције за немачки језик са литерарном секцијом представили су се
ученици који су на летњем распусту и током школске 2013/2014. г.
усавршавали знање немачког језика боравећи у Немачкој и Турској.
Учесници и организатори представљања били су ученици: Ана Грачанин II-7,
Бошко Јоцић II-2, Милица Ђурић III-2, Аница Кнежевић III-3, Мина Муњић
III-4, Милица Радојичић III-7 и Ирина Станишић III-2, професорке Катарина
Мирковић и Милена Милисављевић.
26. IX - 4. X 2014. Професорка немачког језика у Ваљевској гимназији
Катарина Мирковић, са пет ученика из Србије, у организацији Гетеинститута из Београда, боравила у стручној посети Немачкој. Представници Србије имали су могућност да на Техничком универзитету у
Кемницу похађају курс роботике и учествују у радионицама на ту тему.
27. IX 2014. У Тителу, на 9. Фестивалу лепе речи, мр Јованка Божић,
професорка социологије, победила са причом ,,Њива“ у жанру прозе.
28. IX 2014. Манифестација ,,Дан француског језика“ одржана у Центру за локални
и регионални развој у селу Шушеоке. Присуствовали аташе за француски језик
Француског института Фабрис Пето, лектор Жан Франсоа Гупил, др Веран
Станојевић, професор француског језика на Универзитету у Београду.
29. IX 2014. Почела реализација 29. ,,Интеграла“. Ове школске године
уписана је 29. генерација полазника Школе за љубитеље математике
,,Интеграл“, што представља озбиљну традицију организованог и континуираног рада са ваљевским и математичким талентима који траје већ три
деценије. ,,Интеграл“ похађају ученици од 1. до 8. разреда основне школе.
Ученици од 1. до 3. разреда наставу похађају у просторијама Високе
пословне школе, а ученици од 4. до 8. разреда у Ваљевској гимназији.
30. IX 2014. На одбојкашком турниру поводом Дана Пољопривредне школе,
учествовале су четири ваљевске средње школе. Мушка екипа наше школе
заузела је прво место победивши домаћина у финалу са 2:1 у сетовима.
Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.
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30. IX 2014. Предавање ,,Дехристијанизација у процесу секуларизације
западног друштва“ одржао професор Филозофског факултета, Одсек за
социологију, др Слободан Антонић. Свечана сала.
30. IX 2014. Мср. Вера Ваш, професор српског језика и књижевности
одбранила испитни научно-истраживачки рад ,,Текстолошки аспекти
Писама из Италије Љубомира Ненадовића“ на докторским академским
студијама Филолошког факултета у Београду.

ОКТОБАР 2014.
2. X 2014. Састанак методичке радионице Подружнице математичара
Ваљево одржан у амфитеатру Високе пословне школе струковних студија.
2. X 2014. У Српској књижевној задрузи у Београду представљена
победничка збирка Нине Петров ,,Буђење Маргарите“ победнице Поетског
конкурса ,,Десанка Максимовић“. Говорили др Војислав Андрић и мср.
Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности.
2. X 2014. У Матичној библиотице „Љубомир Ненадовић“ у оквиру „Дечије
недеље“ одржана трибина „Укљученост мањинске културе у процес образовања“. Модератор трибине педагог Јасмина Момчиловић. Учествовали
ученици Ваљевске гимназије.
3. X 2014. На брзопотезном турниру у шаху одржаном у Шапцу Предраг
Стефановић освојио шесто место.
4-5. X 2014. Гимназију ,,Светозар Марковић“ у Суботици, поводом Дана школе,
посетила мешовита одбојкашка екипа ученика, Весна Голубовић, помоћник
директора, Биљана Ерчић, Данијела Голубовић, Круна Глушац, професорке
српског језика и књижевности и Бојана Којић, професорка географије.
4-5. X 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала
семинар ,,Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“ у Поћути.
5. X 2014. Ваљевску гимназију посетила група од 30 директора
словеначких средњих школа. Гостима је директор др Војислав Андрић
представио рад наше школе.
5-11. X 2014. Екскурзија ученика трећег разреда на релацији Ваљево - Паралија
- Делфи - Атина - Коринтски канал - Епидаурус - Нафплион- Метеори Паралија- Ваљево. На екскурзији је учествовало 164 ученика, 7 разредних
старешина и лекар. Вођа пута био је помоћник директора Драган Ђурђевић.
9. X 2014. У свечаној сали одржана презентација Телекома за ученике
специјализованих математичких одељења. Ученици су позвани да
учествују на четвртом мтс Андроид конкурсу за израду Андроид™
апликација за мобилне уређаје. Телеком Србија конкурс организује за
ученике Математичке гимназије у Београду, гимназије „Јован Јовановић
Змај“ у Новом Саду, гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, Прве
крагујевачке гимназије, Ваљевске гимназије и гимназије „Bolyai“ у Сенти.
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9. X 2014. У ђачком клубу „Гимназијалац“ у оквиру манифестације „Дечја
недеља“ одржана трибина „Колико је школа приступачна“, на тему
инклузије особа са инвалидетом и њихових породица. Учесници трибине
су: Тања Стојшић - психолог, особа са нвалидитетом, мајка двоје деце;
Јелена Радовић - правник, аутор књиге „Буди ми пријатељ“, Коста Ђорђић,
ученик Ваљевске гимназије и његови родитељи, Јована Вујић активистиња, дете родитеља са инвалидитетом.
9-14. X 2014. Професорке француског језика Бранкица Перић и Биљана
Маринковић боравиле у Француској, у граду Шамалијеру (области Оверњ),
на позив француских колега, а уз подршку Француског института, ради
успостављања сарадње. Присуствовале отварању деветог међународног
тријенала гравуре, чији је организатор Ваљевац и бивши ђак наше
гимназије Слободан Јевтић - Пулика, који преко тридесет година живи и
ради у Француској.
10. X 2014. Ученици II и IV разреда са професорима физике Оливером
Црнобрњом и Предрагом Стојаковићем посетили Планетаријум на
Калемегдану и Народну опсерваторију на Звездари у Београду.
11. X 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика,
одржала семинар ,,Диференцирана настава“у Првој основној школи за
Друштво учитеља Колубарског округа.
12. X 2014. Школу посетила група професора математичара из Новог Сада.
13-17. X 2014. Директор др Војислав Андрић, боравио у посети Немачкој
на судијском путовању ,,Школско образовање у Баварској данас“ које
организује Гете институт у Београду. Уз одлике образовног система
Баварске изложене су и неке могућности за размену ученика и наставника.
13-17. X 2014. Дамњан Милић, III-1 похађао семинар астрономије, а
Милица Вујић семинар лингвистике у ИС ,,Петница“.
15. X 2014. Сара Лазић III-1, као представник Удружења ,,Добри људи“,
учествовала у раду округлог стола ,,Прављење националне стратегије за
младе од 2015. до 2025“.
16. X 2014. Предраг Стефановић на шаховском меморијалном турниру
,,Три председника“ освојио седмо место Турнир је организовао Шаховски
клуб ,,Ваљево“.
16. X 2014. На међународном хаику конкурсу који по 14. пут организује
словеначки часопис ,,Апокалипса“ мр Јованка Божић, професорка социологије,
хаику песникиња, од 619 учесника са свих континената, за хаику песму
похваљена. Песма је објављена на енглеском и словеначком језику.
16. X 2014. Са радом је почео Драмски студио на немачком језику. Руководиоци
секције професорке Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић су имале први
договор са заинтересованим ученицима за овај иновативни пројекат.
17. X 2014. Географска секција Ваљевске гимназије припремила ново
издање часописа ,,Најзанимљивија гeографија“.
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18. X 2014. У организацији Електротехничког факултета Универзитета у Београду,
уз помоћ Центра за промоцију науке и ERSTE банке у Ваљевској гимназији
одржано је предавање на тему ,,Роботи су међу нама“, радионица ,,Мој лего робот“
и такмичење за учеснике радионице. Чланови екипе Ваљевске гимназије су били
Дамњан Милић III-1, Сара Лазић III-1, Кристина Поповић III-1, Тијана Панић III-1,
Јелена Марковић IV-1 и Ђорђе Степановић III-2.
20. X 2014. Састанак чланова Скупштине синдикалне организације.
20. X 2014. Аудиција за нове чланове Драмског студија и рецитаторске секције.
22. X 2014. Директор Ваљевске гимназије Војислав Андрић упутио
отворено писмо Влади Републике Србије под називом „Зашто просвету
треба изузети из најављених мера Владе“. Десет изложених аргумената
изазвали велику медијску пажњу у целој Србији и још већу подршку
просветних радника.
22. X 2014. Наставничко веће.
23. X 2014. Конференција за новинаре одржана поводом гостовања
драмског уметника Небојше Миловановића.
23. X 2014. Stand-down – Вече са Небојшом Миловановићем у Центру за
културу „Ваљево“. Некадашњи члан Драмског студија школе, сада глумац
ЈДП-а. Редитељ је Милан Нешковић, такође бивши члан Драмског студија
Ваљевске гимназије. Презентацију за вече са Небојшом Миловановићем
припремиле ученице III-2 Милица Ђурић, Милица Мићић, Милица
Обрадовић и Ирина Станишић.
23. X 2014. Ђачки парламент Ваљевске гимназије организовао двонедељну
добротворну акцију чији је циљ прикупљање хуманитарне новчане помоћи
намењене лечењу студента Стефана Ђорђевића из места Бошњаце код Лебана.

Промоција књиге „Љуба“
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24. X 2014. Промоција књиге ,,Љуба“ о Љуби Поповићу. Учествовали:
Милан Комненић, књижевник, Наташа Кристић, историчарка уметности,
Љуба Поповић, сликар и Петар Живадиновић, издавач. Свечана сала.
25. X 2014. У Ваљеву је одржан пројекат „Градски рели“ намењен младима.
Пројекат је финансиран од стране Града Ваљева, а организатори су били
удружење „Зелени траг“ и Пословни факултет Ваљево уз партнерство са
овдашњим средњим школама. Циљ пројекта је подстицање активног учења.
За подршку у реализацији и учешће ученика наше школе у овом пројекту
Ваљевска гимназија је добила Захвалницу удружења ,,Зелени траг“.
25. X 2014. Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности,
одржала стручни семинар ,,Диференцирана настава“ у Основној школи
,,Андра Савчић“ у Ваљеву.

Ученици и професори на Сајму књига
26. X 2014. Посета сајму књига у Београду. Шест аутобуса са преко триста
ученика и професора посетили 59. Сајам књига у Београду, а увече, у
позоришту на Теразијама, гледали позоришну представу (мјузикл)
,,Продуценти“. То је била најпосећенија представа од стране једне школе
од оснивања овог позоришта, а засигурно и једна од најорганизованијих
школских посета Београду, сајму и позоришту, двема културним манифестацијама.
28. X 2014. Клер Билије, координатор двојезичних одељења у Србији, први
пут званично посетила школу. Одржала је састанак са професорима који су
већ у пројекту и онима који су тек укључени у пројекат: Бојаном Којић,
Наташом Кристић, Драганом Ђурђевићем и Александром Веселиновићем.
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31. X 2014. Првенство средњих школа у стоном тенису у Пољопривредној
школи. Прво место у женској појединачној конкуренцији освојила Ана
Грачанин II-7, а Доротеа Ђекић I-4 стигла до полуфинала. Њих две су у
екипној конкуренцији заузеле прво место. Мало слабији резултат освојила
је мушка екипа која је у полуфиналу изгубила од Економске школе.
Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.

НОВЕМБАР 2014.
1. XI 2014. Предавање на тему „Глобална управљања“ одржао проф. др
Густаво Пига, декан Економског факултета Универзитета ,,Tor Vergata“ из
Рима. Свечана сала.
1. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика,
одржала семинар ,,Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“
у Попучкама.
1. XI 2014. Поводом Дана школе Карловачку гимназију посетили
помоћник директора Драган Ђурђевић, професорка енглеског језика
Наташа Мирковић и професор српског језика Милан Поповић.
1. XI 2014. Ученици филолошког одељења посетили Сајам књига и
Позориште на Теразијама. Гледали представу ,,Цигани лете у небо“.
3. XI 2014. ,,Школско образовање у Баварској данас“, презентација, као
резултат једнонедељног студијског боравка у Немачкој, у реализацији
директора Ваљевске гимназије др Војислава Андрића.
6. XI 2014. У Филолошкој гимназији у Београду одржан округли сто
,,Српски језик данас и Вукови језички парадокси“, поводом обележавања
два века од објављивања Вукове ,,Писменице српског језика“ на ком су
говорили познати научници, филолози. Мср. спец. Милена Петровић,
професорка српског језика и књижевности, изложила рад ,,Између језика и
стварности“, а ученик Марко Тодоровић III-6 је присуствовао Округлом
столу у својству представника лингвистичке секције школе.
7- 11. XI 2014. Обележена стогодишњица Колубарске битке ходочашћем
„Трагом хероја“, стазама ратника у Првом светском рату. Професори,
ученици и родитељи, са директором др Војиславом Андрићем, посетили
Крф, Видо, Плаву гробницу, Зејтинлик и Солун и поклонили се сенима и
жртвама ратника сународника. Песму „Плава гробница“ говориле су у
Српској кући и на острву Видо рецитаторке Милица Ђурић и Ирина
Станишић, ученице III-2.
8.-9. XI 2014. У Београду, обуци тренера у оквиру пројекта „Развионица подршка развоју људског капитала и истраживању“ Европске уније и Министарства просвете присуствовале Јасмина Момчиловић и Весна Голубовић.
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Екскурзија родитеља, ученика и професора на Крф
11. XI 2014. Свечана академија посвећена хиротонисању Св. Јустина
Ћелијског, одржана у Центру за културу „Ваљево“. Учествовали су:
Митрополит загребачко-љубљански господин др Порфирије, Бора Дугић,
дечји хор ,,Хаџи Рувим“, КУД ,,Ђердан“, студенти Правног факултета,
Богословског факултета и ученици Ваљевске гимназије. Колаж стихова „Срна
у изгубљеном рају“ извели рецитатори: Марија Стефановић, III-4, Ирина
Марјановић IV-7, Филип Тимотић II-6 и Вукан Арсенијевић I-1. Рецитал
припремила мср. Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности.
11. XI 2014. Поводом Дана примирја професори и ученици положили цвеће
на спомен обележја у Ваљеву. На Новом гробљу говорила професорка
историје Ружица Стефановић, а директор др Војислав Андрић положио
цвеће на споменик настрадалим у Првом светском рату. На споменик
Живојину Мишићу цвеће је положио професор историје Милорад Белић, а
говориле су ученице Наташа Јевтић IV-7 и Милица Николић IV-4. На
спомен обележје свим палим у Првом светском рату цвеће је положила и
говорила Наташа Кристић, професорка историје уметности, текстове
читали Милан Ерчић II-5, Михаило Богдановић II-5 и Алекса Илић II-6.
Рецитовали су: Ирина Станишић III-2 и Милица Ђурић III-2 које су
говориле песму ,,Плава гробница“ Милутина Бојића. Избор песама за
рецитаторе: мср. Вера Ваш и Милан Поповић, професори српског језика.
11. XI 2014. Спомен гробље, Трг Војводе Мишића, Видрак. Три групе рецитатора говорили стихове поводом обележавања Дана жртава Великог рата:

20

Јелена Лончар I-4, Вукан Арсенијевић I-1, Марија Огњеновић I-1, Филип
Тимотић II-6, Надица Мандић II-6, Софија Симић III-6 и Марија
Милиновић III-4.

Обележавање Дана примирја
12. XI 2014. Први класификациони период - одељењска већа.
12. XI 2014. Састанак синдиката-донета одлука о ступаљу у штрајк по
закону-одржавање часова у трајању од тридесет минута од 17. XI 2014.
године.
13. XI 2014. Мср. Вера Ваш, професор Српског језика и књижевности,
присуствовала у СКЗ представљању збирке Изабране песме Петра Пајића,
издате у 106. Плавом колу.
13. XI 2014. Акција добровољног давања крви. Учествовали пунолетни
ученици и професори Ваљевске гимназије.
13. XI 2014. Школа у гостима-домаћин Ваљевска гимназија пружила
гостопримство Техничкој школи из Ваљева: отворена изложба збирке
новчаница директора Бранка Голоскоковића у холу Гимназије.
13. XI 2014. На Пословном факултету Универзитета Сингидунум на трибини
„Студија случаја као методологија у образовању“ псисутвовали педагог
Јасмина Момчиловић и помоћник директора Драган Ђурђевић.
13-18. XI 2014. Стоматолошки преглед ученика.
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14. XI 2014. У медијатеци одржана редовна годишња Скупштина
Подружнице математичара Ваљево. У раду учествовали професори
математике у Ваљевској гимназији.
14. XI 2014. Општинско првенство средњих школа у кошарци у хали
,,Студент“, Наши ученици освојили прво место. Ученике је водио Драган
Ђурђевић, професор физичког васпитања.
14. XI 2014. Градско такмичење у кошарци за девојчице на ком су ученице
наше школе освојиле прво место. Екипу је припремала и оранизовала
професорка физичког васпитања Снежана Ђурђевић.
14. XI 2014. Мр Милена Милисављевић, професорка српског језика, као
рецензент књиге „Јабуке за унуке“ Љубинке Стевановић из Осечине,
говорила на промоцији књиге у библиотеци у Осечини.
14. XI 2014. Промоција књиге Милорада Радојичића ,,Бесмртни ратници
Ваљевског краја у ратовима 1912-1918, витезови Карађорђеве звезде“.
Говорили др Милић Ј. Милићевић, мр Милоје Николић и аутор. Водитељ
Остоја Продановић.
14-15. XI 2014. Милена Петровић, професорка српског језика одржала је
семинар ,,Испитивање и унапређивање умећа у изради тестова“ у Основној
школи ,,Стефан Филиповић“ Дивци.
15. XI 2014. Радна субота.
16. XI 2014. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала
семинар ,,Диференцирана настава“ у Крупњу.
17. XI 2014. Започео штрајк просветних радника у већини школа у Србији
(законским скраћењем часова на 30 минута) који, по одлуци Уније
синдиката Србије, важи и за професоре Гимназије.
18. XI 2014. Наставничко веће.
18. XI 2014. Трибина из серијала ,,Галерија знаменитих“ посвећена Михаилу Петровићу Аласу одржана у свечаној сали, а уметничка фотографија
овог академика постављена у холу школе.
19. XI 2014. У горњем холу школе отворена је изложба „Ваљево у Првом
светском рату“ која се реализује у оквиру програма обележавања 144
године школе. Аутори изложбе су професор Милорад Белић и историјска
секција Ваљевске гимназије.
19. XI 2014. Републичко такмичење у стоном тенису у Трстенику. Ана
Грачанин II-7 била је 6. у појединачној конкуренцији, а екипно је наша
школа заузела 5. место (Ана Грачанин II-7 и Доротеа Ђекић I-4). Ученице је
водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.
20. XI 2014. У сали Центра за културу одржан концерт у оквиру серије
,,Галерија знаменитих“, а поводом сто година од смрти Стевана
Стојановића Мокрањца у организацији Музиколошког друштва Србије и
извођењу пет ваљевских хорова. Присуствовали наши ученици.
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21. XI 2014. Претпремијера представе ,,Неугасли цветови српске ватре“ за
ученике првог и другог разреда. Припремили: Драмски студио Ваљевске
гимназије - сценарио и режија професорка српског језика Анђелка
Видаковић Цвркотић. Центар за културу ,,Ваљево“.

Драмски студио школе
22. XI 2014. Заједничка свечана седница Наставничког већа, Савета
родитеља и Школског одбора Ваљевске гимназије. Учествовали рецитатори
и хор ученика школе под руководством Јелене Дамњановић, професорке
музичке културе. Свечана сала. Гости професори и ученици Филолошке
гимназије из Београда и Гимназије из Суботице.
22. XI 2014. Изложба фотографија чланова фото-секције Саре Ђурђевић IV-3
и Лазара Бранковића IV-5 и професорке Наташе Кристић, историчарке
уметности. Ђачки клуб ,,Гимназијалац“.
22. XI 2014. Премијера представе „Неугасли цветови српске ватре“
сценаристе и редитељке Анђелке Видаковић Цвркотић, професорке српског
језика и књижевности, у извођењу Драмског студија.
22. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика и
књижевности, одржала семинар ,,Диференцирана настава“ у Основној
школи ,,Вук Караџић“ у Конаку (код Вршца).
22. XI 2014. Поводом Дана школе одржана пријатељска одбојкашка
утакмица (мешовите екипе) наше и гостујуће екипе из Суботице.
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23. XI 2014. Директор Ваљевске гимназије др Војислав Андрић примио је
групу бивших ученика, који су матурирали 2010. и у међувремену
дипломирали на техничким и природним факултетима Универзитета у
Београду, тадашњег одељења IV-1. Са њима се разговарало о плановима и
перспективама запослења у Србији, као и могућностима повратка у
Ваљево. Разговору је присуствовао и разредни старешина Предраг Јевтић.
23. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика,
одржала семинар ,,Диференцирана настава“ у Техничкој школи ,,Михаило
Пупин“ у Инђији.
24-26. XI 2014. У тродневној стручној и радној посети Карловачкој
гимназији била делегација ученика и професора наше школе: Анђела
Анђелић III-4, Марија Стефановић III-4, Анђелија Милутиновић II-4,
Софија Радовић II-4, Катарина Тимотић II-4, Марија Бранковић IV-4,
Биљана Маринковић, професорка француског језика и мр Милена
Милисављевић, професорка српског језика. Учествовале су у програму
поводом Дана језика.
25. XI 2014. Концерт у гостима. Учествовали ученици Музичке школе
„Живорад Грбић“ из Ваљева.
25. XI 2014. Републичко такмичење у пливању, на базену ,,Милан Гале
Мушкатировић“ у Београду. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор
физичког васпитања.
26. XI 2014. Мр Милена Милисављевић, професорка српског језика и
књижевности, присуствовала представљању књиге „Спреми се да говориш“
рано преминулог мр Миодрага Павловића, у Градској библиотеци Љиг.
27. XI 2014. Међуокружно такмичење у кошарци за девојчице. Екипу
водила професорка физичког васпитања Снежана Ђурђевић.
27. XI 2014. Међуокружно такмичење у кошарци. Екипа наше школе је заузела
друго место. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.
27. XI 2014. На скупу Societe General банке у хотелу „Гранд“, посвећеном
акцији прикупљања средстава за Центар за вештачку оплодњу,
присуствовале професорке Весна Голубовић, мр Милена Милисављевић,
Нада Нешковић и Бранкица Перић.
28. XI 2014. Галерија знаменитих; гост професор др Миодраг Матељевић.
Говорили др Мирољуб Албијанић и проф. др Војислав Андрић.
28. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика,
одржала семинар ,,Диференцирана настава“ у Основној школи ,,Жикица
Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви.
28. XI 2014. Професорка Слађана Маријанац је присуствовала семинару
„Јачање компетенција библиотекара и запослених у образовању за
коришћење ресурса школске библиотеке“ у Матичној библиотеци
„Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву.
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29. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика,
одржала семинар ,,Диференцирана настава“ у Уметничкој школи у Ужицу.
29. XI 2014. Галерија знаменитих, поетско вече Матије Бећковића,
академика, који је на свој седамдесет пети рођендан говорио поезију и
евоцирао успомене на ђаковање у Ваљевској гимназији. О делу Матије
Бећковића говорио књижевник Драган Лакићевић. Драматуршку обраду
Матијиних стихова је урадила мср. Вера Ваш, професорка која је и водила
програм, а извели су је рецитатори: Милица Ђурић III-2, Ирина Марјановић,
Марија Стефановић III-4, Надица Мандић II-6, Вукан Арсенијевић I-1, Филип
Тимотић II-6, Никола Тмушић III-7 и бивши гимназијалац Новица
Параментић. Поздравну песму у част Матији написала професорка Анђелка
Видаковић Цвркотић. Хор Ваљевске гимназије, под руководством мср.
Јелене Дамњановић, професорке музичке културе, отпевао је химну
Ваљевске гимназије и песму Тамо далеко. Свечана сала.

Поетско вече Матије Бећковића

29. XI 2014. У присуству Матије Бећковића, Петра Пајића, Драгана
Лакићевића, директора др Војислава Андрића и многих поштовалаца
Бећковићевог дела постављена уметничка фотографија Матијиног портрета
у Галерији знаменитих у холу Гимназије.
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ДЕЦЕМБАР 2014.
2. XII 2014. Општинско и окружно такмичење у пливању у СРЦ „Петница“.
Свих девет ученика наше школе освојили једно од прва три места, а осам
ученика обезбедило пролаз на републичко такмичење. Ученике је водио
Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.
3. XII 2014. Позоришна представа ,,Заклон“ драмске уметнице Катарине
Вићентијевић изведена у Клубу ,,Гимназијалац“.
4. XII 2014. У клубу „Гимназијалац“ одржан други Фестивал науке
Ваљевске гимназије. Фестивал је садржао програме из области физике,
хемије, биологије, математике, психологије, астрономије и других наука.

Фестивал науке
5. XII 2014. У свечаној сали обележена слава Подружнице математичара
Ваљево - Свети апостоли Филимон, Архип и Апфија.
6. XII 2014. У Новом Саду реализован акредитовани програм стручног
усавршавања професора математике „Методичка радионица“. Реализатори:
др Војислав Андрић, Иванка Томић, Вељко Ћировић и Мирослав Марковић.
6. XII 2014. Наставни дан, распоред од среде за III и IV разред.
8. XII 2014. У свечаној сали ученици Филолошке гимназије из Београда
извели су Нушићеву једночинку „Шопенхауер“, у адаптацији бивше ученице
Филолошке гимназије, која је данас дипломирана редитељка Теа Пухарић.
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8. XII 2014. Поводом Дана школе Филолошку гимназију посетили
професорка социологије Јованка Божић, професорка енглеског језика
Мирка Ћировић и професор српског језика Милан Поповић.
9-10. XII 2014. У оквиру прекограничног пројекта „Upstrem 2“ –
Социјализација и третман ментално оболелих, 48 ученика другог, трећег и
четвртог разреда заједно са педагогом Јасмином Момчиловић,
координатором активности присуствовало едукацији „Радна инклузија
особа са менталним сметњама и припрема кампање“ у Центру за подршку
психијатријске службе Ваљево.
12. XII 2014. У 20 сати у Центру за културу ,,Ваљево“ одржан концерт
вокално-инструменталне музике Градског мешовитог хора ,,Абрашевић“ на
ком је учествовао хор Ваљевске гимназије.
13. XII 2014. Општинско такмичење из математике за ученике средњих
школа одржано је у Ваљевској гимназији.
13. XII 2014. У свечаној сали школе свечано уручена прва књижевна
награда за путописну књигу коју је примио књижевник Милисав Савић за
књигу „Долина српских краљева“. Организатор свечаности Матична
библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.
13. XII 2014. На Педагошком форуму сценских уметности у Београду мср.
Јелена Дамњановић, професорка музичке културе, учествовала као предавач
са својим истраживањем под називом ,,Разлике у музичким речницима
музичара и немузичара“. Истраживање ће бити објављено у току 2015. у
Зборнику радова Седамнаестог педагошког форума сценских уметности.
14. XII 2014. Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата и
Колубарске битке у школи боравила делегација Француске у саставу:
адмирал Хенри Лакај, француски војни аташе Оливие Роан, заједно са
четири француска заставника. Поред њих присутни су били и представници
Савеза Срба Француске и Удружења Петар Први, који су заједно са
представницима Града Ваљева положили венце на споменик војводи
Живојину Мишићу. Тим поводом ученици наше школе приредили мали
програм на српском и француском језику на Тргу војводи Живојину
Мишићу. Цвеће положили заменик градоначелника Жарко Ковач и
представници француске морнарице, као и представник удружења
француско-српског пријатељства. Хор Ваљевске гимназије, под
руководством Јелене Дамњановић, учествовао је у програму.
14. XII 2014. Општинско такмичење у кошарци. Екипа наше школе је
заузела друго место. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор
физичког васпитања.
15. XII 2014. У Ваљеву боравио амбасадор Велике Британије Денис Киф.
Његова делегација обишла градове у којима су боравиле и радиле британске болничарке у Првом светском рату. Током боравка у Ваљеву обишао
је Ваљевску гимназију и Народни музеј и положио цвеће на споменик
Живојину Мишићу. Чланови хора, музичке секције, Драмског студија и
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рецитатори Ваљевске гимназије извели су уметнички програм са
паралелном конферансом на српском и енглеском језику. Аутор програма
је професор Вера Ваш. Одржано је и такмичење за најбољу презентацију о
животу и делу Флоре Сандс, енглеске болничарке која је службовала у
чувеној Ваљевској болници на почетку Великог рата. Победничку
презентацију урадили су Милица Обрадиновић и Стефан Исаиловић,
ученици III-3. Учесницима и победницима је Амбасада Велике Британије у
Београду поклонила вредне награде.

Посета амбасадора Велике Британије
15. XII 2014. Заједничка представа АП „Абрашевић“ и Драмског студија
Ваљевске гимназије „Мишићи“: драматизација Тамара Јаковљевић, бивша
ученица и чланица литерарне и рецитаторске секције и Драмског студија
школе, а адаптација и режија Мирослав Трифуновић, позоришни редитељ.
Учесници Миливоје Милинковић, медијатекар и ученици: Ирина
Марјановић, Марија Стефановић, Лара Милановић, Јана Здравковић,
Тамара Милошевић, Лазар Бранковић, Арсен Рабреновић, Никола Тмушић,
Растко Радојчић, Ђорђе Марковић, Филип Тимотић, Урош Урошевић,
Петар Марковић, Немања Јанковић, Матеја Манојловић и Бојан Ђорђевић.
Центар за културу Ваљево.
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Представа „Мишићи“
16. XII 2014. Промоција трокњижја академика и генерала Живка Г.
Павловића ,,Церска битка: битка на Јадру“ и ,,Колубарска битка“;
приредили и о књизи говорили др Ратко Вукелић, др Љубомир Ранковић и
Предраг Тојић. Свечана сала.
16. XII 2014. ТВ Ва плус у школи снимала емисију посвећену вршњачком
насиљу. У емисији говорили Јасмина Момчиловић и ученици Јован
Петровић III-2, Сара Јовановић III-5, Тања Савић II-7 Ђорђе Степановић
III-2, Александра Грујић II-7.
18. XII 2014. Наши ученици, Ана Грачанин II-7 и Матеја Манојловић II-5,
добитници су стипендије Гете-института која се састоји од тронедељног курса
немачког језика и полагања испита за одговарајући ниво знања у Дрездену.
20. XII 2014. Мср. Вера Ваш, професор српског језика и књижевности
одбранила научни рад под насловом „Неосимболистички елементи у првој
збирци песама Петра Пајића Дан“ на докторским академским студијама
Филолошког факултета у Београду.
20. XII 2014. Акредитован семинар „Диференцирана настава“ за 25
професора школе реализовале мср. спец. Милена Петровић, професорка
српског језика Ваљевске гимназије и педагог Милева Мојић, директорка
Прве основне школе у Ваљеву.
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20. XII 2014. Одржана јавна дебата „Моје место, мој свет од савремене
комуникације до глобализације“ у биоскопској сали Народне библиотеке у
Осечини. Међу учесницима били су: редитељ Петар Станојловић, сликар
Ђорђе Станојевић, новинари Милан Поповић и Немања Ковачевић, као и
представнице Дебатног клуба, новинарске и литерарне секције Ваљевске
гимназије: Сара Ђурић III-4, Ђурђина Марић III-4, Марија Стефановић III-4,
Мирена Радојичић IV-7, Бојана Прерадовић III-5, Теодора Радовић III-5, Сара
Ђурђевић IV-3, Милица Николић IV-4, Дуња Павловић III-5 и мр Миленa
Милисављевић, професорка српског језика.
23. XII 2014. Наставничко веће.
23. XII 2014. Изложбу слика са Ликовне колоније ,,Велика Маришта 2014“
у Центру за културу у Мионици отворила мр Јованка Божић. У сликарском
атељеу на отвореном учествовали мр Миломир Романовић и Јованка
Божић, док је организатор, лекар и хуманиста др Зоран Јокић, омогућио да
се обезбеде хуманији услови за рад основне школе у овом селу.
23. XII 2014. Клавирски концерт Јоване Радовановић, доцента на Факултету
уметности у Крагујевцу.
25. XII 2014. Свечаност за малишане, децу запослених, подела пакетића са
представом „Пипи и гусари у новогодишњој ноћи“ драмске секције
Медицинске школе „Др Миша Пантић“, чији је руководилац професорка
српског језика и књижевности Зорица Алексић.
26. XII 2014. Oдржан јaвни час креативног писања у оквиру рада литерарне
секције под називом Аутопортрет са.... Чланови секције и гости, ученици
ваљевских основних школа, имали су задатак да што креативније представе
себе како би једни друге мотивисали за читање и писање. Свечана сала.
26. XII 2014. Састанак синдиката.
26. XII 2014. Поводом 65 година рукомета у Србији, Рукометни савез
Србије у Београду доделио специјално признање проф. др Војиславу
Андрићу, директору Ваљевске гимназије за допринос српском рукомету.
28. XII 2014. У пензију свечано испраћене Мирослава Пантовић,
професорка филозофије и Споменка Нешковић, професорка енглеског
језика. Поздравна реч Јасмина Радић, председница синдиката и др Војислав
Андрић, директор школе.
28. XII 2014. Промоција Часописа за књижевност и уметност „Акт“ и додела
литерарних награда ученицима средњих школа, међу којима су и наши
чланови литерарне секције: Марија Стефановић III-4 и Милица Мићић III-2.
29. XII 2014. Одржана конференција за новинаре поводом успеха који су
постигли наши ученици. Биљана Маринковић, професорка француског и
латинског језика и Данијела Голубовић, професорка српског језика и
књижевности, говориле о успесима наших ученика, а директор школе др
Војислав Андрић и предстојећем раду.
31. XII 2014-20. I 2015. Зимски распуст.
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ЈАНУАР 2015.
3. I 2015. У организацији шаховске секције Ваљевске гимназије и
Шаховског клуба ,,Крушик“, у просторијама овог клуба одигран је
ученички Новогодишњи шаховски турнир. На турниру учествовало осам
ученика, а победио Богдан Бадовинац I-1. Друго и треће место поделили
Бојан Ђорђевић IV-3 и Петар Марковић IV-6.
8-15. I 2015. У организацији Друштва математичара Србије и Подружнице
математичара Ваљево одржана Зимска школа младих математичара
,,Сирогојно 2015“. Предавачи: Иванка Томић, др Војислав Андрић, Предраг
Јевтић, Вељко Ћировић и Мирослав Марковић, професори математике.
15-17. I 2015. На редовном Зимском семинару за професоре српског језика и
књижевности на Филолошком факултету у Београду Друштво за српски језик
и књижевност Србије доделило награде за рад секција у школској 2013/2014.
Новинарска секција освојила прву награду (ментори професорка Данијела
Голубовић и мср. Круна Глушац), другу награду литерарна секција (ментор мр
Милена Милисављевић), а трећу лингвистичка секција (ментори мср. спец.
Милена Петровић и професор Милан Поповић). У име Ваљевске гимназије, у
Сали хероја Филолошког факултета, захвалио се директор школе др Војислав
Андрић. Семинару присуствовали професори: Данијела Голубовић, Круна
Глушац, Милена Милисављевић, Милена Петровић и Вера Ваш.
17. I 2015. На редовној годишњој Скупштини Друштва математичара
Србије у Нишу учествовали Вељко Ћировић и др Војислав Андрић који је
председавао Скупштином.
17-18. I 2015. У Нишу одржан државни семинар Друштва математичара
Србије. Предавачи и учесници семинара: др Војислав Андрић, директор и
професори математике Вељко Ћировић и Мирослав Марковић. Реализована
три акредитована предавања: „Питагорина теорема у настави математике у
основној школи“, „Индивидуализација наставе математике“ и „Проверавање и оцењивање у настави математике“.
19. I 2015. У Матичној библиотеци ,,Љубомир Ненадовић“ поводом
предстојећих 170 година од рођења завичајног писца Милована Глишића
одржано књижевно вече на коме су ваљевски писци читали своје приче и
песме посвећене Глишићу. Учестовала је мр Јованка Божић, професорка
социологије са својом награђеном причом ,,Њива“.
23. I 2015. Састанак педагошког колегијума (председника актива са директором).
23. I 2015. Часопис „Физика и техника“ Ваљевске гимназије изашао по 44. пут.
25. I 2015. Светосавска академија. О Светом Сави беседио Гојко Перовић,
ректор Богословије Светог Петра Цетињског. Музичко-сценски рецитал
,,Стефан Немања“ припремила Анђелка Видаковић Цвркотић. У програму
учестовали: Драмски студио Ваљевске гимназије, црквени хор ,,Хаџи Рувим“ и
Градски мешовити хор ,,Абрашевић“. Организатори: Црквена општина
Ваљево, Ваљевска гимназија, КУД ,,Абрашевић“. Центар за културу ,,Ваљево“.
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27. I 2015. Одигран турнир у баскету за девојчице. Најбоља је била екипа
под називом ,,Калимеро“ коју су чиниле: Неда Ликнић III-7, Неда
Миливојевић I-5 и Ана Радосављевић I-1. Након тога одржан је турнир у
одбојци са мешовитим екипама. Најистакнутији су били ученици III-5, III-6
и II-3. Турнир организовала професорка Снежана Ђурђевић.
27. I 2015. Традиционална Светосавска трка у Ваљеву. Учествовали ученици
Ваљевске гимназије и показали изузетне резултате: Јасмина Хаџић III-6
освојила треће, а Огњен Пантић III-2 прво место. Ментор Снежана Ђурђевић.

Светосавска академија
27. I 2015. Резање славског колача. Музичко-сценски рецитал ,,Стефан
Немања“. Драмски студио, хор Ваљевске гимазије и хор ,,Хаџи Рувим“.
Свечана сала. Закуска у клубу „Гимназијалац“. Директор др Војислав
Андрић захвалио се домаћину славе, бившем ученику Александру Томићу,
власнику компаније ,,Агранела“.
28. I 2015. За годишњу награду Града Ваљева Наставничко веће предложило Давида Копривицу, прошлогодишњег матуранта наше школе и једногласно подржало иницијативу Подружнице математичара да се Комисији за
доделу годишњих награда Града Ваљева упути предлог да се др Војиславу
Андрићу додели специјална награда за животно дело.
28. I 2015. Професорка Данијела Голубовић гостовала у јутарњем програму
ТВ ВА Плус поводом награда које су уручене новинарској, литерарној и
лингвистичкој секцији на Филолошком факултету у Београду.
30. I 2015. Школско такмичење из енглеског језика.
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31. I 2015. Kонференцији ,,Стратешки правци развоја школског спорта,
физичког васпитања и предшколског програма“, одржаној у оквиру Сајма
спорта, присуствовао Драган Ђуђевић, професор физичког васпитања.
31. I 2015. У обуци за тренера у оквиру пројекта ,,Развионица“ учествовале
Јасмина Момчиловић и Весна Голубовић.
31. I 2015. У Ваљевској гимназији одржано окружно такмичење из математике за ученике средњих школа и школско такмичење за ученике седмог и
осмог разреда.

ФЕБРУАР 2015.
2. II 2015. Највећу ,,online“ обуку за наставнике организовало Министарство просвете, у пројекту „Развионица“, којом је обухваћено 7000
наставника, модерирале Јасмина Момчиловић и Весна Голубовић.
3. II 2015. У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ одржано вече
посвећено књижевним часописима. Занимљивом представљању издања
присуствовали чланови новинарске секције, редакције „Гимназијалца“,
ученице филолошког одељења четвртог разреда и професори српског
језика и књижевности Данијела Голубовић и мср. Круна Глушац.
3. II 2015. Посета америчког амбасадора Мајкла Кирбија Ваљевској
гимназији. Тим поводом професори енглеског језика заједно са ученицима и
професором музичке културе Владимиром Јанковићем припремили
музички програм на енглеском језику.
4. II 2015. Школско такмичење из физике за седми и осми разред.
7. II 2015. На општинском такмичењу из физике седмог разреда Лазар
Станковић освојио прву награду, Никола Лукић, Предраг Матић и Михаило
Тимотић другу, док су похваљени Лазар Жујовић, Анђела Ранковић и
Виктор Вићентијевић. У категорији осмих разреда Милош Миловановић
освојио прву награду, Нина Матић другу, Александар Станковић трећу, док
је Анђела Мишковић похваљена.
9. II 2015. Састанак са обдареним ученицима основних школа
заинтересованим за математичка одељења.
10. II 2015. Школско такмичење из географије. Могућност да учествују
имали су сви ученици од прве до треће године. Сви професори географије
учествовали на овом нивоу такмичења и петнаест ученика. Организатор
такмичења је Регионални центар за таленте Београд 2.
10. II 2015. Састанак са ученицима основних школа заинтересованим за
двојезично одељење.
10. II 2015. На првенству средњих школа у одбојци мушка екипа наше
школе освојила друго место. Вођа екипе Драган Ђурђевић, професор
физичког васпитања.
11. II 2015. Састанак са ученицима основних школа заинтересованим за
филолошко одељење.
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12. II 2015. На градском такмичењу у одбојци за девојчице, одржаном на
,,Студенту”, екипа наше школе коју је водила Снежана Ђурђевић,
професорка физичког васпитања, заузела треће место.
14. II 2015. На општинском такмичењу из физике за средње школе у
категорији првих разреда Богдан Бадовинац освојио прву награду,
Огњеновић Марија и Марковић Љубица другу, док су трећу награду
освојили Матија Додовић, Ана Радосављевић и Филип Дамњановић. Мина
Марковић, други разред, освојила је прву награду, док је у трећем разреду
шампион Сара Лазић. Милош Веселиновић освојио је другу, Теодора
Смолчић трећу, док је Тијана Панић похваљена. У четвртом разреду Јелена
Марковић освојила је прву награду.
14. II 2015. Катарина Живковић, професорка немачког језика, некадашња
ученица Ваљевске гимназије, у свечаној сали представила је делове мастер
рада „Социолингвистичко поређење српских и немачких фразеологизама са
компонентама бог и ђаво“ члановима литерарне секције, ученицима и
професорима ваљевских средњих школа. Организатор литерарна секција и
професорка Милена Милисављевић.
15-18. II 2015. Професор физике Предраг Стефановић, у оквиру 18.
Кадетског фестивала Шаховског савеза Централне Србије, положио испит
и добио звање шаховског судије. Манифестација одржана у Крагујевцу.
18-20. II 2015. Представа АП „Абрашевић“ и Драмског студија Ваљевске
гимназије „Мишићи“ изведена на Републичком позоришном фестивалу
„Миливојев штап и шешир“ у ЦЗК Пожаревац.
18-23. II 2015. Полазници семинара у ИС ,,Петница“ били су: Илија Пантелић
IV-3 и Јован Петровић III-2 (биологија), Јелена Марковић IV-1 (математика).
19. II 2015. Одржано школско такмичење из биологије за ученике VII и VIII разреда.
19. II 2015. Мр Јованка Божић, професорка социологије, објавила књигу кратких
прича ,,Зраци” у едицији ,,Проза“, београдске издавачке куће ,,Партенон“.
Рецензенти: Радован Бели Марковић и Драган Лакићевић, књижевници, лектор
Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности.
20. II 2015. Одржано школско такмичење из историје. Двадесет два ученика
учествовала на такмичењу.
20. II 2015. Школско такмичење из информатике за ученике основних
школа. Учествовала четири ученика VII и VIII разреда.
21. II 2015. Регионално такмичење из географије одржано у Ваљевској
гимназији. Учествовали ученици и њихови професори: Јована Вуковић II-3,
професока Бојана Kојић, Стефан Исаиловић III-3, професорка Милка
Мајсторовић, Марко Тодоровић III-6, професорка Милка Мајсторовић,
Kристина Мирковић III-7, професорка Милка Мајсторовић. Организатор
такмичења Регионални центар за таленте Београд 2.
22. II 2015. Општинско такмичење из хемије за седми и осми разред.
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26. II 2015. Школско такмичење из
књижевности. На такмичењу учествовало седамнаест ученика.
26. II 2015. Вече сећања на академика
проф. др Гордану Бабић Ђорђевић у
свечаној сали. О личности и научном
доприносу проф. др Гордане Бабић
Ђорђевић говорили Наташа Кристић,
историчарка уметности и професорка
Ваљевске гимназије и Бранко Лазић,
историчар уметности - кустос Наро-дног
музеја ,,Ваљево“. У галерији знаменитих
у холу школе постављена уметничка
фотографија са ликом Гордане Бабић
Ђорђевић.
27-28. II 2015. Kонференција и трибина „Информационо-комуникационе
технологије“ одржана под покровитељством Министарства просвете,
Британског савета и Мајкрософта. Учествовали: Јасмина Момчиловић,
педагог, Драган Ђурђевић, помоћник директора и ученици: Ивона Ристић,
Матеја Манојловић, Сара Ђурђевић, Матеја Цветановић, Милица Матић,
Анђелија Милутиновић и бивши гимназијалац Никола Милошевић.
27-28. II 2015. Гости литерарне секције Иван Бранковић, млади писац и
Петар Николић, уредник „Отворене књиге“. Одржали су радионицу ,,Зашто
читати и писати? Како објавити прву књигу?“ Организатор литерарна
секција и професорка Милена Милисављевић.
28. II 2015. У Зајечару одржано Државно такмичење из математике ученика
средњих школа. Учествовало десет ученика Ваљевске гимназије.
Најуспешнији су били ученици трећег разреда Ђорђе Степановић III-2 и
Лука Ивановић III-3, који су похваљени. Са ученицима биле професорке
Иванка Томић и Светлана Николић.
28. II 2015. У основној школи „Андра Савчић“ одржано општинско
такмичење из математике за ученике основних школа. На окружно
такмичење пласирало се чак десет ученика седмог разреда и дванаест
ученика осмог разреда. Прве награде у седмом разреду освојили су Лазар
Жујовић и Михаило Тимотић, а у осмом Милош Миловановић.
28. II 2015. Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга расписале 22.
Поетски конкурс „Десанка Максимовић“ за најбољу песничку збирку
средњошколаца на српском језику.
28. II 2015. Ученик Марко Старчевић IV-2 учествовао на конкурсу из
филозофије ,,Cognitia Libera” са радом ,,Екстремни покрети“. Ушао је у ужи
избор. Ментор Ромина Николић, професорка филозофије.
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МАРТ 2015.
1. III 2015. У нашој школи одржано општинско такмичење из књижевности
– Књижевна олимпијада. Учествовало петнаест ученика Ваљевске
гимназије, док су се четири ученика пласирала на окружни ниво на коме
право директног учешћа имају прошлогодишњи учесници Републичког
такмичења.
3. III 2015. Школско такмичење из српског језика и језичке културе.
Учествовало 26 ученика.
4. III 2015. Општинско такмичење из биологије одржано у ОШ ,,Десанка
Максимовић“ у Ваљеву. Учествовали ученици 7. и 8. разреда: Стефан
Филиповић, седми разред, 43 поена; Алекса Станић, осми разред, 85 поена,
друго место и пласман на окружно такмичење; Лука Јовановић, осми
разред, 72 поена; Кристина Рајковић, осми разред, 68 поена. Ментори Нада
Нешковић, седми разред и Драган Ђурић, осми разред.
4. III 2015. Наставничко веће.
7. III 2015. У медијатеци одржан акредитовани програм стручног
усавршавања „Методичка радионица“ за професоре математике средњих
школа. Семинар је водио др Војислав Андрић, директор школе.
7. III 2015. На окружном такмичењу из физике у категорији седмих разреда
Михаило Тимотић освојио прву награду, другу су освојили Лазар
Станковић, Никола Лукић, Предраг Матић, а трећу Виктор Вићентијевић.
Похваљени су Лазар Жујовић и Анђела Ранковић. Пет ученика седмог
разреда пласирало се на Републичко такмичење: Михаило Тимотић,
Предраг Матић, Никола Лукић, Лазар Станковић и Виктор Вићентијевић
(ментор Предраг Стојаковић). У категорији осмих разреда Нина Матић
освојила је прву награду, Милош Миловановић другу, док је Анђела
Мишковић похваљена. Нина Матић пласирала се на Републичко такмичење
(ментор Предраг Стојаковић).
9-13. III 2015. Семинар астрономије у ИС ,,Петница“. Похађала Анђелка
Миловановић IV-1.
10. III 2015. Промоција књиге ,,Живот у невремену“ проф. др Драгољуба
Мићуновића. Учествовали: аутор, проф. др Чедомир Чупић, Вида
Огњеновић, писац и Гојко Божовић, издавач; водитељ др Радован
Марјановић, одломке из књиге читао Јован Петровић III-2, члан Драмског
студија школе. Свечана сала.
10. III 2015. На прослави Дана школе у Драчићу уметнички програм извели
су рецитатори наше школе: Милица Ђурић III-2, Ирина Станишић III-2,
Тања Савић II-7; на енглеском је говорила Соња Ђујић IV-4, а беседу на
тему Мала матура Ивана Божић IV-4. Програм је са ученицима припремила
професор Вера Ваш, а екипу предводила педагог Јасмина Момчиловић.
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12. III 2015. У оквиру ,,Галерије знаменитих“ у свечаној сали организовано
вече посвећено проф. др Александру Ломи; водитељ Данијела Голубовић,
професорка српског језика и књижевности.

Вече посвећено проф. др Александру Ломи
12-13. III 2015. Школско такмичење из биологије; учествовало шеснаест
ученика сва три разреда.
13. III 2015. Трибина ,,Отворено о свим кошаркашким темама“, гост
Божидар Божа Маљевић, кошаркашки тренер - личност која је обележила
једну значајну епоху у развоју европске кошарке. Водитељ др Војислав
Андрић, директор Ваљевске гимназије.
14. III 2015. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе у
Медицинској школи. Учествовала 34 ученика наше школе.
14. III 2015. Окружно такмичење из физике. У првом разреду Филип
Дамњановић освојио прву награду, Марија Огњеновић другу, Богдан
Бадовинац трећу, Љубица Марковић похваљена. На Републичко такмичење
пласирали су се: Филип Дамњановић (ментор професор Миладин
Вељовић). У другом разреду Мина Марковић и Раденко Пејић освојили су
прву награду и пласирали се на Републичко такмичење (ментор професорка
Оливера Црнобрња). У трећем разреду Теодора Смолчић освојила је прву, а
Милош Веселиновић трећу награду. На Републичко такмичење пласирала
се Теодора Смолчић (ментор професор Предраг Стојаковић). У категорији
четвртих разреда Јелена Марковић освојила је прву награду и пласирала се
на Републичко такмичење (ментор Оливера Црнобрња).
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15. III 2015. Окружно такмичење из страних језика одржано у нашој школи.
На Републичко такмичење из енглеског језика пласирали се: Јелена Ивковић
IV-6, Илија Пантелић IV-3, Невена Васиљевић IV-6. У специјалној
категорији учествовале су ученице филолошког смера: Јована Николић IV-4,
Магдалена Тешановић IV-4, Јелена Вучићевић IV-4 и Јован Лукић IV-4.
15. III 2015. Час интегрисане наставе ,,Романтизам у српској књижевности“
одељења II-3 и II-6, професори Милена Петровић и Круна Глушац.
16. III 2015. Професор Јованка Божић говорила на промоцији књиге,
антологије песама ,,Бубе у глави“, коју су сачинили Душан Стојковић и
Дејан Богојевић. Клуб Народног музеја.
17. III 2015. Група од дванаест професора Ваљевске гимназије са још 150
просветних радника из Ваљева присуствовала протесту који су у Београду
организовала два репрезентативна синдиката - Унија просветних радника
Србије и Синдикат радника у просвети Србије.
17. III 2015. Вече са Филипом Давидом у свечаној сали; промоција књиге
,,Кућа сећања и заборава“, награђене Ниновом наградом за 2014. Говорили:
аутор, књижевни критичар Божидар Копривица; водитељ Остоја Продановић.

Вече са добитником НИН-ове награде
18. III 2015. Предавање у свечаној сали посвећено Љубици Марић.
Концерт: Trio Donne di Belgrado (Анета Илић, сопран, Наталија
Младеновић, клавир и Стана Крстајић, флаута). Гошћа Дуња Камали (10
година) виолина, ученица ОМШ ,,Др Војислав Вучковић“. Уводна реч Ана
Котевска, музиколог.
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19. III 2015. Такмичење из математике ,,Кенгур без граница“ одржано у
просторијама школе.
20. III 2015. Састанак синдиката. Одлучено да се ступи у једнодневну
обуставу рада 23. марта 2015. и да се убудуће не обављају никакве
активности (одељењска већа, Наставничко веће, активи, менторски рад,
родитељски састанци, тимови). После овог датума неће се обављати никакве
активности, сем одржавања часова у трајању од 30 минута (редовна настава,
припремна за такмичење, припрема за упис будућих ученика).
20. III 2015. Дан Града Ваљева. Награда у области стваралаштва ученика и
студената додељена студенту Давиду Копривици, доскорашњем ученику
наше школе. Давид Копривица је на истој свечаности награђен и као ђак
генерације 2013/2014. Ваљевске гимназије.
20. III 2015. Дан Града Ваљева. На свечаној академији др Војислав Андрић,
директор школе, примио Награду за животно дело. Захваљујући се на
признању, у име награђених, исказао је молбу градским и републичким
властима за бољи третман образовања и веће поштовање професије
просветних радника. Овај емотиван говор наишао је на громогласан аплауз
присутних. Новчани део награде поклонио је Ваљевској гимназији и
Подружници математичара Ваљево. Центар за културу „Ваљево“.
20-21. III 2015. Професорка руског језика и грађанског васпитања Слађана
Маријанац учествовала је на Интернест форуму „Од медијског
стваралаштва до медијске критике“ у Кући културе у Београду.
20-26.III 2015. Полазници семинара у ИС „Петница“: Милица Вујић I-4
(лингвистика) и Сара Ђурић III-4 (лингвистика).
21. III 2015. Окружно такмичење из програмирања. Учествовало је 9
ученика сецијализованих математичких одељења.
22. III 2015. Окружно такмичење из хемије за седми и осми разред.
22. III 2015. Општинско такмичење из информатике за ученике основних
школа, учествовала три ученика VII и VIII разреда.
24. III 2015. Семинаре из области дизајна у Истраживачкој станици
,,Петница“ похађала Тијана Радовановић IV-1.
24. III 2015. ,,Путовање путописом“, мултимедијални програм ваљевских
гимназијалаца, чланова литерарне, географске и секције за музичку културу,
изведен у Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић”. Програм припремили
професори: Милена Милисављевић, Бојана Којић и Владимир Јанковић.
25. III 2015. Промоција књиге ,,Срби, народ кога нема - економије
идентитета“ Мирославе Пушоње. О књизи говорили: др Гојко Маловић и
мр Милоје Николић. Свечана сала.
25. III 2015. Школско такмичење из хемије. Учествовало десет ученика.
26. III 2015. Изборна скупштина Ђачког парламента. За председника
парламента изабрана Александра Миловановић III-6.
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26. III 2015. На Општинској смотри рецитатора учествовало тринаест
такмичара: Мина Гајић VII разред, Марија Огњановић I-1, Вукан
Арсенијевић I-1, Јелена Лончар I-4, Анђела Тешић I-4, Надица Мандић II-6,
Филип Тимотић II-6, Тања Савић II-7, Милица Ђурић III-2, Софија Симић
III-6, Никола Тмушић III-7, Ирина Марјановић IV-7 и Марија Стефановић
III-4, која се директно пласирала на Републичку смотру. На Окружну
смотру пласирало се девет рецитатора.Ученике припремала професорка
Вера Ваш
26. III-2. IV 2015. Полазници семинара у ИС „Петница“ ученици I-1 Вукан
Арсенијевић, Борко Веселиновић (астрономија) и Матија Додовић (техника).
27. III 2015. На конкурсу за кратку причу Књижевног клуба ,,Иво Андрић“
Земун златну повељу добила мр Јованка Божић, професорка социологије.
Њој је прва награда припала за причу ,,Старе ципеле“ у конкуренцији 186
радова коју је трочлани жири на анонимном конкурсу једногласно
прогласио за најбољу.
28. III 2015. У Основној школи „Милован Глишић“ одржано окружно
такмичење из математике за ученике основних школа. На Државно
такмичење пласирали се: Михаило Тимотић, Лазар Станковић, Лазар
Жујовић (седми разред), Анђела Мишковић, Милош Миловановић и Нина
Матић (осми разред).

АПРИЛ 2015.
1. IV 2015. Промоција књиге кратких прича мр Јованке Божић ,,Зраци“
одржана у свечаној сали. О књизи говорио књижевник Радован Бели
Марковић и ауторка. Учествовали рецитатори Ваљевске гимназије: Ирина
Марјановић IV-7, Тамара Милошевић IV-5, Ирина Станишић III-2, Милица
Ђурић III-2 и Филип Тимотић II-6. У музичком делу наступала Јана
Здравковић III-6 и трио Музичке школе ,,Боетија” (клавир, виола и
виолина). Уводна реч директора др Војислава Андрића.
7. IV 2015. Гете филмски фестивал на немачком језику.
8. IV 2015. На првенству средњих школа у стрељаштву екипа Ваљевске
гимназије освојила прво место, а у појединачној конкуренцији: Мина
Марковић II-3, прво место, Јелена Крунић IV-7, треће место, Милица
Дринчевић IV-7, четврто место. Ментор Драган Ђурђевић, професор
физичког васпитања.
9-15. IV 2015. Пролећни распуст.
14-19. IV 2015. Петнаест ученика II и III разреда, чланова Драмске секције
немачког језика, учествовало на 16. Међународном позоришном фестивалу
за младе у Темишвару (Румунија). Руководиоци ове секције су професорке
немачког језика Ивана Веселиновић и Катарина Мирковић које су биле у
делегацији са ученицима.
16. IV 2015. Наставак другог полугодишта.
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Промоција књиге „Зраци“
16. IV 2015. Бивша гимназијалка Тијана Јевтић, на докторским студијама
биомедицине на Универзитету у Лондону, са поносом се сећа гимназијског
образовања у Ваљеву у интервјуу објављеном у листу „Напред“.
16. IV 2015. Састнак методичке математичке радионице.
16. IV 2015. Одиграна представа ,,Неугасли цветови српске ватре“ за
родитеље ученика наше школе који су симболичним ценама улазница од
100 динара са члановима Драмског студија учествовали у хуманитарној
акцији адаптације Неуролошког одељења Ваљевске гимназије.
17. IV 2015. Окружна смотра рецитатора. Прво место и пласман на
републичко Милица Ђурић III-2, друго место Надица Мандић II-6, треће
место Ирина Маријановић, четврто место Филип Тимотић II-6, пето место
Никола Тмушић III-7. Првих пет места је рангирано и рецитатори су
награђени књигама.Ментор рецитаторима мср.Вера Ваш, професорка
српског језика и књижевности
18. IV 2015. Окружно такмичење из хемије одржано у Пољопривредној
школи у Ваљеву. Учествовало девет ученика, а на Републичко пласирали
се: Мина Марковић II-3, друго место (ментор Бранислав Јовановић),
Александар Крстић I-2, прво место (ментор Момир Стнојевић), Марија
Огњеновић I-1, друго место (ментор Момир Станојевић), Кристина
Живановић I-1, друго место (ментор Момир Станојевић).
18. IV 2015. Окружно такмичење из историје.
18. IV 2015. Републичко такмичење из информатике седмог и осмог разреда.
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18. IV 2015. На Смотри драмских секција средњих школа, одржаној у
Крагујевцу, наша школа се представила позоришним извођењем драме
Анђелке Видаковић Цвркотић (сценарио и режија) ,,Неугасли цветови
српске ватре“.
18-19. IV 2015. Републичко такмичење из физике за основце у Београду.
Учествовало пет ученика седмог разреда и један ученик осмог. Михаило
Тимотић VII разред, трећа награда, Нина Матић VIII разред, трећа награда
и пласман на Српску физичку Олимпијаду (ментор за све ученике Предраг
Стојаковић). Остали учесници VII разреда су: Лазар Станковић, Никола
Лукић, Виктор Вићентијевић и Предраг Матић, предметни професор
Предраг Стојаковић. Ученике на такмичење водио Предраг Стефановић,
професор физике.
19. IV 2015. Републичко такмичење из страних језика.
19. IV 2015. Окружно такмичење из биологије.
19-20. IV 2015. Републичко такмичење из астрономије у Београду.
Учествовала четири ученика: Дамњан Милић III-1, Кристина Поповић III-1,
Сара Лазић III-1 и Милан Радовић III-3. Они су се такмичили у конкуренцији
четвртих разреда. Пласман на Националну олимпијаду из астрономије
остварио Милан Радовић (похвала). Ученике је за такмичење припрeмао
професор Предраг Стојаковић.
20. IV 2015. Градско такмичење у рукомету за девојчице одржано у ,,Омни
центру“ у Ваљеву на коме су учествовале једино ученице Ваљевске гимназије.
Екипу водила професорка физичког васпитања Снежана Ђурђевић.
21. IV 2015. Гете филмски фестивал у свечаној сали.
21. IV 2015. Општинско такмичење из историје на коме је учествовало
четрнаест ученика. За окружно се пласирли: Стефан Исаиловић III-3, прво
место, Лазар Андрић IV-5, прво место, Милан Вујић, друго место, Марко
Жуњић II-6, треће место, Милица Николић IV-4, треће место.
21. IV 2015. На Међународом математичком такмичењу ,,Кенгур без
граница“ најуспешнији од ученика Ваљевске гимназије су: Михаило
Тимотић (7. разред - златна медаља), Анђела Ранковић (7. разред - бронзана
медаља), Милош Миловановић (8. разред - бронзана медаља). Њихови
ментори су професори Вељко Ћировић (алгебра у седмом и осмом
разреду), Предраг Јевтић (геометрија у осмом разреду) и Мирослав
Марковић (геометрија у седмом разреду).
22. IV 2015. Девета седница Наставничког већа.
23. IV 2015. Шест професора Ваљевске гимназије, укључених у рад
двојезичних одељења наше школе, похађало једнодневни семинар у
Београду који је организовао Француски институт. Семинар су водиле
колеге, професори из Безансона, који већ дуго година раде у двојезичним
одељењима и који су разменили своја искуства, идеје, методе са нама.
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23. IV 2015. Поводом Дана планете организована акција чишћења града у
којој су учествовали ученици ваљевских средњих школа. Бојана Којић,
професорка географије, са дванаест ученика била део еколошког тима за
чистији град.
25. IV 2015. Окружно такмичење из српског језика у Медицинској школи.
Запажен успех постигли ученици Ваљевске гимназије. Од 38 ученика,
колико их се такмичило из Колубарског округа, чак 19 ученика Ваљевске
гимназије освојило једно од прва три места. Пласман на Републичко
такмичење остварило десет ученика.
25. IV 2015. Драган Ђурић, професор биологије, присуствовао стручној
трибини ,,Зашто је важно самовредновање ученица и ученика“ у Београду.
Организатор је ,,Клет“, Друштво за развој образовања из Београда.
25. IV 2015. Републичко такмичење из физике у Зрењанину. Учествовало
пет ученика. Ученике водио Предраг Стојаковић, професор физике.
26. IV 2015. На Републичком такмичењу из географије учествовале су 44
школе и 81 такмичар. Стефан Исаиловић III-3 заузео друго место и
остварио пласман на Балканијаду, а Марко Тодоровић III-6 треће место и
пласман на Балканијаду.
26. IV 2015. Државно такмичење из математике ученика основних школа у
Нишу. Ученик седмог разреда Михаило Тимотић освојио другу награду и
пласирао се на Српску математичку олимпијаду. Ученици осмог разреда
постигли запажене резултате. Анђела Мишковић освојила је трећу награду,
а Милош Миловановић похвалу. Њихови ментори су професори Вељко
Ћировић (алгебра у седмом и осмом разреду), Предраг Јевтић (геометрија у
осмом разреду) и Мирослав Марковић (геометрија у седмом разреду).
26. IV 2015. Окружно такмичење из биологије за ученике основних школа у
ОШ ,,Десанка Максимовић“ у Ваљеву. Алекса Станић ученик осмог
разреда обдарених за математику освојио треће место. Ментор Драган
Ђурић, професор биологије.
27. IV 2015. Настава се од данас обавља у трајању од 45 минута чиме је
штрајк просветних радника завршен.
28. IV 2015. Приредба на страним језицима у сали Музичке школе. Прва
представа одржана у 13 часова за ученике и колеге из основних школа, а
друга у 19 часова за ученике, колеге и пријатеље школе.
28. IV 2015. Гете филмски фестивал.
29. IV 2015. Промоција књиге кратке прозе ,,Зраци“ Јованке Божић у
Градској кући у Лајковцу. Говорили: Радован Бели Марковић, књижевник,
Слађана Илић, књижевница и уредница Завода за уџбенике, Дарен
Миливојевић, професор и ауторка. Одабране приче читала Оливера Грчић,
апсолвент психологије, бивша ученица Ваљевске гимназије.
29. IV 2015. У Свечаној сали одржана конференција за новинаре о постигнутим
резултатима на такмичењима из математике. На конференцији говорили
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Вељко Ћировић, професор математике и најуспешнији такмичари Михаило
Тимотић, Анђела Мишковић, Анђела Ранковић и Милош Миловановић.
29-30. IV 2015. У Центру за културу ,,Ваљево“ изведене су две хуманитарне
позоришне представе ,,Судити Нушићу“ у реализацији: сценарио Милан
Поповић, режија мср. Круна Глушац, професори српског језика. Глумци
професори: Бранислав Јовановић, Бојана Којић, Војислав Андрић и Миливоје
Милинковић. Глумци ученици: Михаило Богдановић II-5, Димитрије Ђукић
III-2, Ана Евтић II-2, Јован Голубовић VII-1, Анђелија Милутиновић II-4,
Ђорђе Марковић III-3, Марија Милиновић III-4, Анђела АнђелићIII-4, Ања
Радовановић II-5, Сара Аничић II-5, Нађа Мандић II-7, Вељко Николић III-3,
Алекса Симић I-5, Лазар Бранковић IV-5, Никола Тмушић III-7. Представа је
играна да се прикупе средства за изградњу помоћне стазе у школи ученицима
са посебним потребама.

МАЈ 2015.
1-2. V 2015. Првомајски празник.
5. V 2015. Гете филмски фестивал у свечаној сали.
5. V 2015. Дневни београдски лист ,,Политика“ у културној рубрици представио
књигу ,,Зраци“ Јованке Божић под насловом ,,Прозне, свилене нити“.
5. V 2015. У Српској књижевној задрузи одржана завршна седница жирија
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ у чијем саставу су: Драган
Лакићевић, песник и главни уредник СКЗ, Петар Пајић, песник и мср. Вера
Ваш, професор Ваљевске гимназије.
9. V 2015. На Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима учествовало
шест ученика Ваљевске гимназије: два из првог и четири из трећег разреда.
У конкуренцији 111 такмичара у трећем разреду, друго место освојила
Ђурђина Марић III-4 (ментор мр Милена Милисављевић, професорка
српског језика и књижевности), а треће Маријана Урошевић III-6 (ментор
мср. Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности).Ученике
пратиле професорке које су биле ангажоване као чланови републичке
комисије: Данијела Голубовић, Вера Ваш и Милена Милисављевић.
9. V 2015. Дан победе.
9. V 2015. Српска физичка олимпијада.
9. V 2015. Регионално такмичење у научном стваралаштву одржано у
Лозници. На Републичку смотру пласирали се: Марија Огњеновић I-1
(хемија), Ана Радосављевић I-1 (физика), Марија Тадић I-1 (физика), Филип
Дамњановић I-1 (физика), Богдан Бадовинац I-1 (физика), Андреа Лескур I1 (физика) и Вукан Арсенијевић I-1 (физика). Такмичењу присуствовао
Момир Станојевић, професор хемије.
9. V 2015. Нина Станковић II-6 освојила прву награду на Републичком
литерарном конкурсу за средњошколце ,,Европа и ја“ организованог
поводом објављивања шестог издања Европског дневника. Награда је
таблет рачунар, а њен рад ће бити објављен у седмом Европском дневнику
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за 2015/2016. Ментор мср. спец. Милена Петровић, професорка српског
језика и књижевности.
9. V 2015. Одржана дебата „Нуклеарна енергија као најбољи извор
енергије“. Афирмативни тим ученици IV-2 (ментор професор Оливера
Црнобрња), негативни тим IV-3 (ментор професор Предраг Стефановић).
Дебатне судије ученици одељења IV-1. Дебата организована уз стручну
помоћ психолога Гордане Аврамовић. Свечана сала.
10. V 2015. Републичко такмичење из историје.
12. V 2015. На конференцији за новинаре представљени успеси на
Републичком такмичењу из књижевности и на Републичком литерарном
конкурсу за средњошколце „Европа и ја“. Учествовале: Ђурђина Марић III-4,
Маријана Урошевић III-6 и Нина Станковић II-6.

Са конференције за новинре
12. V 2015. Промоција романа Гордане Залад ,,Плава тишина“ одржана у
свечаној сали. О роману говорила ауторка мр Гордана Залад, професорка
енглеског језика на Факултету политичких наука у Београду и мр Јованка
Божић, професорка социологије у Ваљевској гимназији. Одабране текстове
читала Тамара Милошевић IV-5.
12. V 2015. Семинару ,,Значај промоције и превенције у унапређењу здравља
адолесцената“, на Институту за јавно здравље Батут у Београду, присуствовао
Драган Ђурђевић, помоћник директора и професор физичког васпитања.
13. V 2015. У свечаној сали одржано литерарно вече ,,Књижевност је
читање“. Учествовали: Марија Стефановић III-4, Јелисавета Аџић III-6,
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Јелена Симовић III-6, Тијана Радовановић IV-1, Јелена Марковић IV-1,
Милица Мићић III-2, Андријана Павловић I-4, Кристина Раковић VIII,
Јована Мијаиловић I-6, Кристина Јевтић I-6, Стефан Крунић I-3, Андријана
Ковачевић III-5, Сара Јовановић III-5, Тамара Шарчевић III-5, Марко
Тодоровић III-6, Стефан Симић III-7, Јелена Андрић III-7, Милица
Мирковић III-5, Нина Станковић II-6 и Александар Степановић III-5. и
Јелена Богдановић IV-4. Организатор мр Милена Милисављевић,
професорка српског језика.
13-15. V 2015. Нашу школу посетили ученици и професори Карловачке гимназије.
14. V 2015. У емисији „Отворено“ на Вујић телевизији гостовали др
Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије и Вељко Ћировић,
председник Подружнице математичара Ваљево. Они су том приликом
говорили о математици и математичком образовању у Ваљеву. У емисији је
говорио и ученик седмог разреда Михаило Тимотић, који је имао најбољи
резултат на Државном такмичењу ове године.
14. V 2015. Вече рецитатора у свечаној сали на коме су, осим свих
такмичара, као гости наступили и чланови Драмског студија, ученици I-4 и
чланови музичке секције школе. Аутор сценарија и конферансе професорка
Вера Ваш, а водитељи програма Ирина Станишић и Јован Петровић,
ученици III-2.
15. V 2015. Крос РТС-а.
15-17. V 2015. Републичко такмичење из хемије у ИС ,,Петница“.
Учествовали: Марија Огњеновић I-1, Александар Крстић I-2, Кристина
Живановић I-1 и Мина Марковић II-3. Такмичењу присуствовао Момир
Станојевић, професор хемије.
15. V 2015. У великој сали Центра за културу одржана 47. Републичка
смотра рецитатора „Песниче народа мог“. Жири у саставу: проф. др
Милорад Дешић, мр Верица Ракоњац и Зоран Ћосић, драмски уметник,
одлучио је да од 35 такмичара у старијем узрасту друго место освоји
рецитаторка Ваљевске гимназије Милица Ђурић III-2 која је говорила
песму „Јелена Анжујска“ Ане Атанасковић. Друга представница
Колубарског округа, такође рецитаторка наше школе, Марија Стефановић
III-4 заузела је осмо место говорећи песму „Врати ми моје крпице“ Васка
Попе. Ментор мср. Вера Ваш, професорка српског језика.
15. V 2015. На финалној вечери 22. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ представљено дванаест финалиста уз стихове из њихових
збирки, међу којима су биле и две песникиње из наше школе: Јелисавета
Аџић III-6 и Марија Стефановић III-4. За победницу је проглашена Радмила
Петровић из Пожеге, а додељене су и три специјалне награде: Невени
Јеремић из Земуна, Милици Дидановић из Пожеге и Милану Анђелковићу
из Зубиног Потока. У програму су, осим песника финалиста и чланова
жирија (Драган Лакићевић, књижевник, председник жирија и професорка
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Вера Ваш, члан жирија) учествовали и рецитатори Ирина Марјановић,
Тања Савић, Ирина Станишић и Јован Петровић. Свечана сала.
15. V 2015. У оквиру финалне вечери 22. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ промовисана збирка песама „Живот из кесице“
прошлогодишње победнице Хелене Петровић. У програму су учествовали
чланови жирија, Драган Лакићеви, Вера Ваш и директор школе др Војислав
Андрић. Свечана сала.

Посета председника Републике
15. V 2015. Председник Републике Томислав Николић посетио Ваљевску
гимназију и у свечаној сали председавао седници Организационог одбора
за обележавање ,,Стогодишњице Ваљевске болнице 1914-2015“. Први пут у
историји наше школе највиши представник државе посетио Ваљевску
гимназију.
16. V 2015. Поетски час на Тргу песништва. Нина Станковић II-6 положила
цвеће на споменик Десанки Максимовић, Анђелија Милутиновић II-4 водила
програм, а Радмила Петровић, овогодишњи победник Поетског конкурса
,,Десанке Максимовић“, говорила своје стихове. Стихове Десанке Максимовић
говорила Теодора Станисављевић, рецитатор основне школе која носи
песникињино име, а стихове Петра Пајића говорио рецитатор Ваљевске
гимназије Вукан Арсенијевић I-1.
16. V 2015. Дневни београдски лист ,,Новости“ у рубрици ,,Култура - седам
дана за седам књига“ објавио приказ књиге ,,Зраци“ мр Јованке Божић под
насловном препоруком ,,Лековите приче“.
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16. V 2015. У нашој школи одржан семинар за професоре немачког језика
„Учити граматику кроз игру“. Семинар је одржала професорка немачког
језика Леонора Ракићевић из Београда. Семинару је присуствовало
седамнаест професора Колубарског и Мачванског округа. Семинар су
похађале лектор за немачки језик Соња Урошевић и професорке немачког
језика: Драгица Грачанин, Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић.
16. V 2015. У Београду одржан традиционални математички турнир у
организацији Математичког друштва „Архимедес“. Најуспешнија је била
ученица осмог разреда Анђела Мишковић, која је освојила прву награду, док
су Никола Васиљевић II-1 и Стефан Мркић IV-1 похваљени. Са такмичарима
су били професори математике Предраг Јевтић и Вељко Ћировић.
18. V 2015. Марша Ајвинс, америчка астронауткиња, презентовала своја
искуства из области астронаутике. Организатор и преводилац мср. Мирка
Ћировић, професорка енглеског језика. Свечана сала.
19. V 2015. На позив Задужбине „Десанка Максимовић“, Вера Ваш је на
округлом столу у Народној библиотеци Србије представила свој научни рад
о поетици Петра Пајића, добитника Награде за песничко дело за 2014.
Своје радове су на том скупу представили и проф. др Радивоје Микић,
проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Милош Ковачевић, проф. др Михајло
Шћепановић, др Снежана Башчаревић, главни уредник СКЗ Драган
Лакићевић, књижевни критичар Васа Павковић и песници Братислав
Милановић и Мићо Цвијетић. Програму округлог стола присуствовала
професор Милена Милисављевић.
20. V 2015. Едукацији „Значај промоције и превенције у унапређењу здравља
адолесцената“ на Институту за јавно здравље Батут у Београду присуствовао
Драган Ђуђевић, помоћник директора и професор физичког васпитања.
20.V 2015. У свечаној сали одржана конференција за новинаре. Извођење
хуманитарне представе „Судити Нушићу“ најавила мср. Круна Глушац,
професорка српског језика и књижевности. Професор Вељко Ђировић
говорио о Српској математичкој олимпијади која ће се одржати у нашој
школи. Сара Јовановић III-5 представила конкурс „Вуково звоно“ на коме
је првонаграђена, а Милица Ђурић III-2 сапштила резултате Републичке
смотре рецитатора на којој је освојила друго место.
22. V 2015. Завршетак наставе за ученике четвртог разреда. У средњем холу
школе одржан програм „Последњи школски час“ којим су се матуранти и
ученици млађих разреда опростили једни од других. Аутор сценарија
професорка Анђелка Видаковић Цвркотић. У Ђачком клубу послужена
закуска и пиће које су матурантима припремили њихови млађи другови,
после чега је уследила журка у школском дворишту.
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Последњи школски час
22. V 2015. У Гимназији „Вук Караџић“у Лозници организовано књижевно
вече посвећено књижевном стваралаштву младих и свечана додела награда
победницима 13. литерарног конкурса ,,Вуково звоно“. Прва награда за
циклус песама уручена Марији Стефановић III-4, а Сари Јовановић III-5
прва награда за легенду „О Крчмару“. Додели награда присуствовала
ментор награђених ученица професорка Милена Милисављевић.
23. V 2015. Српска математичка олимпијада за ученике основних школа
одржана у Ваљевској гимназији. Укупно 38 ученика из целе Србије узраста
до 15,5 година учествовало на најпрестижнијем такмичењу за тај узраст.
Нашу школу представљао ученик седмог разреда Михаило Тимотић.
23-24. V 2015. на Европској конференцији за психолошко саветовање
„Помоћ појединцу, породици и заједници“ у ИС „Петница“ учествовале
Јасмина Момчиловић, Весна Голубовић и Гордана Аврамовић.
24. V 2015. Републичко такмичење из српског језика. На 25. Републичком
такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном у Тршићу, наши
гимназијалци освојили три награде: прво место Лука Николић, III-3
(ментор професорка Данијела Голубовић), друго место Марко Тодоровић
III-6 (ментор професорка Вера Ваш) и треће место Невена Васиљевић IV-6
(ментор професорка Анђелка Видаковић Цвркотић). Такмичењу
присуствовали професори српског језика и књижевности: Анђелка
Видаковић Цвркотић, Вера Ваш и Милена Петровић.
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24. V 2015. Републичко такмичење из биологије одржано у Новом Саду.
Мина Марковић II-3 шесто место, ментор Верица Миловановић
Аврамовић, професорка биологије; Оливера Стефановић IV-3 шесто место,
ментор Јелена Деспотовић; Илија Пантелић, IV-3 девето место, ментор
Јелена Деспотовић, професорка биологије.
25. V 2015. На Републичком такмичењу у знању латинског језика Даница
Јовановић III-4 освојила друго место у категорији ученика трећег разреда
филолошких гимназија и одељења. Ментор Мирјана Ракић, професорка
француског и латинског језика. Трећа београдска гимназија.
25. V 2015. Седнице одељењских већа четвртог разреда.
25. V 2015. Француска амбасадорка Кристин Моро посетила нашу школу.
Преводилац са француског Биљана Маринковић, професорка француског и
латинског језика. Госпођа Моро разговарала са директором школе, упознала
професоре француског језика и професоре укључене у рад двојезичног
одељења. Присуствовала је часу историје у двојезичном одељењу и имала
прилику да се увери како наши ученици и професори раде.
25. V 2015. Мултикултурални огледни час који је први пут одржан на три
језика: румунском, француском и српском језику, посвећен поетском
пријатељству и песничком стваралаштву великог румунског песника
Никите Станескуа (1933-1983) и наше поетесе Десанке Максимовић (18981993). О стваралаштву песника и пријатељству, на француском и
румунском језику, говорила је др Кармен Булзан, професорка социологије
на Еколошком факултету Универзитета у Букурешту (Румунија), а о
Десанки Максимовић и пријатељству говорила на српском језику мр
Јованка Божић, професорка социологије. Преводилац са француског била
Бранкица Перић, професорка француског и латинског језика, а стихове на
француском говорили Катарина Рафаиловић IV-4 и Антоније Димитријевић
I-7, а на српском језику Марија Стефановић III-4. Кармен Булзан и Јованка
Божић прочитале су по једну своју хаику песму (двојезично, на румунском
и српском језику). Свечана сала.
25. V 2015. Преводилац презентације др Кармен Булзан, проф. Универзитета
у Букурешту, посвећене екологији која је реализована у ИС ,,Петница“, била
Биљана Маринковић, професорка француског и латинског језика.
26. V 2015. Подела сведочанстава ученицима четвртог разреда.
26. V 2015. Професорка Вера Ваш била гост Радио Ваљева и новинарке
Снежане Крунић поводом Округлог стола о песничком стваралаштву Петра
Пајића одржаном у Народној библиотеци Србије.
26. V 2015. Серију трибина ,,Домети“ осмислили су и својој школи
поклонили њени ученици успешни у најразличитијим областима науке,
уметности, новинарства, медицине, менаџмента, који су били гимназијалци
од 1976. до 1980. а ове године обележавају 35 година матуре.
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Учесници огледног часа
26. V 2015. Трибина из серије ,,Домети“ у свечаној сали са темом
,,Отворено о образовању“. Гост: др Драгица Павловић Бабић, директорка
Института за психологију Филозофског факултета у Београду. Трибину
водила професорка Весна Голубовић, помоћник директора.
26. V 2015. У свечаној сали одржана презентација компаније Телеком Србија
за ученике специјализованих математичких одељења. Ученици су позвани да
учествују на петом мтс ,,Андроид“ конкурсу за израду Андроид™
апликација за мобилне уређаје. Телеком Србија конкурс организује за
ученике Математичке гимназије у Београду, Гимназије „Јован Јовановић
Змај“ у Новом Саду, Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, Прве
крагујевачке гимназије, Ваљевске гимназије и Гимназије „Bolyai“ у Сенти.
27. V 2015. У оквиру серије предавања „Галерија знаменитих“ одржано
предавање о Михаилу Пупину. Приказано је школовање, научни развој,
најважнији изуми и значај Михаила Пупина за светску науку. Реализатори
предавања су Сара Лазаревић и Дејан Ђурашиновић II–2 и Сара Лазић и
Кристина Поповић II-1. Свечана сала.
27. V 2015. Матурски писмени из српског језика.
27. V 2015. Припремна настава за ученике четвртог разреда.
27. V 2015. Седнице стручних актива и редакције Извештаја за 2014/2015.
27. V 2015. У свечаној сали Ваљевске гимназије одржана седница
Образовног форума из Београда. Модератор разговора на тему „Реформа
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гимназија у Србији“ проф. др Иван Ивић. Уводна реч др Војислав Андрић и
мр Горан Милићев.
27. V 2015. Хумнитарна представа ,,Судити Нушићу“ (сценарио и режија
професори Милан Поповић и мср. Круна Глушац) изведена у Центру за
културу „Ваљево“.
28. V 2015. Вече рецитатора у свечаној сали уприличено поводом освојеног
другог места на Републичкој смотри „Песниче народа мог“. Осим
награђене Милице Ђурић III-2 и осталих рецитатора школе, у програму су
учествовале и победнице литерарног конкурса „Вуково звоно“ у Лозници,
Марија Стефановић и Сара Јовановић, као и чланови музичке секције Јана
Здравковић III-6 и Никола Маровић II-2. Гостовали рецитатори млађих
узраста, победнице и учеснице Републичке смотре, ученице ОШ „Андра
Савчић“ - Јана Лукић и Нина Васић.

Предавање ,,Истраживање свемира“
28. V 2015. Промоција књиге ,,Зраци“ ауторке мр Јованке Божић одржана у
Кући ,,Ђуре Јакшића“, Скадарлија, Београд. Говорили: Драган Лакићевић
књижевник, главни уредник СКЗ и Лела Росић, професорка српског језика
и књижевности у Филолошкој гимназији у Београду. Приче из књиге
читала Емилија Поповић, студенткиња германистике, бивша ученица
Ваљевске гимназије. Присутнима се обратила ауторка Јованка Божић.
29. V 2015. Матурски писмени из математике и страног језика.
29. V 2015. Завршетак наставе осмог разреда.
29. V 2015. У оквиру серије ,,Домети“ предавање ,,Истраживање свемира“.
Гостовао проф. др Драган Лазић који је преко видео линка разговарао са мр
Вељком Јовановићем из Америке.
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30. V 2015. Пријемни испит за двојезично одељење.
30-31. V 2015. Семинар на Филозофском факултету у Београду са темом
„Креативна настава латинског језика“. Присуствовале Мирјана Ракић и
Биљана Танасијевић Вуксановић, професорке француског и латинског језика.
30. V 2015. Финале Треће НИС-ове олимпијаде из руског језика у Београду.
Учествовале Александра Бошковић II-4 и Јелена Јовановић I-3. Ученице је на
такмичењу пратила Слађана Маријанац, професорка руског језика.

Свечаност поводом доделе Награде др Војиславу Андрићу
31. V 2015. У свечаној сали Ваљевске гимназије приређен програм поводом
додељивања Награде за животно дело др Војиславу Андрићу. У програму,
осим лауреата, учествовали: проф. др Владимир Мићић, Леон Делеон, Вера
Ваш, проф. др Драган Васиљевић, Бранко Антонић и ученици Ваљевске
гимназије. Организатори: Ваљевска гимназија, Подружница математичара
Ваљево, Рукометни клуб ,,Металац“ и КУД ,,Абрашевић“.
31. V 2015. Група од 35 ученика филолошких одељења, са професорима
Данијелом Голубовић и Миланом Поповићем, посетила је Галерију Матице
српске у Новом Саду и присуствовала извођењу позоришне представе
„Казимир и Каролина“ Атељеа 212 у оквиру фестивала Стеријино позорје у
СНП. У доласку, организована је посета манастиру Хопово и
Петроварадинској тврђави.
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ЈУН 2015.
1. VI 2015. Одбрана матурских радова.
1. VI 2015. У часопису „Форум београдских гимназија“ број 8, у репортажи
„На сцени смо сви једнаки“ представљена Ваљевска гимназија.
1-7. VI 2015. У ИС „Петница“ семинар из психологије похађао Матеја
Манојловић II-5.
1-2. VI 2015. Одељења седмог и осмог разреда извела су планирану
дводневну екскурзију на релацији: Ваљево - Фрушка гора - Сремски
Карловци - Нови Сад - Суботица - Зрењанин - Ваљево. На екскурзију је
ишло 13 ученика седмог и 15 ученика осмог разреда, као и одељењске
старешине Вељко Ћировић (VII) и Круна Глушац (VIII).
1. VI 2015. У серијалу ,,Домети“ у свечаној сали трибина ,,Ангажовано
новинарство“. Гост новинарка Дарија Ранковић, програм водила мр
Милена Милисављевић професорка српског језика и књижевности;
учествовали чланови новинарске и литерарне секције. Свечана сала.
2. VI 2015. У серијалу ,,Домети“ учествовао новинар Бранко Антонић са
темом ,,Глума између професије и хобија“. Разговор са глумцем водила је
ученица Марија Стефановић III-4. У улози техичких уредника били ученици
Сара Лазаревић и Дејан Ђурашиновић II-2. Свечана сала.
2. VI 2015. Свечано отворен нови кабинет за информатику. Опремање и
адаптацију омогућио НИС. У кабинету фукнционише 15 нових савремених
рачунара, а ентеријер је у духу НИС-овог пројекта ,,Енергија знања“.
Кабинет добијен прошле године на основу изузетних резултата бившег
ученика Ваљевске гимназије Давида Копривице на прошлогодишњој
Српској олимпијади хемичара, као и на Међународним олимпијадама 2013.
у Москви и 2014. у Вијетнаму када је освојио бронзане медаље. У име
НИС-а отварању присуствовала менаџер за сарадњу са универзитетима
Снежана Лакићевић, а у име домаћина директор школе др Војислав Андрић
и бројни професори и ученици.
3. VI 2015. Из серије ,,Домети“ у свечаној сали промовисана књига
,,Каизен-јапанска парадигма пословне изврсности“ проф. др Драгана
Васиљевића, редовног професора Факултета организационих наука у
Београду. Говорили: аутор, др Војислав Андрић и мр Бранко Матић,
професор на Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву.
4. VI 2015. Андреа Романић IV-3 добитница је стипендије Гете-института
,,Roboshol”коју ће искористити 18-26. 9. 2015. када је планиран њен
боравак у немачком граду Cheminiz.
4. VI 2015. Трибина у свечаној сали из циклуса ,,Домети“. Гостовао проф.
др Марко Ђурђевић са темом ,,Уговорно право између тежње за очувањем
континуитета и изазова хармонизације са правом Европске Уније“.
Разговор водио др Слободан Ненадовић, професор ВИПОС-а.
4. VI 2015. Пријава поправних испита за матуранте.
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5. VI 2015. У оквиру серије ,,Домети“ у холу школе организована изложба
плаката и карикатура, а у свечаној сали промоција књиге ,,Артмосфера пресек“ Душана Арсенића, архитекте. О аутору и књизи говорили Бранко
Антонић и Војислав Андрић.

Промоција књиге ,,Артмосфера - пресек“
5. VI 2015. Група ученика, која учи руски језик, гостовала у програму
поводом Дана руског језика у Основној школи „Драгољуб Илић“ у Драчићу.
6. VI 2015. Дан руског језика обележен у Музичкој школи „Живорад
Грбић“, а у програму учествовали и ученици наше школе. У колажпрограму на руском језику извели део позоришног комада „Побуна у
библиотеци“ који су превели и адаптирали уз помоћ Слађане Маријанац,
професорке руског језика. Казивали су и стихове Алексадра Сергејевича
Пушкина поводом његовог рођендана.
6. VI 2015. Свечано обележавање 35 година матуре.
6. VI 2015. Републичка смотра научног стваралаштва у Београду на
Факултету Сингидунум. Учествовали: Марија Огњеновић I-1 (хемија), Ана
Радосављевић I-1 (физика), Марија Тадић I-1 (физика), Филип Дамњановић
I-1 (физика) Богдан Бадовинац I-1, (физика), Андреа Лескур I-1 (физика) и
Вукан Арсенијевић I-1 (физика). Марија Огњеновић I-1 из хемије освојила
треће место и добила специјалну награду за најбољи истраживачки рад
(прво место), Богдан Бадовинац I-1 и Филип Дамњановић I-1 (физика треће место), Ана Радосављевић I-1 и Марија Тадић I-2 добиле су
специјалне награде за истраживачки рад (треће место). Такмичењу
присуствовао Момир Станојевић, професор хемије.
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6. VI 2015. Спортски дан у СРЦ ,,Петница“ и у кањону реке Градац.
6. VI 2015. Српска физичка олимпијада 7. и 8. разреда одложена за
септембар 2015.

Учесници Републичке смотре научног стваралаштва
6-7. VI 2015. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, професори Милена Милисављевић и Вељко Ћировић именовани за
супервизоре и праћење пријемних испита у Гимназији у Краљеву за
обдарене ученике у филолошкој и математичкој гимназији.
6. VI 2015. Пријемни испити за обдарене ученике у филолошкој и
математичкој гимназији.
8. VI 2015. Трибина у свечаној сали из циклуса ,,Домети“. Гостовао др
Јордан Лазаревић и говорио на тему ,,Лапароскопија“. Свечана сала.
8. VI 2015. У Центру за културу „Ваљево“ одржана Распевана гимназија музичка приредба ученика наше школе коју је припремио Владимир
Јанковић, професор музичке културе.
8. VI 2015. Наставничко веће - резултaти матуре.
8-16. VI 2015. Јелена Kрсмановић III-5 похађала семинар антропологије у
ИС „Петница“.
9. VI 2015. Огледни час ,,Људи говоре Растка Петровића“ који су
припремили ученици III-5 и мр Милена Милисављевић, професорка
српског језика и књижевности.
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9. VI 2015. Географска секција премијерно представила филм „Бољи кадар
Србије“ који је режирао ученик Дејан Ђурашиновић, монтирила Сара
Лазарвић и Анђелка Панић уз помоћ креативног тима кога чине ученици:
Наталија Димитријевић, Тања Савић, Марко Алексић, Јелена Живановић и
Анђела Јовић и ученици првог разреда, чланови географске секције.
Ментор професорка Бојана Којић.
8-11. VI 2015. У Техничкој школи одржана обука за дежурне професоре,
прегледаче и супервизоре завршног испита у основним школама којој су
присуствовали и професори наше школе. Организатор: Министарство
просвете - Школска управа Ваљево.
10. VI 2015. Завршна матурска свечаност у Центру за културу. Учествовали:
гимназијски хор под руководством професорке Јелене Дамњановић; Ирина
Марјановић рецитовала песму „Опомена“, а Марија Стефановић песму
„Врати ми моје крпице“ музика Јана Секулић II-5 и Тијана Пантелић II-5.
Водитељи Милица Ђурић III-2 и Јован Петровић III-2. Сценарио и режија
Анђелка Видаковић Цвркотић, професорка српског језика и књижевности.
Центар за културу „Ваљево“.
10. VI 2015. Спортски дан у СРЦ „Петница“ у поподневним сатима, после
редовне наставе у школи.
12. VI 2015. Матурско вече у Хотелу „Гранд“.
12. VI 2015. Завршетак наставе за ученике седмог разреда.
13. VI 2015. Резултати првог наградног конкурса за ученике средњих школа
„И ја сам историчар“ који је спровео Центар за српске студије Филозофског
факултета у Београду. Теме су биле у вези са стогодишњицом Првог
светског рата. На конкурс је пристигло 49 радова из 38 школа, а прво место
освојила је ученица Ваљевске гимназије Милица Николић IV-4 са радом
„Ваљево у Првом светском рату 1914-1915“. Ментор Милорад Белић,
професор историје. Прва награда је у новчаном износу 20.000 динара.
14. VI 2015. У биоскопској сали Народне библиотеке у Осечини оржана јавна
дебата „Мој медиј, мој свет“. Учествовали: редитељ Петар Станојловоћ,
академски сликар Ђорђе Станојевић, новинарка Рада Ћурић, глумица Ивана
Михић. Присуствовали представници Дебатног клуба, новинарске и
литерарне секције: Ђурђина Марић, Маријана Урошевић, Мирена Радојичић,
Теодора Радовић, Миодраг Топлочевић и професорка Ивана Милосављевић.
14-27. VI 2015. Професорке немачког језика Катарина Мирковић и Ивана
Веселиновић боравиле на студијском путовању у Берлину у организацији
Гете-института.
15-17. VI 2015. Завршни испит за ученике 8. разреда
15-17. VI 2015. Завршном испиту из српског језика, математике и
комбинованог теста у основним школама присуствовали професори
Ваљевске гимназије делегирани од стране Министарства просвете РС.
16. VI 2015. Подела комплетних докумената матурантима.
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16. VI 2015. Одељењско веће 7. разреда.
16. VI 2015. Наставничко веће.
16. VI 2015. Јавни час „Природо, чуј ме“ (корелација књижевност –
биологија) организовало одељење III-4 са професоркама Надом Нешковић
и Миленом Милисављевић у свечаној сали. Час пратили ученици Техничке
школе Ваљево.
16. VI 2015. Подела сведочанстава и диплома матурантима.

Фестивал немачког позоришта у Осијеку
17. VI 2015. Милан Нешковић, позоришни редитељ, бивши ученик
Ваљевске гимназије и члан Драмског студија, добитник је награде
„Љубомир Муци Драшкић“ за режију представе „Бела кафа“ по тексту
Александра Поповића у Народном позоришту.
17. VI 2015. У свечаној сали ученици Основне школе „Драгољуб Илић“ из
Драчића извели музичко-сценски програм на руском језику. Учествовали и
ученици наше школе који уче руски језик. Организатори професорке
руског језика Маја Миливојевић и Слађана Маријанац.
18-22. VI 2015. На Фестивалу немачког позоришта у Осијеку наступао
Драмски студио Ваљевске гимназије на немачком језику. Са ученицима су
биле професорка немачког језика Катарина Живковић и педагог Јасмина
Момчиловић.
19. VI 2015. Завршетак наставе за ученике првог, другог и трећег разреда.
19-21. VI 2015. Професори математике Вељко Ћировић и Мирослав
Марковић учествовали као представници Подружнице математичара
Ваљево на конференцији математичара у Бриселу.
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Конференција математичара у Бриселу
20. VI 2015. Седнице одељењских већа првог, другог и трећег разреда.
20. VI 2015. Милан Попoвић и мср. Круна Глушац, професори српског
језика и књижевности, учествовали у панелу под насловом „Кулутурна
улога школе“ у Београду, а који је водио др Владимир Кушић из Центра за
драмски одгој Загреб. Ваљевска гимназија се представила тезом
„Повезаност културе, васпитно-образовне праксе и друштвено-политичке
ситуације у Србији“.
21-23. VI 2015. Ученице III-5 Андријана Ковачевић и Андријана Чарапић
учествовале на међународној пловећој конференцији коју организује Мрежа
организација за децу Србије уз подршку Европске академије Берлин.
22. VI 2015. Седница Наставничког већа.
23. VI 2015. На конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“ похваљен рад
Андријане Ковачевић III-5. Ментор мр Милена Милисављевић, професорка
српског језика и књижевности.
23- 25. VI 2015. Састанци стручних актива (извештаји и планирање).
24. VI 2015. Почетак припремне наставе за поправне и разредне испите.
25. VI 2015. Седница Савета родитеља и седница Школског одбора.
25-29. VI 2015. Интернационална балканска географска олимпијада
одржана у образовном центру „Руђер Бошковић“ у Београду. Учествовали
Стефан Исаиловић III-3 и Марко Тодоровић III-6. Ментор Милка
Мајсторовић, професорка географије.
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26. VI 2015. Наставничко веће.
28. VI 2015. Подела сведочанстава ученицима седмог, првог, другог и
трећег разреда.
28. VI 2015. Завршна школска свечаност. Свечана сала.
30. VI 2015. Упис ученика у 7, 8, 2, 3. и 4. разред.

ЈУЛ 2015.
6-7. VII 2015. Упис ученика у први разред.

Летопис водила мр Јованка Божић
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НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
„Свет је занимљив онолико колико смо ми радознали.“
Вилијам Шекспир
Велику пажњу и ове школске године поклањали смо развијању и
осавремењивању наставног процеса. Активности на том плану су пре свега биле
усмерене на: повећање функционалности и флексибилности образовног процеса,
перманентно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и побољшање
услова у којима се наставни процес одвија, посебно на стварање повољне
атмосфере у којој се одвија оцењивање ученика.
Учешће школе на конкурсима и пројектима које организују наше и
европске културне и образовне институције омогућује иновирање и размену
искустава. Резултат тих активности је успешан упис и рад двојезичних одељења и
наставак обуке наставника за рад у овим одељењима. У обуку су укључени
професори географије, филозофије, физичког васпитања и ликовне културе.
Уведена је двојезична настава из нових предмета. Поред математике, историје и
рачунарства и информатике, који су били заступљени у претходном периоду, од ове
школске године део садржаја биологије и физике ученици су слушали на немачком
и француском језику.
Ове школске године успешно је завршила осми разред и положила
завршни испит прва генерација ученика обдарених за математику у основној
школи. Успешно су реализоване активности у вези са самовредновањем и
развојним планирањем.
Као и претходних, и ове године бавили смо се активностима у вези са
квалитетом и доступношћу образовања за ученике из осетљивих група и за
ученике којима је потребна додатна подршка у развоју и учењу; повећање
функционалности редовне наставе, боље хоризонтално и вертикално
повезивање сродних наставних садржаја, усвајање и примена разноврснијих,
ефикаснијих и подстицајнијих метода рада, усаглашавање критеријума
оцењивања на нивоу школе и актива сродних предмета, израду стандарда и
критеријума оцењивања уз обезбеђивање и неговање позитивне атмосфере у
којој се оцењивање одвија, неговање сарадничких односа и тимског рада међу
ученицима, родитељима и наставницима.
Весна Голубовић, психолог
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
„Ако сваки дан просвећујемо свој дух
осећамо да смо све више слободни и бољи.“
Сократ
Актив за српски језик реализовао је у потпуности све активности
предвиђене планом и програмом за ову школску годину. Поред редовне
наставе, сви професори су били ангажовани у додатном раду са ученицима.
Новина у овој школској години је та што су задужења за додатну наставу
подељена по разредима и областима, тако да је у сваком разреду реализована
додатна настава из књижевности и додатна настава из језика. Организована је
и реализована припремна настава за пријемне испите за упис на факултет од
октобра 2014. до маја 2015, као и припремна настава за упис у први разред
филолошког одељења од фебруара до јуна 2015. На почетку школске године
ученици првог разреда радили су иницијални тест из правописа. Резултати су
анализирани и презентовани ученицима у циљу побољшања успеха.

Књижевна олимпијада у Сремским Карловцима

Велика пажња посвећена је модернизацији и увођењу иновација у редовну
наставу, као и повезивању рада секција са садржајима редовне наставе. Реализовани су
огледни и угледни часови из различитих области као што су Лексикологија,
Морфологија,
Међуратна
књижевност,
Књижевност
егзистенцијализма,
Систематизација наставних садржаја из књижевности за први разред и др. У оквиру
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наставних истраживања, осим функционалних трагања у области поетике књижевних
жанрова, реализован је час интегрисане наставе „Романтизам у српској књижевности“,
затим истраживања о могућностима корелације наставе српског језика и књижевности
са наставом енглеског и шпанског језика, биологије и географије. Резултати оваквог
рада су трилингвални час и снимљени филм „Хемингвеј“, час „Природо, чуј ме“ и
мултимедијални програм „Путовање путописом“.
И ове године били смо организатори општинског и окружног такмичења
из књижевности „Књижевне олимпијаде“. На републичким такмичењима из
књижевности, српског језика и језичке културе и у рецитовању освојено је шест
награда.
Актив је остварио запажене успехе и кроз рад рецитаторске,
литерарне, новинарске и лингвистичке секције и рад Драмског студија.
Друштво за српски језик и књижевност Србије наградило је три секције
Ваљевске гимназије на овогодишњем Зимском семинару за резултате
остварене у школској 2013/14. године: прва награда за лист „Гимназијалац“,
друга за рад литерарне секције и трећа за рад лингвистичке секције. Драмски
студио је ове године припремио две врло запажене представе. Представом
„Неугасли цветови српске ватре“ (аутор сценарија и режије проф. Анђелка
Видаковић Цвркотић) обележен је Дан школе, а иста представа је учествовала
на 19. Позоришним сусретима гимназија Србије у Крагујевцу. Поводом 150.
годишњице рођења Бранислава Нушића припремљена је представа „Судити
Нушићу“ (аутори сценарија и режије проф. Милан Поповић и Круна Глушац).
Обе представе су имале и хуманитарни карактер јер су приходи од купљених
улазница били намењени обнови Неуролошког одељења ваљевске болнице и
изградњи рампе за инвалидска колица у приземљу школе.
Чланови литерарне секције учествовали су и освојили награде на
многобројним литерарним конкурсима (22. Поетски конкурс ,,Десанка
Максимовић“, Пети ваљевски средњошколски конкурс, Лимске вечери
поезије, литерарни конкурси Европског покрета, „Вуковог звона“, Задужбине
„Доситеј Обрадовић“,
и Фондације ,,Филип Француски“). Своје радове
објављивали су у школском листу ,,Гимназијалац“ и Алманаху литерарне
секције. Чланови новинарске секције уредили су два броја ,,Гимназијалца“.
Чланови Актива су учествовали у реализацији и организацији Поетског
конкурса „Десанка Максимовић“ који је одржан 15. маја, као и у организацији
Поетског часа на Тргу песништва 16. маја. Чланови Актива су реализовали
програме Последњег школског часа, Завршне матурске свечаности, трибина,
књижевних вечери, предавања, представљања рада секција, сарађивали су са
другим активима у школи, средњим школама у Ваљеву, Филолошком гимназијом
у Београду, Карловачком гимназијом, Друштвом за српски језик, Подружницом,
Филолошким факултетом у Београду, Српском књижевном задругом, Српском
академијом наука и уметности, Матицом српском, Народном библиотеком
Србије, Задужбином „Десанка Максимовић“, Задужбином „Доситеј Обрадовић“,
Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“, Центром за културу, Црквеном
општином, Музичком школом и другим институцијама.
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Републичко такмичење из српског језика у Тршићу

Чланови Актива били су ангажовани на пољу стручног усавршавања
као полазници семинара и стручних скупова, реализатори семинара и аутори
научних и истраживачких радова. У раду 56. Републичког зимског семинара
учествовале су Вера Ваш, Милена Милисављевић, Данијела Голубовић, Милена
Петровић и Круна Глушац. Милена Милисављевић представљала је Колубарски
округ на Скупштини Друштва за српски језик. Семинар ,,Диференцирана
настава“, чији је аутор и реализатор Милена Петровић, одржан је у више школа
и градова у Србији, као и у нашој школи.
Милена Милисављевић је одбранила магистарску тезу ,,Наставно
проучавање путописне прозе у основној и средњој школи“ на Филолошком
факултету у Београду и стекла академско звање магистра филолошких наука.
Наставно-научно веће Факултета је Милени Милисављевић одобрило израду
докторске дисертације под називом ,,Приповедни елементи у српским
путописима друге половине 20. века“ код ментора проф. др Радивоја Микића.
Вера Ваш је у току друге године докторских студија на Филолошком
факултету у Београду, на модулу Српска књижевност, израдила и одбранила
два научна и два истраживачка рада из области Текстологије и Теорије
књижевности. Научним радом ,,Неосимболистички елементи у првој песничкој
књизи Петра Пајића „Дан“, Вера Ваш је учествовала на Округлом столу о
песничком стваралаштву Петра Пајића у Народној библиотеци Србије.
Милена Петровић је учествовала у раду Округлог стола ,,Српски језик данас и
Вукови језички парадокси“ одржаног у Филолошкој гимназији у Београду са радом
,,Између језика и стварности“.
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Настављена је веома успешна пријатељска и стручна сарадња са
Филолошком гимназијом из Београда и Карловачком гимназијом. Драмска
секција Филолошке гимназије била је гост наше школе и Драмског студија и том
приликом извела представу ,,Шопенхауер“ Бранислава Нушића. У програму
размене ученика са Карловачком гимназијом учествовали су ученици
филолошког одељења у пратњи професорке Милене Милисављевић. Они су у
новембру 2014. били у тродневној радној и стручној посети Карловачкој
гимназији, а затим су њихови ученици и професори нама узвратили посету у мају
2015. Сарадња школа на овај начин је веома драгоцена јер се размењују примери
добре праксе са активима професора српског језика Карловачке гимназије.
Актив је у октобру 2014. и мају 2015. организовао две посете
позоришним представама у Београду и на Стеријином позорју у Новом Саду
(СНП) где су гледали представе Позоришта на Теразијама ,,Продуценти“ и
Атељеа 212 ,,Казимир и Каролина“. Том приликом су ученици са
професорима српског језика и књижевности посетили Сајам књига у Београду
и Галерију Матице српске у Новом Саду.
Наставу српског језика и књижевности у овој школској години
реализовали су професори: Анђелка Видаковић Цвркотић, Вера Ваш, мр
Милена Милисављевић, Данијела Голубовић, Биљана Ерчић, Милена
Петровић, Круна Глушац, Милан Поповић и Ивана Милосављевић.
Данијела Голубовић

АКТИВ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„Учен човек, ако ће и пешице ићи, свак га поштује.”
Доситеј
Професори енглеског језика, којих у овом тренутку у Ваљевској
гимназији има девет (и Смиљана Милановић на породиљском одсуству), били
су ангажовани не само на пољу редовне наставе, реализације плана и
програма, већ и на пољу стручног усавршавања, стицања нових педагошких и
методичких знања, као и на пољу модернизовања наставних процесa. Рад
професора енглеског језика подразумева и држање припремне наставе
ученицима осмог разреда заинтересованим за упис у филолошко одељење за
обдарене ученике, која је трајала од фебруара до маја ове школске године.
Можемо издвојити и две значајне посете нашој школи, а за те прилике
професори енглеског језика и њихови ученици припремали су пригодан програм.
Ваљевску гимназију посетио је енглески амбасадор, Његова екселенција господин
Денис Киф, а потом и амерички амбасадор, Његова екселенција господин Мајкл
Кирби. Ове две посете имали су заједничку основу, а различите теме. Сто година од
Ваљевске болнице подсетило нас је на хуманитарни рад и несебичну помоћ
медицинских сестара и лекара из Велике Британије и Америке, па су и ове посете
протекле у духу хуманости и несебичности Флоре Сандс и Алберта Семјуела Кука.
Посета астронауткиње Марше Ајвинс Ваљевској гимназији изазвала је
велику пажњу и одушевљење наших ученике и професора који су
присуствовали њеном предавању 18. маја 2015. године. Били смо у прилици да
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видимо снимке и слике из свемира које је направила сама астронауткиња. Она
је одговорила на наша бројна питања у вези са животом и радом астронаута
током њиховог боравка у свемиру или у свемирској станици, а такође је
поделила са нама и нека од својих личних искустава која је стекла на мисијама.

Астронауткиња Марша Ајвинс

Можемо се похвалити успехом наших ученика на окружном такмичењу из
страних језика које је одржано у Ваљевској гимназији. На такмичењу из енглеског
језика освојене су прве награде и у општој и у специајлној категорији. На
Републичком такмичењу из енглеског језика које је одржано у XIII београдској
гимназији 16. априла 2015. године учествовало је шест ученика наше школе.
Поред редовних часова, професори енглеског језика држали су и
угледне часове. Татјана Маринковић одржала је 14. маја 2015. године угледни
час: „Провера знања у складу са Правилником о општим стандардима
постигнућа за крај општег средњег образовања“ (Специфична предметна
компетенција: Продукција - Развијање језичких вештина говора и писања).
Јасмина Радић организовала је долазак Ијана Смита, професора
историје и спорта у Ваљевску гимназију. Он је посетио одељења III-6 и I-4 и са
ученицима разговарао о својој родној земљи, Шкотској, њеној култури,
историји, природним лепотама, спорту, образовном систему, али и о својим
искуствима у Србији и о свом животу у Ваљеву.
Мирка Ћировић, заједно са колегиницама Миленом Милисављевић и
Оливером Продановић радила је на филму „Трилингвални Хемингвеј“ који су
снимили ученици друштвено-језичког идељења III-7. Филм је предпемијерно
приказан пред ученицима одељења III-3 и III-4 у виду угледног часа и повезивања три
различита језика у функцији обраде заједничке теме из различитих перспектива.
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Наташа Мирковић са одељењем III-4 урадила је комплетан превод мини серије „У
потрази за Шекспиром“, у сарадњи са Биљаном Ерчић, професорком српског језика.
Као и свих претходних година, професори енглеског језика наше
школе присуствовали су бројним семинарима и конференцијама одржаним
углавном у Београду. Том приликом развијане су компетенције из области
методике, падагогије, лингвистике, књижевности, али и из области примене
мултимедијалних садржаја на редовним часовима у циљу модернизације
наставног процеса.
Татјана Маринковић, Мирка Ћировић и Катарина Вићентијевић
присуствовале су конференцији „Програм усавршавања наставника енглеског
језика: ELT between Past and Future“ 28. марта 2015. у Београду и
конференцији „Cambridge Day“ 7. фебруара 2015. такође у Београду.
Татјана Маринковић и Мирка Ћировић присуствовале су и IV
националној конференцији школа страних језика 11. новембра 2014. у Београду.
Катарина Вићентијевић присуствовала је и конференцији „13th ELTA Serbia
International ELT Conference“, 16. маја 2015. у Београду.
Када је реч о семинарима, Татјана Маринковић, Мирка Ћировић,
Наташа Мирковић, Катарина Вићентијевић и Андреа Мишковић
присуствовале су семинару одржаном у нашој школи 23. децембра 2014. под
називом „Диференцирана настава“ – Компетенције за подршку развоју
личности ученика“. Поред тога, Катарина Вићентијевић похађала је семинар
„11th YALS Seminar – Creating Engaging and Relevant Classes through Game and
Multimedia“, 25. априла 2015. у Београду. Мирка Ћировић била је на семинару
у вези са предавањем књижевности енглеског језика под називом „Literature –
A Bridge between languages and standards correlation“, 4. октобра 2014. у
Београду. Наташа Андрић Несторовић ишла је на два семинара ове школске
године „Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“ и
„Диференцирана настава“.
Мирка Ћировић била је у комисији за прегледање тестова ученика на
Републичком такмичењу из енглеског језика у Београду, одржаном у XIII
београдској гимназији ове године.
Татјана Маринковић и Александар Саботковски били су ментори
професорима приправницима Катарини Вићентијевић и Наташи Мирковић.
Мирка Ћировић

АКТИВ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
„Ко влада својим језиком, више вреди од онога ко осваја град.“
Соломон
Редовне обавезе актива немачког језика су и ове школске године биле
обогаћене мноштвом ваннаставних активности када је реч о учењу немачког језика
у нашој школи. Разни видови стручно-педагошког усавршавања и модернизација
наставног процеса коришћењем нових метода красиле су како наставу немачког
језика тако и многобројне пројекте у којима су учествовали наши ученици и
професори, а скоро све захваљујући сталној подршци Гете-института.
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Професорке немачког језика Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић
похађаће од 14. до 27. јуна 2015. двонедељни семинар у Берлину, чија је тема
„Театар у настави немачког језика“, а професорка Драгица Грачанин пратиће у
августу регионални семинар за професоре немачког језика у Београду.
Захваљујући дугогодишњој сарадњи са Гете-институтом наша немачка
библиотека постала је богатија за још понеки комад секундарне литературе на
немачком језику, неопходне за припрему наших професора и ученика у
остваривању добрих резултата на испитима.

Дан немачког језика

Марко Тодоровић III-6 учествовао је од 13. до 18. априла 2015. на
интернационалном семинару у Берлину, у организацији Гете-института као
изабрани уредник редакције наше школе за часопис на немачком језику
„Dschungel“. Ана Грачанин II-7 и Матеја Манојловић II-5 добили су PASCHстипендије Гете-института у трајању од три недеље и боравиће од 5. до 25. јула
2015. са још шест ученика из других PASCH школа у Дрездену (Немачка).
Милан Ерчић II-5 следеће школске године боравиће у Немачкој у организацији
YFU. Ања Радовановић II-5 добила је стипендију за једномесечни боравак од
16. јуна до 18. јула 2015. у Штутгарту (Немачка) у организацији немачког
удружења „Sv. Gerhard“ Сомбор. Андреа Романић IV-3 освојила је
стипендирани недељни боравак за Школу роботике, која се сваке године
одржава на Техничком универзитету у Кемницу (Немачка).
Око четрдесет ученика наше школе успешно је положило испите за
младе FitinDeutsch A1 и A2 које Гете-институт већ претходних пет година
организује бесплатно за наше ученике. У оквиру дугогодишње сарадње са
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Удружењем „Пријатељство са Пфафенхофеном“ Маријана Урошевић III-6 и
Милица Мићић III-2 боравиће једну седмицу са ученицима других ваљевских
средњих школа у Пфафенхофену (Немачка).
Иванка Томић, професор математике, која са својим колегама предаје
у билингвалном одељењу, успешно је положила испит из немачког језика за
ниво B2.
Јакоб Конрат, стручни саветник за немачки језик из Гете-института,
приликом посете нашој школи и у разговору са замеником градоначелника,
истакао је да је Ваљевска гимназија једна од посебно ангажованих
партнерских школа у Србији са којом одлично сарађују. Наш дугогодишњи
сарадник и представник Гете-института истакао је да им је циљ управо
унапређење учења немачког језика, као и промоција немачког језика и
културе у иностранству.
Актив професора немачког језика

АКТИВ ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
„Језик је странац коме срце увек треба да буде водич.“
Пиго Лебрен
У септембру 2014. у селу Шушеока у „Центру за локални и
регионални развој“ организован је Француски дан у присуству бројних
гостију, ученика и професора Ваљевске гимназије. Циљ ове манифестације је
промовисање двојезичног одељења. Програм су припремили и извели
ученици првог и другог разреда француског дела двојезичних одељења уз
помоћ својих професора. Угостили смо аташеа за француски језик
Француског института Фабриса Петоа, лектора Жан Франсоа Гупила, др
Верана Станојевића, шефа Катедре за француски језик Филолошког факултета
у Београду, директора БЕТЕ, новинара и бившег амбасадора у Паризу и
Бриселу Радомира Диклића, као и колегинице основних школа.
У октобру 2015. професорке француског језика Бранкица Перић и
Биљана Маринковић посетиле су француски град Шамалијер и општу
гимназију у том граду на позив колегинице Вероник Буден, професоркe
ликовне културе. Започета је сарадња са ученицима и колегама гимназије у
Шамалијеру, која се тренутно заснива на пројекту који се зове „mail art“.
У новембру 2014. неколико ученика наше школе филолошког и двојезичног
одељења провело је три дана у гостима код својих вршњака у Сремским Карловцима.
Том приликом учествовали су у радионици посвећеној страним језицима, а то је била
и друга сарадња двојезичних одељења ових гимназија.
Поводом обележавања сто година од Првог светског рата и Колубарске
битке, у Ваљеву је боравила француска војна делегација. Ученици двојезичног
одељења прве и друге године, уз подршку старијих другова и професора,
припремили су за ову прилику пригодан програм на француском језику.
У марту 2015. нашу школу посетио је др Душан Мишевић, професор
Универзитета Париз Декарт и одржао предавање ученицима првог и другог
разреда двојезичних одељења из биологије, али на француском језику.То је била
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још једна сарадња са Француским институтом у оквиру пројекта двојезичне
наставе.
Професори ових актива вредно су радили и на часовима додатне
наставе и припремали ученике за такмичења. Ученица четвртог разреда
Тијана Станаревић IV-2 освојила је прво место на окружном такмичењу у
знању француског језика, а Катарина Рафаиловић IV-4 друго место (ментор
професорка Биљана Маринковић), али због нових пропозиција нису
учествовале на Републичком такмичењу. Ученици сва четири разреда
учествовали су на Републичком такмичењу у знању латинског језика
одржаном 10. маја у Београду. Ученица трећег разреда наше школе Даница
Јовановић III-4 (ментор професорка Мира Ракић) била је најуспешнија –
освојила је друго место.
И ове школске године ученици францускогјезикамогли су да полажу
у својој школи међународни испит DELF. Професорке француског језика
Бранкица Перић и Биљана Маринковић припремале су тридесет ученика који
су 6. марта полагали овај испит за различите нивое, од A1 до B2. Сви
ученици су успешно положили испит и овом међународном дипломом
потврдили своје знањe из француског језика.

Дан француског језика

Шест професора Ваљевске гимназије, укључених у рад двојезичних
одељења наше школе, похађало је једнодневни семинар у Београду који је
организовао Француски институт. Семинар су водиле колеге, професори из
Безансона, који већ годинама раде у двојезичним одељењима. Поред
Ваљевске гимназије семинару су присуствовали и професори осталих седам
гимназија из Србије у којима је заступљена двојезична настава. Нашу школу
представљали су: Светлана Николић, професор математике, Снежана
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Урошевић, професор историје, Верица Миловановић Аврамовић, професор
биологије, Светлана Дашковић Миловановић, професор информатике,
Предраг Стефановић, професор физике и Биљана Маринковић, професор
француског језика. Следећег дана нашу школу посетио је колега Бенжамен
Риголо, професор физике и хемије, који предаје физику и хемију на енглеском
језику у гимназији у Безансону.
На Филозофском факултету у Београду професорке Мирјана Ракић и
Биљанa Танасијевић Вуксановић похађале су семинар „Креативна настава
класичних језика“.
Добра сарадња са Француским институтом и Амбасадом Француске
се наставља. Ове године имали смо изузетну част да угостимо Њену
екселенцију Кристин Моро, амбасадора Француске. У гостима нам је био и
аташе за француски језик господин Фабрис Пето, као и координаторка за
билингвалну наставу, Клер Билије. Разлог њихове посете је наставак сарадње
са нашом школом и договори око билингвалног одељења.
У јулу 2015. уписаћемо трећу генерацију двојезичног одељења.
Актив професора француског и латинског језика

АКТИВ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
„Лепота ће спасити свет.“
Достојевски
Поред часова редовне наставе са 25 ученика, који су у овој школској
години учили руски језик, радило се у секцији и на часовима додатне наставе.

Учесници приредбе на страним језицима
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Ученици су у оквиру слободних активности преводили за школске
листове „Преводилачке свеске“ и „Полиглота“. Наставило се са превођењем за
блог и фејсбук страницу „Руски кутак“, који је намењен свим поклоницима руске
културе и књижевности. Чланови секције су уз помоћ професорке превели и
адаптирали комад „Побуна у библиотеци“ дечјег писца Пеђе Трајковића и
извели га на Приредби на страним језицима.
Промовисали су своје активности и школу у програму за Дан руског
језика у Музичкој школи и на приредби у ОШ „Драгољуб Илић“ у Драчићу. У
колаж-програму млађих другара, који су надахнуто певали, свирали и плесали,
њихови старији другови, гимназијалци, говорили су поезију и извели преведени
комад. На окружном такмичењу су учествовале Невена Јевтић IV-4 и Наташа
Јевтић IV-7. На Трећој НИС олимпијади из руског језика такмичило се преко
1000 ученика из 150 школа и троје ученика из наше школе. У финалу
Олимпијаде, одржане у Београду, учествовале су Александра Бошковић II-4 и
Јелена Јовановић I-3.
За четворогодишње залагање у раду секције награђене су Невена
Јевтић IV-4 и Наташа Јевтић IV-7.
Слађана Маријанац

АКТИВ ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК
„Нема књиге а да се у њој нешто добро не нађе.“
Сервантес
Ове школске године ученици шпанског језика учествовали су у
Приредби на страним језицима и припремали текстове за „Преводилачке
свеске“.
Први пут ове године ученици су се такмичили у знању шпанског
језика и постигли одличне резултате - прво и треће место на окружном
такмичењу и четврто на Републичком.
Као и претходних година, и ове је организована факултативна
настава шпанског језика.
Професорка шпанског језика Оливера Продановић учествовала је на
Првој националној конференцији хиспаниста „Хиспанистика у српској науци
и култури“ коју је организовала Катедра за хиспанистику филолошкоуметничког факултета у Крагујевцу 28. и 29. новембра 2014.
Оливера Продановић
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АКТИВ ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
„Онај ко зна највише, тугује највише за изгубљеним временом.“
Данте
У току школске 2014/2015. настава италијанског језика организована
је за тринаест ученика првог (I-4, I-6), другог (II-2, II-4, II-6) и трећег разреда
(III-3, III-7).
На часовима су обрађиване различите теме у зависности од разреда.
Теме су се односиле на италијански филм, музику, прославе, путовања, храну,
традицију и обичаје у Италији.
Ученици су имали прилику да се упознају са културом Италије
коришћењем додатног аудио и видео материјала који се налази у склопу
уџбеника, гледањем филмова, превођењем различитих текстова, израдом
презентација и семинарских радова на одређену тему. Ученица Милица
Матић II-4 учествовала је у приредби на страним језицима.
Професорка италијанског језика Ана Гајић похађала је семинар
„Диференцирана настава“ који је одржан у децембру 2014. у Ваљевској гимназији.
Ана Гајић

АКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
„Тајновит пут води ка унутра ”
Новалис
Актив друштвених наука чине: мр Јованка Божић, професор
социологије, Весна Голубовић, професор психологије, Ромина Николић,
професор филозофије и логике, Александар Веселиновић, професор
филозофије и Биљана Домановић, професор устава и права грађана. Наставу
је планирао сваки наставник за смер и одељења у којима остварује наставноваспитни рад. Сви планови су у потпуности реализовани.
Професори овог Актива одржали су два угледна часа. Угледни час
„Нововековна филозофија природе“, одржан 5. децембра 2014. године, плод је
сарадње професора филозофије Ромине Николић и физике Предрага
Стефановића. Часу су присуствовали ученици IV-1 и IV-3.
Мр Јованка Божић учествовала је на мултикултуралном часу
посвећеном песништву Десанке Максимовић и Никите Станескуа, у сарадњи
са др Кармен Булзан са Универзитета у Букурешту. Овај пројекат подржала је
и професорка француског језика Бранкица Перић.
У оквиру Актива у овој школској години радило је неколико секција.
Правну секцију водила је Биљана Домановић, секцију за психолошку
подршку ученицима Весна Голубовић и секцију за филозофију и критичко
мишљење Ромина Николић.
Ученик наше школе Марко Старчевић IV-2 учествовао је на
социолошко- филозофском такмичењу Cognitia Libera, написавши есеј на тему
„Екстремни покрети-идејна потпора екстремизму“. Ментор је била професор
Ромина Николић.
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Угледни час „Нововековна филозофија природе“

Допунску наставу из филозофије држала је професор Ромина
Николић.
Професорке Весна Голубовић и Ромина Николић похађале су семинар
„Диференцирана настава“ у Ваљевској гимназији 20. децембра, а 30. јуна и 1.
јула 2014. у Пољопривредној школи у Ваљеву семинар „Инклузивно
образовање-исходи“.
Професор Ромина Николић је 12. јуна 2015. изабрана за члана Извршног
одбора Друштва за чисту и примењену логику у Београду на предлог професора логике
Филозофског факултета Косте Дошена.
Mр Јованка Божић објавила је збирку „Зраци“ чија је промоција одржана 1.
априла 2015. у свечаној сали Ваљевске гимназије.
Ромина Николић

АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
„Из историјских дела сазнаје се више
о историчарима него о историји.“
Томас Ман
Актив за историју радио је у саставу: Милорад Белић, Снежана
Урошевић и Ружица Стефановић. Настава је реализована према усвојеном
плану. У настави су примењивани различити методи - филмови, групни рад, а
одржани су и часови у Историјском архиву и Народном музеју. Посебна
пажња посвећена је презентацијама које су радили ученици обрађујући низ
пригодних тема.
Ученици су на додатној настави припремани за такмичења.
Учествовали су на свим нивоима - школском, општинском, окружном,
републичком и смотри научних радова. У сарадњи са Народним музејом
укључени су у рад музеолошке секције.
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Актив је обележио 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату.
Такође је 18. новембра учествовао у свечаности посвећеној Михаилу
Петровићу Аласу, а 19. новембра у отварању изложбе „Ваљево у Првом
светском рату“ припремивши са ученицима презентацију о Ваљевској
болници за дочек британског амбасадора.
Чланови Актива присуствовали су семинарима: Снежана Урошевић
стручном семинару о настави у двојезичном одељењу у организацији Француског
института, Ружица Стефановић „Диференцираној настави“, Снежана Урошевић и
Ружица Стефановић семинару „Некада смо живели заједно“.
Актив је сарађивао са Подружницом Друштва историчара Србије.
Ружица Стефановић

AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
„Године ће пролазити. Ко би могао да предскаже
какви ће се народи селити и куда, кроз стотине година.“
М. Црњански
Aктив за географију у школској 2014/2015. чинили су професори:
Лазар Ненадовић, Милка Мајсторовић, Мила Илчић и Бојана Којић.
Иницијално тестирање ученика II-6 обављено је 5. новембра 2014.
Резултати су саопштени ученицима, оцене нису евидентиране у дневнику
образовно-васпитног рада, а тестови се налазе у педагошкој документацији
професорке Миле Илчић.
У оквиру наставних истраживања ученици II-6 вредновали су рад
професорке Миле Илчић. Резултате истраживања анализирали су предметни
професор и педагог школе.
Огледни час из географије у II-1 реализован је 30. октобра 2015.
Ученици и професорка Милка Мајсторовић одабрали су наставну јединицу
„Становништво и културе европских народа“. Часу је присуствовао школски
психолог Гордана Аврамовић. Угледни час из географије у II-6 реализован је
23. октобра 2015. у школској медијатеци. Ученици и професорка Мила Илчић
обрадили су наставну јединицу „Насеља“.
У оквиру рада са младим наставницима професор Лазар Ненадовић
био је ментор професорки Бојани Којић.
Сви професори географије, а и ученици, често су користили
презентације и видео-записе на часовима. Професорка Милка Мајсторовић
припремала је ученике за такмичење примењујући и електронско учење.
У школи је радила географска секција. Професори Бојана Којић и
Лазар Ненадовић су са ученицима на основу истраживања снимили филм.
Актив за географију је организовао такмичење за ученике који су
учествовали у Географској националној олимпијади, а који ће крајем јуна
знање показати на Интернационалној балканској географској олимпијади.
Ученике је припремала професор Милка Мајсторовић.
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Учесници Географске националне олимпијаде

Стручно-педагошко усавршавање наставника реализовано је на нивоу
установе. Семинар „Диференцирана настава“ похађали су следећи професори:
Мила Илчић, Бојана Којић и Лазар Ненадовић. Бојана Којић похађала је
семинар „Интеркултурално учење“ у Сремским Карловцима. Професор Мила
Илчић стручно се усавршавала и у другим школама у којима ради.
У школи је географска секција учествовала у издавачкој делатности
кроз „Занимљиву географију“.
У оквиру културне и јавне делатности ученици II-6 су 29. маја 2015.
пратили предавање „ЈПЛ-анализе Сунчевог система са посебним погледима
на Марс и Земљу“ у свечаној сали наше школе. Предавање су реализовали мр
Вељко Јовановић, истраживач и др Драган Лазић, редован професор
Машинског факултета у Београду.
Ученици су у оквиру секције посетили Градац. У реализацији наставе
коришћене су учионице, медијатека школе, школско двориште и свечана сала.
Због организованог штрајка у школи је реализована надокнада
часова, тако да су наставни програм и план у потпуности реализовани.
Наставна средства нису била на задовољавајућем нивоу, али се
тежило ка мултимедијалној настави што није представљало потешкоће у раду
ни ученицима ни професорима.
Мила Илчић
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АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
„Природа је једина књига која на свим листовима
нуди много садржаја.“
Гете
Актив за биологију чине четири професора: Јелена Деспотовић,
Верица Миловановић Аврамовић, Нада Нешковић и Драган Ђурић.
Сви наставни планови, који су у потпуности реализовани, предати су
у електронском облику.
Од ове школске године професорке Верица Миловановић Аврамовић и
Нада Нешковић почеле су наставу биологије на француском и немачком језику у
двојезичном одељењу првог разреда.
Одржана је додатна настава за све разреде.
Професор Нада Нешковић водила је eколошку, а професор Драган
Ђурић биолошку секцију.
На општинском такмичењу из биологије за основне школе
учествовао је један ученик седмог (ментор Нада Нешковић) и три ученика
осмог разреда (ментор Драган Ђурић) од којих се један ученик пласирао на
окружно такмичење. На окружном такмичењу из биологије за средње школе у
Шапцу учествовало је једанаест, а пласман на Републичко такмичење
остварила су четири ученика. На Републичком такмичењу у Новом Саду
учествовала су три ученика (ментори Јелена Деспотовић и Верица
Миловановић Аврамовић) која су освојила два шеста и једно девето место.
Припремна настава за упис на факултете организована је у оквиру
додатне наставе за такмичења.
Професорке двојезичног одељења похађале су семинаре за извођење
наставе на француском и немачком језику, а преко целе године су радиле са
лекторима и професорима француског и немачког језика припремајући се за
полагање испита.
Професор Драган Ђурић похађао је пет семинара и присуствовао
трибинама и презентацијама.
Кабинет за биологију је реновиран; недостају још нека наставна
средства.
Актив за биологију учествовао је на Фестивалу науке Ваљевске
гимназије са неколико експерименталних вежби.
Под руководством професорке Верице Миловановић Аврамовић
одржана је вршњачка едукација на тему „Здрави стилови живота“ за ученике
другог и трећег разреда.
У јуну су ученици првих разреда посетили ботаничку башту у
Пољопривредној школи у Ваљеву.
Јелена Деспотовић
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АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
„Истинито је лепо.“
Вилијам Текери
У школској 2014/15. Актив за математику чинили су професори:
Војислав Андрић, Милена Пошарац, Станица Јовановић, Светлана Николић,
Иванка Томић, Светлана Дашковић Миловановић, Предраг Јевтић, Маријана
Стефановић, Мирослав Марковић, Владимир Мишић и Вељко Ћировић.
Председник Актива је био Војислав Андрић.
Планирање наставе реализовано је по вертикалном принципу, па су
наставни планови урађени поделом задужења у оквиру Актива. Редовна
настава реализована је у складу са наставним програмом у потпуности, уз
напомену да је због штрајка просветних радника за увежбавање наставних
садржаја остајало мање времена. И поред тога наставни план је по броју
реализованих часова остварен са пуним предвиђеним фондом.
Актив је у септембру реализовао иницијално тестирање ученика
првог разреда како би утврдио иницијална знања која ученици доносе из
основне школе и кроз допунску наставу предузео корективне мере у смислу
употпуњавања истих.
Рад са младим наставницима реализован је кроз активности „Методичке
радионице“, а млади наставници су не само редовно посећивали састанке, већ и
својим прилозима активно доприносили раду појединих радионица.
У току школске 2014/15. године доста пажње је посвећено наставним
стандардима, образовним нивоима и увођењу такозване „Л“ групе у наставни
процес приликом проверавања и оцењивања ученика. Први резултати су
солидни, али у наредном периоду треба учинити још напора на овом плану и
конструкцијом збирки „Л“ задатака омогућити још квалитетнију примену
образовних стандарда у настави математике.
Додатна настава je реализована за ученике из одељења природноматематичког усмерења. Посебно редовно, континуирано и интензивно се
радило са одељењима обдарених за математику. Ефекти рада видљиви су по
успесима наших ученика на такмичењима, уз напомену да такмичења
средњошколаца у А категорији полако губе такмичарски смисао јер
представљају само сурову и нехуману селекцију ученика за ИМО.
У реализацији програма „Интеграл“, додатне наставе за ученике
основних школа, учествовали су: Војислав Андрић, Иванка Томић, Вељко
Ћировић, Предраг Јевтић, Владимир Мишић, Маријана Стефановић и
Мирослав Марковић.
Посебан вид додатне наставе за ученике основних школа била је и
Зимска школа младих математичара „Сирогојно 2015“ у којој је учествовало
46 ученика из целе Србије и у чијој организацији и реализацији су
учествовали професори Вељко Ћировић, Мирослав Марковић, Војислав
Андрић, Иванка Томић и Предраг Јевтић. У току су припреме за Летњу школу
младих математичара „Ивањица 2015“.
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У оквиру слободних активности истичемо два догађаја:
Мултимедијалну трибину посвећену Михаилу Петровићу Аласу и
Математичко вече посвећено академику проф. др Миодрагу Матељевићу.
Први догађај ће бити запамћен по томе што је великан српске културе
Михаило Петровић осветљен са свих страна, а у програму су учествовали
професори разних струка: Ружица Стефановић (хронологија), Владимир
Мишић (математички радови), Драган Ђурић (биологија), Милан Поповић
(риболов), Владимир Јанковић (музика), Милена Милисављевић и Бојана
Којић (путописни перформанс), чланови музичке секције, група певача и
чланови литерарне и географске секције. Математичко вече посвећено
академику проф. др Миодрагу Матељевићу пропраћено је предавањем „Развој
функционалног мишљења на примеру конвексних функција“ и постављањем
портрета у „Галерију знаменитих“.

Учесници републилчког такмичења „Архимедес“

Актив за математику је организовао припреме и учешће ученика на
три такмичења. На Државном такмичењу у организацији Друштва
математичара Србије, на општинском нивоу учествовало је 75 ученика (45
средњошколаца и 30 ученика основних школа). На окружном такмичењу
учествовало је 68 ученика (40 средњошколаца и 28 ученика основних школа),
а на републичко такмичење у Зајечару се пласирало десет ученика. Вође пута
били су професори Светлана Николић и Иванка Томић. На Републичком
такмичењу основних школа у Нишу учествовало је шест наших ученика, а
вође екипе били су професори Вељко Ћировић и Мирослав Марковић. У
оквиру такмичења „Кенгур без граница“ учествовало је 164 ученика Ваљевске
гимназије, а координатор такмичења била је професор Светлана Дашковић
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Миловановић. На „Архимедесовом математичком турниру“ учествовала је
екипа Ваљевске гимназије (четири члана) и ван конкуренције екипа
„Интеграла“ (два ученика основне школе). Такмичењу присуствовали
професори Предраг Јевтић и Вељко Ћировић.
Актив је 23. маја 2015. успешно организовао 9. Српску математичку
олимпијаду за ученике основних школа (38 учесника) и за организацију
такмичења, у којој су учествовали Војислав Андрић, Иванка Томић, Вељко
Ћировић, Предраг Јевтић, Владимир Мишић и Мирослав Марковић, добио све
похвале и ДМС и школа учесница.

Слава Подружнице математичара Ваљево

У овој школској години реализован је велики, вероватно рекордан, број
часова допунске наставе, нарочито за ученике друштвеног смера што је дало и боље
резултате код контролних облика рада, али и генерално поправило успех ученика из
математике.
Велику пажњу Актив је посветио организацији припремне наставе,
која је реализована на три нивоа. У оквиру законом предвиђене обавезе
реализовано је по 10% фонда часова за све ученике који су упућени на
поправни или разредни испит.
Кроз рад у две групе реализована је и припремна настава за упис на
факултете за ученике четвртог разреда у оквиру које је реализовано по 40
часова за сваку групу.
Актив је организовао и припремну наставу за упис ученика у седми,
односно први разред Ваљевске гимназије. Највећи део ових припрема
реализован је током целе школске године кроз рад „Интеграла“, а најважнији
80

завршни део је организован током априла и маја кроз рад три групе, јер је
оформљена екипа ученика која се припремала и за упис на природноматематички смер. У реализацији свих видова припремне наставе учествовали
су без изузетка сви чланови Актива.
Стручно-педагошко усавршавање наставника реализовано је кроз
учешће чланова Актива на стручним семинарима и кроз рад ваљевске
„Методичке радионице“.
У децембру у Новом Саду је за две групе (60 наставника) реализован
акредитовани семинар „Питагорина теорема у настави математике у основној
школи“, а реализатори семинара су били Војислав Андрић, Иванка Томић,
Вељко Ћировић и Мирослав Марковић.
Напомињемо да је у току фебруара овај семинар репризиран и за
наставнике основних школа у Ваљеву.
На Републичком семинару у Нишу учествовали су професори
Војислав Андрић, Вељко Ћировић и Мирослав Марковић. Учешће је било
успешно и активно, јер су реализоване чак три четворочасовне семинарске
теме: „Питагорина теорема у настави математике у основној школи“,
„Проверавање и оцењивање у настави математике“ и „Индивидуализација
наставе математике“.
У фебруару су реализована и два семинара „Образовни стандарди у настави
математике у млађим разредима основне школе“ за учитеље из ваљевских основних
школа, а реализатори семинара су били Војислав Андрић, Вељко Ћировић и
Владимир Мишић.
Током марта Војислав Андрић је у нашој школи реализовао
једнодневни семинар „Образовни стандарди у настави математике у средњој
школи“ за професоре средњих школа. У реализацији семинара учествовали
су: Милена Пошарац, Светлана Николић, Станица Јовановић, Иванка Томић,
Предраг Јевтић, Вељко Ћировић, Владимир Мишић и Мирослав Марковић и
утисак је да је семинар допринео да се разјасне захтеви за сваки образовни
ниво и направе договори како образовне стандарде примењивати у настави.
Осим наведених семинара, Војислав Андрић је у фебруару
реализовао у Београду и семинар „Игра као метод у настави математике“, а уз
асистенцију Мирослава Марковића у марту у Горњем Милановцу и семинар
„Индивидуализација наставе математике у основној школи“.
Ваљевска „Методичка радионица“ организована је сваког првог
четвртка у месецу и поред стручних и дидактичко-методичких тема
реализовани су и занимљиви задаци и договори око организације активности.
Методичком радионицом руководио је Војислав Андрић, а у раду су
учествовали Светлана Николић, Иванка Томић, Маријана Стефановић,
Мирослав Марковић, Владимир Мишић и Вељко Ћировић.
На плану афирмације математике код младих, професори Војислав
Андрић, Светлана Николић, Иванка Томић, Светлана Дашковић
Миловановић, Маријана Стефановић, Мирослав Марковић, Владимир Мишић
и Вељко Ћировић учествовали су и у пројекту „Популаризација математике у
ванградским школама“ који је постигао значајне резултате.
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Чланови Актива Вељко Ћировић и Мирослав Марковић су у јуну месецу
боравили у Белгији где су на међународној конференцији говорили о ваљевским
математичким активностима.
Актив за математику Ваљевске гимназије покретач је скоро свих
активности Подружнице математичара Ваљево. Активно сарађујемо са
Друштвом математичара Србије и МД „Архимедес“, новосадским, шабачким и
убским математичарима. „Методичка радионица“ одржана је у Шапцу и Убу, а
угостили смо колеге из Новог Сада, Шапца и Уба. Веома добру сарадњу имамо
и са ваљевским медијима.
Почетком јуна организован је успешан једнодневни излет у Пецку и
на Рожањ.
Простор за наставу математике прилично је оплемењен (учионица
седмог и осмог разреда), а солидне услове имају и учионица првог и другог
разреда (видеопројектор) и медијатека (две велике табле и паметна табла).
Актив је значајно поправио услове за рад добијањем кабинета за наставнике
математике.
Војислав Андрић

АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
„Кад би се двери опажања људског отвориле,
све би нам се предочило какво јесте, бесконачно.“
Вилијем Блејк
Актив за физику чине професори: Оливера Црнобрња, Миладин
Вељовић, Предраг Стефановић и Предраг Стојаковић, председник Актива.
Реализоване су редовна, додатна, допунска настава и ваннаставне
активности. Посебна пажња посвећена је извођењу лабораторијских вежби.
На свим нивоима такмичења ученици су постигли запажене резултате.
Фондација „Новак Ђоковић“ у потпуности ће реновирати кабинет за
физику по најсавременијим стандардима. Реновирање је предвиђено за лето
ове године.
Поводом школске славе Свети Сава изашао је нови број школског
часописа „Физика и техника“, број 44. Часопис излази од 1978. и први је
стручно специјализован школски лист на територији бивше Југославије. У
часопису се објављују прилози ученика који су у вези са најновијим
открићима у физици и астрономији, занимљивости, као и прилози у вези са
важним открићима и догађајима из историје физике. Редакцију чине ученици
и професори Ваљевске гимназије. Главни и одговорни уредник је професор
Предраг Стојаковић.
У оквиру прославе Дана школе, 26. новембра 2014. године,
организован је Фестивал науке. Фестивал су организовали ученици II-1, IV-1 и
IV-3 са предметним наставницима Предрагом Стефановићем и Оливером
Црнобрњом. Овом приликом демонстрирани су најпопуларнији експерименти
из физике и хемије, уз активно учешће посетилаца.
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Учесници стручне екскурзије

У септембру је организована посета Планетаријуму у Београду.
Ученици четвртог разреда природног смера слушали су предавање о
звезданим системима (организатори Оливера Црнобрња и Предраг
Стефановић).
Одржана је дебата „Нуклеарна енергија – за и против“ у организацији
ученика IV–2 (ментор Оливера Црнобрња) и IV–3 (ментор Предраг Стефановић).
У оквиру серије предавања „Галерија знаменитих“ одржано је
предавање о Михаилу Пупину. Приказано је школовање, научни развој,
најважнији изуми и значај Михаила Пупина за светску науку. Реализатори
предавања су Сара Лазаревић и Дејан Ђурашиновић II–2 и Сара Лазић и
Кристина Поповић III–1 (ментор Предраг Стојаковић).
Наши ученици су у Истраживачкој станици „Петница“ учествовали
на семинарима из физике и астрономије. Такође су учествовали у
активностима Друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда”:
посматрање метеорских ројева – Леонида, Персеида, Лирида и у тематским
курсевима из астрономије.
Велики број ученика определио се за израду матурских радова из физике и
астрономије. Сви радови су успешно одбрањени.
Предраг Стојаковић
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АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
„Наука иде корак по корак и свако се ослања
на рад својих претходника.“
Радефорд
Ове школске године Актив за хемију је поред редовне, допунске и
додатне наставе имао низ других активности. На почетку школске године
ученици првог разреда радили су иницијални тест. Професор Момир
Станојевић похађао је семинар „Диференцирана настава“ који је одржан у
Ваљевској гимназији 20. децембра 2014.
Поводом обележавања Дана школе организован је Фестивал науке.
Професор Момир Станојевић и ученици Сара Ђурђевић IV-3, Марко
Прашчевић II-1, Ана Брајовић II-5 и ученица Медицинске школе Ваљево
Милица Перић IV-6 (фармацеутски техничар) демонстрирали су атрактивне
огледе „Између магије и хемије“.
У оквиру додатне наставе, која се састоји из теоријског и практичног
дела, заинтересовани ученици припремали су се за такмичења из хемије.
Школско такмичење за ученике седмог и осмог разреда одржано је 17. а
општинско 22. фебруара 2015. На окружно такмичење пласирали су се ученици
седмог разреда: Никола Лукић, Михаило Тимотић, Анђела Ранковић, Мина
Гајић и Виктор Вићентијевић. Ученике седмог и осмог разреда за такмичења
припремала и такмичењима присуствовала професор Славица Милић.

Учесници Републичког такмичења

84

За ученике осталих разреда школско такмичење одржано је 25. марта
2015. године, а окружно 18. априла 2015. у Пољопривредној школи у Ваљеву.
Са ученицима такмичењу присуствовао професор Бранислав Јовановић.
Ученици Марија Огњеновић I-1, Кристина Живановић I-1, Александар Крстић
I-2 и Мина Марковић II-3 пласирали су се на Републичко такмичење.
На Републичком такмичењу, организованом у Истраживачкој
станици „Петница“ од 15. до 17. маја 2015. године, у категорији тест и
експерименталне вежбе, Марија Огњеновић I-1 пласирала се на
експериментални део и освојила максималан број поена. Такмичењу
присуствовао професор Момир Станојевић.
Регионална смотра научних и истраживачких радова у Лозници,
одржана 9. маја, донела је успех нашим ученицима. Марија Огњеновић I-1
освојила је треће место и пласирала се на Републичку смотру талената Србије,
одржану 6. јуна 2015. у Београду, на којој је такође освојила треће место.
Пошто је освојила максималан број поена на истраживачком раду, добила је
специјалну награду за најбољи истраживачки рад (прво место). Јована Томић
IV-3 радила је матурски рад из хемије и успешно га одбранила.
На Српској хемијској олимпијади, одржаној 30. и 31. маја 2014. у
Београду и Новом Саду, Давид Копривица IV-1 освојио је сребрну медаљу и
пласирао се на Међународну хемијску олимпијаду, одржану у Ханоју
(Вијетнам) у јулу 2014. На овом такмичењу, као и претходне године у
Москви, Давид је опет освојио бронзану медаљу. Захваљујући његовом
великом успеху на Међународној хемијској олимпијади у протекле две
године, НИС је у нашој школи опремио кабинет информатике. За постигнуте
изузетне резултате из хемије на међународном такмичењу Давид је 20. марта
2015. добио Награду Града Ваљева.
Чланови Актива су професори: Славица Милић, Момир Станојевић и
Бранислав Јовановић.
Момир Станојевић

АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
„Оно што мења свет нису нове идеје,
већ њихова примена.“
Повелс
Чланови Актива информатике су: Александра Јевтић, Маријана
Будимировић, Југослав Кандић, Горан Митровић, Ненад Будимировић и
Радиша Ковачевић, председник Актива.
Редовна настава је, уз одступања због штрајка, реализована у складу са
планом и програмом. Додатну наставу за ученике седмог, првог и трећег
(математичка одељења) разреда држао је Радиша Ковачевић, док је Маријана
Будимировић водила секцију Delphi програмирање за ученике трећег разреда.
Сви наставници држали су допунску наставу у својим одељењима према
потреби, а Радиша Ковачевић и факултативну наставу из предмета напредне
технике програмирања у III-1. Реализована су такмичења из програмирања за
ученике основне школе и за ученике специјализованих математичких одељења.
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Нови кабинет за информатику

Александра Јевтић и Светлана Дашковић Миловановић наставиле су
са усавршавањем немачког, односно француског језика за потребе
реализације наставе у двојезичном одељењу. Александра Јевтић боравила је
две недеље у Франкфурту на семинару о методама рада у двојезичној настави
„Sach und Fachunterricht“. Маријана Будимировић, Ненад Будимировић,
Радиша Ковачевић и Александра Јевтић, као технички уредници, учествују у
изради Извештаја за школску 2014/2015.
За ученике специјализованих математичких одељења одржане су две
презентације „Израда Android апликација“ у организацији MTS-a, чији је циљ
био учешће на истоименом конкурсу. У организацији Електротехничког
факултета Универзитета у Београду, уз помоћ Центра за промоцију науке и
ERSTE банке, у Ваљевској гимназији је 18. октобра 2014. одржано предавање
на тему ,,Роботи су међу нама“. Такође је организована радионица ,,Мој лего
робот“ и такмичење за учеснике радионице. Екипу Ваљевске гимназије чинили
су: Дамњан Милић III-1, Сара Лазић III-1, Кристина Поповић III-1, Тијана
Панић III-1, Јелена Марковић IV-1 и Ђорђе Степановић III-2.
У школи је 26. маја 2015. свечано отворен нови кабинет за
информатику, чије је опремање и адаптацију омогућио НИС. У кабинету
функционише петнаест нових савремених рачунара, а његов ентеријер је у духу
НИС-овог пројекта ,,Енергија знања“. Овај кабинет добијен је захваљујући
резултатима бившег ученика Ваљевске гимназије Давида Копривице на
прошлогодишњој ,,Српској олимпијади хемичара“, као и на олимпијадама у
Москви и Вијетнаму када је освојио бронзане медаље.
У комисији за ванредне ученике ове године биле су професорке
Маријана Будимировић и Александра Јевтић.
Радиша Ковачевић
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АКТИВ УМЕТНОСТИ
„Лепота је мистериозна...
поприште борбе је људско срце.“
Достојевски
Актив уметности чине професори ликовне културе: Миломир
Романовић, Наташа Кристић и професори-приправници музичке културе:
Владимир Јанковић и Јелена Дамњановић. Поред извођења редовне наставе,
односно реализације текућег наставног плана и програма, професори су били
ангажовани у ваннаставним активностима. У оквиру музичке културе
реализовани су програми: Распевана гимназија, професор-ментор Владимир
Јанковић, као и хор Ваљевске гимназије, професор-ментор Јелена Дамњановић.
Настава ликовне културе била је допуњена програмима: Ликовна радионица
Л.У.В.Р, професор-ментор Миломир Романовић, фото секција, професорментор Наташа Кристић, припремна настава за упис на студијске групе
историја уметности и архитектура, професор-ментор Наташа Кристић.

Хор наше школе

Владимир Јанковић похађао је семинаре „Диференцирана настава“ и
„Зашто је важно самовредновање ученика и ученица“, а Јелена Дамњановић
„Диференцирану наставу“, „Испитивање и унапређивање умећа у решавању
тестова“, а учествовала је и у истраживању под називом „Музички речник
музичара и немузичара: сличности и разлике“.
Наташа Кристић учествовала је, у својству рецезента, у финализацији
пројекта израде модернизованих уџбеника за наставу ликовне културе, издавачке
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куће Klett. Овим пројектом име Ваљевске гимназије нашло се на шест уџбеника
ликовне културе, којима су покривени сви образовни профили гимназија у Србији.
Професор Владимир Јанковић, у својству диригента и ментора, пратио
је певачке групе и камерно извођење „Музика у цвећу“. Учествовао је такође и
у музичко-сценском комаду „Путовање путописом“ и обележавању
стогодишњице Првог светског рата, као и свечаном дочеку француских војника,
потомака ветерана Првог светског рата. Имао је и кратко излагање на вечери
посвећеној Михајлу Петровићу Аласу, али и музичку тачку са ученицима.
Припремао је и музичке програме поводом обележавања славе Подружнице
ваљевских математичара, свечаног дочека америчког амбасадора Мајкла Д.
Кирбија и Дана Рукометног клуба „Металац“.
Професор Јелена Дамњановић, у својству диригента хора Ваљевске
гимназије, обележила је Дан школе, свечану посету књижевника-академика
Матије Бећковића и пријем енглеског амбасадора. Припремала је ученике за
Светосавску академију, Приредбу на страним језицима, као и за обележавање
Дана Рукометног клуба „Металац“.
Професор Наташа Кристић припремила је Ретроспективну изложбу
најуспешнијих чланова фото-секције поводом обележавања Дана школе, а
учествовала је у оквиру „Галерије знаменитих“ у тематским вечерима
посвећеним: Гордани Бабић Ђорђевић и Љуби Поповићу, промоција
монографије „Љуба“ Издавачких предузећа „Паидеа“ и „Париски круг“.
Написала је стручни текст „Сан о могућем“ и отворила изложбу Марине
Накићеновић „Цртежи“, 1982-1998. у Модерној галерији Ваљево. Такође је
отворила изложбу у Галерији РТС-а Јована Сивачког и написала стручни
текст „У сазвучју бехара“. Учествовала је у донаторском концерту поводом
прикупљања средстава за израду живописа Храма Св. Козме и Дамјана.
Професори Владимир Јанковић, Јелена Дамњановић и Наташа Кристић
учествовали су у креирању музичке и визуелне подршке, као и у свим јавним
извођењима и такмичарском програму, представа: „Неугасли цветови српске
ватре“ у режији Анђелке Видаковић Цвркотић, професора и „Судити Нушићу“,
у режији Круне Глушац, професора и Милана Поповића, професора.
У оквиру редовне наставе завршних разреда гимназије вршен је активан
менторски рад са ученицима, као и додатни рад са изразито заинтересованим
појединцима. Актив је учествовао и у прикупљању визуелних материјала
неопходних за реализацију школских публикација. Током реализације наставног
програма и ваннаставних активности чланови Актива интензивно су сарађивали
са релевантним институцијама културе у граду и земљи.
Наташа Кристић
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АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
„Водите рачуна о свом телу.
То је једино место где можете да живите.“
Џ. Рон
У школској 2014/2015. реализоване су активности предвиђене планом
и програмом Актива: редовна настава, слободне активности и друге
ваннаставне активности, као што су настава пливања и атлетике (СРЦ
„Петница“ и „Пећина“).
Велики број ученика је учествовао на такмичењима, почев од
општинског, па све до републичког нивоа, како у појединачној, тако и у
екипној конкуренцији. Ученици су наступали на турнирима у кошарци
(мушка и женска екипа), одбојци (мушка и женска екипа), рукомету (мушка и
женска екипа), фудбалу (мушка екипа), стоном тенису (мушка и женска
екипа), стрељаштву (женска екипа) и пливању (мушка и женска екипа), где су
забележени веома добри резултати.
Актив је успешно организовао и реализовао Крос РТС-а, у мају на
Пећини, где је учествовао велики број ученика наше школе.
Поред редовних такмичења, која су предвиђена школским
календаром, ученици наше школе су учествовали и на турнирима поводом
Дана Пољопривредне школе (мушка одбојкашка екипа) и Дана школе
Суботичке гимназије (мешовита одбојкашка екипа). За Дан школе Ваљевске
гимназије организован је турнир у баскету за девојчице.
Такође су наши ученици учествовали у „Светосавској трци“ и
„Београдском маратону“.

Победници Кроса РТС-а
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Актив је, уз усвојену промену места реализације, у септембру
организовао спортски дан. Ученици су са својим разредним старешинама
кренули у краћу пешачку туру од школе, преко „Видрака“, до „Пећине“, где су
организоване спортске игре (баскет и фудбал). У јуну су такође, уз усвојену
промену одржавања спортског дана, професори физичког васпитања активно
учествовали у реализацији спортског дана у СРЦ „Петница“ и на реци Градац
заједно са разредним старешинама.
Професори физичког васпитања настоје да сваке године новим
облицима, методама и средствима обогате програм физичког васпитаља.
Као и сваке године, и ове су професори физичког васпитања
учествовали на стручним семинарима, конференцијама и трибинама. У овој
школској години Драган Ђурђевић је учествовао на следећим семинарима и
конференцијама: „Студија случаја као методологија у образовању“,
„Стратешки развоји школског спорта, физичког васпитања и предшколског
програма“, „Информационо-комуникационе технологије“ и „Значај промоције
и превенције у унапређењу здравља адолесцената“.
Актив чине професори: Снежана Ђурђевић, Драган Ђурђевић и
Александар Севић, председник Актива.
Александар Севић

АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ - ПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС
„Тако да се светли светлост ваша пред људима
да виде ваша добра дела
и прославе Оца вашега који је на небесима.“
(Мт 5, 16)
Чланови Актива реализовали су све предвиђене активности у току
школске 2014/2015. Поред редовне наставе, која је реализована у потпуности,
организовано је и неколико посета манастиру Ћелије где су ученици у пратњи
професора учествовали у Светој литургији.
У току ове школске године настављено је одржавање трибина
„Православље и млади“ у сарадњи са Светосавском омладинском заједницом
чији су гости били епископи СПЦ: Порфирије, Јоаникије, Атанасије, Марко и
други еминентни стручњаци и уважени духовници.
На празник Богојављење, као и претходних година, наши ученици су
учествовали у трци за Часни крст у реци Градац, а такође су присуствовали и
Светој архијерејској литургији у Храму Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву.
За славу Града Ваљева, Духовски понедељак, ученици наше школе
учествовали су у Светој архијерејској литургији коју је служио Његово
преосвештенство епископ ваљевски г. Милутин, у освећењу темеља новог
храма посвећеног Светом Нектарију Егинском који се налази на ушћу реке
Градац у Колубару, као и у свечаној литији кроз наш град.
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Наши ученици су и ове школске године показали своје човекољубље
учешћем у хуманитарној акцији прикупљања новца за ученике слабијег
материјалног положаја.
Чланови Актива су 16. маја 2015. у Бранковини похађали семинар
„Унутрашњи свет образовања“ у организацији Епархије ваљевске и
Канцеларије за веронауку.
Чланови Актива верске наставе су Бранка Јевтић Стојановић и
протођакон Невен Лукић.
протођакон Невен Лукић

АКТИВ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
„Најважнији циљ у животу, уздизање људске душе.“
Сократ
Наставу грађанског васпитања су ове школске године изводиле
професорке: мр Јованка Божић, Наташа Кристић, Јасмина Момчиловић,
Гордана Аврамовић и Слађана Маријанац.
Настава је у већем делу била интерактивна, одвијала се у виду
радионица, у којима смо покушавали да испунимо неке од задатака, као што је
разумевање природе успостављања друштвених, моралних и правних норми и
правила. Бавили смо се начинима изражавања мишљења и комуникације,
изграђивањем ставова, којима се остварује солидарност, заједништво и ненасилно
решавање сукоба. Ученици су се упознавали са основним концептима из области
демократије, грађанског друштва, људских и дечјих права. Посебна пажња
посвећена је развијању критичког односа према веродостојности информација у
медијима. Заједно креирајући часове трудили смо се да препознамо сопствена и
туђа интересовања, вештине и способности.
Професор Слађана Маријанац присуствовала је дводневном
Интернест форуму о медијској писмености у средњој школи „Од медијског
стваралаштва до медијске критике“, одржаном у Кући културе у Београду.
Слађана Маријанац

Мина, 29. XI 2014.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
„Уметник је седиште осећања своје земље,
он је глас свога времена.“
Максим Горки
Како би остварили потпуно сагласје између талента и знања, како би
младалачка надахнућа усмерили на прави пут, Гимназија својим
ваннаставним активностима омогућава ученицима да открију изворне
светлости својих могућности и да их усмери да на прави начин досегну
жељене висине. Наравно, по мери својих склоности и стечених знања.
Ученици се слободно опредељују за поједине ваннаставне активности
сигурни да ће бити вођени у правом смеру, да ће све првобитне младалачке
сумње бити отклоњене и да ће њихове способности бити проверене и
потврђене мишљењем стручњака. Слободан дух стваралаштва може да залута,
ако није усмерен у заједници сличних, а под руководством ментора.
Ваннаставне активности омогућавају ученицима да проширују знања,
размењују искуства, буде стваралачки дух, креативност и оригиналност.
Поред тога плоднија је сарадња између ученика и наставника, развија се
сарадња са другим члановима секције, повезују се на одређеним пројектима и
све то у духу узајамног поверења и разумевања.
Овај вид образовног рада омогућава афирмацију појединаца и
самопотврђивање на такмичењима. Имајући то у виду, а полазећи од
педагошких сазнања, ученицима Гимназије сваке године нуде се разноврсне
ваннаставне активности.
Поред тога, организована је припремна настава (српски језик и
књижевност, математика, биологија и психологија), факултативна настава
(италијански, јапански и шпански језик) као и додатна настава.
У оквиру ваннаставних активности реализоване су екскурзије за
ученике осмог, трећег и четвртог разреда, једнодневни излети (Сајам књига,
посета музејима и позоришним представама - Београд, Нови Сад) и спортски
дан. Ученицима је омогућено да се издвоје поуздано и јасно снагом талента
осведоченог на многобројним такмичењима.
Анђелка Видаковић Цвркотић
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
„Три дана немој читати књиге
и твоје речи ће изгубити лепоту.“
Кинеска пословица
У оквиру рада Литерарне секције Ваљевске гимназије „Десанка
Максимовић“ током школске 2014/2015. године настављени су пројекти који су
осмишљени протекле школске године: „Креативно писање“, „Путовање
путописом“ и „Инетрнет и књижевност“. Започела је са радом и стрип
радионица коју воде ученици Стефан Крунић I-3 и Јелисавета Аџић III-6.
Овогодишња тема радионице је Књижевно дело у стрипу.
У оквиру пројекта Путовање путописом и сарадње секције за
немачки језик са литерарном секцијом представили су се ученици који су на
летњем распусту и током школске 2013/2014. г. боравили у Немачкој. Сваког
другог петка секција је била домаћин гостима изненађења, најчешће
некадашњим гимназијалцима. Организован је час арапске књижевности и
гостовање Љубице Вујић, професорке арапског језика. Катарина Живковић,
професорка немачког језика, представила је делове мастер рада
Социолингвистичко поређење српских и немачких фразеологизама са
компонентама бог и ђаво. Антрополог Ирина Ђукић говорила је о путовању
као школи живота, о двогодишњем раду на прекоокеанском броду. Гости
литерарне секције били су Иван Бранковић, млади писац и Петар Николић,
уредник Издавачке куће „Отворена књига“. Одржали су радионицу Зашто
читати и писати? Како објавити прву књигу? Чланови литерарне, географске и
секције за музичку културу у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“
приредили су вече посвећено путописној прози и изложбу српских путописа.
Одржано је и литерарно вече под називом „Књижевност је читање“ на коме су
литерарци представили пројекте секције. Чланови секције истраживали су
садржаје на интернету којима би мотивисали вршњаке да читају дела Бранка
Ћопића, Хемингвеја, Љубе Ненадовића и Иве Андрића. Учествовали су у
избору и адаптацији текстова за вече посвећено Михаилу Петровићу Аласу.
Били су чланови ученичког жирија. Са ученицима Карловачке гимназије у
оквиру радионице Креативног писања писали су приказе збирки поезије које
су пристигле на Поетски конкурс „Десанка Максимовић“.
Млади литерарци присуствовали су дебатама „Моје место, мој свет од
савремене комуникације до глобализације“ и „Мој медиј, мој свет“ у Осечини.
Пратили су књижевно вече Матије Бећковића, Филипа Давида, Злате Бојовић,
Јованке Божић, Саше Обрадовића, Зорана Јоксимовића, Милисава Савића, Тање
Крагујевић, Михаила Пантића. Посетили су Сајам књига у Београду, пратили су
позоришне представе у Ваљеву, Београду и Новом Саду. Сарађивали су са свим
секцијама у школи и са литерарном секцијом Карловачке гимназије, са
Матичном библиотеком и локалним медијима.
На републичком конкурсу „Европа и ја“ прва награда је додељена Нини
Станковић II-6 (ментор професорка Милена Петровић). Победнице тринаестог
литерарног конкурса „Вуково звоно“ су Сара Јовановић III-5 као записивач легенди
93

и Марија Стефановић III-4, за циклус песама (ментор професорка Милена
Милисављевић). Најуспешније међу учесницима Петог ваљевског средњошколског
конкурса који је расписао часопис за књижевност, уметност и културу „Акт“ су
Марија Стефановић III-4 (ментор професорка Милена Милисављевић) и Милица
Мићић III-2 (ментор професорка Вера Ваш). На конкурсу Задужбине „Доситеј
Обрадовић“ похваљен је рад Андријане Ковачевић, III-5.

Литерарно вече „Књижевност и читање“

Литерарци су учествовали на конкурсу Лимских вечери поезије,
Друштва „Свети сава“, Филип Француски, Задужбине „Доситеј Обрадовић“.
Литерарна секција је покренула конкурс Зашто читати Љубу
Ненадовића. До 1. септембра радове могу слати читаоци свих узраста на адресу
milenamilisavljevic@gmail.com.Током летњег распуста литерарци ће пратити
књижевне сусрете у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“, учествоваће у
емисији Радио библиотека и радиће на дигиталозовању свих сачуваних издања
„Алманаха“ литерарне секције. Радови тридесетак младих стваралаца објављени
су у часопису „Акт“, у „Алманаху“ литерарне секције, Извештају и школском
листу „Гимназијалац“. За рад у протеклој школској години Друштво за српски
језик и књижевност је наградило литерарну секцију другом републичком
наградом која је додељена на Зимском републичком семинару за професоре
српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду.
Литерарна секција тежи да се све више повеже са редовном наставом,
са осталим секцијама и институцијама културе ради подизања квалитета
наставног процеса у српском језику и књижевности. Руководилац секције је
професорка Милена Милисављевић.
Милена Милисављевић
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ПОЕТСКИ КОНКУРС „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
„На свету нема ништа јаче ни немоћније од речи.“
Тургењев
Љубитељи поезије се већ 22 године окупљају у свечаној сали
Ваљевске гимназије, у предвечерје Десанкиног рођендана да би чули, тананом
душом доживљену и искреним срцем казану, реч младих песника
средњошколаца. Већ 21 годину се промовишу песничке збирке победника
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ који су данас студенти, правници,
научници, уметници, дипломате, универзитетски професори, лекари... Али, са
сигурношћу знамо, сви су и даље песници, речју, мишљу или душом,
свеједно...
Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга се поносе овом
својом мисијом, јер нема ничег лепшег, ни племенитијег, него размахнутим
крилима продужити лет.

Финалисти Поетског конкурса

Ове године, на XXII Поетски конкурс „Десанка Максимовић“
пристигао је нешто мањи број песничких збирки него ранијих година, али и
поред тога, како рече председник жирија „овога маја, имали смо лепу,
разноврсну и богату књижевну жетву“. Право учешћа на конкурсу имали су
сви редовни ученици средњих школа на територији Србије, Републике
Српске, Црне Горе и свих допунских школа наших држављана у
иностранству. Радови су се слали под шифром, у два откуцана и посебно
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повезана примерка и једним CD-ом са електронском верзијом збирке која
треба да буде обима између 30 и 50 песама.
На расписани конкурс стигле су збирке из гимназија и средњих школа
из Београда, Пожеге, Новог Сада, Сремске Митровице, Зворника, Ковачице,
Врања, Пожаревца, Ниша, Сремских Карловаца, Зубиног Потока, Земуна,
Ваљева, Бањалуке (РС) и Подгорице (РЦГ). Жири у саставу: Драган Лакићевић,
књижевник, уредник СКЗ, (председник), Петар Пајић, песник и Вера Ваш,
професор књижевности, одлучио је да на финално вече позове: Анђелковић
Милана из Зубиног Потока, Аџић Јелисавету из Ваљева, Дидановић Милицу из
Пожеге, Јеремић Невену из Земуна, Клинцов Славојку из Бањалуке, РС, Костић
Уроша из Сремских Карловаца, Коцић Анастасију из Ниша, Петровић Радмилу
из Пожеге, Радичевић Јану из Подгорице, РЦГ, Ристић Драгојану из Бањалуке,
РС, Савић Сању из Београда и Стефановић Марију из Ваљева.
Јелисавета Аџић и Марија Стефановић су ученице Ваљевске гимназије.
Њихови ментори су професорке Вера Ваш и мр Милена Милисављевић.
У првом делу вечери представљена је збирка песама „Живот из
кесице“ Хелене Петровић, прошлогодишње победнице (ментор проф. Лела
Росић, Филолошка гимназија Београд). Приказ новоштампане збирке је дао
председник жирија, Драган Лакићевић.
У другом делу вечери наступили су овогодишњи финалисти, а на
њихов песнички израз, за сваког понаособ, својим песничким стилом се
осврнуо председник жирија, Драган Лакићевић, књижевник и уредник СКЗ. За
победника 22. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ проглашена је
Петровић Радмила, ученица 4. разреда Гимназије „Свети Сава“ из Пожеге
(ментор проф. Петар Матовић). О Радмилиној поезији жири је записао: „Њена
збирка има наслов „Целулозни рокенрол“. На једном месту она пише: „Дођу
ноћи када се сви праве да спавају. / А не спава нико.“ Мало даље: „Те су ноћи
ноћи спознања“. У таквим ноћима и у таквом виду спознања настају
Радмилине песме. Радмилине песме поседују фину иронију политичке
стварности и свакодневног живота. Уопште, пред нама је суоченост са светом
који нас окружује и испуњава. Та суоченост од језика збиље чини језик
поезије, јер у појединости обичног света песникиња уноси посебну лирску
температуру. Та живахност, смелост и самосвест определила је наш жири да
издвоји збирку Радмиле Петровић и да њу прогласи најбољом“.
Ове године додељена су и три равноправна признања за искораке у
песничком изразу:
Награда за неговање етно-митолошке традиције у поезији –
добитница Невена Јеремић (ментор др Вукосава Живковић)
Награда за успешну употребу научне лексике у поезији – добитница
Милица Дидановић (ментор проф. Петар Матовић)
Награда за песнички израз српске историје и традиције – добитник
Милан Анђелковић (ментор проф. Бранка Касаловић).
Унапред се радујемо следећој песничкој жетви 23. Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“.
Вера Ваш
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
„Слати светлост у дубину људског срца- то је позив уметника.“
Шуман
Рецитатори Ваљевске гимназије су ученици без којих се не може
замислити ниједан културни догађај у школи и граду. Броји око двадесет
ученика који у сваком тренутку могу да учествују у најразноврснијим
програмима.
Ове школске године, поред већ традиционалних учешћа у програму
свечаног пријема првака, на Свечаној седници поводом Дана школе,
Светосавској академији, финалној вечери Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“, поетском часу на Тргу песништва, завршној матурској и
завршној школској свечаности, сусретима генерација, књижевним вечерима и
промоцијама, градским културним догађањима, рецитатори су имали и
неколико занимљивих изазова.
На стручном путовању на Крф и острво Видо, трагом страдања
наших предака у Великом рату, неколико пута, у врло емотивним тренуцима
за све, Милица Ђурић и Ирина Станишић су заједно говориле песму „Плава
гробница“ Милутина Бојића.
Поводом обележавања Дана жртава Великог рата, три групе
рецитатора су на три локације, на Тргу Војводе Мишића, на Спомен гробљу и
на брду Видрак говорили стихове српских родољубивих песама.
У Центру за културу, на академији посвећеној хиротонисању Св.
Јустина Ћелијског рецитатори су извели лирско-филозофско-религијску
поему „Срна у изгубљеном рају“.
Поетско вече Матије Бећковића – на дан његовог 75. рођендана, 29.
новембра, рецитатори су извели сценски колаж Матијиних стихова, са
акцентом на песмама посвећеним Вери Павладољској. Своје најновије
стихове је говорио сам песник, о његовом делу Драган Лакићевић, уредник
СКЗ, а у програму је учествовао и хор са Химном Ваљевске гимназије за коју
је текст написао Матија Бећковић.
Уметнички програм и паралелну конферансу на српском и енглеском
језику су рецитатори извели поводом посете Његове Екселенције, амбасадора
Велике Британије у Србији, г. Дениса Кифа, који је боравио у Ваљеву и нашој
школи поводом сећања на учешће британских медицинских радника и Флоре
Сендс у Ваљевској болници током Великог рата. Осим рецитатора, у
програму су учествовали и чланови Драмског студија, хор и група певача.
Уметнички програм у оквиру „Школе у гостима“, а поводом Дана
ОШ у Драчићу.
Учешће у свечаном програму промоције награде за животно дело коју
је град Ваљево доделио др Војиславу Андрићу, директору Ваљевске гимназије.
У наведеним активностима учествовали су: Мина Гајић, VII разред,
Марија Огњеновић и Вукан Арсенијевић из I-1, Јелена Лончар и Анђела Тешић
из I-4, Надица Мандић и Филип Тимотић из II-6, Тања Савић из II-7, Милица
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Ђурић, Ирина Станишић и Јован Петровић из III-2, Марија Стефановић и
Марија Милиновић из III-4, Софија Симић из III-6, Никола Тмушић из III-7,
Соња Ђујић и Ивана Божић из IV-4, Ирина Марјановић из IV-7 и као гост,
бивши рецитатор, Новица Параментић, инжењер електротехнике.
Круна рада рецитаторске секције су учешћа на такмичењима.
Колубарски округ, према пропозицијама такмичења, може имати два своја
представника на Републичкој смотри. Та два представника су биле рецитаторке
наше школе, Милица Ђурић, III-2 и Марија Стефановић, III-4. С поносом
истичемо да је победнички низ из претходних година наставила Милица Ђурић
освајањем другог места на Републичкој смотри рецитатора говорећи песму
„Јелена Анжујска“ Ане Атанасковић. Марија Стефановић је на истом
такмичењу заузела осмо место, што је такође запажен успех с обзиром да је у
категорији „старији узраст“ учествовало 35 такмичара из целе Србије.

Вече рецитовања

На Општинској смотри је учествовало 13 рецитатора: Мина Гајић,
VII разред, Марија Огњеновић I-1, Вукан Арсенијевић I-1, Јелена Лончар I-4,
Анђела Тешић I-4, Надица Мандић II-6, Филип Тимотић II-6, Тања Савић II-7,
Милица Ђурић III-2, Марија Стефановић III-4, Софија Симић III-6, Никола
Тмушић III-7 и Ирина Марјановић IV-7.
Од девет рецитатора који су се пласирали на Окружну смотру, њих
пет се пласирало у ужи круг: 1. место и пласман на Републичку смотру –
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Милица Ђурић, 2. место Надица Мандић, 3. место Ирина Марјановић, 4.
место Филип Тимотић и 5. место Никола Тмушић.
Ове школске године два пута је одржано вече рецитатора у свечаној
сали. Први пут су, осим 13 такмичара са Општинске смотре, учествовали и
чланови Драмског студија који су извели сцену из Нушићевог „Сумњивог
лица“, ученици I-4 са скечом на енглеском језику којим су учествовали на
приредби на страним језицима, Милица Вујић, ученица I-4 је отпевала хит „To
The Moon And Back”. Други пут, Вече рецитатора је уприличено поводом
освојеног другог места на Републичкој смотри „Песниче народа мог“. Осим
награђене Милице Ђурић, III-2 и осталих рецитатора школе, у програму су
учествовале и победнице литерарног конкурса „Вуково звоно“ у Лозници,
Марија Стефановић и Сара Јовановић. Две народне песме у етно-стилу
отпевала је Јана Здравковић III-6, а гошће ове вечери су биле две рецитаторке,
ученице ОШ „Андра Савчић“, учеснице Републичке смотре у млађем и
средњем узрасту, Јана Лукић (друго место) и Нина Васић. Оба пута
рецитаторе је на гитари пратио Никола Маровић, II-3.
Ментор рецитаторима такмичарима, аутор сценарија за програме
рецитатора и аутор жанровске обраде песама за такмичење је руководилац
секције професорка Вера Ваш.
Вера Ваш

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
„Новинарство је књижевност на брзу руку“
М. Арнолд
Ова школска година била је врло успешна за чланове новинарске
секције. Два броја листа „Гимназијалац“ која су традиционално објављена у
новембру и јуну школске 2013/2014. награђена су првом републичком
наградом на конкурсу за најуспешније листове и часописе који је расписало
Друштво за српски језик и књижевност Србије и часопис „Свет речи“. У
оквиру републичког семинара за професоре српског језика и књижевности
које такође организује Друштво за српски језик и књижевност Србије,
Министарство просвете и науке Републике Србије и Филолошки факултет у
Београду, организована је свечана додела награда најуспешнијим школским
листовима и часописима Србије. Нашем листу „Гимназијалац“ додељена је
први пут прва републичка награда у виду дипломе и књига које су примиле
Јелисавета Новаковић, некадашњи ђак школе сада студент књижевности, као
и професори српског језика и књижевности Данијела Голубовић, главни и
одговорни уредник издања и Круна Глушац, руководилац новинарске секције.
За редакцију ово је врло важна награда будући да је она потврда вредног,
маштовитог и самосталног рада ученика.
Оно што је лист „Гимназијалац“ издвојило од осталих
средњошколских часописа по речима комисије јесте профилисаност, утисак
добро организоване редакције, обликоване рубрике, да су аутори прилога
ученици, да се на основу радова стиче представа о школи којој припадају. С
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друге стране као обележје квалитета комисија наводи врло озбиљно обрађене
теме, али и забавни садржај који одаје како школа „дише“.
На иницијативу Матичне библиотеке ,,Љубомир Ненадовић“ 31. маја
прошле године почела је са радом новинарска радионица. Сваке суботе
полазници радионице упознавали су се са чарима новинарске професије,
функционисањем и организацијом штампаних и електронских медија, али и
комерцијалним условима који утичу на сам рад медија.
Анализирајући локалне националне штампане и електронске медије,
ваљевски средњошколци учили су како да новинарски мисле, а посета
локалним медијима омогућила им је да виде како новинарство функционише
и у пракси. Радионица је бројала пет чланова и ментора Ивану Павловић,
дипломираног комуниколога, бившег ученика наше школе. Радионицу су
сачињавали управо ученици Ваљевске гимназије: Сара Ђурђевић IV-3,
Милица Николић IV-4, Андријана Ковачевић III-5 и Теодора Радовић III-5.

Редакција „Гимназијалца“

У изради часописа „Гимназијалац“ учествовало је петнаест чланова
секције и уредништва. Координатoр секције и ове школске године била је
Круна Глушац, професор српског језика и књижевности, док је уредништво
као и претходне године поверено Данијели Голубовић, професору српског
језика и књижевности.
Новинарска секција је отворена за све оне који желе да боље упознају
ову професију.
Круна Глушац
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ДРАМСКИ СТУДИО
„Уметност је најсигурније средство
да се човек издвоји од света, али и да се сједини са њим.“
Пуртал
Ове године Драмски студио посветио је представу ,,Неугасли цветови
српске ватре“ стогодишњици почетка Првог светског рата. По оригиналном
сценарију професора Анђелке Видаковић Цвркотић, која потписује и режију,
представа је визију ослободилачког рата сагледала у речима и делу бивших
матураната Ваљевске гимназије који су из школских клупа, по завршеној
матури, кренули у голготу рата, а да се једна трећина њих није никада
вратила. Потресна прича о њима уоквирена је ширим тематским кругом који
је обухватао остала историјска догађања у вези са страдањем српског народа,
а испричана речима наратора чија је улога уметнички вешто уклопљена у
претходну причу са којом чини осмишљену целину.

Хуманитарна представа „Судити Нушићу“

Музику за представу одабрао је професор Влада Јанковић, а
сценографију и слајдове професор Наташа Кристић. Представу су са пуно
родољубивог заноса одиграли ученици Драмског студија за Дан школе
поводом хуманитарне акције и на позоришним сусретима у Крагујевцу, где је
врло запажена од стране публике и медија.
Драмски студио је поводом Савиндана припремио музичко-сценски
рецитал ,,Стефан Немања“, посвећен животу и раду великог жупана, а
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поводом годишњице од рођења. Представа је веома занимљива, сценски
открива детаље из живота Стефана Немање који су мање познати и његов
живот сагледава кроз два веома битна односа: однос према Богу и Светом
Сави. Духовна паралела пажљиво се гради тоном представе, да би врхунац
постигла у духовном сједињавању оца и сина у Хиландару.
Поруке за сва времена са сцене казивала је иста екипа као у
претходној представи, уз уметничко вођење професора Анђелке Видаковић
Цвркотић, Наташе Кристић и Владимира Јанковића.
Потпуно освежење представља појава нове екипе професора и ђака,
који су креирали позоришну представу ,,Судити Нушићу“ судећи
комедиографски поступак писца, али осмишљавајући га и временом у ком
живе проговорили су о животу писца, али и о књижевном раду.
Успели су да се већ првим наступом наметну публици, у представи
која је неколико пута репризирана у хуманитарне сврхе. Осим чланова
секције, играли су директор школе доктор професор Војислав Андрић, затим
професори Бојана Којић и Бранислав Јовановић, као и медијатекар Миливоје
Милинковић. Сценарио је написао професор Милан Поповић, режирала је
професор Круна Глушац, музику је одабрао професор Владимир Јанковић, а
сценографију осмислила професор Наташа Кристић.
Драмски студио постао је богатији за још један ансамбл, чиме ће се
рад секције проширити и обогатити.
Анђелка Видаковић Цвркотић

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
Ако причаш с човеком на језику који он разуме,
то одлази у његову главу.
Ако причаш с човеком на његовом језику,
то одлази у његово срце.
Нелсон Мендела
У овој школској години лингвистичка секција, коју воде професори
Милена Петровић и Милан Поповић, радила је у више група, окупљајући
ученике свих разреда. Нови млади нараштај, саткан од наших првака, радо се
придружио старим, искусним зналцима ове секције, ученицима четвртог
разреда филолошког одељења. Тако обогаћени, већ у септембру, сачинили
смо план и програм препун садржаја које смо током године и реализовали.
Чланови секције могли су да утврде и прошире своја знања из
српског језика, проучавају и унапређују језичку норму. Секција је ученике
подстакла на индивидуални и колективни истраживачки рад и могућност
примене теоријских знања о језичким појавама у пракси.
На дан писмености, 8. септембра 2014. године, ученице
специјализовано-филолошког смера Ваљевске гимназије спровеле су анкету на
подручју Ваљева како би обележиле тај дан.
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Такође су, као и претходних година, поводом Дана писмености
анкетирани ученици наше школе како бисмо утврдили ниво писмености. У
анкети је учествовало једно одељење првог разреда друштвено-језичког смера
и једно одељење четвртог разреда природно-математичког смера. Овакав
узорак био је потребан да би се увидела разлика у познавању матерњег и
енглеског језика код ученика два различита смера, од којих један више
изучава друштвене, а други природне науке.
Чланови секције учествовали су у раду округлих столова и семинара
у школи, али и ван ње. Посебно је привукао пажњу јавности, а и наших
ученика, округли сто одржан у Филолошкој гимназији у Београду, 6.
новембра 2014. године, организован поводом обележавања два века од
објављивања Вукове ,,Писменице српског језика“. Тема округлог стола била
је ,,Српски језик данас и Вукови језички парадокси“. Овом приликом
говорили су познати научници, филолози, а професорка српског језика и
књижевности Милена Петровић изложила је рад са темом ,,Између језика и
стварности“ који ће бити штампан у зборнику радова са округлог стола наших
домаћина. Скупу је присуствовао члан лингвистичке секције Марко
Тодоровић III-7 заједно са професорима и ученицима Земунске гимназије.
Чланови лингвистичке секције у овој школској години бавили су се
истраживачким радом. Посебно су се истакли ученици специјализованофилолошког одељења другог разреда који су својим радовима представљали
нашу школу на конкурсу за избор најбољих лингвистичких секција. Такође је
Марко Тодоровић показао умеће у истраживачком раду, па је као плод тог
залагања настао рад ,,Германизми у делу Јована Стерије Поповића“ који сте
имали прилику да читате у претходном броју Гимназијалца. Нове младе снаге,
Наташа Бошковић и Матија Цветановић, оправдали су епитет обдарених
ученика у раду лингвистичке секције радом ,,Морфолошко-лексичка анализа
експозиције народне баладе Хасанагиница“. Захваљујући пожртвованости
наших ученика добили смо и трећу награду на конкурсу лингвистичких
секција које организује Друштво за српски језик и књижевност Србије и
Вукова задужбина.
Ове школске године ученици другог шест обележили су Дан језика
мултимедијалним часом ,,Језик данас“.
Чланови лингвистичке секције учествовали су у припреми и издању
свих школских публикација, посебно у лекторском и коректорском делу.
Милена Петровић
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СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Секција за енглески језик увек је повезана са приредбом на страним
језицима која се традиционално одржава на пролеће и са издавачком делатношћу
наше школе када је реч о часописима „Преводилачке свеске“ и „Полиглота“.
„Преводилачке свеске“ објављене су за Дан школе, а овај двадест и
шести број био је нешто другачији од претходних. Пре свега, разноврсност
тема и области из којих потичу текстови оригинала допринели су општем
утиску да је часопис занимљив и информативан. „Преводилачке свеске“
доживеле су и своју прву промоцију у децембру у свечаној сали наше школе
којој су присуствовали ученици који су преводили и бирали текстове за
овогодишњи број. Том приликом донети су неки закључци, постигнути
договори у вези са наредним бројевима у циљу побољшања квалитета и
популаризације листа. Уредници овогодишњег броја „Преводилачких свески“
су Мирка Ћировић и Татјана Маринковић, а сам часопис богат је текстовима
на енглеском језику и њиховим преводима.

Посета америчког амбасадора

Приредба на страним језицима одржана је 28. априла 2015. у
Музичкој школи „Живорад Грбић“; одликовала се великим бројем тачака,
између осталог и на енглеском језику. Тачке су биле певачког, плесачког,
глумачког и рецитаторског типа, а професори и њихови ученици припремали
су их и осмишљавали недељама и месецима размењујући идеје. Оно по чему
се ова приредба још разликовала било је богатство и шароликост костима и
сцене, као и велики број учесника са друштвено-језичког, филолошког,
природно-математичког и билингвалног смера. Представа је приказана истог
дана и за ученике основних школа и њихове наставнике.
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Наредни број „Полиглоте“ обележиће крај ове школске године и, као
и увек,садржаћетекстове на страним језицима у прози или поезији који ће
показати у пуном сјајукреативну моћ наших ученика са њиховим језичким
компетенцијама. Уредници овогодишњег „Полиглоте“ су Анита Новосел и
Александар Саботковски.
Рад у секцији изнедрио је и филм „Трилингвални Хемингвеј“ који су
снимили ученици друштвено-језичког одељења III-7.
Мирка Ћировић

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Протекла школска година обележена је мноштвом активности секције
за немачки језик и запаженим наступима како у земљи тако и у иностранству.
Ученици, али и грађани Ваљева, имали су прилику да погледају први
циклус од пет филмова на немачком језику, а преосталих пет планирано је за
почетак наредне школске године. Реч је o пројекту „Путујући биоскоп“ у
организацији Гете-института.

Чланови секције

Позоришна секција коју чини петнаест ученика другог и трећег
разреда наше школе, на челу са професоркама немачког језика Катарином
Мирковић и Иваном Веселиновић, учествовала је од 14. до 19. априла 2015. на
16. Интернационалном позоришном фестивалу за младе у Темишвару
(Румунија). Они су на фестивалу наступали са позоришним комадом „Eine
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untypische Biographie“ (Једна нетипична биографија) који је настао по угледу
на „Аутобиографију“ Бранислава Нушића. Комад, који је режирао
руководилац ове секције, приказан је на традиционалној језичкој приредби
наше школе.
Наши „Немци глумци“, су од 18. до 21. јуна учествовали на 14.
Међународном немачком позоришном фестивалу за младе у Осјеку, на коме се
представило око 200 ученика из неколико земаља. Са ученицима су ишле Јасмина
Момичиловић, педагог и Катарина Живковић, професор немачког језика.
Актив професора немачког језика

СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
„Странац који говори мој језик
дражи ми је од сународника који га не зна.“
курдска пословица
Чланови секције за француски језик са својим професорима припремали
су текстове за „Преводилачке свеске“, часопис „Полиглоту“ и учествовали на
приредби на страним језицима.
Чланови секције за француски језик првог и другог разреда су у
оквиру манифестације Француски дан извели кратак програм на француском
језику: певали су, рецитовали, али и показали шта су до сада научили из
других предмета које похађају на овом језику. Такође су показали и своје
кулинарске способности, колико познају француску кухињу и рецепте.
Осим културно-уметничких програма - глуме, певања и рецитовања,
чланови ове секције започели су и пројекат „mailart“ са ученицима француске
гимназије из Шамалијера. Пројекат се састоји у размени коверата необичних
облика, дезена, боја у циљу развијања ученичке креативности како би на крају
открили коју познату личност тај коверат представља и на који начин је
откривена. Сваки коверат је оцењен. Личности су из различитих миљеа:
писци, спортисти, сликари, музичари, глумци, јунаци стрипова и цртаних
филмова. Стигло нам је скоро тридесет коверата из Француске, а ми смо на
сличан начин одговорили и послали око двадесет коверата.
Ученици, активни чланови секције за француски језик, имали су
прилику да посете своје другове из Карловачке гимназије и тако развију нове
вештине, стекну нова знања и пријатеље.
Неколико чланова секције за француски језик, са делом хора наше
школе, припремило је и извело програм на француском језику; повод је био
долазак делегације француских ветерана у Ваљево поводом обележавања 100
година од Првог светског рата и Колубарске битке.
Осим ових активности, наши ученици су учествовали на
предавањима, трибинама на француском језику, организованим у сарадњи са
Француским институтом из Београда.
Актив професора француског језика
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ДЕБАТНИ КЛУБ
„Јаче је дело него беседа.“
народна пословица
Дебата као облик структурисане академске расправе у којој једна
страна заступа једно становиште о теми, а друга га оповргава (афирмативни и
негативни тим) и ове године била је део наставног процеса. Током ове школске
године, поред обуке нових чланова Дебатног клуба, трудили смо се да дебату
конципирамо као друштвено ангажовану активност, која ће моћи да јасније
дефинише неке друштвене проблеме, као и да да предлоге за њихово решавање.

Дебата „Нуклеарна енергија је најбољи извор енергије“

Тако смо већ у септембру учествовали у форуму који се одржавао
након прeдставе „Љутити човек“, позоришта из Љига, на тему насиља у
породици. Овај занимљиви концепт инициран темом и креативношћу
драмских стваралаца, био је инспиративни стимулус за чланове Дебатног
клуба, да у јавности дискутују о проблему насиља, појединаца и посебно
проблемима деце која живе у таквом окружењу.
У октобру је покренута сарадња са „Отвореном комуникацијом“ која
је са Информативним центром Европске уније расписала конкурс за
„Европску школу дебате“. Тијана Панић, ученица III-1, позвана је да учествује
у обуци. Након обуке учествовала је у дебатном турниру средњошколаца. Са
својим тимом Тијана је стигла до финалне дебате која је одржана у Народној
скупштини. Тема дебате била је „Европска унија треба да настави са
политиком проширења“. Том приликом Тијана је проглашена за најбољег
говорника турнира.
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У сарадњи са Активом за српски језик и Народном библиотеком у
Осечини чланови Дебатног клуба учествовали су на трибини која се бавила
културом малих средина и могућности очувања културне специфичности
средине.
Чланови Дебатног клуба помогли су да дебата као метод буде што
присутнија у редовном наставном процесу. Ове године одељења IV-2 и IV-3 уз
помоћ својих професора физике организовала су дебату на тему „Нуклеарна
енергија је најбољи извор енергије“. Ученици IV-1 били су у улози дебатних судија
који су допринели да се након дебате развије права научна расправа.
Чланови Дебатног клуба су: Мирена Радојчић IV-7, Тијана Панић III-1,
Ђурђина Марић III-4, Марија Стефановић III-4, Дајана Младеновић III-4,
Јелисавета Аџић III-6, Нина Катић I-6, Кристина Јевтић I-6.
Гордана Аврамовић

ПСИХОЛОШКА СЕКЦИЈА
„Сваки карактер ма колико да је особен има општих црта,
јер све се понавља, нема ствари која се бар једном не понови.“
Гете
Психолошка секција ради као радионица, група подршке и окупља
заинтересоване ученике свих разреда. Секција је осмишљена и покренута пре
три године као једна од активности којом је обележен Дан менталног здравља у
нашој школи. Иницијатори и водитељи групе су: Јасмина Момчиловић, педагог,
Весна Голубовић, психолог и Бранка Стаматовић Гајић, психијатар. Група се
састајала два пута месечно. Ове школске године групу су водиле Јасмина
Момчиловић и Весна Голубовић.
Весна Голубовић

СЕКЦИЈА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
„У свим људским стварима,
првенство припада знању и мудрости.“
Протагора
Секција за филозофију и критичко мишљење ове школске године
окупила је једанаест чланова. Секцијом руководи професор филозофије
Ромина Николић.
Ученици су се упознали са појмовима етике у античко, модерно и
савремено доба, појмом слободе, дужности, утицајем политике на развој
морала у заједници, као и савременим етичким темама.
Секција функционише као кутак у којем ученици, уз стицање знања о
основним филозофским правцима и ставовима филозофа о задатим темама,
могу да изграде и изразе своје мишљење о овим темама које су битне за развој
њихове критичке свести и самосвести.
Ромина Николић
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ПРАВНА СЕКЦИЈА
„Није главни ум, већ оно што умом управља –
– нарав, срце, племените особине, развитак.“
Достојевски
У оквиру правне секције ученицима Ваљевске гимназије пружена је
прилика да присуствују истражном поступку и суђењима у Основном суду у Ваљеву.
„Дан отворених врата“ за ученике средње школе био је 12. децембра у
Суду за прекршаје у Ваљеву. Поводом тог догађаја ученици IV-2 успешно су и
уз све похвале учествовали у симулацији суђења у прекршајном поступку.
Присуство суђењима омогућило је ученицима да се боље упознају са
радом правосудних органа у Републици Србији и да стекну нова искуства и
већа знања из правосуђа.
Биљана Домановић

СЕКЦИЈА ЗА ИСТОРИЈУ
Секција за историју је, као и до сада, радила у Међуопштинском
историјском архиву. Истраживачки пројекти у овој школској години били су
прилагођени значајним годишњицама - седамдесет година од завршетка
Другог светског рата, двеста година од Другог српског устанка, сто година од
Првог светског рата („Ваљевска болница“).

Чланови секције за историју
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Припремљена је запажена изложба „Ваљево у Првом светском рату“,
отворена 19. децембра 2014. Чланови секције активно су учествовали и у
обележавању Дана примирја, као и у презентацији теме „Енглеске лекарске
мисије у Ваљеву 1915“ поводом посете енглеског амбасадора.
Члан секције Милица Николић IV-4 на конкурсу Центра за српске
студије и Филозофског факултета из Београда освојила је прво место са својим
матурским радом „Ваљево у Првом светском рату 1914-1915“ прилагођен
условима конкурса. Ментор јој је био професор историје Милорад Белић.
Милорад Белић

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
„Путовати и кретати се – то је у мојим сновима највећа срећа.“
Иво Андрић
У току ове школске године секција је реализовала више активности.
Поред редовних предавања, у оквиру секције имали смо и неколико
гостујућих предавача који су своја искуства поделили са нама. Сарађивали
смо са литерарном секцијом кроз пројекат „Путовање путописом“, где смо
заједнички рад презентовали кроз занимљиво вече у Матичној библиотеци
„Љубомир Ненадовић“.

Тим који је радио на изради филма

Као и сваке године, тако смо и ове поред предавања имали и практичну
наставу у природи, где смо се на терену упознавали са различитим облицима
рељефа нашег краја. Што се тиче издавачке делатности, новине „Занимљива
географија“ од ове школске године су у електронском издању и могу се погледати
на сајту школе.
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Главни пројекат секције, који ће постати традиција, јесте филм који
секција већ другу годину снима. Ове године смо се бавили туризмом Србије и
надамо се да ћемо и у будућности бити успешни у оваквој форми изражавања.
Бојана Којић

СЕКЦИЈА ЗА ЕКОЛОГИЈУ
У раду секције за екологију у току ове школске године учествовало је
осморо ученика. „Дани гљива“ су манифестација која се традиционално одржава
првог викенда у октобру. Ове године, тим поводом, на Медведнику су били и
наши ученици.
У новембру смо имали представнике на предавању о новим методама и
технологији у рециклирању пластичних материјала у ИС „Петница“. Посетили
смо Друштво истраживача „Владимир Мандић – Манда“ и наставили сарадњу
са њиховим члановима. На Дивчибарама је 6. јуна 2015. одржана манифестација
„Лековитим стазама ваљевских планина“, овог пута посвећена маслачку, али са
освртом и на проблеме загађивања земљишта и воде на подручју Маљена.
Чланови секције за екологију активно су учествовали и у овим програмима.

Огледни час „Природо, чуј ме“

У сарадњи са професорком Миленом Милисављевић реализован је
огледни час „Природо, чуј ме“, корелација књижевности са екологијом.
Ученици су говорили стихове и одломке из књижевних дела, који описују
природу и однос човека према њој. Истраживали су које све еколошке акције
постоје у нашој земљи и свету. Презентовали су резултате истраживања и
предлагали активности које би развијале свест о очувању природе.
Нада Нешковић
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БИОЛОШКА СЕКЦИЈА
„Ништа није у свести, што пре тога није било у чулима.“
Аристотел
У овој школској години чланови биолошке секције били су ученици
II-4 и VIII разреда. Рад секције заснивао се на проширивању и продубљивању
наставних садржаја у вези са редовном наставом, истраживачким
активностима и припремом ученика за такмичење из биологије.
Ученици су радили презентације у виду паноа у вези са лековитим
биљкама ваљевског краја и болестима органских система човека.
Организовали су Фестивал науке у школи, а такође су се бавили пројектноистраживачким активностима у вези са позитивним и негативним утицајима
антропогеног фактора на животну средину.
Ученици VIII разреда учествовали су на општинском и окружном
такмичењу из биологије и постигли запажене резултате: Алекса Станић
(ментор Драган Ђурић) друго место на општинском и треће на окружном
такмичењу и Лука Јовановић (ментор Драган Ђурић) треће место на
општинском такмичењу.
Драган Ђурић

СЕКЦИЈА ЗА МАТЕМАТИКУ
Секцију за математику Ваљевске гимназије чине свих двадесет осам
ученика седмог и осмог разреда, као и четрдесет пет ученика од првог до
четвртог разреда одељења обдарених за математику и природно-математичког
смера. Радом секције координирао је Актив за математику.
Секција је радила на промоцији математике, развоју такмичарског
духа и помоћи обдареним младим математичарима у учењу и припремама за
такмичења. Поред ових активности чињени су напори и да се чланови секције
ближе упознају са везама математике са другим наукама, као и да учествују у
реализацији интердисциплинарних активности.
Секција је активности реализовала радећи у старосним или
комбинованим групама.
У септембру 2014. једна група ученика посетила је ваљевски Народни
музеј где су се практично на геодетској изложби „Заборављено Ваљево катастарски планови Ваљева између два светска рата“ упознали са значајем
геодезије и њеном нераскидивом везом са математиком и геометријом.
У новембру су чланови секције учествовали у припремању и
извођењу свечаног програма поводом уласка Михаила Петровића Аласа у
„Галерију знаменитих“ Ваљевске гимназије. Програм је реализован у сарадњи
са професорима српског језика, историје, географије, биологије и музичке
културе, а приређен је 18. новембра 2014.
Чланови секције учествовали су у организацији и реализацији Другог
фестивала науке Ваљевске гимназије, који је приређен у клубу
„Гимназијалац“ 4. децембра 2014. Том приликом реализована су предавања о
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Рубиковој коцки и другим занимљивим математичким загонеткама.
Приређена је и шаховска симултанка на којој су гимназијалци на 15 табли
играли са ваљевским фиде-мајстром Михаилом Вујићем.
Чланови секције из одељења основаца учествовали су, од октобра
2014. до маја 2015. године, у раду школе за љубитеље математике „Интеграл“,
коју већ 29 година реализују Подружница математичара Ваљево и Ваљевска
гимназија за обдарене младе математичаре нашег града.

Полазници математичке школе „Интеграл“

Од децембра 2014. до фебруара 2015. чланови секције учествовали су
у промотивним активностима Ваљевске гимназије приликом представљања
одељења обдарених за математику у ваљевским основним школама.
У фебруару и марту 2015. спроведене су промотивне активности у
циљу информисања ученика и подстицања на учествовање на међународном
математичком такмичењу „Кенгур без граница“, које се сваке године у марту
организује у целом свету. Резултат тога је учешће око 170 ученика Ваљевске
гимназије на овом такмичењу.
У мају је група чланова секције помагала у организацији Српске
математичке олимпијаде која је за ученике до 15,5 година организована у
нашој школи.
У јуну су сви ученици са запаженим резултатима на такмичењима
награђени или похваљени на „Завршној математичкој свечаности“ у
организацији Подружнице математичара Ваљево.
Група чланова секције учествоваће у раду Летње школе младих
математичара „Ивањица 2015.“ у августу 2015.
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Припреме за такмичења најуспешнијих чланова секције реализоване
су кроз разредну додатну наставу или рад чланова секције у комбинованим
групама (старосно или тематски по интересовањима).
Ученицима су представљене могућности које пружа интернет у
учењу, као и учествовање на математичким интернет конкурсима на којима се
решавају одговарајући озбиљнији математички проблеми.
Најуспешнији такмичари код средњошколаца у А категорији
(ученици математичких гимназија):
I разред: Филип Дамњановић и Марија Огњеновић (ментори Иванка
Томић и Предраг Јевтић);
II разред: Никола Васиљевић, Раденко Пејић (ментори Светлана
Дашковић Миловановић, Маја Стефановић, др Војислав Андрић);
Поред учешћа на Државном такмичењу Никола Васиљевић је похваљен
на турниру „Архимедес“ у Београду.
III разред: Сара Лазић (ментори Иванка Томић, Светлана Дашковић
Миловановић);
IV разред: Јелена Марковић, Стефан Мркић (ментори Владимир Мишић,
Вељко Ћировић, Предраг Јевтић).
Стефан Мркић је похваљен на турниру „Архимедес“ у Београду. Сви
остали су били учесници Државног такмичења у Зајечару.
У Б категорији (ученици природно-математичких одељења):
II разред: Мила Суботић II-2 (ментор Иванка Томић);
III разред: Лука Ивановић III-3 (ментор Станица Јовановић), Ђорђе
Степановић III-2, Огњен Пантић III-2 (ментор Светлана Николић).
Лука Ивановић и Ђорђе Степановић похваљени су на Државном
такмичењу.
На међународном такмичењу „Кенгур без граница“ у конкуренцији
средњошколаца похваљени су: ученици првог разреда Богдан Бадовинац,
Вукан Арсенијевић, Немања Лазић из одељења I-1 и Александар Крстић I-2,
ученици другог разреда Давид Степановић и Раденко Пејић из одељења II-1,
као и ученици четвртог разреда Стефан Мркић и Вук Милутиновић из
одељења IV-1.
Код ученика седмог и осмог разреда обдарених за математику
најзначајније резултате постигли су:
VII разред: Михаило Тимотић - прва награда на окружном такмичењу,
друга награда на Државном такмичењу. Учествовао је и на Српској
математичкој олимпијади као једини представник ваљевских школа.
Освојио је прву награду и златну медаљу на „Кенгуру без граница“;
Анђела Ранковић - трећа награда на окружном такмичењу и трећа
награда и бронзана медаља на „Кенгуру без граница“. Поред њих двоје
запажене резултате постигли су Лазар Станковић - прва награда на
окружном такмичењу, учешће на Државном такмичењу и похвала на
„Кенгуру без граница“, као и Лазар Жујовић - трећа награда на окружном
такмичењу и учешће на Државном такмичењу. Стефан Филиповић
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похваљен је на „Кенгуру без граница“. Њихови ментори су Вељко
Ћировић и Мирослав Марковић.
VIII разред: Анђела Мишковић - прва награда на окружном такмичењу,
трећа награда на Државном такмичењу, похвала на „Кенгуру без
граница“ и прва награда на турниру „Архимедес“ у Београду. Милош
Миловановић - прва награда на окружном такмичењу, похвала на
Државном и трећа награда и бронзана медаља на „Кенгуру без граница“.
Поред њих запажене резултате постигли су и Нина Матић - прва награда
на окружном и учешће на Државном такмичењу, док је ученик
Александар Станковић похваљен на „Кенгуру без граница“. Њихови
ментори су Вељко Ћировић и Предраг Јевтић.
Вељко Ћировић

СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКУ
„Нико није случајно добар; врлину треба научити.“
Сенека
У оквиру секције за физику ученици су направили упутство за реактивни
ауто и практично урадили ауто који је презентован на фестивалу науке у нашој
школи. Вођа тима био је Милош Настић IV-3. Мирена Радојчић IV-7 направила је
магични перископ, а Огњен Урошевић IV-7 центрифугалну играчку.

Учесници Фестивала науке

Ученици су уредили и издали школски часопис за физику „Физика и техника“.
Фестивал науке, организован 26. новембра 2014. г. у холу школе, био
је веома посећен.
Група ученика заинтересoваних за астрономију имала је прилику да
10. октобрa 2014, у пратњи професора физике, Предрага Стефановића и
Оливере Црнобрње, посети Опсерваторију на Звездари и Планетаријум
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Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ у Београду и том приликом сазна
нешто више о историји саме Опсерваторије, погледа некада пети по величини
телескоп на свету и делимично се упозна са његовим руковањем и
функционисањем посматрачке куполе, као и са најбитнијим небеским
објектима који нас окружују.
Испред Центра за културу 20. марта 2015. омогућено је свим
ученицима посматрање делимичног помрачења Сунца. Секција је
организовала и низ шаховских такмичења. У мају је ученицима презентована
основа о микроконтролерима заснована на Ардуино програму.
Предраг Стефановић

СЕКЦИЈА DELPHI ПРОГРАМИРАЊЕ
Секцију програмирање у Delphi програмском језику ове године
организовала је и водила професор Маријана Будимировић. Секцију је
похађало десетак ученика трећег разреда природно-математичког смера. Ова
секција је управо њима и била најинтересантнија, обзиром на то да у трећем
разреду изучавају овај програмски језик. Секција је управо тако и базирана на напредне технике у програмирању употребом контрола и метода које се
користе у редовној настави. Ученици су на секцији продубили знање из ове
области, али су и увидели да научено на редовној настави могу да искористе
на креативнији и примењивији начин.
Маријана Будимировић

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА И ХОР
„Музика је глас универзалне душе - романса без речи.“
Шаљапин
Музичка група, коју чине ученици наше школе, припрема велики број
школских манифестација. Форма музичке секције у овој школској години
мењала се, па је број учесника варирао и наступао по потреби.
Највећу пажњу привукла је ,,Распевана гимназија“, концерт на којем
је учествовало двадесетак инструменталиста и певача, који су показали
публици своје извођачке способности свирајући акустичне верзије
популарних песама. Публика је могла да чује познате теме одсвиране на
кларинету пропраћене звуцима кахона, перкусионог инструмента.
Вокално-инструментални састав сачињен од ученика и ученица одељења
II-3 уз клавирску, гитарску и виолинску пратњу улепшао је многе догађаје.
Чланови ове секције учествовали су у музичко-сценском
програму,,Путовање путописом“ одржаном у Матичној библиотеци
,,Љубомир Ненадовић“. Професори енглеског језика са ученицима и
професором музичке културе Владимиром Јанковићем припремили су
музички програм на енглеском језику поводом посете амбасадора Мајкла
Кирбија нашој школи.
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Ученици II-3 и VII разреда уприличили су тренутак музичком тачком
при посети британског амбасадора Дениса Кифа поводом стогодишњице
Првог светског рата. Ученици наше школе приредили су мали музички
програм на српском и француском језику на Тргу Живојина Мишића поводом
обележавања стогодишњице Првог светског рата и Колубарске битке.
Професор музичке културе Владимир Јанковић одржао је предавање о
Михаилу Петровићу Аласу, а песме које је српски великан сачувао од
заборава извели су ученици II-3 и VII разреда. Славу ваљевских математичара
музичким програмом улепшали су ученици II-3 и VII разреда, као и прославу
Рукометног клуба ,,Металац“.

Наступ у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“

Руководилац хора је Јелена Дамњановић, професор музичке културе. У
хору су учествовали ученици од првог до четвртог разреда и припремили бројне
програме: за Дан школе хор је певао химну Ваљевске гимназије и ,,Тамо
далеко“. Матија Бећковић је 29. новембра посетио нашу школу, па је хор и том
приликом показао своје умеће. Такође су распевани гимназијалци дочекали
француског и немачког амбасадора. Хор је учествовао и у представи „Неугасли
цветови српске ватре“ професора Анђелке Видаковић Цвркотић, на
Светосавској академији, на завршној свечаности - додели диплома, са
студентском химном.
Јелена Дамњановић
Владимир Јанковић
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ФОТО-СЕКЦИЈА
Фото-секција Ваљевске гимназије је највећи сегмент свог рада, током
ове школске године, исказала на пољу практичне делатности. Изучавање
теорије форме, историје фотографије и фотографског постулирања кадра, на
којима се инсистирало у претходним годинама, сада је стављено у службу
теренског рада. Чланови секције су већи део времена провели у активном
праћењу јавне делатности школе, сакупљању, обради и презентацији фото
материјала, као и у критичком осврту и усвајању достигнућа других
фотографа чији је рад било могуће пратити на градским изложбама. Са
посебним задовољством секција се укључила у програм међуактивске
сарадње у реализацији школских представа и такмичарског програма
,,Неугасли цветови српске ватре“ и ,,Судити Нушићу“.
Радови најистакнутијих чланова фото-секције у претходне четири
године, Саре Ђурђевић IV-3 и Лазара Бранковића IV-5, промовисани су на
ретроспективној изложби фотографија, приређеној поводом обележавања
дана школе. Матурантима Ани Табаковић IV-5, Лазару Бранковићу IV-5 и
Сари Ђурђевић IV-3 додељене су награде за активно четворогодишње
изучавање фотографије и несебично залагање у културној делатности школе.
За посвећеност и пожртвованост у раду похваљују се и ученици: Емилија
Станишић III-2, Марко Прашчевић II-1, Матеја Манојловић II-5, Милица
Обрадовић III-2 и Сара Аничић II-4. Истраживачки потенцијали крунисани су
израдом матурског рада ,,Ваљевска гимназија – фотографска скица“, ученика
Лазара Бранковића IV-5, којим је први пут извршена презентација
панорамског изгледа школе као и тродимензионални увид у најважније
сегменте ентеријера школе.
И у овој школској години настављена је традиционална сарадња са
институцијама које негују визуелни исказ: Фото–кино клубом Ваљево;
Модерном галеријом Ваљево; Истраживачком станицом ,,Петница“. Технички
део израде фотографија и фото материјала био је, традиционално, поверен
Фото-студију Поповић. Раду секције је умногоме допринео Александар
Никићевић, члан фото тима Фото-студија Арт, некадашњи члан фото-секције
Ваљевске гимназије. Захваљујући његовом покровитељству ученици су били у
прилици да упознају рад на специфичним видовима фото исказа, као што је
астро-фотографија, панорамска фотографија, фотографија „пуног круга“; а
његовом менторском посвећеношћу подржана је и израда матурских радова у
области фотографије.
Наташа Кристић
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
„Читав видљиви свет само је складиште слика и знакова којима ће машта
дати место и вредности.“
Бодлер
У ликовној секцији смо се трудили да „научимо“ природу уметности и
визуелног, релаксиран однос и лагодно промишљање, мале формате,
редукционизам, концепт, минимализам, различите медије и материјале
фотографија као и пројекције филмова.
Секција је одржавана средом од 12 до 14 часова и имала је 9 редовних
чланова. Нису одржавана такмичења која би обухватала рад секције.

Невена Васиљевић IV-6

Програм секције 2014/2015:
У октобру и новембру обрађивали смо скице и ликовне белешке
„Мртве природе“ као и „Мртву природу“ студија. Затим смо се у децембру и
јануару бавили сликањем и фотографисањем мртве природе. Фебруар и март
били су резервисани за „Портрет“ где смо савлађивали скице, студију и
фотографију. У априлу и мају обрађивали смо „Пејзаж“ и то акварел,
фотографију и сликање (и то техникама пастел и темпера). За мај и јун била је
предвиђена „Kомпозиција“, и то скице а затим и сликање и колаж.
У недостатку изложбеног простора формирали смо мало слкадиште радова.
Миломир Романовић
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СЕКЦИЈА ЗА ОДБОЈКУ И КОШАРКУ
У раду секције учествовао је велики број девојчица свих разреда.
Секција за одбојку и кошарку радила је од октобра 2014. до марта 2015.
Највише се радило на техничкој и тактичкој припреми за такмичење.
Екипа наше школе учествовалa је на многим турнирима и такмичењима.
Гостовали смо на турниру поводом Дана школе гимназије у Суботици, а били смо
добри домаћини за Дан наше школе.
Поводом Светога Саве, 27. јануара, одржан је турнир у баскету за девојчице.

Одбојкашка екипа школе

На школском такмичењу у одбојци учествовало је шеснаест
мешовитих екипа (дечаци и девојчице). У финалу су се састале екипе III-3 и I6. Победила је екипа III-3: Милица Обрадиновић, Дуња Љубичић, Лука
Николић, Лука Пешић, Никола Николић, Димитрије Ђорђевић, Алекса
Трипковић, Никола Ђуричић, Константин Јовановић и Бојан Ракић.
Градско такмичење за наше кошаркашице било је врло успешно.
Окружно такмичење донело је прво, а међуокружно треће место.
Одбојкашице су биле мање успешне. Освојиле су треће место на
градском такмичењу.
У раду секције, као и на такмичењима, веома су биле успешне следеће
ученице: кошарка (Неда Ликнић III-7, Биљана Перић III-7, Дајана Младеновић
III-4, Милица Обрадиновић III-3, Неда Миливојевић I-5, Емилија Вујић I-3,
Љубица Марковић I-3, Ана Радосављевић I-1, Нина Катић I-6, Јована
Мијаиловић I-6, Ивана Табић I-6 и Андреа Лескур I-2); одбојка (Александра
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Радовановић IV-4, Оливера Молеровић IV-5, Софија Радојичић IV-7, Милица
ОбрадиновићIII-3, Дуња Жујовић III-5, Биљана Перић III-7, Андреа Лескур I-2,
Тамара Бељић I-6, Марија Живковић I-6, Јана Ћук I-6, Бојана Челић I-6, Јована
Сировљевић I-6, Тамара Срећковић I-7 и Јелена Палавестрић I-7).
Снежана Ђурђевић

СЕКЦИЈЕ ЗА КОШАРКУ, ОДБОЈКУ, СТОНИ ТЕНИС И
ПЛИВАЊЕ
У протеклој школској години секције су радиле од краја септембра
2014. до марта 2015. У раду секција учествовао је велики број ученика свих
разреда. Поред технике, рађено је и на тактичкој припреми за такмичења, где
су наши ученици постигли веома добре резултате. Сeкциjaмa je рукoвoдиo
Дрaгaн Ђурђeвић, прoфeсoр физичкoг вaспитaњa.
На градском првенству у пливању, одржаном 2. новембра 2014. у СРЦ
„Петница“, сви учесници oсвojили су jeднo oд првa три мeстa. У дисциплини
краул прво место заузели су свако у својој категорији: Милош Мијатовић IV-2,
Алекса Ђурђевић VIII-1 и Соња Лазић I-3, док су друго место заузели Лука
Глигоријевић III-5 и Наташа Драгојловић I-4. У дисциплини прсно прво место
заузелa је Божица Андрић I-3, друго Теодора Перишић I-6, а треће, у својој
категорији, Алекса Јокић III-2. У дисциплини леђно прво место заузела је Анђела
Лукић VII-1. На Републичко такмичење, одржано 25. новембра 2014. у Београду
на базену „Милан Гале Мушкатировић“, где је учествовало 999 такмичара из целе
Србије, пласирали су се: Милош Мијатовић IV-2, Алекса Ђурђевић VIII-1, Соња
Лазић I-3, Лука Глигоријевић III-5, Наташа Драгојловић I-4, Божица Андрић I-3,
Теодора Перишић I-6 и Анђела Лукић VII-1 и постигли запажене резултате.
На градском првенству у стоном тенису, одржаном 31. октобра 2014. у
Пољопривредној школи у Ваљеву, постигнути су следећи резултати: код
девојака, у појединачној конкуренцији, прво место заузела је Ана Грачанин II-7,
док је Доротеа Ђекић I-4 стигла до полуфинала. Њих две су се такмичиле и у
екипној конкуренцији и заузеле прво место, победивши у финалу екипу
Пољопривредне школе, тако да су и једна и друга обезбедиле пласман на
Републичко такмичење. Мало слабији резултат остварила је наша мушка екипа,
која је после велике борбе изгубила у полуфиналу од Економске школе, а коју су
чинили: Петар Јовић IV-5, Милош Катић IV-3 и Јован Тетиковић IV-6. У
појединачној конкуренцији Петар Јовић IV-5 стигао је до четвртфинала.
Републичко такмичење у стоном тенису одржано је 19. новембра
2014. у Трстенику. У екипној конкуренцији, у саставу Ана Грачанин II-7 и
Доротеја Ђекић I-4, од тридесет две школе из целе Србије, наше
стонотенисерке заузеле су веома добро пето место. У четвртфиналу изгубиле
су од првака државе, Гимназије „Михајло Пупин“ из Ковачице. У
појединачној конкуренцији, такође од тридесет два учесника, Ана Грачанин
II-7 заузела је шесто место. У четвртфиналу изгубила је од вицешампионке
држaвe, Вејновић Иване из Сећанске гимназије.
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Такмичење средњих школа у кошарци за дечаке одржано је 14. новембра
2014. у хали „Студент“ на коме су наши ученици освојили прво место и
пласирали се на међуокружно такмичење. За Ваљевску гимназију наступали су:
Лука Пешић III-3, Владимир Павловић III-2, Павле Бадовинац III-5, Стефан
Марјановић III-5, Петар Марјановић III-5, Миодраг Топличевић III-5, Вујић Лука
II-2, Александар Томић II-7, Јанко Вујачић II-7 и Марко Шаренац I-3.

Наши одбојкаши

Међуокружно првенство средњих школа у кошарци одржано је
27.новембра 2014. такође на „Студенту“, на коме су наши ученици освојили
друго место. У полуфиналу су победили Гимназију „Бранко Радичевић“ из
Старе Пазове, а у финалу изгубили од ЕТШ „Раде Кончар“ из Београда.
Такмичење средњих школа у одбојци за дечаке одржано је 10. фебруара
2015. у хали „Студент“. Наша школа заузела је друго место, изгубивши у финалу са
2:1 у сетовима од Техничке школе. За Ваљевску гимназију наступали су:
Марјановић Петар III-5, Јовановић Константин III-3, Николић Никола III-3, Рњак
Никола III-1, Ерчић Милан II-5, Михајловић Боривоје II-2 и Петрић Вања I-3.
Драган Ђурђевић
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
„Култура, то је пшеница или винова лоза....од семенасте травуљине и
жилаве врзине створити хлеб и вино.“
Светислав Басара
Све лепоте овог света, чак и оне звездане и далеке јесу пролазне осим
лепоте уметничког стварања. Сврха стваралаштва младих је да што дуже
трају, да у средини у којој живе и ван ње добију ванвременско трајање и да
лутајући зенитом времена опет освајају просторе својих почетака и буду
звезда водиља онима који долазе.
Гимназија траје у неограниченој повезаности са средином у којој
живи, дајући јој унутрашње набоје младалачких врела, преобликујући је
својим погледима и узлетима.
Мисија Гимназије је и да призове себи све људе добре воље који су у
овом стваралаштву достигли висине и који ће то с љубављу поделити са
ученицима остављајући о њима најдубљи траг који ће касније пресудно
утицати на формирање њихових погледа и мишљења. Уметници, научници,
филозофи боравећи у нашој школи знали су да се обраћају правим изворима и
срећни су што своје духовне вредности деле са онима који ће их једног дана
надмашити. Они доказују да прошлост није неповратно сећање, већ да се она
може обновити у онима који долазе.
Узносећи дух родољубља, препознајући корен и стабло српског
народа, ученици су обележавали велике прекретничке датуме наше историје.
Изнедрили су представу „Неугасли цветови српске ватре“ посвећену
стогодишњици Првог светског рата. Спомен - обележје једном времену не чини
само лирска и драмска реминисценција, већ је то спрега историје, музике,
историје уметности и свих пратећих елемената за једно сценско дело.
Годишњица од рођења Стефана Немање обележена је 25. и 27.
јануара и повезала је град, цркву и школу. Ученици су у представи разиграли
земно-небеско и свето, показали симболе свога постојања византијско-плавим
бојама, онако како су нам преци певали химнично са вером.
У школи су беседиле маркантне фигуре носилаца и духовног и
материјалног, чули су се стихови медитативни и елегични са мноштвом
метафоричких и ритмичких суптилности, али и научници загледани у дубине
земље изучавајући њене законе и они загледани у небеске висине попут једног
астролога или космонаута. Њихова тврђења откривају онострану реалност
битног и суштинског.
Колико смо пута примајући у госте наше бивше ђаке или друге
успешне ствараоце водили разговоре о мисији човека, о етичкој и патриотској
страни постојања, одлазећи у дубине и висине словом или знаком. Питање
човекове судбине неисцрпна је тема и о њој смо слушали из речи песника
Матије Бећковића, Петра Пајића...
Трагали смо за онима који су младалачки, без шаблона донели својом
поезијом лични рукопис, са већ изграђеним естетским вредностима. Поетски
конкурс посвећен Десанки Максимовић указао нам је на неколико младих
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песника. Песничка реч се чула и ван Гимназије, на трговима, у институцијама
културе (библиотека, музеј), у Бранковини.
Младалачка искуства и сазнања посвећена креативности и духовним
узнесењима поделили смо и са ученицима и наставницима из других градова. За
успомену смо им осим пријатељства поклонили духовне и културне баштине
нашег краја.
Обимну и разноврсну културну делатност Гимназије заокружили су
млади професори који су се огласили позоришном представом „Судити Нушићу“.
Цела представа личи на поверљива саопштења о неком добром знанцу.
Посебно нам је задовољство кад престижне награде осим ђачке на
многобројним конкурсима (Прибој, Лозница...) освоји и професор са приповеткама
које одишу рефлексивним сазвучјем и кристалном симфонијом речи.
Стваралачки извор и креативност знања гимназијалаца нераскидиво су уткани
у средину коју обилато дарују својим талентима.
Анђелка Видаковић Цвркотић

ГАЛЕРИЈА ЗНАМЕНИТИХ
У току школске 2014/2015. године у школи је устројена „Галерија
знаменитих“ коју чине портрети најзаначајнијих личности наше и светске
науке и културе.
У централном холу су портрети најзначајнијих ученика Ваљевске
гимназије: Десанке Максимовић, Владике Николаја Велимировића, др
Гордане – Доде Бабић, др Бранислава Петронијевића, Љубице Марић. Ту су и
портрети садашњих академика САНУ Љубе Поповића, Матије Бећковића, др
Александра Ломе и др Миодрага Матељевића. У музичком кабинету је
Мокрањчев портрет.
План је да се уз већ устаљену процедуру, а то значи пригодним
програмом посвећеном личности научника или уметника и свечаним
постављањем портрета у „Галерији знаменитих“ нађу и други научници и
уметници који су обележили историју цивилизације од античких до наших
времена. Предлоге ових личности даваће сваки стручни актив (највише по
једну у току једне школске године). План је и да четири академика бирају
ваљевске гимназијалце - наредне чланове „Галерије знаменитих“ на основу
принципа који ће бити устројени Правилима „Галерије знаменитих“.
Напоменимо и да су сви портрети знаменитих резултат уметничких
имагинација Душана Арсенића, а да смо за пријатан амбијент зеленила и
израду портрета захвални Александру Миловановићу и Влади Марићу.
Војислав Андрић
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Традиционално школа негује и афирмише младе, њихову даровитост, у
школи и ван ње стечена знања и умења, бележи и документујe све то и тако
чува од заборава у бројним школским листовима, часописима и монографијама.
Колектив Ваљевске гимназије подржава и у границама својих
могућности помаже разноврсне форме културно-уметничког, књижевног,
стручног и научног стваралаштва својих ученика и све то бележи од заборава у
виду штампаног документа.
Почетком септембра усвојен је и штампан Програм рада школе за
школску 2014/2015. Одговорни уредник Програма рада школе је директор
Војислав Андрић, а сарадници на изради Програма су професори школе.
Новембарски број „Гимназијалца“ је у знаку Првог светског рата и
првих матураната Ваљевске гимназије који су после матуре, уместо на даље
школовање, кренули у рат ради одбране домовине. Главни и одговорни
уредници новембарског броја су: Бојана Прерадовић III-5 и професор
Данијела Голубовић. Технички уредници су: Неда Ликнић и Александра
Радојковић III-7 и Јелисавета Аџић III-6. Чланови редакције били су и
професори Круна Глушац и Наташа Кристић и чланови новинарске секције.
Коректура је поверена Луки Николићу III-3 и ученицима I-4
(специјализовано-филолошког одељења). О илустрацијама су бринули Јована
Вујић III-5 и Виолета Митровић IV-5, док су насловну страну уредили Милан
Радовић III-3, Ђорђе Степановић III-2 и Лазар Бранковић IV-5.
Овогодишњи „Алманах“ је у припреми и треба да изађе крајем јуна
2015. Садржи одабране поетске, прозне и есејистичке радове ученика настале
током годишњег рада секције. Одговорни уредник овогодишњег „Алманаха“
је професорка Милена Милисављевић, главни уредник ученица Јелена
Андрић III-7. Чланови редакције су ученици: Марко Тодоровић III-6,
Александра Радојковић III-7, Даница Јовановић III-4 и Кристина Јевтић I-6.
Ликовне прилоге припремила ликовна, фото-секција и стрип-радионица.
Тридесет девети број „Преводилачких свески“ уредили су професори Татјана
Маринковић и Мирка Ћировић. Чланови редакције су професори Актива страних
језика са својим даровитим ученицима. Лист излази једном годишње, за Дан школе.
„Полиглота“ је лист ученика Ваљевске гимназије на страним језицима.
Главни и одговорни уредници су професори Анита Новосел и Александар
Саботковски. Редакцију чине професори страних језика. Сарадници су ученици
филолошких одељења и професори страних језика. Лист излази једном годишње.
„Физика и техника“, часопис за физику и мултидисциплинарну
повезаност физике са осталим природним, математичким и техничким наукама
и филозофијом. Овогодишњи четрдесет четврти број изашао је у јануару 2015.
За сада се налази само у електронској форми. У броју су заступљени радови о
многим феноменима из области физике чији су аутори - приређивачи углавном
ученици и бивши ученици школе. Главни и одговорни уредник је професор
Предраг Стојаковић. Редакцију броја чинили су професори: Оливера Црнобрња,
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Миладин Вељовић, Предраг Стефановић и Никола Божић, бивши ученик, као и
чланови секције за физику и технику.
„Млади математичар“ излази од 1979. као лист Друштва младих
математичара „Михаило Петровић Алас“. Оснивач и први одговорни уредник
овог специјализованог школског часописа је професор Војислав Андрић.
Часопис је редовно излазио до 1996. Од тада неколико бројева је
припремљено, али није штампано. Од школске 2003/2004. поново је почео са
редовним излажењем, па се у континуитету објављује по један број годишње.
„Занимљива географија“ је лист географске секције основан са
циљем да издвоји и прикаже далеке и обичном човеку недоступне
занимљивости о природи и друштву и учини их (захваљујући савременим
технологијама) доступним читаоцу. Овогодишњи девети број је у припреми и
треба да изађе у првој половини јуна 2015. Главни и одговорни уредници су
професори Бојана Којић и Лазар Ненадовић. Редакцију чине чланови
географске секције. Лист излази једном годишње.
Школа,
повремено или у континуитету, објављује и посебне
публикације или у едицијама као што су „Десанкина библиотека“ „Изворац“,
„Подстицаји“, „Професори Ваљевске гимназије“ и „Споменице Ваљевске
гимназије“и пригодне публикације као што су каталози ликовних изложби,
позоришних представа..., плакати и сл.
У едицији „Десанкина библиотека“ објављена је двадесет друга песничка
збирка прошлогодишњег победника Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
Хелене Петровић, ученице Филолошке гимназије у Београду. Збирка „Живот из
кесице“ објављенa је у сарадњи са СКЗ, ауређивачки одбор победничке збирке чине
Вера Ваш, професор Ваљевске гимназије, Петар Пајић, књижевник и Драган
Лакићевић, књижевник и уредник СКЗ. Уредник збирке је Драган Лакићевић,
књижевник. Одговорни уредници су Војислав Андрић и Нина Новићевић.
У едицији „Споменице Ваљевске гимназије“ у припреми је књига
посвећена обележавању стогодишњице Првих матураната
и потпуне
гимназије у Ваљеву. Аутор је библиотекар професор Јован Племић.
Ове године је у сарадњи са Културно-просветном заједницом Ваљево
и КУД-ом „Абрашевић“ издата књига под називом ARTMOSPHERA: Presek
посвећена тридесетогодишњем уметничком раду Душана Арсенића, бившем
ученику Ваљевске гимназије.
Извештај о раду Ваљевске гимназије најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Овогодишњи Извештај обухватио је најважније садржаје
из живота и рада школе у школској 2014/2015. Главни уредник је професорка
Милена Милисављевић, а одговорни др Војислав Андрић, директор школе.
Сарадници у изради Извештаја су професори школе.
***
Да школска издања удовоље високим стандардима издавачке
делатности бринуо је Душан Арсенић, архитекта, као и чланови компјутерске
секције и њихови професори. Одговорност у име издавача носи др Војислав
Андрић, директор Ваљевске гимназије.
Јован Племић
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ЕКСКУРЗИЈЕ
„Научи се да умеш да водиш своје путеве,
уместо путеви тебе да воде.“
Мирослав Антић
Екскурзије ученика представљају специфичан облик васпитнообразовног рада који омогућава ученицима савладавање и усвајање делова
наставних садржаја непосредним упознавањем знаменитости, културе, историје и
традиције, развијање позитивног односа према националним, културним и
естетским вредностима које су присутне у садржајима екскурзије и имају
забавно-рекреативни карактер. Све екскурзија у току школске 2014/2015.
реализоване су према програму. Циљеви екскурзије су испуњени.
Екскурзија ученика трећег разреда реализована је од 5. до 11. октобра
2014. на релацији Ваљево - Паралија - Метеори - Атина - Пелопонез - Атина Делфи - Катерини - Паралија - Солун - Ваљево, у организацији туристичке
агенције „Балканик” из Ваљева. Посећени су: Метеори, манастири Св. Никола,
Св. Тројица, Св. Стефан, Термопилски кланац, у Атини тргови Синтагма и
Омониа, Парламент, Краљевска палата, Зевсов храм, Хадријанова капија,
Олимпијски стадион, Акропољ, Пелопонез, Арголида, Коринтски канал,
Епидаурус, Микена, Напфлион, на Делфима Аполоново светилиште (Аполонов
храм, Свети пут, остаци стадиона, музеј,...) и у Солуну Бела кула, Ротонда,
Тријумфална капија, цркве Св. Софије и Св. Димитрија и Зејтинлик.

Екскурзија ученика трећег разреда

На седмодневном путу била су 164 ученика, седам разредних
старешина, лекар, три водича и представник агенције. Разредне старешине су
веома савесно и одговорно обавиле свој, нимало лак, задатак. Вођа пута био је
Драган Ђурђевић, помоћник директора и разредни старешина III-5.
Екскурзија ученика четвртог разреда реализована је од 7. до 13.
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септембра 2014. у организацији туристичке организације „Гранд турс“ из
Новог Сада, на релацији Ваљево - Монтекатини - Фиренца - Рим - Ватикан Болоња - Венеција - Лидо ди Јесоло - Ваљево. Ученици су имали прилику да
виде бројне културно-историјске знаменитости: Крстиoницу сa чувeним
Врaтимa рaja, цркву Санта Мариа Новела, цркву Санта Мариа дела Фиори,
Ђотов звоник у Фиренци, Пантеон, цркву Св. Петра у ланцима, Римски
форум, Палатин, Колосеум, Трајанов стуб, трг у Венецији са „Олтаром
нација“, Шпански трг, цркву Св. Петра и Сикстинску капелу у Риму, трг
Нептуна, Риколи улицу, торањ Асинели и Гарисенду и Универзитет у Болоњи,
Дуждеву палату, Тамницу, трг и цркву Св.Марка, мост Риалто, цркву Санта
Мариа дела Салуте у Венецији.
Екскурзија ученика седмог и осмог разреда наше школе реализована
је 1. и 2. јуна 2015.г. у организацији туристичке агенције „Балканик“, на
релацији Ваљево - Фрушка гора - Сремски Карловци - Нови Сад - Суботица Зрењанин - Ваљево. Посећене су културно-историјске знаменитости:
манастир Хопово на Фрушкој гори, Стражилово, споменик Бранку
Радичевићу, Зобнатица, Палић, дворац Дунђерски и Царска бара.
На дводневном путу било је двадесет осам ученика, двоје разредних
старешина, представник туристичке агенције и лекар. Разредне старешине су
веома савесно и одговорно обавиле свој посао. Вођа пута био је Вељко
Ћировић, разредни старешина VIII-1.
Драган Ђурђевић

Екскурзија седмог и осмог разреда
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САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
„Онај коме је искрено стало до пријатељства, не настоји да добије
пријатеља, већ да постане пријатељ.“
Симон

ПОСЕТА СУБОТИЦИ
У дводневну посету Гимназији „Светозар Марковић“ из Суботице
поводом прославе Дана школе, 4. октобра 2014. ишла је мешовита одбојкашка
екипа у саставу: Софија Радојичић IV-7, Милица Обрадиновић III-5, Биљана
Перић III-7, Милан Ерчић II-5, Боривоје Михајловић II-2 и Вања Петрић I-3, као и
професори Ваљевске гимназије: помоћник директора Весна Голубовић, Биљана
Ерчић, Данијела Голубовић, Бојана Којић и Круна Глушац.

Пред пут у Суботицу

Са школом са којом негујемо пријатељске односе већ две и по
деценије дружење је започело традиционалном одбојкашком утакмицом
мешовитих екипа наше школе и школе домаћина, а потом су ученици и
професори присуствовали отварању занимљиве изложбе фотографске секције
као и „Концерту у 5 до 12“ уживајући у композицијама Моцарта, Чајковског,
Јафтановића и других композитора у извођењу школског певачког друштва
„Интерференција“ и тамбурашког састава „Гимназијум“ који чине ученици
предвођени професором физике Мирком Киселичким.
Домаћинима се захваљујемо на срдачном дружењу у ишчекивању
поновног сусрета.
Круна Глушац
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ПОСЕТА ГИМНАЗИЈИ У ШАМАЛИЈЕРУ
Професорке француског језика Бранкица Перић и Биљана
Маринковић боравиле су у Француској, у граду Шамалијеру, у области Оверњ
од 9. до 14. октобра 2014. Професорке су отишле на позив француских колега,
а уз подршку Француског института, ради успостављања сарадње Ваљевске
гимназије и гимназије из Шамалијера.
Такође су присуствовале и отварању Деветог међународног тријенала
гравуре, чији је организатор Ваљевац и бивши ђак наше Гимназије Слободан
Јевтић Пулика, који преко тридесет година живи и ради у Француској.
Биљана Маринковић

ДАН ШКОЛЕ КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Нajстaриja српскa гимнaзиja 8. новембра 2014. oбeлeжилa je Дaн шкoлe.
Свeчaнa aкaдeмиja пoчeлa je гoвoрoм дирeктoркe, гoспoђe Слaвицe
Шoкицe. Прoгрaм je oвe гoдинe биo мoтивисaн стoгoдишњицoм Првoг свeтскoг
рaтa. Традиционална прирeдбa зaвршeнa je химнoм кaрлoвaчких учeникa.
Прoгрaму су у имe Вaљeвскe гимнaзиje присуствoвaли прoфeсoри
Нaтaшa Mиркoвић, Дрaгaн Ђурђeвић и Mилaн Пoпoвић.
Mилaн Пoпoвић

ДАН ШКОЛЕ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Пoвoдoм Дaнa шкoлe Филoлoшкe гимнaзиje из Бeoгрaдa, 14. новембра
2014. гoдинe, прoфeсoри Вaљeвскe гимнaзиje Joвaнкa Бoжић, Mиркa Ћирoвић,
Mилaн Пoпoвић и учeницa Maриja Стeфaнoвић III-4 пoсeтили су шкoлу.
Toм приликoм присуствoвaли су и трaдициoнaлнoj прирeдби ,,Jeзик
je Бoгoвa дaр“.
Зajeднички труд прoфeсoрa и учeникa Филoлoшкe гимнaзиje нaгрaђeн
je грoмoглaсним aплaузимa, a спoj млaдoсти и искуствa пoкaзao je дa
Филoлoшкa гимнaзиja прeдстaвљa устaнoву oд пoсeбнoг нaциoнaлнoг знaчaja.
Mилaн Пoпoвић

У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Од 24. до 26. новембра 2014. ученице Ваљевске гимназије Анђелија
Милутиновић, Софија Радовић, Катарина Тимотић, Анђела Анђелић, Марија
Стефановић и Марија Бранковић биле су у узвратној посети ученицима Карловачке
гимназије у пратњи професорки Биљане Маринковић и Милене Милисављевић.
Првог дана организован је обилазак Сремских Карловаца. Посећена је
Богословија „Свети Арсеније Сремац“, једна од најстаријих образовних
установа у Срба, Патријаршијски двор, споменик културе од изузетног значаја,
у коме се чувају драгоцености, иконе, портрети патријарха, ретке и вредне
књиге, предмети из 18. и 19. века. У свечаној сали Карловачке гимназије гости и
домаћини гледали су филм посвећен Милунки Савић, добитници највишег
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одликовања међу женама учесницама Првог светског рата. Ученици Ваљевске
гимназије представили су своју школу. У вечерњим сатима дружење је
настављено у Новом Саду.

У библиотеци Карловачке гимназије

Кроз језичке радионице, другог дана, упознавали су се ученици
филолошког смера и двојезичних одељења. Израђујући у групама колажпаное указали су на важност познавања различитих језика и на креативан
начин обележили Дан језика. За учеснике радионице приређен је музички
програм. Увече су у Српском народном позоришту пратили представу „Ујкин
сан“ рађену по тексту новеле Достојевског у режији Егона Савина.
Трећи дан је био у знаку посете Петроварадину. Посебну пажњу
изазвала је поставка у Музеју Војводине, изложба графичара и скулптора
Хенрија Мура, једног од највећих британских уметника 20. века.
Професори су разменили искуства у раду са ученицима филолошких
и двојезичних одељења, разговарало се о могућностима размене наставних и
ваннаставних садржаја, о начинима рада, искуствима у коришћењу уџбеника
и семинарима.
Домаћини су се потрудили да срдачношћу, добром организацијом,
посвећеношћу гостима, учине боравак у Сремским Карловцима садржајним и
занимљивим.
Милена Милисављевић
Биљана Маринковић
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ОДЕЉЕЊЕ VII-1
Обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Вељко Ћировић, професор
Најбољи ученик одељења: Тимотић П. Михаило
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Белушевић В. Василије
7. Лукић В. Никола
Вићентијевић Р. Виктор
8. Матић М. Предраг
Гајић Н. Мина
9. Милосављевић М. Андреј
Голубовић Б. Јован
10. Ранковић Ж. Анђела
Жујовић Ж. Лазар
11. Станковић З. Лазар
Лукић С. Анђела
12. Тимотић П. Михаило

б) са врло добрим:
1. Радосављевић Д. Марко
2. Тешић Д. Ђорђе
3. Филиповић М. Стефан
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ОДЕЉЕЊЕ VIII-1
Обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Круна Глушац, професор
Најбољи ученик одељења: Мишковић А. Анђела
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Ђурђевић П. Алекса
7. Мишковић А. Анђела
Живковић Н. Маша
8. Пиргић М. Данко
Јовановић М. Лука
9. Рајковић Д. Кристина
Марић Ж. Теодора
10. Смиљанић М. Вукашин
Матић М. Нина
11. Станић Н. Алекса
Миловановић Р. Милош
12. Станковић З. Александар

б) са врло добрим:
1. Добрић З. Иван
3. Секулић Д. Димитрије
2. Новаковић С. Здравко
4. Стојаковић И. Иван
5. Томић М. Матија
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ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Предраг Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Огњеновић П. Марија
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Бадовинац Н. Богдан
3. Додовић В. Матија
2. Дамњановић И. Филип
4. Живановић Р. Кристина
5. Огњеновић П. Марија
1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Арсенијевић С. Вукан
6. Петровић С. Никола
Лазић Ж. Немања
7. Радић С. Ђорђе
Лукић С. Милан
8. Радосављевић Д. Ана
Милинковић Ј. Иван
9. Савић М. Катарина
Павловић С. Филип
10. Савковић Н. Милош
11. Станојловић С. Филип

в) са добрим:
1. Андрић Д. Марко
2. Веселиновић Б. Борко
г) полажу поправни испит:
1. Грачанин Ј. Ђорђе - физика, рачунарство и информатика
2. Пачарић М. Михаило - физика, анализа са алгебром
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ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић-Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Крстић В. Александар
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Андрић Д. Александра
5. Гаврић С. Сава
2. Бошковић Д. Милан
6. Крстић В. Александар
3. Брадоњић Д. Ђорђе
7. Лескур Љ. Андреа
4. Весић З. Весна
8. Стојаковић А. Милица
9. Ћосић С. Немања
б) са врло добрим:
1. Гајић А. Катарина
6. Савић З. Анђела
2. Ерчевић Ђ. Ана
7. Спасенић З. Ђурђа
3. Јанкелин Б. Марта
8. Станковић В. Матеја
4. Јовановић Д. Јован
9. Тадић М. Марија
5. Радојевић Г. Урош
10. Чолић З. Нина
11. Чулић М. Марија
в) са добрим:
1.Димитријевић Н. Алекса
г) полажу поправни испит:
1. Милиновић С. Бојана - географија, математика
2. Петровић С. Лука - математика
3. Пуце Г. Филип - математика
д) понавља разред:
1. Вуковић М. Огњен
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
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ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Јелена Деспотовић, професор
Најбољи ученик одељења: Цветковић С. Исидора
Завршили су разред:
а) са одличним:
Петровић О. Катарина
7. Лазић В. Соња
Стојановић Б. Алекса
8. Марковић Р. Данијела
Адамовић Ж. Мина
9. Марковић Р. Љубица
Андрић З. Божица
10. Мирковић М. Емилија
Јеремић М. Лука
11. Петрић З. Вања
Јовановић М. Јелена
12. Рашевић Д. Урош
13. Цветковић С. Исидора
б) са врло добрим:
Вујић М. Емилија
7. Марковић Н. Матеја
Ђенисић Б. Бошко
8. Матић В. Невена
Јанковић С. Немања
9. Мијаиловић Д. Урош
Јовановић Д. Катарина
10. Тодорић М. Анђела
Крунић С. Стефан
11. Томић А. Александра
Мазић М. Данило
12. Шаренац С. Марко
в) са добрим:
Ђурђевић М. Огњен
2. Ђурић Г. Урош
г) полаже поправни испит:
Марковић М. Игор - физика

ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Вера Ваш, професор
Најбољи ученик одељења: Лончар Ј. Јелена
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Аџић В. Ана
7. Пантић Д. Жељка
Бутарац М. Силвија
8. Рафаиловић С. Бојана
Вујић М. Милица
9. Ристовић И. Нина
Драгојловић М. Наташа
10. Селенић Д. Ксенија
Ђекић Д. Доротеја
11. Симић Д. Алекса
Лончар Ј. Јелена
12. Ћирић Ж. Анђела

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Адамовић Д. Тамара
5. Живковић Д. Денис
Вучићевић В. Милица
6. Матић Д. Марко
Дамњановић Р. Тара
7. Ранковић И. Лина
Елек М. Матија
8. Тешић С. Анђела

1. Марић М. Богдан

в) са добрим:
2. Павловић А. Андријана
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ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: друштвено-језички / двојезично одељење
Разредни старешина: Радиша Ковачевић, професор
Најбољи ученик одељења: Добрашиновић Г. Дуња
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Вићић Ж. Невена
5. Милошевић Б. Кристина
Добрашиновић Г. Дуња
6. Симунић М. Ања
Ђорђић Д. Коста
7. Ћирић М. Милош
Миливојевић З. Неда
8. Ћирић М. Михаило

1. Андрић Д. Маријана
2. Илић С. Андреј
1. Пантелић Г. Снежана
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б) са врло добрим:
3. Николић М. Филип
4. Перић В. Катарина
в) са добрим:
2. Петровић С. Емилија

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

1.

ОДЕЉЕЊЕ I-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Јасмина Радић, професор
Најбољи ученик одељења: Јевтић Р. Кристина
Завршили су разред:
а) са одличним:
Марковић М. Милица
5. Катић М. Нина
Вранеш Г. Ана
6. Радојевић З. Данијела
Ђурђевић Д. Марија
7. Савковић М. Михаило
Јевтић Р. Кристина
8. Тодоровић Н. Драгица
9. Филиповић В. Милица
б) са врло добрим:
Глогиња М. Марко
9. Петровић З. Алекса
Панић П. Бојана
10. Рајевац Н. Марко
Бељић Г. Тамара
11. Снегић В. Михајло
Голубовић Д. Маријана
12. Срећковић Г. Аница
Живковић М. Марија
13. Станковић М. Иван
Марковић С. Тамара
14. Табић Б. Ивана
Мијаиловић Г. Јована
15. Тадић Б. Филип
Перишић Д. Теодора
16. Ћук Ј. Јана
в) са добрим:
Сировљевић Р. Јована
2. Стојановић Ж. Милош
3. Челић З. Бојана
г) полаже поправни испит:
Спасојевић П. Ивана – математика
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
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ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић Р. Јелена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Димитријевић Д. Антоније
7. Митровић Р. Јелена
Ђорђевић С. Војислав
8. Мркоњић Д. Јелена
Јелић М. Алекса
9. Палавестрић Р. Јелена
Карадаревић Ж. Бојана
10. Параментић М. Миља
Миливојевић М. Јасмина
11. Суботић М. Александра
Милошевић В. Неда
12. Томић Ч. Марија
б) са врло добрим:
Алексић Б. Андријана
9. Марковић В. Никола
Глигоријевић П. Андрија
10. Прокић Д. Матеа
Ђурић Д. Мина
11. Радовић П. Душан
Живковић Д. Филип
12. Ракић В. Душица
Ивковић В. Ђурђа
13. Срећковић М. Тамара
Јосиповић В. Марко
14. Томашевић Д. Ђорђе
Ковачевић Г. Ксенија
15. Томић Д. Јелика
Копривица В. Магдалена
16. Ћировић Д. Стефан
г) полажу поправни испит:
Милановић Т. Лука - математика
Пурић Н. Марија - хемија
Стајић А. Игор - математика

ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Пејић М. Раденко
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Васиљевић И. Никола
4. Ненезић Д. Огњен
2. Васић С. Бојана
5. Пејић М. Раденко
3. Видић В. Милена
6. Прашчевић М. Марко
7. Споладор И. Анђела
б) са врло добрим:
1. Бранковић З. Катарина
4. Ножица Н. Анђела
2. Марковић С. Наталија
5. Радојичић С. Немања
3. Милошевић М. Данило
6. Радосављевић М. Николај
7. Степановић З. Давид
в) полаже поправни испит:
1. Савић А. Никола - анализа са алгебром
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
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ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Суботић Д. Мила
Завршили су разред:
а) са одличним:
Ђурашиновић С. Дејан
11. Ристић В. Филип
Ђурђевић Р. Кристина
12. Станковић З. Милица
Јездић Г. Ирена
13. Стојковић Б. Тамара
Јоцић Д. Бошко
14. Суботић Д. Мила
Лазаревић Б. Сара
15. Теовановић М. Марија
Маровић А. Никола
16. Терзић Р. Младен
Миловановић Б. Андријана
17. Тешић Б. Александра
Миловановић М. Лена
18. Тошић В. Милица
Новаковић Ј. Неда
19. Улемек М. Ана
Панић М. Сања
20. Урошевић М. Mина
21. Чомић М. Данило
б) са врло добрим:
Васиљевић П. Алекса
5. Новаковић Р. Владимир
Вујић О. Лука
6. Петровић Д. Ивана
Евтић М. Ана
7. Ристовић В. Тијана
Лазић Р. Јована
8. Ристовић Н. Ема
в) полажу поправни испит:
Живковић Д. Јелена - енглески језик, хемија
Михаиловић Р. Боривоје - математика, хемија

ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Миловановић-Аврамовић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Д. Мина
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Алексић Љ. Марко
7. Лесић М. Мина
2. Вуковић Ж. Јована
8. Марковић Д. Мина
3. Драгојловић Д. Маја
9. Панић С. Анђелка
4. Ђедовић М. Вук
10. Радовановић Д. Милица
5. Ђурђевић С. Јана
11. Урошевић Б. Александра
6. Јовић М. Анђела
12. Читаковић Д. Владимир
б) са врло добрим:
1. Бабић Д. Невена
9. Мутић П. Владимир
2. Богдановић Б. Милан
10. Ненадовић З. Милош
3. Ђурић В. Никола
11. Пантелић Ж. Јована
4. Живановић Д. Јелена
12. Петровић М. Ана
5. Јешић Р. Владимир
13. Ристић Д. Ивона
6. Марковић Р. Тијана
14. Стаменковић П. Вања
7. Матић М. Никола
15. Станимировић Д. Јелена
8. Мијатовић З. Исидора
16. Томић М. Обрад
1. Глушћевић С. Никола

в) са добрим:
2. Тулимировић А. Катарина
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ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Биљана Танасијевић-Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Тадић М. Јована
Завршили су разред:
а) са одличним:
1.
2.
3.
4.
5.

Бошковић Д. Александра
Крстић Д. Анастасија
Максимовић М. Јована
Марковић Г. Дуња
Милутиновић Б. Анђелија

6.
7.
8.
9.
10.

Мирковић М. Ива
Поповић С. Исидора
Тадић М. Јована
Тимотић С. Катарина
Цветановић Д. Матија

б) са врло добрим:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Аничић Г. Сара
7. Јовановић Д. Сања
Вулетић Д. Кристина
8. Јукић Г. Мина
Живановић М. Александра
9. Матић Б. Милица
Живановић Ж. Лука
10. Обреновић М. Ђурђа
Јаковљевић З. Ана
11. Петровић В. Растко
Јовановић Г. Огњен
12. Радовић С. Софија
13. Симић Р. Анђела

ОДЕЉЕЊЕ II-5
Смер: друштвено-језички друштвено-језички / двојезично одељење
Разредни старешина: Анђелка Видаковић-Цвркотић, професор
Најбољи ученик одељења: Манојловић Б. Матеја
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Андрић Д. Душица
7. Манојловић Б. Матеја
2. Брајовић М. Ана
8. Милисављевић М. Милица
3. Ђурђевић С. Ана
9. Милошевић С. Анђела
4. Ерчић Ј. Милан
10. Павловић М. Виктор
5. Јанковић Ж. Јелена
11. Павловић М. Дуња
6. Јовановић С. Јелена
12. Церовић Н. Миња
б) са врло добрим:
1. Аћимовић Д. Тамара
6. Петрић М. Тина
2. Ђурашиновић М. Тодора
7. Радовановић С. Ања
3. Илић С. Алекса
8. Савић Г. Тамара
4. Крстић З. Милица
9. Секулић Д. Јана
5. Маринковић Д. Бојан
10. Џида С. Анђелка
в) са добрим:
1. Илић Д. Милош
2. Матић В. Вукашин
г) полажу поправни испит:
1. Богдановић В. Михаило - математика, хемија
2. Крстић М. Андријана - математика
3. Пантелић Ј. Тијана - математика
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
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ОДЕЉЕЊЕ II-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драгица Грачанин, професор
Најбољи ученик одељења: Брдарић Б. Невена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Брдарић Б. Невена
5. Мандић Д. Надица
Илић П. Алекса
6. Марковић В. Неда
Јевтић Р. Милица
7. Миловановић Р. Милица
Крунић Д. Катарина
8. Станковић С. Нина
9. Трифуновић М. Катарина
б) са врло добрим:
Арсенијевић Д. Исидора
7. Јеринић Ц. Наташа
Бојичић Р. Јована
8. Лончар Д. Лука
Ђорђић С. Никола
9. Лукић З. Наталија
Жуњић Р. Марко
10. Максимовић Б. Жељана
Јаковљевић М. Милица
11. Миловановић А. Катарина
Јеремић С. Јована
12. Поповић Г. Исидора
13. Тимотић Г. Филип
в) са добрим:
Милошевић Д. Сара
3. Павловић П. Антонина
Мутић М. Ксенија
4. Перић Ж. Матија
г) полажу поправни испит:
Кнежевић Н. Александар - математика
Ристић Н. Филип - математика, хемија
Савић Г. Јелена - математика, хемија
Стевановић М. Ива - математика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОДЕЉЕЊЕ II-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор
Најбољи ученик одељења: Мајсторовић М. Милош
Завршили су разред:
а) са одличним:
Вујић В. Милутин
7. Матић Д. Петар
Гавриловић С. Павле
8. Павловић Д. Марко
Грачанин Ђ. Ана
9. Петрановић Д. Валентина
Димитријевић П. Настасија
10. Рабреновић В. Миља
Мајсторовић М. Милош
11. Савић С. Тања
Марковић М. Наталија
12. Сиришки З. Ленка
13. Томић М. Александар
б) са врло добрим:
Арсенић М. Никола
9. Мишовић М. Мина
Благојевић Д. Милош
10. Ненадовић Р. Катарина
Богдановић А. Александра
11. Параментић Ж. Кристина
Вујачић М. Јанко
12. Петровић Р. Александар
Вуковић Г. Ђорђе
13. Петровић Р. Оливера
Гавриловић С. Алекса
14. Петровић С. Катарина
Грујић Г. Александра
15. Степановић З. Данило
Мандић М. Нађа
16. Тикваревић М. Ивана
17. Шупета Г. Павле
в) са добрим:
1. Тадић Н. Наталија
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ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Предраг Стојаковић, професор
Најбољи ученик одељења: Лазић М. Сара
Завршили су разред:

1. Лазић М. Сара
2. Панић М. Тијана

1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
3. Поповић С. Кристина
4. Смолчић Т. Теодора

б) са врло добрим:
Брадоњић Д. Ивана
5. Милић М. Дамњан
Васић М. Страхиња
6. Поповић Ж. Вера
Веселиновић Р. Милош
7. Рњак Ж. Никола
Драгојевић Д. Јован
8. Савић Б. Александар
9. Чулић М. Сара

в) полаже поправни испит:
1. Обрадовић З. Магдалена - програмирање и програмски језици
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Степановић М. Ђорђе
Завршили су разред:
а) са одличним:
Бурнић С. Ена
7. Обрадовић Б. Милица
Гајић Д. Игор
8. Пантић М. Огњен
Ђурић С. Милица
9. Петровић Г. Јован
Јокић З. Алекса
10. Радовановић С. Нина
Леонтијевић Д. Ђорђе
11. Станишић М. Ирина
Мићић В. Милица
12. Стевић М. Тамара
13. Степановић М. Ђорђе
б) са врло добрим:
Андрић М. Александар
7. Нинковић З. Никола
Ђукић С. Димитрије
8. Павловић М. Владимир
Лукић Ж. Бојан
9. Ратковић М. Андреја
Милић Н. Андрија
10. Ристић Д. Хана
Мишовић М. Марија
11. Росић В. Ђорђе
Николић Д. Сара
12. Станишић М. Емилија
13. Томашевић Д. Лука
в) са добрим:
1. Лазић Г. Лазар
г) полаже поправни испит:
Арсеновић Д. Матија – математика
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.
2.
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ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Ивановић Д. Лука
Завршили су разред:
а) са одличним:
Дивнић А. Јелена
7. Кнежевић Д. Аница
Ђорђевић С. Димитрије
8. Милосављевић З. Милица
Ђуричић С. Никола
9. Николић А. Никола
Ерић З. Маријана
10. Николић З. Лука
Ивановић Д. Лука
11. Обрадиновић В. Милица
Исаиловић М. Стефан
12. Радовић П. Милан
13. Степановић Н. Александар
б) са врло добрим:
Бесара Б. Марко
5. Миливојевић С. Наталија
Јовановић З. Константин
6. Пешић М. Лука
Љубичић Г. Дуња
7. Ракић Р. Бојан
Марковић М. Ђорђе
8. Станаревић Г. Невена
в) са добрим:
Ристовић М. Урош
2. Робовић М. Огњен
3. Трипковић Д. Алекса
г) полаже разредни испит:
Николић С. Вељко - физика
д) полаже поправни испит:
Николић С. Вељко - хемија, математика
Станићевић А. Игор – физика

ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић Д. Даница
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анђелић М. Анђела
Ашковић Г. Ксенија
Бранковић З. Наташа
Ђермановић Б. Уна
Ђурић Б. Сара
Јанковић П. Маријана
Јовановић Д. Даница

1. Живановић З. Сава
2. Јевтић Д. Катарина
3. Милановић Т. Лара

а) са одличним:
8. Јоксимовић Г. Огњен
9. Марић В. Ђурђина
10. Милиновић М. Марија
11. Младеновић Г. Дајана
12. Муњић Б. Мина
13. Рајковић С. Софија
14. Урошевић С. Јована

б) са врло добрим:
4. Петровић А. Јаков
5. Савић А. Хелена
6. Стефановић М. Марија
в) са добрим:
1. Павковић И. Данило
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
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ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић М. Сара
Завршили су разред:
а) са одличним:
Богосављевић В. Невена
10. Мирковић Б. Милица
Вујанац П. Вукашин
11. Недовић В. Валентина
Живковић Д. Тамара
12. Обрадовић З. Јелена
Жујовић С. Дуња
13. Павловић З. Дуња
Јовановић М. Сара
14. Пајић З. Александра
Јосиповић В. Марија
15. Пејновић М. Биљана
Ковачевић Д. Андријана
16. Прерадовић Г. Бојана
Крсмановић Ж. Јелена
17. Радовић С. Теодора
Марјановић Н. Стефан
18. Старчевић Г. Ивана
19. Чарапић А. Андријана
б) са врло добрим:
Благојевић Д. Никола
5. Лекић З. Миљана
Богосављевић Д. Сузана
6. Марјановић Д. Петар
Вујић Д. Јована
7. Степановић Р. Александар
Глигоријевић М. Лука
8. Топличевић Б. Миодраг
9. Шарчевић Ж. Тамара
в) са добрим:
Манојловић С. Рашко
2. Бадовинац Н. Павле
г) полажу поправни испит:
Станојевић М. Јелена - математика
Ковачевић С. Миња - математика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

1.

ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Снежана Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Тодоровић М. Марко
Завршили су разред:
а) са одличним:
Аџић В. Јелисавета
11. Матић Г. Милица
Баратовић П. Јована
12. Миловановић А. Александра
Блажић А. Јана
13. Милошевић М. Милица
Богићевић В. Марија
14. Петровић С. Димитрије
Вујић Р. Виолета
15. Пиргић Р. Томислав
Вуковић В. Маријана
16. Седларевић М. Анђела
Гајић М. Богдана
17. Симић Д. Софија
Здравковић Р. Јана
18. Симовић Р. Јелена
Јеринић В. Ана
19. Стевановић Г. Милош
Јешић Д. Јелена
20. Тодоровић М. Марко
21. Урошевић М. Маријана
б) са врло добрим:
Весић Р. Александра
5. Матић З. Јелена
Андрић М. Јована
6. Ралетић М. Тамара
Живановић Љ. Милица
7. Ранковић Г. Нина
Ивановић Н. Емилија
8. Станковић З. Невена
9. Хаџић Б. Јасмина
в) полажу поправни испит:
Станојевић Д. Стефан - математика
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
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ОДЕЉЕЊЕ III-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Снежана Урошевић, професор
Најбољи ученик одељења: Мирковић З. Кристина
Завршили су разред:
а) са одличним:
Андрић С. Јелена
13. Ликнић В. Неда
Антић М. Катарина
14. Мирковић З. Кристина
Ашковић С. Невена
15. Недељковић Д. Момчило
Биберчић Р. Тијана
16. Перић М. Биљана
Гентић Д. Ђорђе
17. Поповић С. Теодора
Глоговац В. Катарина
18. Радовић П. Јелица
Драјић С. Даница
19. Радојичић С. Милица
Ђуричић Р. Александар
20. Радојковић Ч. Александра
Живановић М. Сара
21. Ристић Ж. Катарина
Јовичић Д. Славка
22. Симић Ж. Стефан
Каљевић М. Невена
23. Теофиловић Д. Милош
Лазић М. Анђела
24. Терзић Д. Тијана
25. Урошевић Б. Виолета
б) са врло добрим:
Арсић М. Катарина
3. Станчић В. Ирена
Павловић П. Милица
4. Тмушић Г. Никола
5. Томић Б. Ратка

ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Анита Новосел, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Г. Јелена
Завршили су разред:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Благојевић Д. Јован
7. Миловановић Ђ. Анђелка
Ђурђевић С. Владимир
8. Милутиновић С. Вук
Јевтић М. Ивана
9. Мркић Д. Стефан
Јеремић А. Јелена
10. Радовановић С. Тијана
Марковић Г. Јелена
11. Радојичић Г. Марко
Марковић М. Лазар
12. Ристић В. Сара
б) са врло добрим:
1. Секулић Н. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Милена Пошарац, професор
Најбољи ученик одељења: Бирчанин Г. Сара
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Андрић Д. Никола
10. Кланшчек З. Милица
Бирчанин Г. Сара
11. Лазаревић Д. Милица
Вишић М. Јанко
12. Марковић П. Милан
Вуковић М. Катарина
13. Мијатовић Д. Милош
Диволић Н. Тамара
14. Митровић Б. Кристина
Димитријевић С. Тамара
15. Петровић Р. Емилија
Димитрић З. Кристина
16. Радојичић В. Растко
Јанковић Н. Алекса
17. Станаревић З. Тијана
Кандић Ј. Исидора
18. Старчевић А. Марко
19. Томић М. Милена

б) са врло добрим:
1. Марковић М. Никола
3. Павловић Ј. Сава
2. Миловановић С. Викторија
4. Радојичић Г. Јована
5. Ристић Д. Иван
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Ромина Николић, професор
Најбољи ученик одељења: Стефановић М. Оливера
Завршили су разред:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Ал Рагифи Х. Аида
7. Мартиновић П. Наташа
Вујачић М. Никола
8. Настић М. Милош
Димитријевић Н. Урош
9. Пантелић Г. Илија
Ђорђевић М. Бојан
10. Романић Д. Андреа
Ђурђевић Б. Сара
11. Сандић С. Радмила
Јовановић Д. Урош
12. Стефановић М. Оливера
13. Томић Д. Јована

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Бељић Д. Јован
5. Јаковљевић М. Милош
Гавриловић М. Марко
6. Катић М. Ненад
Димитријевић Д. Марија
7. Матић М. Илија
Ђукић Д. Стефан
8. Настић Д. Игор
9. Нинковић Т. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ IV-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Николић Р. Милица
Завршили су разред:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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а) са одличним:
Богдановић Б. Јелена
12. Јовановић С. Светлана
Божић З. Ивана
13. Лукић Д. Јована
Бранковић Д. Марија
14. Милисављевић М. Нађа
Бранковић З. Стефани
15. Николић Н. Јована
Вујачић Н. Дара
16. Николић Р. Милица
Вучићевић В. Јелена
17. Перић Д. Маја
Гентић М. Анђелка
18. Пјевчевић М. Исидора
Ђекић З. Исидора
19. Радовановић А. Александра
Ђујић Д. Соња
20. Рафаиловић Ж. Катарина
Ђуровић С. Урош
21. Саватић З. Исидора
Јевтић Д. Невена
22. Тешановић З. Магдалена
23. Урошевић С. Катарина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
1.
2.
3.
4.

ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Александра Jeвтић, професор
Најбољи ученик одељења: Андрић А. Лазар
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алимпић В. Миња
7. Лескур Љ. Ивона
Андрић А. Лазар
8. Миловановић В. Невена
Бранковић А. Лазар
9. Милутиновић В. Марина
Драгојловић А. Радмила
10. Митровић М. Вања
Јанковић Д. Јована
11. Молеровић В. Оливера
Јовић З. Петар
12. Рабреновић В. Арсен
13. Сакић З. Лазар
б) са врло добрим:
Барзетовић З. Катарина
7. Мандић А. Марко
Богићевић М. Драгана
8. Миловановић З. Јелена
Веселиновић З. Ђорђе
9. Петровић Д. Милош
Живковић А. Јелена
10. Табаковић Г. Ана
Илинчић М. Дуња
11. Тадић С. Јана
Којић Р. Марија
12. Тимотић М. Марко
в) са добрим:
Милошевић М. Марија
2. Томић П. Растко
г) полаже разредни испит:
Богдановић М. Даринка - математика
д) полажу поправни испит:
Давидовић Д. Урош - математика, енглески језик
Милошевић А. Taмара - математика
Митровић Д. Виолета - математика
Синђелић Д. Урош - математика
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.

160

ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Ивана Веселиновић, професор
Најбољи ученик одељења: Васиљевић П. Невена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алексић В. Александра
10. Марковић М. Јелена
Васиљевић П. Невена
11. Мијаиловић Д. Немања
Ђелмаш С. Никола
12. Николић Н. Валентина
Ђермановић М. Александар
13. Остојић Д. Бојана
Ђуричић Д. Ђорђе
14. Петровић С. Марија
Крстић Ж. Катарина
15. Радивојевић В. Тамара
Лукић А. Тамара
16. Савић З. Катарина
Марић А. Милица
17. Станић С. Лука
Марковић З. Петар
18. Тијанић Р. Ања
19. Томашевић Д. Драгица
б) са врло добрим:
Аћимовић А. Никола
5. Ивковић Д. Јелена
Белушевић М. Бојана
6. Лазић В. Нађа
Бошњаковић В. Славица
7. Милутиновић Д. Ружица
Жуњић П. Катарина
8. Тетиковић А. Јован
в) са добрим:
Бранковић М. Антоније
2. Радовић С. Страхиња
г) полажу поправни испит:
Бебић М. Андрија - математика
Урошевић Г. Урош - математика

ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Светлана Николић, професор
Најбољи ученик одељења: Ђокић М. Јована
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Беловуковић Р. Невена
11. Ормановић Д. Јована
Божић Ј. Катарина
12. Петровић М. Сара
Вујић М. Милица
13. Радојичић Н. Мирена
Добривојевић З. Ђурђија
14. Радојичић С. Софија
Дринчевић Т. Милица
15. Симић В. Маја
Ђокић М. Јована
16. Станковић Н. Теа
Јевтић М. Наташа
17. Станојловић Н. Вукашин
Јовановић Ј. Невена
18. Стефановић З. Милица
Крунић Д. Јелена
19. Томић Д. Елена
Марјановић В. Ирина
20. Ћесаревић Т. Милица

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Ђоговић М. Исидора
5. Ранковић Д. Младен
Јелесијевић Б. Николина
6. Томић М. Стефан
Несторовић М. Александар
7. Ћировић Д. Срђан
Пуце Г. Валентина
8. Урошевић З. Огњен
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2014-2015.

15
17
32
20
25
28
22
14
29
31
169
15
31
30
23
27
30
31
187
14
28
26
21
32
31
30
182
13
24
22
23
32
31
28
173
743

УКУПНОOШ

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
УКУПНО I

II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
УКУПНО II

III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
УКУПНО III

IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
УКУПНО IV

УКУПНО
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добар

VII
VIII

УСПЕХ
врло
добар

БРОЈ
УЧЕНИКА

одличан

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

12
12
24
5
9
13
12
8
9
12
68
7
21
12
10
12
9
13
84
4
13
13
14
19
21
25
109
12
19
13
23
13
19
20
119
404

3
5
8
11
11
12
8
4
16
16
78
7
8
16
13
10
13
17
84
9
13
8
6
9
9
5
59
1
5
9
0
12
8
8
43
272

0
0
0
2
1
2
2
2
3
0
12
0
0
2
0
2
4
1
9
0
1
3
1
2
0
0
7
0
0
0
0
2
2
0
4
32

РАЗРЕДНИ
ИСПИТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
2

ПОПРАВНИ
ИСПИТ
са 1

са 2

0
0
0
0
2
1
0
0
1
3
7
1
0
0
0
2
2
0
5
1
1
1
0
2
1
0
6
0
0
0
0
3
2
0
5
23

0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
1
2
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
9

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
Ове године од 743 ученика 708 ученика или 95% има позитиван успех.
Средња оцена је 4,38. Кретање средње оцене успеха за четворогодишњи
период показује константни пораст средње оцене успеха (графикон 1).
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

11-12

12-13

4,38

4,31

4,21

4,14

13-14

14-15

Графикон 1

11-12

12-13
одличан

36%

13-14

врло добар

добар

4%
5%

3%
5%

6%
4%

6%
6%

47%
39%

50%
40%

51%
40%

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

55%

Ове школске године сви ученици 14 одељења имају позитиван успех.
Прошле године тај број је такође био 14, а претпрошле 16. Проценат ученика
који имају одличан успех је 55%, врло добрих је 36%, добар успех 4%. Број
ученика који излазе на поправни испит је 32 или 4%. Два ученика полажу
разредне испите, а један ученик првог разреда понавља разред (графикон 2).

14-15
недовољан

Графикон 2

163

Графикон 3 приказује средњу оцену успеха по разредима. Ове
школске године ученици основне школе одељења обдарених за математику,
имају најбољи успех. Они заједно са матурантима имају просечну одличну
оцену, а остала одељења имају врло добру просечну оцену.
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА
4,75

о.ш.

4,08

4,19

I

II

4,41

4,50

III

IV

Графикон 3

Вредно је напоменути параметре успеха овогодишње генерације
матураната. Средња оцена успеха ове генерације је током све четири године
била преко четири, да би на крају гимназијског школовања достигла ниво
одличне (графикон 4).
СРЕДЊА ОЦЕНА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2011-12. - 2014-15.

4,50

4,19

4,22

4,12

1. раз

2. раз.

3. раз.

4. раз.

Графикон 4
И у овој генерацији матураната остварени успех у завршном разреду
потврђује досадашње трендове пораста броја ученика који у четвртом разреду
улазе у категорију најбољих – 69% (119) ученика је остварило одличан, а 25%
(43) врло добар успех. Само четири ученика (2%) завршног разреда имају
добар успех.
Гордана Аврамовић
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Марија П. Огњеновић I-1

Мина Д. Марковић II-3

Лазар А. Андрић IV-5

Милица Р. Николић IV-4

Оливера М. Стефановић IV-3

Сара Г. Бирчанин IV-2

Јелена Г. Марковић IV-1

IV разред

Марко М. Тодоровић III-6

Јелена Г. Марковић IV-1

Јована М. Ђокић IV-7

Марко М. Тодоровић III-6 Невена П. Васиљевић IV-6

Сара М. Јовановић III-5

Даница Д. Јовановић III-4

Лука Д. Ивановић III-3

Ђорђе М. Степановић III-2

Сара М. Лазић III-1

Милош М. Мајсторовић II-7 Кристина З. Мирковић III-7

Невена Б. Брдарић II-6

Кристина Р. Јевтић I-6

Јелена Р. Митровић I-7

Матеја Б. Манојловић II-5

Дуња Г. Добрашиновић I-5

Мина Д. Марковић II-3

Исидора С. Цветковић I-3
Јована М. Тадић II-4

Мила Д. Суботић II-2

Александар В. Крстић I-2

Јелена Ј. Лончар I-4

Раденко М. Пејић II-1

Марија П. Огњеновић I-1

III разред

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ: Марко М. Тодоровић, проглашен на Свечаној седници Наставничког већа 28.VI 2015.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2011-2015: Јелена Г. Марковић IV-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА: Марко М. Тодоровић III-6

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Мина Д. Марковић II-3

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊА ОБДАРЕНИХ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ: Милица Р. Николић IV-4

НАЈБОЉИ УЧЕНИК OДЕЉЕЊА ОБДАРЕНИХ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ: Марија П. Огњеновић I-1

Најбољи ученици
разреда

Најбољи ученици
одељења

II разред

I разред

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ОСМОГ РАЗРЕДА И ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007-2015: Анђела А. Мишковић VIII-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СЕДМОГ РАЗРЕДА: Михаило П. Тимотић VII-1

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВАН
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 05.11.1996.
ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДИМИР
отац Слободан, мајка Гордана
Ваљево, 03.06.1996.
ЈЕВТИЋ ИВАНА
отац Миодраг, мајка Љиљана
Ваљево, 03.04.1996.
ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА
отац Андрија, мајка Зорица
Ваљево, 29.05.1996.
МАРКОВИЋ ЛАЗАР
отац Милан, мајка Славица
Ваљево, 14.11.1996.
МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Горан, мајка Зорица
Ваљево, 10.11.1996.
МИЛОВАНОВИЋ АНЂЕЛКА
отац Ђорђе, мајка Снежана
Ваљево, 22.07.1996.

Ред. Кандидат
бр.

анализа са алгебром
"Примена диференцијалног и
интегралног рачуна у физици"
анализа са алгебром
"Нуле полинома и алгебарске
једначине"
програмирање и програмски језици
"Неуронске мреже"
програмирање и програмски језици
"Графовски алгоритми"
физика
"Одређивање удаљености галаксије
М100 помоћу цефеида"

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

вероватноћа и математичка статистика 5
"Теорија игара"

српски језик
анализа са алгебром

5

5

5

5

5

геометрија
"Тригонометријске трансформације"
5

одличан
Математички
факултет
одличан
Математички
факултет

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

Општи успех
Оцена жели да студира

српски језик
анализа са алгебром

IV-1

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА
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2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

АНДРИЋ НИКОЛА
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 28.02.1996.
БИРЧАНИН САРА
отац Горан, мајка Гордана
Ваљево, 23.12.1996.

МИЛУТИНОВИЋ ВУК
отац Саша, мајка Анђелка
Ваљево, 17.02.1996.
МРКИЋ СТЕФАН
отац Душан, мајка Славица
Ваљево, 19.01.1996.
РАДОВАНОВИЋ ТИЈАНА
отац Срђан, мајка Андријана
Ваљево, 03.05.1996.
РАДОЈИЧИЋ МАРКО
отац Горан, мајка Гордана
Ваљево, 13.02.1996.
РИСТИЋ САРА
отац Владан, мајка Весна
Ваљево, 16.04.1996.
СЕКУЛИЋ НИКОЛА
отац Новак, мајка Љубинка
Ваљево, 01.03.1996.
геометрија
"Обртна тела"

српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром

математика
"Полиноми"
рачунарство и информатика
"Delphi програмирање - Logo quiz"

српски језик
математика
српски језик
математика

5

5

анализа са алгебром
"Логаритамске једначине,
неједначине и неједнакости"
геометрија
"Велики задатак"

српски језик
анализа са алгебром

IV-2

физика
"Пулсари"

српски језик
анализа са алгебром

4

5

5

5

вероватноћа и математичка статистика 5
"Случајност и математика"

српски језик
анализа са алгебром

5

анализа са алгебром
"Виетове везе"

српски језик
анализа са алгебром

врло добар
Саобраћајни
факултет
одличан
ETФ

одличан
Архитектонски
факултет
добар
ФТН

одличан
Архитектонски
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

одличан
USF/WIT
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ВИШИЋ ЈАНКО
отац Миодраг, мајка Владанка
Ваљево, 26.07.1996.
4. ВУКОВИЋ КАТАРИНА
отац Милић, мајка Милена
Ваљево, 29.01.1996.
5. ДИВОЛИЋ ТАМАРА
отац Нинко, мајка Татјана
Ваљево, 08.021996.
6. ДИМИТРИЈЕВИЋ ТАМАРА
отац Саша, мајка Драгица
Ваљево, 16.09.1996.
7. ДИМИТРИЋ КРИСТИНА
отац Зоран, мајка Љиљана
Ваљево, 07.01.1996.
8. ЈАНКОВИЋ АЛЕКСА
отац Никола, мајка Драгица
Ваљево, 14.08.1996.
9. КАНДИЋ ИСИДОРА
отац Југослав, мајка Александра
Ваљево, 23.04.1996.
10. КЛАНШЧЕК МИЛИЦА
отац Звонко, мајка Драгана
Ваљево, 27.06.1996.
11. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИЦА
отац Драган, мајка Станија
Ваљево, 03.02.1997.

3.

математика
"Права и криве другог реда"
биологија
"Циркулација телесних течности
човека"
математика
"Извод функције и примена"
рачунарство и информатика
"Delphi програмирање - меморија"
математика
"Адиционе формуле и примена"
психологија
"Психопатија"

српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
француски језик

српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
француски језик

српски језик
енглески језик

српски језик
5
"Живот и књижевно дело Мике Аласа"

српски језик
енглески језик

5

5

5

4

5

5

математика
5
"Логаритамске једначине и
неједначине"
српски језик
5
"Кључне речи у роману Дервиш и смрт"

српски језик
математика

одличан
Медицински
факултет

одличан
ЕТФ

врло добар
Факултет
безбедности
врло добар
Математички
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

169

12. МАРКОВИЋ МИЛАН
отац Предраг, мајка Светлана
Ваљево, 05.08.1996.
13. МАРКОВИЋ НИКОЛА
отац Милован, мајка Весна
Ваљево, 13.11.1996.
14. МИЈАТОВИЋ МИЛОШ
отац Дејан, мајка Биљана
Ваљево, 23.12.1996.
15. МИЛОВАНОВИЋ ВИКТОРИЈА
отац Слободан, мајка Оливера
Ваљево, 10.01.1996.
16. МИТРОВИЋ КРИСТИНА
отац Борис, мајка Биљана
Ваљево, 22.01.1997.
17. ПАВЛОВИЋ САВА
отац Југослав, мајка Светлана
Ваљево, 04.08.1996.
18. ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА
отац Радоје, мајка Мирјана
Ваљево, 01.10.1996.
19. РАДОЈИЧИЋ ЈОВАНА
отац Горан, мајка Оливера
Ваљево, 14.09.1996.
20. РАДОЈИЧИЋ РАСТКО
отац Вукашин, мајка Јасмина
Ваљево, 24.12.1996.
географија
"Бразил"
српски језик
"Поезија модерне у српској
књижевности кроз тестове"
математика
"Квадратна једначина и функција"
географија
"Египат"
биологија
"Грађа и функција међумозга"
српски језик
""Европски романтизам"
биологија
"Аутозомно-рецесивне болести"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
немачки језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
математика

математика
"Синусна и косинусна теорема са
применом"
рачунарство и информатика
"Dephi програмирање - X - О"

српски језик
математика

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Филозофски
андрагогију
одличан
Медицински
факултет

одличан
Машински
факултет
одличан
Учитељски
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ФОН

врло добар
ЕТФ
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4.

3.

2.

1.

АЛ РАГИФИ АИДА
отац Хусеин, мајка Јелица
Ваљево, 30.03.1996.
БЕЉИЋ ЈОВАН
отац Драган, мајка Винка
Ваљево, 30.03.1996.
ВУЈАЧИЋ НИКОЛА
отац Милан, мајка Татјана
Приштина, 19.04.1996.
ГАВРИЛОВИЋ МАРКО
отац Милан, мајка Иванка
Београд, 06.07.1996.

21. РИСТИЋ ИВАН
отац Душан, мајка Жаклина
Ваљево, 07.07.1996.
22. СТАНАРЕВИЋ ТИЈАНА
отац Зоран, мајка Горана
Ваљево, 16.09.1996.
23. СТАРЧЕВИЋ МАРКО
отац Аца, мајка Надежда
Ваљево, 20.03.1996.
24. ТОМИЋ МИЛЕНА
отац Милорад, мајка Видосава
Ваљево, 20.07.1996.
биологија
"Грађа и развој зуба човека"
рачунарство и информатика
"Dephi програмирање - Beer fest"
српски језик
"Српски романтизам кроз
најважнија питања и одговоре"

српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик
српски језик
француски језик

психологија
"Анксиозност"
биологија
"Ебола"
физика
"Нуклеарни реактори"
енглески језик
"British Heavy Metal"

српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
енглески језик

IV-3

рачунарство и информатика
"Dephi програмирање - Лого квиз"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Медицински
факултет

одличан
Филолошки
енглески језик
врло добар
Шумарски
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
ФПН
дипломатију
одличан
Стоматолошки
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Грађевински
факултет
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ЂУРЂЕВИЋ САРА
отац Бранко, мајка Снежана
Ваљево, 15.07.1996.
ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОШ
отац Милан, мајка Љубица
Ваљево, 21.08.1996.
ЈОВАНОВИЋ УРОШ
отац Драган, мајка Валентина
Ваљево, 14.06.1996.
КАТИЋ НЕНАД
отац Милош, мајка Лепосава
Ваљево, 30.08.1996.
МАРТИНОВИЋ НАТАША
отац Предраг, мајка Весна
Ваљево, 19.09.1996.

9.

13.

12.

11.

10.

8.

7.

6.

ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Милена
Ваљево, 20.03.1996.
ДИМИТРИЈЕВИЋ УРОШ
отац Ненад, мајка Драгица
Ваљево, 16.12.1996.
ЂОРЂЕВИЋ БОЈАН
отац Милијан, мајка Иванка
Ваљево, 01.04.1996.
ЂУКИЋ СТЕФАН
отац Дејан, мајка Мила
Ваљево, 11.04.1996.

5.

физика
"Трење"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

историја
"Стубови османске моћи у XVI
веку"
математика
"Аналитичка геометрија - криве
другог реда"

српски језик
енглески језик
српски језик
математика

српски језик
математика

српски језик
математика

социологија
"Положај младих у савременом
друштву"
биологија
"Лавови - станишта и угроженост у
Африци"
биологија
"Ајкуле Јадранског мора"

српски језик
математика

српски језик
математика

физика
"Кретање тела у гравитационом
пољу"
биологија
"Каријеси резултати систематског
прегледа ученика Ваљевске гимназије"
физика
"Једносмерна струја"

српски језик
математика

5

4

5

4

5

3

4

5

5

добар
Економски
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Математички
факултет

врло добар
Фаспер

добар
Пољопривредни
факултет

врло добар
Физички
факултет
одличан
Стоматолошки
факултет
врло добар
ЕТФ
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14. МАТИЋ ИЛИЈА
отац Милош, мајка Мира
Ваљево, 14.05.1997.
15. НАСТИЋ ИГОР
отац Дејан, мајка Зорица
Ваљево, 29.01.1996.
16. НАСТИЋ МИЛОШ
отац Милан, мајка Гроздана
Ваљево, 11.09.1996.
17. НИНКОВИЋ НИКОЛА
отац Тодор, мајка Снежана
Ваљево, 05.03.1996.
18. ПАНТЕЛИЋ ИЛИЈА
отац Горан, мајка Мирјана
Ваљево, 10.08.1996.
19. РОМАНИЋ АНДРЕА
отац Душан, мајка Лидија
Краљево, 14.10.1996.
20. САНДИЋ РАДМИЛА
отац Слободан, мајка Дијана
Ваљево, 19.04.1996.
21. СТЕФАНОВИЋ ОЛИВЕРА
отац Милош, мајка Татјана
Београд, 07.07.1996.
22. ТОМИЋ ЈОВАНА
отац Драган, мајка Јасна
Ваљево, 20.01.1996.
Рачунарство и информатика
"Програмирање - Batlle City"
Рачунарство и информатика
"Delphi програмирање - Snake"
биологија
"Јестиве биљке ваљевског краја"
математика
"Број П"
физика
"Радиоактивност"
биологија
"Софтвер открива малигна
обољења"
хемија
"Угљени хидрати"

српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
математика

српски језик
математика

математика
"Аритметички и геометријски
низови"
биологија
"Варење и типови исхране"

српски језик
математика

5

5

5

5

5

5

5

5

4

одличан
Физички
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет

врло добар
Математички
факултет
одличан
Биолошки
факултет
врло добар
ФТН

врло добар
Математички
факултет
врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

БОГДАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Богдан, мајка Милена
Ваљево, 16.081996
БОЖИЋ ИВАНА
отац Зоран, мајка Биљана
Ваљево, 18.02.1996.
БРАНКОВИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Александра
Ваљево, 21.09.1996.
БРАНКОВИЋ СТЕФАНИ
отац Зоран, мајка Зорица
Ваљево, 05.03.1996.
ВУЈАЧИЋ ДАРА
отац Недељко, мајка Дана
Никшић, 16.06.1996.
ВУЧИЋЕВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Влада, мајка Светлана
Суботица, 16.12.1996.
ГЕНТИЋ АНЂЕЛКА
отац Милан, мајка Драгана
Ваљево, 13.07.1996.
ЂЕКИЋ ИСИДОРА
отац Зоран, мајка маја
Ваљево, 16.08.1996.
социологија
"Кич и шунд у култури и
уметности"
латински језик
"Римски форум"
историја
"Ваљево у јесен 1994"
психологија
"Механизми одбране"
историја
"Митови о постању"
латински језик
"Гладијаторске игре"
ликовна култура
"Пол Гоген"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

историја
"Голи оток - обрачун са својима"

српски језик
енглески језик

IV-4

5

5

5

5

4

5

5

5

одличан
Правни
факултет
врло добар
Филозофски
психологију
врло добар
Филолошки
јапански језик
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки
енглески језик

одличан
Филолошки
књижевност
одличан
Филолошки
српски језик
одличан
ФПН
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

ЂУЈИЋ СОЊА
отац Душан, мајка Весна
Ваљево, 14.11.1996.
ЂУРОВИЋ УРОШ
отац Саша, мајка Милена
Ваљево, 30.09.1996.
ЈЕВТИЋ НЕВЕНА
отац Драган, мајка Мирјана
Ваљево, 16.11.1996.
ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА
отац Слободан, мајка Милица
Ваљево, 15.05.1996.
ЛУКИЋ ЈОВАНА
отац Драган, мајка Драгана
Ваљево, 13.01.1996.
МИЛИСАВЉЕВИЋ НАЂА
отац Милан, мајка Сандра
Ваљево, 11.01.1996.
НИКОЛИЋ ЈОВАНА
отац Новица, мајка Ана
Ваљево, 28.08.1996.
НИКОЛИЋ МИЛИЦА
отац Радован, мајка Весна
Ваљево, 22.08.1996.
ПЕРИЋ МАЈА
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 13.01.1997.
социологија
"Утицај масовне културе на
формирање личности"
психологија
"Природа агресије"
музичка култура
"Луј Армстронг"
психологија
"Емоције"
историја
"Ваљево у јесен 1916. - 1918."
психологија
"Шизофренија"
историја
"Ваљево у Првом светском рату"
психологија
"Аутизам"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Мит о Дракули"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски
психологију
одличан
Правни
факултет
врло добар
Филолошки
немачки језик

одличан
Филозофски
Ист. уметности
одличан
Филозофски
психологију
одличан
ФПН

одличан
Географски
туризмологију
одличан
ФПН
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2.

1.

АЛИМПИЋ МИЊА
отац Војислав, мајка Јасмина
Ваљево, 26.04.1996.
АНДРИЋ ЛАЗАР
отац Александар, мајка Лела
Београд, 18.11.1996.

18. ПЈЕВЧЕВИЋ ИСИДОРА
отац Милорад, мајка Слађана
Ваљево, 25.06.1996.
19. РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Александар, мајка Зорица
Ваљево, 07.09.1996.
20. РАФАИЛОВИЋ КАТАРИНА
отац Живорад, мајка Љиљана
Ваљево, 17.11.1996.
21. САВАТИЋ ИСИДОРА
отац Зоран, мајка Бојана
Ваљево, 28.04.1996.
22. ТЕШАНОВИЋ МАГДАЛЕНА
отац Златко, мајка Бојана
Ваљево, 08.06.1996.
23. УРОШЕВИЋ КАТАРИНА
отац Слободан, мајка Нена
Ваљево, 17.09.1996.
шпански језик
"Comundad autonoma Cataluna"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
"Природа у делима српских
романтичара"
историја
"Богослов и војвода Момчило
Ђујић"

IV-5

француски језик
"Јованка Орлеанка - историјска
личност и инспирација"
латински језик
"Римски филозофи и њихови
ученици"
психологија
"Јунгови архетипови"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

социологија
"Криминал као социопатолошка
појава"
психологија
"Психологија спорта"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Машински
факултет

одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски
психологију
одличан
Филолошки
француски језик
одличан
Учитељски
факултет
одличан
Филозофски
психологију
врло добар
Филолошки
шпански језик
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БАРЗЕТОВИЋ КАТАРИНА
отац Зоран, мајка Јелица
Ваљево, 24.03.1996.
4. БОГИЋЕВИЋ ДРАГАНА
отац Милинко, мајка Јованка
Ваљево, 11.12.1996.
5. БРАНКОВИЋ ЛАЗАР
отац Александар, мајка Гордана
Ваљево, 04.06.1996.
6. ВЕСЕЛИНОВИЋ ЂОРЂЕ
отац Зоран, мајка Лидија
Подгорица, 15.04.1996.
7. ДРАГОЈЛОВИЋ РАДМИЛА
отац Александар, мајка Мирјана
Ваљево, 21.11.1996.
8. ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Александар, мајка Милена
Ваљево, 09.05.1996.
9. ИЛИНЧИЋ ДУЊА
отац Младен, мајка Радмила
Ваљево, 11.12.1996.
10. ЈАНКОВИЋ ЈОВАНА
отац Дејан, мајка Весна
Ваљево, 16.11.1996.
11. ЈОВИЋ ПЕТАР
отац Зоран, мајка Драгица
Ваљево, 12.01.1996.

3.

биологија
"Аутозомно доминантне функције
код човека"
ликовна култура
"Ваљевска гимназија - фотографска
скица"
историја
"Властимировићи"
биологија
"Вакцинација деце у Србији"
биологија
"Тврдокошци ваљевског краја"
ликовна култура
"Сецесија у Србији"
социологија
"Расизам - облици друштвеног
испољавања"
историја
"Милан Стојадиновић"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

филозофија
"Проблем сазнања у антици"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

4

врло добар
Факултет
безбедности

врло добар
Машински
факултет
врло добар
Филозофски
психологију
одличан
ФДУ
глуму
врло добар
Војну
академију
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Шумарски
факултет
врло добар
Факултет
примењених ум.
одличан
Фаспер
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12. КОЈИЋ МАРИЈА
отац Радован, мајка Славица
Ваљево, 30.07.1996.
13. ЛЕСКУР ИВОНА
отац Љиљан, мајка Татјана
Ваљево, 01.12.1996.
14. МАНДИЋ МАРКО
отац Александар, мајка Виолета
Ваљево, 19.04.1996.
15. МИЛОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Зоран, мајка Мирјана
Ваљево, 26.08.1996.
16. МИЛОВАНОВИЋ НЕВЕНА
отац Владан, мајка Гордана
Ваљево, 22.10.1996.
17. МИЛОШЕВИЋ МАРИЈА
отац Милан, мајка Светлана
Ваљево, 23.05.1996.
18. МИТРОВИЋ ВАЊА
отац Милоје, мајка Љиљана
Ваљево, 19.04.1996.
19. МИЛУТИНОВИЋ МАРИНА
отац Војислав, мајка Стана
Ваљево, 27.08.1996.
20. МОЛЕРОВИЋ ОЛИВЕРА
отац Владимир, мајка Бранка
Ваљево, 17.12.1996.
ликовна култура
"Лазарева Србија"
српски језик
"Друштвена стварност у роману
Процес"
ликовна култура
"Пирамиде, вечне гробнице"
енглески језик
"Животињска фарма - Џорџ Орвел"

историја
5
"Цезар - Помпеј, Цезаров опис рата"
ликовна култура
"Надежда Петровић"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Тутанкамонова гробница"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

социологија
"Спортско навијање"

српски језик
енглески језик

5

ликовна култура
"Постмодернизам у архитектури"

српски језик
енглески језик

врло добар
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
добар
Економски
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Филозофски
историју
одличан
ФОН

врло добар
Архитектонски
факултет
врло добар
Филозофски
социологију
врло добар
ФОН
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1.

АЋИМОВИЋ НИКОЛА
отац Александар, мајка Весна
Ваљево, 04.08.1996.

21. ПЕТРОВИЋ МИЛОШ
отац Драган, мајка Даринка
Ваљево, 08.08.1996.
22. РАБРЕНОВИЋ АРСЕН
отац Владимир, мајка Гордана
Ваљево, 25.08.1996.
23. САКИЋ ЛАЗАР
отац Зоран, мајка Снежана
Ваљево, 26.06.1996.
24. ТАБАКОВИЋ АНА
отац Горан, мајка Александра
Ваљево, 22.02.1996.
25. ТАДИЋ ЈАНА
отац Саша, мајка Милена
Ваљево, 12.12.1996.
26. ТИМОТИЋ МАРКО
отац Милан, мајка Јелена
Ваљево, 04.10.1996.
27. ТОМИЋ РАСТКО
отац Предраг, мајка Татјана
Ваљево, 13.11.1996.
рачунарство и информатика
"Савремена комуникација преко"
друштвених мрежа"
историја
"Освајачка политика цара Душана"
музичка култура
"Развој рок музике од 1950. до 2000."

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

историја
"Велике силе у рату 1914"

IV-6

историја
"Ширење српске државе у време
Краља Милутуна"
ликовна култура
"Таџ Махал"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Ликовна пројекција књижевног
дела"
ликовна култура
"Улична уметност - графити"

српски језик
енглески језик

4

5

5

5

5

5

5

5

добар
Фаспер

врло добар
Филозофски
историју
добар
Академија
уметности

врло добар
Правни
факултет
одличан
Правни
факлултет
врло добар
Филозофски
историју
одличан
Грађевински
факултет
врло добар
ФОН
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АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Витомир, мајка Драгица
Ваљево, 14.12.1996.
3. БЕЛУШЕВИЋ БОЈАНА
отац Милан, мајка Гордана
Ваљево, 21.03.1996.
4. БОШЊАКОВИЋ СЛАВИЦА
отац Владан, мајка Зорица
Ваљево, 22.05.1996.
5. БРАНКОВИЋ АНТОНИЈЕ
отац Милош, мајка Дара
Ваљево, 12.03.1996.
6. ВАСИЉЕВИЋ НЕВЕНА
отац Предраг, мајка Борка
Ваљево, 25.11.1996.
7. ЂЕЛМАШ НИКОЛА
отац Слободан, мајка Славица
Ваљево, 18.01.1997.
8. ЂЕРМАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Милан, мајка Војка
Ваљево, 17.11.1996.
9. ЂУРИЧИЋ ЂОРЂЕ
отац Драган, мајка Радица
Ваљево, 06.05.1996.
10. ЖУЊИЋ КАТАРИНА
отац Предраг, мајка Ана
Ваљево, 18.09.1996.

2.

социологија
"Наркоманија као социопатолошка
појава"
историја
"Монголско царство"
географија
"Велика Британија"
ликовна култура
"Париска школа"
ликовна култура
"Баухаус"
ликовна култура
"Рашка школа"
социологија
"Јеврејска верска заједница"

српски језик
енглески језик

српски језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Френк Лојд Рајт и принципи
органске архитектуре"
ликовна култура
"Ранохришћанска уметност"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Фаспер

врло добар
ФТН

врло добар
Правни
факултет
одличан
ФОН

одличан
Факултет
безбедности
врло добар
Филолошки
немачки језик
врло добар
Филозофски
психологију
врло добар
Филозофски
историју
одличан
ФОН
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11. ИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Драган, мајка Весна
Ваљево, 27.12.1996.
12. КРСТИЋ КАТАРИНА
отац Жељко, мајка Надица
Ваљево, 03.01.1996.
13. ЛАЗИЋ НАЂА
отац Владимир, мајка Славица
Ваљево, 29.04.1996.
14. ЛУКИЋ ТАМАРА
отац Александар, мајка Весна
Ваљево, 14.02.1996.
15. МАРИЋ МИЛИЦА
отац Александар, мајка Славица
Ваљево, 30.05.1996.
16. МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Мирослав, мајка Верица
Ваљево, 18.10.1996.
17. МАРКОВИЋ ПЕТАР
отац Зоран, мајка Љубица
Ваљево, 11.09.1996.
18. МИЈАИЛОВИЋ НЕМАЊА
отац Драган, мајка Сузана
Ваљево, 23.08.1996.
19. МИЛУТИНОВИЋ РУЖИЦА
отац Драган, мајка Лела
Ваљево, 18.07.1996.
ликовна култура
"Ђорђо де Кирико"
социологија
"Будизам"
ликовна култура
"Василиј Кандински"
музичка култура
"The Beatles"
социологија
"Хришћанство"
ликовна култура
"Маниризам"
социологија
"Алкохолизам"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
маттематика
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

социологија
"Млади и виртуелне социјалне
мреже"
ликовна култура
"Диего и Фрида"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Грађевински
геодезију
врло добар
Машински
факултет
врло добар
Фаспер

одличан
Филолошки
енглески језик
одличан
Филозофски
социологију
врло добар
Биолошки
факултет
одличан
Филолошки
руски језик
врло добар
ФОН
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20. НИКОЛИЋ ВАЛЕНТИНА
отац Ненад, мајка Роса
Ваљево, 18.08.1996.
21. ОСТОЈИЋ БОЈАНА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 23.02.1996.
22. ПЕТРОВИЋ МАРИЈА
отац Светолик, мајка Ивана
Ваљево, 14.12.1996.
23. РАДИВОЈЕВИЋ ТАМАРА
отац Веселин, мајка Биљана
Ваљево, 14.03.1996.
24. РАДОВИЋ СТРАХИЊА
отац Саша, мајка Биљана
Ваљево, 18.09.1995.
25. САВИЋ КАТАРИНА
отац Зоран, мајка Љиљана
Ваљево, 09.08.1996.
26. СТАНИЋ ЛУКА
отац Саша, мајка Гордана
Ваљево, 10.05.1996.
27. ТЕТИКОВИЋ ЈОВАН
отац Александар, мајка Марија
Ваљево, 13.11.1996.
28. ТИЈАНИЋ АЊА
отац Ранко, мајка Нада
Ваљево, 04.09.1996.

ликовна култура
"Sagrada Familia"
географија
"Немачка"
ликовна култура
"Џамија"
ликовна култура
"Монализа"
музичка култура
"Историја џез музике"
ликовна култура
"Леонардо да Винчи
историја
"Филип II"
биологија
"Водоземци ваљевског краја"
историја
"Илија Гарашанин"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

5

4

5

5

5

5

5

5

врло добар
Биолошки
факултет
одличан
ФПН

врло добар
ФМУ
џез гитара
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
ICT

одличан
Филолошки
немачки језик
одличан
Машински
факултет
врло добар
ФОН

одличан
ФОН
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историја
"Спартаков устанак"
историја
"Закони у средњевековној Србији"
математика
"Ирационалне једначине и
неједначине"
социологија
"Верске секте"
психологија
"Биполарни поремећај"
енглески језик
"10 Interesting Facts about GB"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

7.

6.

5.

4.

3.

2.

српски језик
енглески језик

енглески језик
"Lady Diana"

српски језик
енглески језик

1.

IV-7

БЕЛОВУКОВИЋ НЕВЕНА
отац Радован, мајка Весна
Ваљево, 29.09.1996.
БОЖИЋ КАТАРИНА
отац Јован, мајка Слађана
Ваљево, 29.09.1996.
ВУЈИЋ МИЛИЦА
отац Милош, мајка Милена
Ваљево, 02.05.1996.
ДОБРИВОЈЕВИЋ ЂУРЂИЈА
отац Зоран, мајка Ружица
Ваљево, 05.12.1996.
ДРИНЧЕВИЋ МИЛИЦА
отац Томислав, мајка Славка
Ваљево, 16.10.1996.
ЂОГОВИЋ ИСИДОРА
отац Мирослав, мајка Зорица
Ваљево, 28.10.1996.
ЂОКИЋ ЈОВАНА
отац Милорад, мајка Јасмина
Ваљево, 23.08.1996.

ликовна култура
"Каролинзи и Отони"

српски језик
енглески језик

29. ТОМАШЕВИЋ ДРАГИЦА
отац Драгољуб, мајка Гордана
Ваљево, 01.12.1996.

5

5

5

4

5

5

5

5

врло добар
Филозофски
психологију
одличан
Економски
факултет

одличан
ФПН

одличан
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
ФОН

одличан
Правни
факултет
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16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

ЈЕВТИЋ НАТАША
отац Милоје, мајка Светлана
Ваљево, 08.03.1996.
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ НИКОЛИНА
отац Бобан, мајка Весна
Ваљево, 19.12.1996.
ЈОВАНОВИЋ НЕВЕНА
отац Јован, мајка Зорица
Ваљево, 19.10.1996.
КРУНИЋ ЈЕЛЕНА
отац Дејан, мајка Весна
Ваљево, 03.05.1996.
МАРЈАНОВИЋ ИРИНА
отац Велибор, мајка Снежана
Ваљево, 10.07.1996.
НЕСТОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Милорад, мајка Јасмина
Ваљево, 08.07.1996.
ОРМАНОВИЋ ЈОВАНА
отац Дејан, мајка Бранка
Ваљево, 29.07.1996.
ПЕТРОВИЋ САРА
отац Милован, мајка Виолета
Ваљево, 10.01.1996.
ПУЦЕ ВАЛЕНТИНА
отац Горан, мајка Снежана
Ваљево, 19.01.1996.
музичка култура
"Госпел музика"
филозофија
"Филозофија Рене Декарта"
српски језик
"Ахмед Нуридин - дервиш и човек"
енглески језик
"Sir Alex Ferguson"
биологија
"Хив - распрострањеност у Србији"
српски језик
"Савремена светска драма"
социологија
"Функција спорта у друштву"

српски језик
енглески језик
српски језик
шпански језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

историја
"Ханибал - заклети непријатељ
Рима"
ликовна култура
Актови бечке сецесије"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Пољопривредни
факултет

одличан
Правни
факултет
врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
Филолошки
шпански језик
одличан
Математички
факултет
одличан
ФДУ глуму
Филолошки
врло добар
Рударско
геолошки
одличан
Математички
факултет
одличан
Фаспер

184

17. РАДОЈИЧИЋ МИРЕНА
отац Небојша, мајка Мирјана
Ваљево, 02.10.1996.
18. РАДОЈИЧИЋ СОФИЈА
отац Саша, мајка Милица
Ваљево, 28.05.1996.
19. РАНКОВИЋ МЛАДЕН
отац Дане, мајка Жаклина
Ваљево, 22.03.1996.
20. СИМИЋ МАЈА
отац Војимир, мајка Љубица
Ваљево, 30.01.1996.
21. СТАНКОВИЋ ТЕА
отац Новак, мајка Слађана
Ваљево, 20.08.1996.
22. СТАНОЈЛОВИЋ ВУКАШИН
отац Небојша, мајка Невена
Ваљево, 21.01.1996.
23. СТЕФАНОВИЋ МИЛИЦА
отац Зоран, мајка Снежана
Ваљево, 12.08.1996.
24. ТОМИЋ ЕЛЕНА
отац Драган, мајка Славица
Ваљево, 19.06.1996.
25. ТОМИЋ СТЕФАН
отац Мирослав, мајка Весна
Ваљево, 03.03.1997.
музичка култура
"Руска петорка"
музичка култура
"Моцарт"
музичка култура
"Руска опера у 19. веку"
психологија
"Гешталт теорија опажања"
историја
"Други Пунски рат"
историја
"Реформе у Атини од Солона до
Клистена"
филозофија
"Платоново учење о држави"
енглески језик
"Druids"

српски језик
енглески језик
српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Барокна скулптура"

српски језик
енглески језик

5

5

4

5

5

5

3

5

4

одличан
Филолошки
скандинавски ј.
врло добар
Сингидунум
информатику
врло добар
Филолошки
италијански јез.
одличан
Филозофски
психологију
одличан
Правни
факултет
врло добар
Правни
факултет
одличан
Филолошки
енглески језик
врло добар
ФОН

одличан
Филолошки
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26. ЋЕСАРЕВИЋ МИЛИЦА
отац Тома, мајка Весна
Ваљево, 21.08.1996.
27. ЋИРОВИЋ СРЂАН
отац Драгић, мајка Рада
Ваљево, 30.01.1996.
28. УРОШЕВИЋ ОГЊЕН
отац Зоран, мајка Бранка
Ваљево, 09.09.1996.
географија
"Аргентина"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
"Отуђеност и апсурдност
егзистенцције Јозефа К. и Мерсоа"
историја
"Почетак Пелопонеског рата"

српски језик
енглески језик

5

3

5

одличан
Филолошки
српски језик
врло добар
Економски
факултет
врло добар
ФТН

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
,,Успех је збир малих напора, понављаних из дана у дан.“
Роберт Колиер

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
Тодоровић Марко III-6 – Балканска географска олимпијада 6. место, сребрна медаља
Исаиловић Стефан III-3 - Балканска географска олимпијада

ДРЖАВНА ОЛИМПИЈАДА
Тимотић Михаило VII - математика
Матић Нина VIII - физика
Јовановић Јелена I-3 - НИС олимпијада из руског језика
Бошковић Александра II-4 - НИС олимпијада из руског језика
Исаиловић Стефан III-3 - географија
Тодоровић Марко III-6 – географија 3. место

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
Тимотић Михаило VII - физика 3. награда, математика 2. награда
Станковић Лазар VII - физика, математика
Жујовић Лазар VII - математика
Лукић Никола VII - физика
Вићентијевић Виктор VII - физика
Матић Предраг VII - физика
Лукић Анђела VII - пливање
Мишковић Анђела VIII - математика 3. награда, математика „Архимедес“ 1. награда
Матић Нина VIII - физика 3. награда, математика, крос
Миловановић Милош VIII - математика похвала
Ђурђевић АлексаVIII - пливање
Добрић Иван VIII - крос
Дамњановић Филип I-1- физика, математика, физика „Наука младима“ 3. место
Огњеновић Марија I-1- математика, хемија, хемија „Наука младима“ 3. место,
спец. награда за истраживачки рад 1. место
Радосављевић Ана I-1 - физика „Наука младима“ специјлна награда за
истраживачки рад 3. место, крос
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Арсенијевић Вукан I-1- физика „Наука младима“
Живановић Кристина I-1 - хемија
Павловић Филип I-1- крос
Лазић Немања I-1- српски језик
Бадовинац Богдан I-1 - физика „Наука младима“ 3. место
Крстић Александар I-2 - хемија, књижевност
Гаврић Сава I-2 - биологија
Лескур Андреа I-2 - физика „Наука младима“, српски језик, крос
Тадић Марија I-2 - физика „Наука младима“ специјална награда за
истраживачки рад 3. место
Лазић Соња I-3- пливање
Андрић Божица I-3 - пливање
Марковић Љубица I-3 - српски језик
Вујић Милица I-4 - латински језик
Лончар Јелена I-4 - књижевност
Драгојловић Наташа I-4 - пливање
Ђекић Доротеја I-4 - стони тенис
Добрашиновић Дуња I-5 - српски језик
Перишић Теодора I-6 - пливање
Суботић Александра I-7 - латински језик
Глигоријевић Андрија I-7 - крос
Димитријевић Антоније I-7 - крос
Срећковић Тамара I-7 - крос
Пејић Раденко II-1 - физика похвала, математика
Васиљевић Никола II-1 - математика, математика „Архимедес“ похвала
Суботић Мила II-2 - математика
Чомић Данило II-2 - биологија
Јоцић Бошко II-2 - крос
Лесић Мина II-3 - српски језик
Марковић Мина II-3 - биологија, хемија, физика, стрељаштво
Цветановић Матија II-4 - латински језик
Тадић Јована II-4 - латински језик, српски језик
Манојловић Матеја II-5 - латински језик
Станковић Нина II-6 - 1. републичка награда „Европа и ја“
Вујић Милутин II-7 - историја
Грачанин Ана II-7 - стони тенис
Смолчић Теодора III-1 - физика
Лазић Сара III-1- математика, астрономија
Милић Дамњан III-1 - астрономија
Панић Тијана III-1 - најбољи говорник дебатног турнира
Поповић Кристина III-1- астрономија
Пантић Огњен III-2 - математика
Степановић Ђорђе III-2 - математика похвала
Нинковић Никола III-2 - биологија
Мићић Милица III-2 - биологија, српски језик
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Ђурић Милица III-2 - Смотра рецитатора 2. место
Бурнић Ена III-2 - крос
Николић Лука III-3 - биологија, српски језик 1. место
Ивановић Лука III-3 - математика похвала
Радовић Милан III-3 - астрономија похвала
Исаиловић Стефан III-3 - географија 2. место, историја
Јовановић Даница III-4 - латински језик 2. место
Марић Ђурђина III-4 - Књижевна олимпијада 2. место
Стефановић Марија III-4 - Поетски конкурс „Десанка Максимовић“, 1.
републичка награда „Вуковог звона“ за циклус
песама, Смотра рецитатора
Јовановић Сара III-5 - 1. републичка награда „Вуковог звона“ за легенду
Ковачевић Андријана III-5 - похвала за есеј Задужбине „Доситеј Обрадовић“
Глигоријевић Лука III-5 - пливање
Благојевић Никола III-5 - крос
Топличевић Миодраг III-5 - крос
Бадовинац Павле III-5 - крос
Тодоровић Марко III-6 - српски језик 2. место, географија 3. награда,
Књижевна олимпијада
Урошевић Маријана III-6 - Књижевна олимпијада 3. место
Аџић Јелисавета III-6 - Поетски конкурс „Десанка Максимовић“
Хаџић Јасмина III-6 - крос
Мирковић Кристина III-7 - Књижевна олимпијада, крос
Марковић Јелена IV-1 - физика, математика
Ристић Сара IV-1 - крос, маратон
Мркић Стефан IV-1 - крос, математика „Архимедес“ похвала
Лазаревић Милица IV-2 - крос
Димитрић Кристина IV-2 - биологија
Станаревић Тијана IV-2 - биологија
Мијатовић Милош IV-2 - пливање
Стефановић Оливера IV-3 - биологија
Пантелић Илија IV-3 - биологија
Старчевић Марко IV-3 - конкурс из филозофије и социологије „Cognita libera“
Николић Милица IV-4 - 1. награда за рад из историје Центра за српске студије
Филозофског факултета, латински језик
Јевтић Невена IV-4 - латински језик
Урошевић Катарина IV-4 - шпански језик
Николић Јована IV-4 - енглески језик
Лукић Јована IV-4 - енглески језик
Вучићевић Јелена IV-4 - енглески језик
Тешановић Магдалена IV-4 - енглески језик
Ивковић Јелена IV-6 - енглески језик
Васиљевић Невена IV-6 - српски језик 3. место, енглески језик
Крунић Јелена IV-7 - стрељаштво, шпански језик
Дринчевић Милица IV-7 - стрељаштво
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ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Тимотић Михаило VII - физика, математика 1. награда, хемија, информатика
Станковић Лазар VII - физика, математика 1. награда
Жујовић Лазар VII - математика 3. награда
Гајић Мина VII - математика, хемија
Лукић Никола VII - физика, математика похвала, хемија, информатика
Вићентијевић Виктор VII - физика, математика похвала, хемија
Матић Предраг VII - физика, математика
Милосављевић Андреј VII - математика
Радосављевић Марко VII - математика
Ранковић Анђела VII - хемија, математика 3. награда, физика
Матић Нина VIII - математика 1. награда, физика 1. награда
Миловановић Милош VIII - математика 1. награда, физика 2. награда,
информатика
Мишковић Анђела VIII - математика 1. награда, физика похвала
Ђурђевић Алекса VIII - математика 3. награда
Живковић Маша VIII - физика, математика
Станковић Александар VIII - физика, математика похвала
Стојаковић Иван VIII - физика, математика
Рајковић Кристина VIII - физика
Живковић Маша VIII - физика, математика похвала
Станић Алекса VIII - математика похвала, биологија 3. награда
Јовановић Лука VIII - математика похвала
Смиљанић Вукашин VIII - математика
Марић Теодора VIII - математика
Добрић Иван VIII - математика
Огњеновић Марија I-1 - математика, физика, информатика, хемија 2. место,
хемија „Наука младима“ 3. место, Смотра рецитатора
Андрић Марко I-1 - математика
Арсенијевић Вукан I-1 - математика, физика „Наука младима“ 1. место,
Смотра рецитатора
Бадовинац Богдан I-1 - математика, физика, физика „Наука младима“ 1. место
Грачанин Ђорђе I-1 - математика
Дамњановић Филип I-1- математика, физика, физика „Наука младима“ 1. место
Додовић Матија I-1 - математика, физика, хемија
Лазић Немања I-1- математика, српски језик 2. место
Лукић Милан I-1- математика
Живановић Кристина I-1- математика, хемија 2. место
Милинковић Иван I-1- математика
Пачарић Михаило I-1 - математика
Павловић Филип I-1 - математика
Радосављевић Ана I-1 - математика, физика „Наука младима“ 1. место
Радић Ђорђе I-1 - математика
Савковић Милош I-1 - математика
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Станојловић Филип I-1 - математика
Савић Катарина I-1 - математика
Лескур Андреа I-2 - физика „Наука младима“ 1. место, српски језик 2. место
Тадић Марија I-2 - физика „Наука младима“ 1. место
Крстић Александар I-2 - хемија 1. место, српски језик, књижевност 1. место
Гаврић Сава I-2 - биологија
Јовановић Јелена I-3 - књижевност 3. место
Марковић Љубица I-3 - физика
Рашевић Урош I-3 - физика
Ђурић Мина I-3 - српски језик
Вујић Милица I-4 - српски језик 2. место
Ђекић Доротеја I-4 - српски језик 3. место
Лончар Јелена I-4 - српски језик 3. место, књижевност 2. место
Добрашиновић Дуња I-5 - српски језик 1. место
Симунић Ања I-5 - српски језик 2. место
Марковић Љубица I-7 - српски језик 1. место
Томић Марија I-7 - књижевност
Пејић Раденко II-1 - физика
Васиљевић Никола II-1 - физика, информатика
Ненезић Огњен II-1 - информатика
Ножица Анђела II-1 - хемија
Суботић Мила II-2 - математика
Улемек Ана II-2 - математика
Чомић Данило II-2 - биологија
Марковић Мина II-3 - физика, хемија 2. место, биологија 1. место
Лесић Мина II-3 - хемија, српски језик 2. место
Вуковић Јована II-3 - географија
Милутиновић Анђелија II-4 - књижевност 3. место
Тадић Јована II-4 - српски језик 2. место
Манојловић Матеја II-5 - психологија „Наука младима“
Брдарић Невена II-6 - српски језик 2. место
Мандић Надица II-6 - Смотра рецитатора 2. место
Тимотић Филип II-6 - Смотра рецитатора
Жуњић Марко II-6 - историја
Вујић Милутин II-7 - историја 2. место
Савић Тања II-7 - књижевност, Смотра рецитатора
Смолчић Теодора III-1 - физика, математика, информатика, хемија
Милић Дамњан III-1 - астрономија 3. награда
Лазић Сара III-1 - физика, математика, астрономија похвала, информатика, хемија
Поповић Кристина III-1 - астрономија, математика, информатика
Панић Тијана III-1 - физика, математика
Веселиновић Милош III-1 - физика
Пантић Огњен III-2 - математика
Ђурић Милица III-2 - Смотра рецитатора 1. место
Нинковић Никола III-2 - биологија
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Мићић Милица III-2 - биологија, српски језик 1. место
Николић Сара III-2 - књижевност
Степановић Ђорђе III-2 - математика
Ивановић Лука III-3 - математика
Дивнић Јелена III-3 - математика
Радовић Милан III-3 - астрономија похвала
Исаиловић Стефан III-3 - историја 3. место, географија
Николић Лука III-3 - биологија 3. место, српски језик 2. место
Станаревић Невена III-3 - биологија
Марић Ђурђина III-4 - књижевност 2. место
Ковачевић Андријана III-5 - српски језик 2. место
Јовановић Сара III-5 - српски језик 3. место
Чарапић Андријана III-5 - књижевност
Тодоровић Марко III-6 - географија, српски језик 2. место, књижевност 2. место
Урошевић Маријана III-6 - књижевност 1. место
Седларевић Анђела III-6 - књижевност 3. место
Симић Софија III-6 - Смотра рецитатора
Радојковић Александра III-7 - књижевност
Тмушић Никола III-7 - Смотра рецитатора
Мирковић Кристина III-7 - географија, српски језик 3. место, књижевност 1. место
Марковић Јелена IV-1 - физика, математика, информатика
Марковић Лазар IV-1 - информатика
Јевтић Ивана IV-1 - математика
Димитрић Кристина IV-2 - биологија, француски језик
Кандић Исидора IV-2 - енглески језик
Станаревић Тијана IV-2 - биологија, француски језик 1. место
Aл-Рагифи Аида IV-3 - енглески језик
Мартиновић Наташа IV-3 - енглески језик
Нинковић Никола IV-3 - енглески језик
Стефановић Оливера IV-3 - биологија 1. место, немачки језик
Пантелић Илија IV-3 - биологија, енглески језик 3. награда
Вучићевић Јелена IV-4 - енглески језик
Божић Ивана IV-4 - српски језик 3. место
Ђекић Исидора IV-4 - енглески језик
Јевтић Невена IV-4 - руски језик
Лукић Јована IV-4 - енглески језик
Николић Јована IV-4 - енглески језик
Николић Милица IV-4 - историја, немачки језик
Перић Маја IV-4 - немачки језик
Рафаиловић Катарина IV-4 - француски језик 2. место
Тешановић Магдалена IV-4 - енглески језик
Урошевић Катарина IV-4 - шпански језик 3. место
Андрић Лазар IV-5 - историја
Сакић Лазар IV-5 - историја
Ивковић Јелена IV-6 - енглески језик, 2. награда
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Васиљевић Невена IV-6 - српски језик 1. место, енглески језик 3. место
Савић Катарина IV-6 - енглески језик
Ђермановић Александар IV-6 - енглески језик
Крунић Катарина IV-7 - шпански језик 1. место
Марјановић Ирина IV-7 - Смотра рецитатора 3. место
Ормановић Јована IV-7 - француски језик
Беловуковић Невена IV-7 - француски језик
Јевтић Наташа IV-7 - руски језик
Ђокић Јована IV-7 - енглески језик

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
Награде Друштва за српски језик и књижевност Србије
за школску 2013-14:
Школски лист „Гимназијалац“ – прва награда на конкурсу за најбоље
средњошколске листове и часописе
Литерарна секција – друга награда на конкурсу за најбоље литерарне
секције
Лингвистичка секција – трећа награда на конкурсу за најбоље лингвистичке
секције

„Архимедес“ – Државно математичко такмичење
Трећа награда додељена екипи Ваљевске гимназије:
Дамњановић Филип I-1
Васиљевић Никола II-1 - похвала
Лазић Сара III-1
Мркић Стефан IV-1 - похвала

ДРАМСКИ СТУДИО
Чланови Драмског студија – учесници у представи „Неугасли цветови српске
ватре“ на 19. Позоришним сусретима гимназија Србије у Крагујевцу:
Симић Софија III-6
Петровић Сара IV-7
Марковић Ђорђе III-3
Николић Вељко III-3
Здравковић Јана III-6
Тмушић Никола III-7
Ђурић Милица III-2
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Ђукић Димитрије III-2
Петровић Јован III-2
Петрић Тина II-5
Чомић Данило II-2
Вујић Лука II-2
Маровић Никола II-2
Милутиновић Анђелија II-4

Секулић Јана II-5
Пантелић Тијана II-5

Радовановић Ања II-5
Лончар Јелена I-4
Симић Алекса I-4

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“
(међународно математичко такмичење)
На такмичењу учествовала 164 ученика. Признања су освојили:
Тимотић Михајло VII - златна медаља
Ранковић Анђела VII - бронзана медаља
Станковић Лазар VII - похвала
Филиповић Стефан VII - похвала
Милош Миловановић VIII - бронзана медаља
Станковић Александар VIII - похвала
Мишковић Анђела VIII - похвала
Бадовинац Богдан I-1 - похвала
Арсенијевић Вукан I-1 - похвала
Лазић Немања I-1 - похвала
Крстић Александар I-2 - похвала
Пејић Раденко II-1 - похвала
Степановић Давид II-1 - похвала
Милутиновић Вук IV-1 - похвала
Мркић Стефан IV-1 - похвала

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 13. XI 2014.
Којић Марија IV-5
Марковић Јелена IV-6
Марић Милица IV-6
Милисављевић Нађа IV-4
Табаковић Ана IV-5
Вујачић Дара IV-4
Аћимовић Никола IV-6
Божић Ивана IV-4
Ђуровић Урош IV-4
Јевтић Наташа IV-7
Станковић Теа IV-7
Јовановић Светлана IV-4
Божић Катарина IV-7
Симић Маја IV-7
Томић Елена IV-7
Тијанић Ања IV-6

Радовановић Александра IV-4
Ристић Сара IV-1
Милутиновић Вук IV-1
Урошевић Катарина IV-4
Стефановић Милица IV-7
Митровић Виолета IV-5
Мандић Марко IV-5
Рабреновић Арсен IV-5
Ристић Иван IV-2
Јовановић Невена IV-7
Радојчић Софија IV-7
Ранковић Младен IV-7
Урошевић Огњен IV-7
Бошњаковић Славица IV-6
Милутиновић Ружица IV-6
Радојичић Марко IV-1
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Милошевић Тамара IV-5
Богдановић Даринка IV-5
Радојичић Јована IV-2
Миловановић Виктор IV-2
Томић Милена IV- 2
Петровић Емилија IV-2
Бранковић Антоније IV-6
Радовић Страхиња IV-6
Мркић Стефан IV-1
Благојевић Јован IV-1

Ђурђевић Владимир IV-1
Секулић Никола IV-1
Бранковић Лазар IV-5
Несторовић Александра IV-7
Марковић Милан IV-2
Пантелић Илија IV-3
Бебић Андрија IV-6
Крстић Катарина IV- 6
Андрић Војислав, директор
Јанковић Владимир, професор

Акција добровољног давања крви 2. IV 2015.
Лазаревић Милица IV-2
Радовановић Александра IV-4
Марковић Јелена IV-6
Пуце Валентина IV-7
Романић Андреа IV-3
Лукић Тамара IV-6
Ђурђевић Сара IV-1
Станковић Теа IV-7
Тијанић Ања IV-6
Јевтић Невена IV-4
Петровић Марија IV-6
Јевтић Наташа IV-7
Жуњић Катарина IV-6
Јовић Петар IV-5
Мијатовић Милош IV-2
Ранковић Младен IV-7
Ристић Иван IV-2
Томић Стефан IV-7
Мандић Марко IV-5
Урошевић Огњен IV-7
Аћимовић Никола IV-6
Урошевић Катарина IV-4
Пантић Илија IV-3
Богдановић Даринка IV-5
Мркић Стефан IV-1
Добривојевић Ђурђија IV-7
Ђурђевић Владимир IV-1
Секулић Никола IV-1
Милутиновић Вук IV-1
Бранковић Стефани IV-4
Томић Елена IV-7
Стефановић Милица IV-7
Рабреновић Арсен IV-5
Миловановић Анђелка IV-1
Мијаиловић Немања IV-6
Којић Марија IV-5
Радојичић Јована IV-2
Бошњаковић Славица IV-6
Благојевић Јован IV-1
Пјевчевић Исидора IV-5
Табаковић Ана IV-5
Кандић Исидора IV-2
Миловановић Невена IV-5
Јелесијевић Николина IV-7
Јанковић Јована IV-5
Ђелмаш Никола IV-6
Тадић Јана IV-5
Молеровић Оливера IV-5
Симић Софија III-6
Милошевић Марија IV-5
Барзетовић Катарина IV-5
Лескур Ивона IV-5
Алимпић Миња IV-5
Алексић Александра IV-6
Ђујић Соња IV-4
Андрић Војислав, директор
Кланшчек Милица IV-2
Ерић Живорад, домар
Ђурђевић Снежана, професор
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БРОЈ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
У ШКОЛСКОЈ 2014-15. ГОДИНИ
ОБЛАСТ

ОКРУЖНА

РЕПУБЛИЧКА

ОЛИМПИЈАДЕ

МЕЂУНАРОДНИ
КОНКУРСИ

А: ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
српски језик
књижевност
књижевни
конкурси
рецитатори
енглески језик
француски језик
немачки језик
руски језик
шпански језик
латински језик
историја
географија
психологија
математика
физика
хемија
биологија
програмирање
пливање
стрељаштво
УКУПНО:

21
14

6
6

/
/

/

30

/

9
32
9
3
9
2
/
6
4
1

2
6
/
/
/
2
8
2 + 1 рад
3
/

/
/
/
/
2

32 + 22

10 +6*

1*

15 + 14* + 6
смотра
9 + 5* + 1
смотра
11 + 1*
8 + 5*
7 + 2*
3
221

5 + 6* + 6
смотра

1*

4 + 1 смотра

/

3
/
6 + 2*
3
116

/
/
/

/
/
2
/

6

Кенгур
133 + 31*

164

Б: ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
Архимедес
Драмски студио
кошарка дечаци
кошарка девојке
крос
стони тенис
УКУПНО:

/
/
10
12
/
/
22

4+1*
57
/
/
256
2
320

* ученици VII и VIII разреда основне школе одељења обдарених за математику
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НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2011 – 2015.

Кћи Горана и Зорице, рођена 10. новембра 1996. у Ваљеву. Ученица је
IV-1 одељења обдарених ученика у математичкој гимназији. У Основној школи
,,Владика Николај Велимировић“ проглашена је учеником генерације. Током
школовања у гимназији учествовала
је на бројним такмичењима и освајала
прве, друге и треће награде на
општинским и окружним нивоима.
Учествовала је на шест
државних такмичења: четири у
трећем разреду из математике,
физике,
програмирања
и
на
математичком такмичењу ,,Архимедес“ и два у четвртом разреду
(математика и физика).
Писала је поезију и
постигла успехе: финале Поетског
конкурса ,,Мика Антић“ и прва
награда на литерарном конкурсу
групе „Акт“. Сада пише прозу.
Две године је полазник
семинара математике у Истраживачкој станици „Петница“ и бави се
научно-истраживачким радом у
областима математике и програмирања. Три године заредом проглашена је за најбољег ученика одељења, а у
трећем и четвртом разреду за ученика разреда.
Жели да студира рачунарство и информатику на Математичком факултету.
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ВУК МИЛУТИНОВИЋ
Син Саше и Анђелке, рођен 17.
фебруара 1996. у Ваљеву. Ученик је IV-1
одељења обдарених ученика у математичкој
гимназији. У току школовања се такмичио у
знању из математике. У првом разреду је на
математичком такмичењу „Архимедес“
освојио прво место појединачно и прву
награду екипно. На републичком такмичењу
је освојио похвалу и трећу награду на
такмичењу „Кенгур без граница“. У првом
разреду је проглашен за најбољег ученика
одељења. У другом разреду је на
републичком
математичком
турниру
„Архимедес“ освојио другу награду екипно,
а појединачно трећу награду. У трећем
разреду је на међународном такмичењу „Кенгур без граница“ освојио III
награду. У четвртом разреду је на такмичењу „Кенгур без граница“ похваљен.
Члан је Драмског студија. Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалне
дипломе за математику.
Уписао је електронско инжењерство на Универзитету Јужне Флориде
у Тампи.

САРА БИРЧАНИН
Кћи Горана и Гордане, рођена 23.
децембра 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-2
одељења природно-математичког смера. У
току школовања такмичила се из математике,
физике и хемије. У првом разреду освојила је
другу награду на републичком такмичењу из
математике и пласирала се на републичка
такмичења из физике и хемије. У другом
разреду освојила је прво место на окружном
такмичењу из математике и пласирала се на
републичко такмичење. У трећој и четвртој
години учествовала је на такмичењима из
физике. Носилац је дипломе CAE Cambridge,
међународно признатог сертификата за
енглески језик. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“ и Специјалне дипломе за
математику.
Жели да студира Електротехнички факултет у Београду.
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МИЛИЦА КЛАНШЧЕК
Кћи Звонка и Драгане, рођена 27. јуна
1996. Ученица је IV-2 одељења природноматематичког смера. Носилац јe дипломе FCE
Cambridge,
међународно
признатог
сертификата за енглески језик. Има положен Б1
ниво у знању француског језика. Носилац је
дипломе ,,Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнички
факултет у Београду.

КРИСТИНА МИТРОВИЋ

Кћи Бориса и Биљане Митровић,
рођена 22. јануара 1997. у Ваљеву. Ученица
је IV-2 одељења природно-математичког
смера. Носилац је дипломе CAE Cambridge,
међународно признатог сертификата из
енглеског језика. Носилац је дипломе „Вук
Кaраџић“.
Жели
да
студира
Електротехнички факултет у Београду.

МИЛЕНА ТОМИЋ

Кћи Милорада и Виде, рођена 20.
јула 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-2
одељења природно-математичког смера. Има
положен Б1 ниво за француски језик.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели да
студира Грађевински факултет у Београду.
Жели да студира Електротехнички
факултет у Београду.
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ОЛИВЕРА СТЕФАНОВИЋ
Kћи Милоша и Татјане, рођена 7.
јула 1996. у Београду. Ученица је IV-3
одељења природно-математичког смера. У
току шко-ловања такмичила се из биологије,
математике, књижевности и немачког језика.
У првом разреду похваљена је за резултате
из математике и биологије и учешће у хору.
У другом разреду освојила jе прво место на
окружном и похвалу на републичком
такмичењу уз математике, као и треће место
на окружном и треће место на републичком
такмичењу из биологије и друго место на
окружној Књижевној олимпијади. У трећем
разреду освојила је треће место на окружном
и седмо место на републичком такмичењу из
биологије, друго место на окружном такмичењу из књижевности и похвалу на
математичком такмичењу „Кенгур без граница“. У четвртом разреду је
освојила прво место на окружном и шесто место на републичком такмичењу
из биологије као и прво место на окружном такмичењу из немачког језика. У
сва четири разреда проглашена је за најбољег ученика одељења, а у другом и
за ученика смера и разреда. На Гете-институту је положила испит из немачког
језика ниво А2. Члан је КУД-а „Ђердан“. Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и
Специјалне дипломе за биологију.
Жели да студира Медицински факултет.

ЈОВАНА НИКОЛИЋ

Кћи Новице и Ане, рођена
28. августа 1996. у Ваљеву. Ученица је IV4 одељења обдарених ученика у филолошкој
гимназији. У првој години је учествовала на
Првој српској лингвистичкој олимпијади. У
четвртом разреду учествовала је на
такмичењу из немачког и енглеског језика. На
окружном такмичењу из енглеског језика
освојила је
треће место.
Поседује
CAE Cambridge
међународно
признат
сертификат о знању енглеског језика. Носилац
је дипломe ,,Вук Караџић“.
Жели да студира психологију на
Филозофском факултету у Београду.
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МИЛИЦА НИКОЛИЋ

Кћи Радована и Весне, рођена 22.
августа 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-4
одељења обдарених ученика у филолошкој
гимназији. У току школовања такмичила се из
историје, књижевности, српског, латинског и
немачког језика. У првом разреду је освојила
треће место на окружном такмичењу из
историје и пласирала се на републичко.
Учествовала је на републичком такмичењу из
латинског језика. У другом разреду је
освојила треће место на окружном такмичењу
из књижевности и пласирала се на републичко
такмичење. После завршеног другог разреда
гимназије провела је месец дана у Немачкој у оквиру стипендије Гетеинститута. У оквиру PASCH пројекта положила је испит из немачког језика Б1
ниво. У трећем разреду је учествовала на такмичењима из српског језика и
Књижевној олимпијади. У четвртом разреду освојила је прво место
истраживачким радом на наградном конкурсу за ученике средњих школа „И ја
сам историчар“, због чега јој је додељена специјална награда Наставничког
већа. Члан је КУД-а „Крушик“. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Правни факултет у Београду.

ЛАЗАР АНДРИЋ

Син Александра и Леле, рођен 18.
новембра 1996. у Београду. Ученик је IV-5
одељења друштвено-језичког смера.
У првом и другом разреду
такмичио се у знању историје. На
републичком такмичењу у првом разреду
освојио је прво, а у другом разреду друго
место.
Све четири године је био најбољи
ученик одељења.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“
и Специјалне дипломе за историју.
Жели да студира Машински
факултет.
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ВАЊА МИТРОВИЋ
Кћи Милоја и Љиљане, рођена 19.
априла 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-5
одељења друштвено-језичког смера. Носилац
је дипломе ,,Вук Караџић“.
Жели да студира Фармацеутски
факултет у Београду.

ЈОВАНА ОРМАНОВИЋ
Кћи Дејана и Бранке, рођена 29. јула
1996. у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. Учествовала је на
такмичењу из француског језика. Члан је
секције за историју. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“.
Жели да студира Математички
факултет у Београду.

ЈОВАНА ЂОКИЋ
Кћи Милорада и Јасмине, рођена 23.
августа 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-7
одељења друштвено-језичког смера. У
четвртом разреду учествовала је на
окружном такмичењу из енглеског језика.
Поседује Б1 сертификат из француског
језика и диплому FCE Cambridge за енглески
језик. Све четири године је најбољи ученик
одељења. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“.
Жели да студира Економски
факултет у Београду.
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ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
ЈОВАНА ТОМИЋ
Кћи Драгана и Јасне, рођена 20.
јануара 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-3
одељења природно-математичког смера. У
првом разреду учествовала је на
републичким такмичењима из биологије,
латинског и српског језика. У другом
разреду учествовала је на републичком
такмичењу из биологије, a освојила прво
место на окружном и треће место на
републичком такмичењу из српског
језика. У трећем разреду је учествовала на
републичком такмичењу из математике.
Носилац је сертификата А2 из немачког
језика. Носилац је Специјалне дипломе за
српски језик.
Жели да студира Фармацеутски факултет.

НЕВЕНА ВАСИЉЕВИЋ

Кћи Предрага и Борке, рођена 25.
новембра 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-6
одељења друштвено-језичког смера. Током
четири године такмичила се из српског
језика и језичке културе. У првом разреду је
освојила прво место на општинском и
окружном такмичењу, а на републичком из
српског језика и језичке културе треће
место. У другом разреду освојила је на
окружном друго, а на републичком четврто
место. У трећем разреду била је прва на
окружном и четврта на републичком. У
четвртом разреду остварила је пласман на
републичко такмичење освајањем првог
места на окружном, док је на републичком освојила треће место. Учествовала је
на такмичењу из енглеског језика. Све четири године била је најбољи ученик
одељења. Носилац је Специјалне дипломе за српски језик.
Жели да упише Факултет организационих наука, смер информационе
технологије.
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ИРИНА МАРЈАНОВИЋ
Кћи Велибора и Снежане, рођена 10.
јула 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. Током све четири
године школовања члан је Драмског студија и
рецитаторске секције. Сваке године била је
учесница програма за Светосавску академију,
Дан школе, као и бројних активности из
културног и јавног живота школе и града. Као
члан Драмског студија учествовала је у
представи „Ђачки батаљон“ и у представи
„Мишићи“
Аматерског
позоришта
„Абрашевић“. Учествовала је на Позоришним
сусретима гимназија Србије у Крагујевцу и на
позоришном фестивалу „Миливојев штап и
шешир“ у Пожаревцу. На републичкој смотри
рецитатора освојила је у другом и трећем разреду друго место. Носилац је
Специјалне дипломе за српски језик.
Жели да упише глуму на Факултету драмских уметности или
Филолошки факултет у Београду, смер књижевност и српски језик.
Награда „ДРАГУТИН МИЈАНОВИЋ МИЈАН“ додељује се
ученику који је постигао изузетне резултате у текућој школској години у
области културе, а нарочито на плану уметничког аматеризма. Наставничко
веће је на седници 22. јуна 2015. ову награду доделило Ирини Марјановић.

ТИЈАНА РАДОВАНОВИЋ
Кћи Срђана и Андријане, рођена 3.
маја 1996. у Ваљеву. Ученица је IV-1 одељења
обдарених ученика у мате-матичкој гимназији.
У првом разреду била је финалиста Поетског
конкурса ,,Десанка Максимовић“, добитник
прве награде на четвртом међународном
фестивалу поезије и кратке приче ,,Михал
Бабинка“ у Новом Саду, као и финалиста
фестивала ,,Дани поезије“ у Зајечару. У другом
разреду добитник је друге награде на
литерарном конкурсу Гимназије ,,Душан
Васиљев“ у Кикинди. У трећем разреду била је
носилац плакете ,,Станко Симићевић“ која се
додељује најмлађем финалисти ,,Фестивала
поезије младих“ у Врбасу и, исте године,
добитник прве награде ,,Фестивала културе
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младих Србије“, коју додељује Радио Београд 2 у Књажевцу. Поезија јој је
објављивана у часописима ,,Политикин Забавник“, ,,Траг“ и у електронским
магазинима. Један је од организатора школског фестивала науке. Похађала је
семинаре ,,Ум, језик, култура“, семинар астрономије и дизајна у ИС
,,Петници“. Жели да упише Архитектонски факултет у Београду.
Наставничко веће доделило је специјалну награду Тијани
Радовановић за успехе на поетским конкурсима.
Награда „ЉУБИЦА НОЖИЦА“ додељује се за најбољи школски
писмени задатак у текућој школској години. Наставничко веће је на седници
22. јуна 2015. ову награду доделило Тијани Радовановић.

Анђела Милошевић II-5
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НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
МИЛИЦА ЂУРИЋ
Кћи Славољуба и Надежде, рођена
8. августа 1997. у Ваљеву. Ученица је III-2
одељења природно-математичког смера.
Све три године је члан Драмског студија и
рецитаторске секције и учесник програма за
Светосавску академију, Дан школе, као и
бројних активности из културног и јавног
живота школе и града. Ове године је на
Републичкој смотри рецитатора Србије
„Песниче народа мог“ заузела друго место
песмом „Јелена Анжујска“.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује се најуспешнијем
рецитатору у овој школској години.
Наставничко веће је на седници 22. јуна 2015. ову награду доделило Милици
Ђурић.

ЛУКА НИКОЛИЋ
Син Зорана и Слађане, рођен 22.
марта 1997. у Ваљеву. Ученик је III-3
одељења природно-математичког смера.
Ове школске године такмичио се у знању
српског језика и биологије. На
републичком такмичењу из српског
језика у Тршићу освојио је прво место и
учествовао на републичком такмичењу из
биологије.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује се најбоље
пласираном ученику на Републичком
такмичењу из српског језика и језичке
културе. Наставничко веће је на седници 22. јуна 2015. ову награду доделило
Луки Николићу.
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СТЕФАН ИСАИЛОВИЋ
Син Милијана и Мире, рођен је 3.
фебруара 1998. у Ваљеву. Ученик је III-3 одељења
природно-математичког смера. Ове године се
такмичио из историје и географије. На
општинском такмичењу из историје освојио је
прво место, на окружном треће место и
учествовао је на Републичком такмичењу. На
Националној географској олимпијади освојио је
друго место чиме је стекао право учешћа на
Балканској географској олимпијади. Члан је
психолошке секције.

ДАНИЦА ЈОВАНОВИЋ

Кћи Драгана и Бранке, рођена 29. децембра
1997. у Београду. Ученица је III-4 одељења
обдарених ученика у филолошкој гимназији.
Ове године се такмичила из латинског
језика. На републичком такмичењу, одржаном у
Београду, освојила је друго место. Проглашена је за
најбољег ученика одељења.

ЂУРЂИНА МАРИЋ
Кћи Вељка и Жељке, рођена 26.
септембра 1997. у Ваљеву. Ученица је III-4
одељења. На републичкој Књижевној олимпијади
освојила је друго место. Положила је DELF испит.
Члан је Дебатног клуба, литерарне, психолошке,
филозофске и секције за француски језик.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на
Републичком такмичењу из књижевности.
Наставничко веће је на седници 22. јуна 2015. ову
награду доделило Ђурђини Марић.
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МАРИЈА СТЕФАНОВИЋ

Кћи Милоша и Татјане, рођена 28.
новембра 1997. у Београду. Ученица је III-4
одељења обдарених ученика у филолошкој
гимназији. Ове године пласирала се на
Републичко
такмичење
рецитатора.
На
Републичком литерарном конкурсу „Вуково
звоно” освојила је прву награду за најбољи
циклус песама. Члан је Драмског студија,
рецитаторске и литерарне секције.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се финалисти Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“. Наставничко веће је на
седници 22. јуна 2015. ову награду доделило Марији Стефановић.

САРА ЈОВАНОВИЋ
Кћи Милорада и Милене, рођена 24.
јануара 1997. у Ваљеву. Ученица је III-5 одељења
друштвено-језичког
смера.
Ове
године
учествовала је на окружном такмичењу из
српског језика и језичке културе. На 13.
литерарном конкурсу „Вуково звоно“ Гимназије
„Вук Караџић“ у Лозници и Центра за културу
„Вук Караџић“ у Лозници освојила је прву
награду за најаутентичније забележену легенду из
свог краја. Носилац је дипломе DELF Б1 за
француски језик. Члан је литерарне секције.

МАРИЈАНА УРОШЕВИЋ

Кћи Милана и Снежане, рођена 26.
маја 1997. у Ваљеву. Ученица је III-6
друштвено-језичког смера. Ове године се
такмичила на Књижевној олимпијади и заузела
треће место. Као члан литерарне секције
учествовала је на фестивалу „Млади и медији“.
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МАРКО ТОДОРОВИЋ
Син Милована и Косе, рођен 26. маја
1997. у Београду. Ученик је III-6 одељења
друштвено-језичког смера. Ове школске
године се такмичио у знању књижевности,
српског језика и географије. На Националној
географској олимпијади освојио је треће
место, а на Балканској географској олимпијади
шесто место, сребрну медаљу.На републичком
такмичењу из српског језика освојио је друго
место, а учесник је и Књижевне олимпијаде.
Члан је литерарне, лингвистичке и секције за
немачки језик. Ове године је проглашен за
најбољег ученика одељења, разреда и школе.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 22. јуна 2015. ову награду доделило Марку
Тодоровићу.

ЈЕЛИСАВЕТА АЏИЋ

Кћи Владана и Жаклине, рођена 3.
новембра 1997. у Ваљеву. Ученица је III-6
одељења друштвено-језичког смера. Ове године
је била финалиста Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“. Члан је Дебатног клуба, литерарне,
новинарске, психолошке и секције за енглески
језик. Као члан литерарне секције води стрипрадионицу. Полазник је ИС „Петница“ и члан
астрономске
групе
Друштва
истраживача
„Владимир Мандић Манда“.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се финалисти Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“. Наставничко веће је на седници 22. јуна 2015. ову
награду доделило Јелисавети Аџић.
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МИНА МАРКОВИЋ

Кћи Дејана и Душице, рођена 23.
јуна 1998. у Ваљеву. Ученица је II-3
одељења природно-математичког смера. Ове
године се такмичила у знању из биологије,
хемије, физике и стрељаштва. На окружном
такмичењу из биологије освојила је прво
место, а на републичком шесто место. На
окружном такмичењу из физике била је
прва, а на републичком седма. На окружном
такмичењу из хемије освојила је друго место
и учествовала на републичком такмичењу.
Проглашена је за најбољег ученика одељења
и разреда.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 22. јуна 2015. ову награду доделило Мини
Марковић.

НИНА СТАНКОВИЋ

Кћи Саме и Зорице, рођена 18. маја
1998. у Ваљеву. Ученица је II-6 одељења
друштвено-језичког смера. Члан је литерарне
секције, а учествовала је у реализацији више
школских манифестација. Рекреативно се бави
плесом. У мају ове године, поводом
објављивања шестог издања „Европског
дневника“, освојила је прву награду на
литерарном конкурсу за средњошколце
„Европа
и
ја“,
организованом
под
покровитељством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Канцеларије за
европске интеграције, Владе Републике Србије и Делегације Европске уније у
Републици Србији. Њен рад ће бити објављен у седмом издању Европског
дневника за школску 2015-2016.
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МАРИЈА ОГЊЕНОВИЋ

Кћи Предрага и Виолете, рођена 17.
августа 1999. у Ваљеву. Ученица је I-1
одељења ученика обдарених за математику.
Ове године је освојила на општинском и
окружном такмичењу из математике прво
место. Учествовала је на републичком
такмичењу из математике и на такмичењу
„Кенгур без граница“. На општинском и
окружном такмичењу из физике освојила је
друго место. На окружном такмичењу из
хемије је освојила треће место и
учествовала је на републичком такмичењу.
Учествовала је на окружном такмичењу из информатике и рачунарства. На
окружној смотри истраживачких радова „Наука младима“ у области хемије
освојила је прво место (II награда), а на републичкој смотри прво место (III
награда) и I награду (специјална диплома) за истраживачки рад. Учествовала је
на општинској и окружној смотри рецитатора „Песниче народа мог“. Члан је
рецитаторске секције. Проглашена је за најбољег ученика одељења и разреда.

ФИЛИП ДАМЊАНОВИЋ

Син Ивана и Снежане, рођен 2. маја
1999. у Ваљеву. Ученик је I-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији.
Такмичио се у знању математике и физике.
Освојио је прву награду на окружном
такмичењу из физике и учествовао на
републичком. Освојио је трећу награду
екипно на такмичењу „Архимедес“. На
Републичкој смотри научног стваралаштва из
физике освојио је друго место.
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БОГДАН БАДОВИНАЦ

Син Николе и Каће, рођен 18. августа
1999. у Ваљеву. Ученик је I-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији.
Ове школске године такмичио се у знању
физике и математике.
На
окружном
такмичењу из физике освојио је трећу награду.
На Републичкој смотри научног стваралаштва
из физике такође треће место.

АНА РАДОСАВЉЕВИЋ
Кћи Драгана и Ирене, рођена 22.
априла 1999. у Ваљеву. Ученица је I-1 одељења
ученика обдарених за математику. Такмичила
се у знању математике и учествовала на смотри
„Наука младима“. Освојила је прву награду на
окружној смотри научног стваралаштва, а на
републичкој освојила је треће место и
специјалну награду за истраживачки рад из
физике.
На кросу РТС-а заузела је треће место.

МАРИЈА ТАДИЋ

Кћи Миливоја и Светлане, рођена 25.
фебруара 1999. у Ваљеву. Ученица је I-2
одељења природно-математичког смера. На
окружном такмичењу „Наука младима”
освојила је прву награду, а на републичкој
смотри трећу специјалну награду за
истраживачки рад из физике. Учествовала је
на такмичењу „Кенгур без граница“.
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***
АНЂЕЛА МИШКОВИЋ
Кћи Александра и Маје, рођена 1. марта
2000. у Ваљеву. Ученица је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове године се
такмичила из математике и физике. Освојила је
прву награду на окружном такмичењу из
математике, а на Републичком такмичењу из
математике је освојила III награду, похвалу на
Међународном такмичењу „Кенгур без граница“
и I награду на математичком турниру
„Архимедес“. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“. Ове године је проглашена за најбољег
ученика разреда и генерације.

МАША ЖИВКОВИЋ

Кћи Ненада и Александре, рођена 24.
јула 2000. у Београду. Ученица је VIII-1
одељења ученика обдарених за математику. Ове
године се такмичила из математике и физике.
Члан je фотографске секције. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“.

МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ
Син Радована и Љиљане, рођен 15. априла 2000.
у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године се
такмичио из физике и математике. Освојио је
другу награду на окружном такмичењу из
физике и прву награду на окружном такмичењу
из математике. На републичком такмичењу из
математике похваљен је. На међународном
такмичењу „Кенгур без граница“ освојио је
трећу награду. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“.
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КРИСТИНА РАЈКОВИЋ

Кћи Даниела и Тање, рођена 28.
фебруара 2000. у Ваљеву. Ученица је VIII-1
одељења ученика обдарених за математику.
Ове године се такмичила из математике,
физике, хемије и биологије. Члан је
литерарне секције. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“.

НИНА МАТИЋ

Кћи Милана и Бојане, рођена 13. априла
2000. у Ваљеву. Ученица је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове године се
такмичила из физике, математике и енглеског
језика. На окружним такмичењима из физике и
математике освојила је прве награде, а на
државном такмичењу из физике трећу награду и
пласирала се на српску физичку олимпијаду за
основце.

МИХАИЛО ТИМОТИЋ
Син Марије и Предрага, рођен 21. априла
2001. у Ваљеву. Ученик је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године учествовао
је на такмичењима из математике, физике, хемије
и информатике. На државном такмичењу из
физике освојио је трећу, а из математике другу
награду и пласман на Српску математичку
олимпијаду. На међународном математичком
такмичењу „Кенгур без граница“ освојио је
златну медаљу.
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АНЂЕЛА РАНКОВИЋ

Кћи Татјане и Жељка, рођена 13.
децембра 2001. у Ваљеву. Ученица је VII-1
одељења ученика обдарених за математику.
Учествовала је на такмичењима из математике,
хемије и физике. Освојила је трећу награду на
окружном такмичењу из математике и
похваљена на окружном такмичењу из физике.
На међународном математичком такмичењу
„Кенгур без граница“ освојила је бронзану
медаљу.

Вања Митровић IV-5
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
VII разред
Тимотић Михаило - физика, математика, математика „Кенгур“
Станковић Лазар - физика, математика, математика „Кенгур“
Жујовић Лазар - математика
Лукић Никола - физика
Вићентијевић Виктор - физика
Матић Предраг - физика
Лукић Анђела - пливање
Ранковић Анђела - математика „Кенгур“
Филиповић Стефан - математика „Кенгур“
VIII разред
Мишковић Анђела - математика, математика „Архимедес“, математика
„Кенгур“, физика
Матић Нина - физика, математика, крос, енглески језик, биологија
Миловановић Милош - математика, математика „Кенгур“, физика,
информатика
Станковић Александар - математика „Кенгур“, физика
Ђурђевић Алекса - пливање, математика, биологија, Драмски студио
Добрић Иван - крос, математика
Живковић Маша - математика, физика
Јовановић Лука - математика, биологија
Марић Теодора - математика, физика, енглески језик, биологија
Новаковић Здравко - енглески језик
Пиргић Данко - математика
Рајковић Кристина - математика, хемија, биологија
Секулић Димитрије - биологија
Смиљанић Вукашин - математика, биологија, физика
Станић Алекса - математика, биологија, физика
Стојаковић Иван - математика, физика
I-1
Дамњановић Филип - физика, математика, физика „Наука младима“,
математика „Архимедес“
Огњеновић Марија - математика, хемија, хемија „Наука младима“
Радосављевић Ана - физика „Наука младима“, крос, кошарка
Арсенијевић Вукан - физика „Наука младима“, математика „Кенгур“
Живановић Кристина - хемија
Павловић Филип - крос
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Лазић Немања - српски језик, математика „Кенгур“
Бадовинац Богдан - физика „Наука младима“, математика „Кенгур“
I-2
Крстић Александар - хемија, књижевност, математика „Кенгур“
Гаврић Сава - биологија
Лескур Андреа - физика „Наука младима“, српски језик, крос, кошарка
Тадић Марија - физика „Наука младима“
I-3
Лазић Соња - пливање
Андрић Божица - пливање
Јовановић Јелена - руски језик
Шаренац Марко- кошарка
Вујић Емилија - кошарка
Марковић Љубица - српски језик, кошарка
I-4
Лончар Јелена књижевност
Драгојловић Наташа - пливање
Ђекић Доротеја - стони тенис
Вујић Милица - латински језик
Дамњановић Тара - тенис
Симић Алекса - Драмски студио
I-5
Добрашиновић Дуња - српски језик
Миливојевић Неда - кошарка
Ћирић Милош - хуманитарни рад
Ћирић Михајло - хуманитарни рад
I-6
Перишић Теодора - пливање
Катић Нина - кошарка
Мијаиловић Јована - кошарка
Табић Ивана - кошарка
I-7
Суботић Александра - латински језик
Глигоријевић Андрија - крос
Димитријевић Антоније - крос
Срећковић Тамара - крос
II-1
Пејић Раденко - физика, математика, математика „Кенгур“
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Васиљевић Никола - математика, математика „Архимедес“
Степановић Давид - математика „Кенгур“
II-2
Суботић Мила - математика
Чомић Данило - биологија, Драмски студио
Јоцић Бошко - крос
Вујић Лука - кошарка, Драмски студио
Маровић Никола - Драмски студио
II-3
Лесић Мина - српски језик
Марковић Мина - биологија, хемија, физика, стрељаштво
II-4
Цветановић Матија - латински језик
Тадић Јована - латински језик, српски језик
Бошкови Александра - руски језик
Милутиновић Анђелија - Драмски студио
II-5
Манојловић Матеја - латински језик, немачки језик
Радовановић Ања- немачки језик
Секулић Јана - Драмски студио
Пантелић Тијана - Драмски студио
Петрић Тина - Драмски студио
II-6
Станковић Нина - есеј
Мандић Надица - Драмски студио
Тимотић Филип - Драмски студио
II-7
Вујић Милутин - историја
Грачанин Ана - стони тенис, немачки језик
Томић Александар - кошарка
Вујачић Јанко - кошарка
Савић Тања - Драмски студио
III-1
Смолчић Теодора - физика
Лазић Сара - математика, астрономија, математика „Архимедес“
Милић Дамњан - астрономија
Поповић Кристина - астрономија
Панић Тијана - дебата
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III-2
Пантић Огњен - математика
Степановић Ђорђе - математика
Нинковић Никола - биологија
Мићић Милица - биологија, српски језик
Ђурић Милица - Смотра рецитатора, Драмски студио
Ђукић Димитрије - Драмски студио
Петровић Јован - Драмски студио, рецитаторска секција
Бурнић Ена - крос
Павловић Владимир - кошарка
Станишић Ирина - Драмски студио
III-3
Николић Лука - биологија, српски језик
Ивановић Лука - математика
Радовић Милан - астрономија
Исаиловић Стефан - географија, историја
Пешић Лука - кошарка
Обрадиновић Милица - кошарка
Марковић Ђорђе - Драмски студио
Николић Вељко - Драмски студио
III-4
Јовановић Даница - латински језик
Стефановић Марија - Смотра рецитатора, поетски конкурси
Ђурђина Марић - књижевност
Младеновић Дајана - кошарка
III-5
Јовановић Сара - књижевност
Глигоријевић Лука - пливање
Благојевић Никола - крос
Топличевић Миодраг - крос, кошарка
Бадовинац Павле - крос, кошарка
Ковачевић Андријана - есеј
Марјановић Стефан- кошарка
Марјановић Петар- кошарка
III-6
Тодоровић Марко - географија, српски језик, књижевност
Урошевић Маријана - књижевност, немачки језик
Здравковић Јана - Драмски студио, музичка секција
Аџић Јелисавета- Поетски конкурс „Десанка Максимовић“
Хаџић Јасмина - крос
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Симић Софија - Драмски студио
Миловановић Александра - Драмски студио
III-7
Мирковић Кристина - књижевност, крос, географија
Ликнић Неда - кошарка
Перић Биљана - кошарка
Тмушић Никола - Драмски студио
IV-1
Марковић Јелена - програмирање, физика, математика, литерарна
Милутиновић Вук - матаматика „Кенгур“, Драмски студио
Мркић Стефан - матаматика „Архимедес“, математика „Кенгур“, крос
Јевтић Ивана - физика, математика, српски језик
Ристић Сара - маратон, крос
Радовановић Тијана - литерарна секција
IV-2
Бирчанин Сара - физика
Вишић Јанко - Драмски студио
Димитрић Кристина - биологија, француски језик
Кандић Исидора - енглески језик, немачки језик
Лазаревић Милица - крос
Мијатовић Милош - пливање
Станаревић Тијана - биологија, француски језик
Старчевић Марко - филозофија
Радојчић Растко - Драмски студио
IV-3
Ал-Рагифи Аида - енглески језик, немачки језик
Бељић Јован - кошаркашка секција
Вујачић Никола - Драмски студио, хор, рецитаторска секција
Димитријевић Урош - филозофска секција, Драмски студио
Ђурђевић Сара - фото секција, новинарска, вршњачки едукатор
Ђорђевић Бојан - хор, музичка секција, рецитаторска секција,
Драмски студио
Катић Ненад - Драмски студио
Мартиновић Наташа - енглески језик
Нинковић Никола - енглески језик
Настић Милош - филозофска секција
Настић Игор - кошаркашка секција
Пантелић Илија - биологија, енглески језик
Стефановић Оливера - биологија, немачки језик
Сандић Радмила - немачки језик
Старчевић Марко - филозофија
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Томић Јована - српски језик
Романић Андреа - филозофска секција
IV-4
Божић Ивана - српски језик, хор
Богдановић Јелена - историја, литерарна секција
Вучићевић Јелена - енглески језик
Гентић Анђелка - историја
Ђуровић Урош - историја, српски језик, рецитаторска секција
Ђекић Исидора - енглески језик, српски језик
Ђујић Соња - рецитаторска секција
Јевтић Невена - руски језик, латински језик
Јовановић Светлана - српски језик, енглески језик, хор
Лукић Јована - енглески језик, хор
Милисављевић Нађа - енглески језик, новинарска секција
Николић Јована - енглески језик, немачки језик
Николић Милица - историја, немачки језик,српски језик, књижевност,
латински језик, енглески језик, новинарска секција
Перић Маја - енглески језик, немачки језик
Пјевчевић Исидора - енглески језик
Рафаиловић Катарина - француски језик, српски језик, енглески језик
Радовановић Александра - енглески језик, одбојка
Саватић Исидора - српски језик, енглески језик, Драмски студио
Тешановић Магдалена - енглески језик
Урошевић Катарина - шпански језик, енглески језик, рецитаторска секција
IV-5
Андрић Лазар - историја
Бранковић Лазар - Драмски студио, Фото секција, Ђачки Парламент, хор
Јовић Петар - историја
Јанковић Јована - Драмски студио
Лескур Ивона - енглески језик, Драмски студио
Милутиновић Марина - историја
Сакић Лазар - историја
Молеровић Оливера - одбојка
Милошевић Тамара - Драмски студио
Рабреновић Арсен - Драмски студио
Табаковић Ана - Фото секција
Томић Растко - музичка секција
IV-6
Бошњаковић Славица - хор
Белушевић Бојана - немачки језик
Васиљевић Невена - српски језик, енглески језик
Ђермановић Александар - енглески језик
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Ивковић Јелена - енглески језик
Лукић Тамара - српски језик
Николић Валентина - кошарка
Марковић Петар - енглески језик, Драмски студио
Остојић Бојана - немачки језик, енглески језик
Радовић Страхиња - хор
Савић Катарина - енглески језик
Тијанић Ања - историја
Томашевић Драгица - рецитаторска секција
Урошевић Урош - Драмски студио, хор
IV-7
Беловуковић Невена - француски језик
Вујић Милица - историја
Дринчевић Милица - стрељаштво
Ђокић Јована - енглески језик
Јевтић Наташа - историја, руски језик
Крунић Јелена - стрељаштво, шпански језик
Марјановић Ирина - Смотра рецитатора, рецитаторска секција,
Драмски студио, литерарна секција
Ормановић Јована - француски језик
Радојичић Мирена - српски језик
Радојичић Софија - одбојка
Добривојевић Ђурђија - Драмски студио
Петровић Сара - рецитаторска секција, Драмски студио
Станојловић Вукашин - рецитаторска секција, Драмски студио

ПОХВАЛЕ
VII разред
Белушевић Василије - Драмски студио
Вићентијевић Виктор - математика, хемија
Гајић Мина - физика, математика, хемија, Смотра рецитатора
Голубовић Јован - Драмски студио
Жујовић Лазар - физика
Лукић Анђела - физика
Лукић Никола - математика, хемија, информатика, Драмски студио
Матић Предраг - математика
Милосављевић Андреј - математика, Драмски студио
Радосављевић Марко - физика, математика
Ранковић Анђела - физика, математика, хемија
Тимотић Михаило - хемија, информатика
Тешић Ђорђе - техничко и информатичко образовање
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I-1
Огњеновић Марија - математика, информатика, физика, Смотра рецитатора
Дамњановић Филип - математика, хор
Додовић Матија - математика, физика, хемија
Савић Катарина - математика
Бадовинац Богдан - математика, физика
Савковић Милош - математика
Станојловић Филип - математика
Лазић Немања - математика
Живановић Кристина - математика, физика
Арсенијевић Вукан - математика, Смотра рецитатора
Радосављевић Ана - математика, физика
Грачанин Ђорђе - математика
Андрић Марко - математика
Милинковић Иван - математика
Лукић Милан - математика
Радић Ђорђе - математика
Пачарић Михаило - математика
Павловић Филип - математика
I-2
Крстић Александар - српски језик
Лескур Андреа - одбојка, рукомет, секција за енглески језик
Пуце Филип - хор, пливање
Станковић Матеја - хор
Вуковић Огњен - фудбал
Чулић Марија - новинарска секција
I-3
Адамовић Мина - хор
Вујић Емилија - рукомет, хор
Јовановић Јелена - књижевност
Јанковић Немања - хор
Јовановић Катарина - хор
Крунић Стефан - литерарна секција
Лазић Соња - хор
Мирковић Емилија - хор
Марковић Данијела - секција за руски језик
Марковић Матеја - хор
Марковић Љубица - физика
Петрић Вања - одбојка, литерарна секција
Рашевић Урош - физика
Цветковић Исидора - физика, хор
Томић Александра - рукомет
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I-4
Адамовић Тамара - секција за енглески језик
Аџић Ана - секција за енглески језик, хор
Бутарац Силвија - секција за енглески језик
Вучићевић Милица - секција за енглески језик
Вујић Милица - српски језик, секција за енглески језик, музичка секција
Драгојловић Наташа - секција за енглески језик
Дамњановић Тара - секција за енглески језик
Ђекић Доротеја - српски језик, хор, секција за енглески језик
Елек Матија - секција за енглески језик
Живковић Денис - секција за енглески језик
Лончар Јелена - српски језик, Драмски студио, Смотра рецитатора,
секција за енглески језик
Марић Богдан - секција за енглески језик
Павловић Андријана - литерарна секција, секција за енглески језик
Ристовић Нина - секција за енглески језик
Ранковић Лина - секција за енглески језик
Селенић Ксенија - секција за енглески језик
Симић Алекса - секција за енглески језик
Тешић Анђела - хор, Смотра рецитатора
Ћирић Анђела - хор, секција за енглески језик
I-5
Андрић Маријана - хор
Добрашиновић Дуња - француски језик, новинарска секција, хор
Ђорђић Коста - новинарска секција
Миливојевић Неда - хор
Симунић Ања - српски језик, француски језик
I-6
Бељић Тамара - одбојка, рукомет, латински језик
Глогиња Марко - хор, латински језик
Живковић Марија - одбојка
Јевтић Кристина - литерарна секција, географска секција, латински језик
Катић Нина- секција за енглески језик
Мијаиловић Јована - латински језик, литерарна секција, географска
секција, хор
Марковић Тамара - латински језик, географска секција
Ћук Јана - одбојка
Челић Бојана - одбојка
Сировљевић Јована - одбојка
Табић Ивана - рукомет
Панић Бојана - латински језик
Перишић Теодора - хор
Спасојевић Ивана - латински језик, секција за руски језик
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Стојановић Милош - секција за руски језик
Станковић Иван - латински језик
Савковић Михаило - латински језик, географска секција
Филиповић Милица - латински језик, географска секција
Тодоровић Драгица - географска секција, хор
I-7
Томић Марија - књижевност
Срећковић Тамара - одбојка
Палавестрић Јелена - одбојка, историја
Милошевић Неда - српски језик
Ђурић Мина - српски језик
Карадаревић Бојана - историја
II-1
Васиљевић Никола - информатика
Ненезић Огњен - информатика
Ножица Анђела - хемија
Марковић Наталија - волонтерски рад
Милошевић Данило - музичка секција
Прашчевић Марко – фото-секција
II-2
Васиљевић Алекса - секција за енглески језик
Вујић Лука - секција за енглески језик
Ђурашиновић Дејан - географска секција, физика
Евтић Ана - шпански језик, секција за енглески језик, Драмски студио
Лазаревић Сара - физика, географска секција
Чомић Данило - секција за енглески језик
Јоцић Бошко - немачки језик
Миловановић Лена - секција за енглески језик
Михаиловић Боривоје - одбојка, секција за енглески језик
Маровић Никола - музичка секција, рецитаторска секција
Петровић Ивана - секција за енглески језик
Панић Сања - хор
Суботоћ Мила - секција за енглески језик
Тешић Александра - секција за енглески језик
Терзић Младен - секција за енглески језик
Улемек Ана - математика, секција за енглески језик
II-3
Вуковић Јована - географска секција
Богдановић Милан - географска секција
Лесић Мина - хемија, секција за енглески језик
Ристић Ивона - волонтерски рад, секција за енглески језик, музичка секција
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Панић Анђелка - волонтерски рад, географска секција, секција за
енглески језик, Распевана гимназија
Петровић Ана - волонтерски рад, секција за енглески језик
Ђурђевић Јана - новинарска секција, хор, секција за енглески језик,
музичка секција
Стаменковић Вања - новинарска секција, хор, секција за енглески
језик, музичка секција
Јовић Анђела - новинарска секција, географска секција
Алексић Марко - географска секција, музичка секција
Живановић Јелена - географска секција
Мијатовић Исидора - хор, секција за енглески језик, музичка секција
Пантелић Јована - секција за енглески језик, географска секција
Станимировић Јелена - секција за енглески језик
Томић Обрад - секција за енглески језик
Тулимировић Катарина - секција за енглески језик
Урошевић Александра - секција за енглески језик, музичка секција
II-4
Аничић Сара - волонтерски рад, фото секција, секција за енглески
језик, Драмски студио
Бошковић Александра - литерарна секција, секција за енглески језик,
лингвистичка секција
Вулетић Кристина - секција за енглески језик
Живановић Александра - секција за енглески језик
Живановић Лука - секција за енглески језик
Јаковљевић Ана - секција за енглески језик
Јовановић Огњен - секција за енглески језик
Јовановић Сања - волонтерски рад
Јукић Мина - волонтерски рад, шпански језик, секција за енглески језик
Крстић Анастазија - секција за енглески језик
Максимовић Јована - волонтерски рад, музичка секција, секција за
енглески језик
Марковић Дуња - волонтерски рад, секција за енглески језик
Матић Милица - секција за енглески језик
Мирковић Ива - новинарска секција, секција за енглески језик
Милутиновић Анђелија - књижевност, музичка секција, секција за
енглески језик
Обреновић Ђурђа - секција за енглески језик
Поповић Исидора - волонтерски рад, новинарска секција, секција за
енглески језик
Радовић Софија - волонтерски рад, шпански језик, секција за енглески језик
Симић Анђела - секција за енглески језик
Тадић Јована - секција за енглески језик, литерарна секција
Тимотић Катарина - секција за енглески језик
Цветановић Матија - лингвистичка секција, литерарна секција, хор,
секција за енглески језик
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II-5
Андрић Душица - француски језик
Богдановић Михаило - немачки језик, Драмски студио
Ђурђевић Ана - волонтерски рад, француски језик
Ђурашиновић Тодора - Драмски студио, француски језик, музичка
секција, секција за енглески језик
Ерчић Милан - одбојка, немачки језик
Јовановић Јелена - француски језик
Јанковић Јелена - француски језик
Крстић Милица - француски језик
Крстић Андријана - француски језик
Манојловић Матеја - волонтерски рад, географска секција,
фото- секција, хор, Драмски студио
Милисављевић Милица - француски језик
Церовић Миња - француски језик
Савић Тамара - француски језик
Секулић Јана - француски језик, секција за енглески језик, музичка секција
Радовановић Ања - секција за енглески језик, музичка секција
Павловић Виктор - немачки језик
Пантелић Тијана - француски језик, секција за енглески језик
II-6
Мандић Надица - Смотра рецитатора
Тимотић Филип - Смотра рецитатора, немачки језик, хор
Жуњић Марко - историја
Брдарић Невена - српски језик, немачки језик
Крунић Катарина - шпански језик, секција за енглески језик
Станковић Нина - секција за енглески језик, музичка секција, Драмски студио
II-7
Арсенић Никола - енглески језик
Богдановић Александра - хор
Вуковић Ђорђе - немачки језик
Вујачић Јанко - енглески језик
Димитријевић Настасија - географска секција
Матић Петар - енглески језик
Мандић Нађа - хор, Драмски студио
Рабреновић Миља - немачки језик
Савић Тања - књижевност, географска секција, секција за руски језик,
Смотра рецитатора
Шупета Павле - енглески језик
III-1
Лазић Сара - физика, математика, информатика, хемија
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Веселиновић Милош - физика
Панић Тијана - физика, математика, литерарна секција, хор
Поповић Кристина - математика, информатика, литерарна секција
Смолчић Теодора - информатика, хемија
Рњак Никола - одбојка
Обрадовић Магдалена - српски језик
III-2
Јокић Алекса - пливање, литерарна секција, немачки језик, хор
Николић Сара - књижевност
Мићић Милица - литерарна секција, хор, музичка секција
Пантић Огњен - Светосавска трка, немачки језик
Станишић Емилија - фото секција, музичка секција
Станишић Ирина - рецитаторска секција
Обрадовић Милица – фото-секција
Петровић Јован - музичка секција, рецитаторска секција
Стевић Тамара - литерарна секција
Ристић Хана - секција за енглески језик, хор
III-3
Дивнић Јелена - математика
Јовановић Константин - одбојка
Николић Никола - одбојка
Обрадиновић Милица - одбојка, рукомет, новинарска секција
Николић Лука - новинарска секција, литерарна секција
Станаревић Невена - биологија
III-4
Анђелић Анђела - волонтерски рад, музичка секција, Драмски студио
Ашковић Ксенија - немачки језик
Јовановић Даница - француски језик, латински језик
Јоксимовић Огњен - латински језик
Јанковић Маријана - немачки језик
Милановић Лара - Драмски студио
Милиновић Марија - волонтерски рад, музичка секција, Драмски студио
Марић Ђурђина - француски језик, латински језик
Петровић Јаков - немачки језик
Стефановић Марија - Драмски студио, музичка секција
III-5
Јовановић Сара - српски језик, француски језик, новинарска секција,
музичка секција, литерарна секција
Глигоријевић Лука - литерарна секција
Ковачевић Андријана - српски језик, новинарска секција
Чарапић Андријана - књижевност, француски језик
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Марјановић Петар - одбојка
Мирковић Милица - литерарна секција
Степановић Александар - литерарна секција
Жујовић Дуња - одбојка
Прерадовић Бојана - новинарска секција
Топличићевић Миодраг- литерарна секција
Шарчевић Тамара - музичка секција, литерарна секција
III-6
Аџић Јелисавета - литерарна секција, секција за енглески језик
Гајић Богдана - секција за енглески језик
Јеринић Ана - секција за енглески језик
Здравковић Јана - хор
Миловановић Александра - секција за енглески језик, Ђачки парламент
Петровић Димитрије - литерарна секција, секција за енглески језик
Симовић Јелена - литерарна секција
Симић Софија - Смотра рецитатора
Седларевић Анђела - књижевност
Хаџић Јасмина - Светосавска трка
Тодоровић Марко - волонтерски рад, литерарна и лингвистичка секција
Урошевић Маријана - волонтерски рад, секција за енглески језик
III-7
Андрић Јелена - волонтерски рад, литрарна секција
Ашковић Невена - шпански језик, секција за енглески језик
Арсић Катарина - секција за енглески језик, литерарна секција
Глоговац Катарина - секција за енглески језик
Јовичић Славка - секција за руски језик
Каљевић Невена - шпански језик, новинарска секција, секција за
енглески језик
Ликнић Неда – литерарна, новинарска, секција за енглески језик
Лазић Анђела - секција за енглески језик
Мирковић Кристина - српски језик, географија, крос, немачки језик
Павловић Милица - шпански језик
Перић Биљана - одбојка, рукомет, секција за руски
Поповић Теодора - секција за енглески језик
Радојичић Милица - секција за руски језик, немачки језик
Радојковић Александра - књижевност, немачки језик, литерарна секција
Радовић Јелица - шпански језик
Ристић Катарина - секција за енглески језик
Станчић Ирена - секција за енглески језик
Теофиловић Милош - секција за руски језик, секција за енглески језик
Тмушић Никола - Смотра рецитатора
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АНДРИЋ
др ВОЈИСЛАВ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

9. БЕЛИЋ МИЛОРАД

7.

МИЛИНКОВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ
8.
СТАНИЦА

професор

професор
36

Историја: I-6,7; II -4,6,7; III-2,5,6;
IV-4

36 Математика: I-7; II-6,7; III-3; IV-3

36
III-3

38

професор

6. ПЛЕМИЋ ЈОВАН

39 Физика: I-1,2,6,7; III-2,3,5

III-1

39 Математика: I-6; II-3,4; III-5; IV-2,5 IV-2

професор

ВЕЉОВИЋ
МИЛАДИН

4.

39 Физика: VII; VIII; I-3,4; III-1,6,7

5. ПОШАРАЦ МИЛЕНА професор

професор

СТОЈАКОВИЋ
ПРЕДРАГ

Сарадник у настави

Библиотекар

Летопис

Социологија: III-1; IV-2,3,4,5,6,7
39 Грађанско васпитање: II-1,2 ;
III-1,2,3,4,5,6,7

професор
магистар

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ

39 Геометрија: II-1

РАЗ.
СТА.

Директор школе
Председник УО Модерне галерије
Ваљево
Члан УО Друштва математичара
Србије

НАСТАВА (РАЗРЕДОДЕЉЕЊЕ)

професор
доктор
наука

ЗАНИМАЊЕГОД
И ЗВАЊЕ РС

3.

2. БОЖИЋ мр ЈОВАНКА

1.

Ред.
бр.

НАСТАВНИ КАДАР
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ЦРНОБРЊА
ОЛИВЕРА
ВИДАКОВИЋ
14. ЦВРКОТИЋ
АНЂЕЛКА

професор

професор

ДЕСПОТОВИЋ
ЈЕЛЕНА

НИКОЛИЋ
СВЕТЛАНА

16.

17.

18. ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА професор

професор

професор

15. ТОМИЋ ИВАНКА

13.

Члан Државне комисије за
II-2 математичка такмичења, члан УО
Друштва математичара Србије

Анализа са алгебром: I-1; III-1
Математика: II-2,5

31 Психологија: II-1,2,3,5,6,7; III-4

Помоћник директора, тренер модератор
пројекта „Развионица“, Интер-ресорна
комисија Скупштине града Ваљева

32 Математика: I-3,4; II-5; III-2,7 ; IV-7 IV-7 Члан Школског одбора

I-3

II-5

II-1

Члан жирија Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“
I-4 Члан комисије за друштвене
делатности и образовање
Скупштине Града Ваљева

Српски језик и књижевност: II-4,5;
IV-5,6

33 Биологија: I-2,3,6,7; II-5,6,7; IV-1,3

33

33

33 Физика: I-5; II-1,2,3; IV-1,2

професор
мастер

професор

Српски језик и књижевност:
III-1,2,6
34
Књижевност: I-4
Реторика и беседништво: IV-4

професор

ЈОВАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ

11.

12. ВАШ ВЕРА

35 Хемија: I-3,6,7; II-2,3,5,6,7; III-1

професор

КОВАЧЕВИЋ
РАДИША

10.

Рачунарство и информатика: I-1,5; III-1
Техничко и информатичко
образовање: VII
35
I-5
Основи информатике: VII
Програмирање и програмски
језици: III-1
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РОМАНОВИЋ
мр МИЛОМИР

професор
магистар

професор

професор

професор

22. РАДИЋ ЈАСМИНА

23. КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ

професор

професор
магистар

25. РАКИЋ МИРЈАНА

МИЛИСАВЉЕВИЋ
мр МИЛЕНА
ЂУРЂЕВИЋ
27.
СНЕЖАНА
МИЛОВАНОВИЋ
28. АВРАМОВИЋ
ВЕРИЦА

АВРАМОВИЋ
29.
ГОРДАНА

26.

психолог

професор

професор

професор

24.

СТАНОЈЕВИЋ
МОМИР

21.

МАРИНКОВИЋ
ТАТЈАНА

20. НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР професор

19.

Биологија: I-5; II-2,3; III-1,2,3,5;
IV-2

22 Грађанско васпитање: II-6

22

Српски језик и књижевност: I-1;
III-4,5,7
Физичко васпитање: VIII;
23
I-1,2,3,4,5,6,7; III-1,3,4,6
24

Рачунарство и информатика: II-1
30 Програмирање и програмски
језици: IV-1
Хемија: VIII; I-1,2,5; II-1,4; III-2;
27
IV-2,3
Француски језик: I-2; III-3
27
Латински језик: I-6; III-4

30 Енглески језик: I-2,4,6; III-1,6

30 Енглески језик: II-1,3,5,6; IV-4,5

Ликовна култура: I-2,3,4,5,6,7;
II-2,3,6,7; III-4,5,6,7
Географија: VII; I-1,2,3,4,5,6,7;
31
III-2,5
31

II-3

III-6

III-4

III-2

Управни одбор ACCD-a и
„Удружења психолошких саветника
Србије“, Комисија за интегралну
социјалну политику Града Ваљева

Заменик председника Школског
одбора

Администратор академске мреже

Члан црквеног хора „Хаџи Рувим“,
Председник ИО синдиката
I-6
Ваљевске гимназије
Судски тумач за енглески језик

Судски тумач за енглески језик
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професор

професор

професор

ГРАЧАНИН
ДРАГИЦА

МАРИНКОВИЋ
БИЉАНА

ГОЛУБОВИЋ
ДАНИЈЕЛА

34.

35.

36.

МАРИЈАНАЦ
СЛАЂАНА

професор

професор

39. КРИСТИЋ НАТАША

40.

професор

38. ИЛЧИЋ МИЛА

37. ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН професор

педагог

Латински језик: IV-4
Француски језик: II-3,5; IV-2,4,7

16

16

Руски језик: I-3,6; II-2,4,7; III-3,7
Грађанско васпитање: II-5,7; IV-1,6

Ликовна култура : II-4,5; IV-4,5,6,7
Визуелне уметности: VII-1; VIII-1

17 Географија: II-6

Српски језик: I-4
18 Српски језик и књижевност:
I-2,5,6; III-3
Физичко васпитање: VII-1, VIII-1,
17
III-2,5,7; IV-1,2,4

18

19 Немачки језик: II-2,4,5,6; IV-4,5

Грађанско васпитање: VII-1;
21
VIII-1

21 Немачки језик: VII; I-2,4,5; III-2,4

професор

Судски тумач за руски језик

У Ваљевској гимназији ангажована
са 10% радног времена

III-5 Помоћник директора

Председник УО Центра за социјални
рад, Скупштина Црвеног крста,
тренер модератор пројекта
„Развионица“, UPSTREAM пројекат
Координатор PASCH-пројекта
II-6
Гете- института
Координатор испит Delf,
IV-4 координатор билингвалног одељење
2014/15.

Судски тумач за немачки језик

II-4 Судски тумач за француски језик

Француски језик: II-4,5,6,7
Латински језик: I-2,3;

21

професор

III-7

Историја: I-1,2,3,5; II-1,5;
III-4,7; IV-5

21

професор

МОМЧИЛОВИЋ
33.
ЈАСМИНА

УРОШЕВИЋ
СНЕЖАНА
ТАНАСИЈЕВИЋ
31. ВУКСАНОВИЋ
БИЉАНА
МИРКОВИЋ
32.
КАТАРИНА

30.
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професор

професор
мастер

49. ЕРЧИЋ БИЉАНА

БУДИМИРОВИЋ
МАРИЈАНА

50.

14

15

Рачунарство и информатика: VIII;
I-2,7; II-3; III-2; IV-2,3

Српски језик и књижевност: II-2,7;
IV-4,7

15 Енглески језик: II-4; IV-2,3,4;

професор

САБОТКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР

48.

15 Француски језик: I-4,5,7; III-4,5

16 Географија: II-1; III-3,6,7

Рачунарство и информатика: I-3;
II-2,5,6; III-3,4; IV-5

професор

професор

МАЈСТОРОВИЋ
МИЛКА

44.

16

47. ПЕРИЋ БРАНКИЦА

професор

ЈЕВТИЋ
АЛЕКСАНДРА

43.

16 Биологија: VII,I-5; III-4,6,7

Српски језик и књижевност: II-6;
IV-1,3
16
Српски језик: II-4
Увод у општу лингвистику: IV-4
Физичко васпитање: I-1,2,3,4,5,6,7;
15
III-3,5,6,7

професор

42. НЕШКОВИЋ НАДА

Анализа са алгебром II-1
Линеарна алгебра са аналитичком
16 геометријом: III-1
Математика: I-2; IV-6
Рачунарство и информатика: II-5

професор
мастер
45. ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА
специјали
ста
СЕВИЋ
46.
професор
АЛЕКСАНДАР

професор

ДАШКОВИЋ
41. МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

II-7

I-7

IV-5

I-2

Кондициони тренер КК „Металац“

Педагошки саветник

У Ваљевској гимназији ангажована
са 40% радног времена
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професор

професор

52. НОВОСЕЛ АНИТА

ДОМАНОВИЋ
БИЉАНА

13

професор
мастер

професор

професор

професор

професор

професор

професор
мастер

56. ЛУКИЋ НЕВЕН

ВЕСЕЛИНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР

58. МИТРОВИЋ ГОРАН

ПРОДАНОВИЋ
ОЛИВЕРА

60. МИЛИЋ СЛАВИЦА

61. НИКОЛИЋ РОМИНА

ВЕСЕЛИНОВИЋ
ИВАНА

62.

59.

57.

Веронаука: VII; VIII; I-1,2,4,5;
II-2,4,5,6; III-2,6,7; IV-1,3,4,7

Веронаука: I-3,6,7; II-3,5,7;
III-1,3,4,5; IV-2,5,6

Рачунарство и информатика: I-4,6;
II-4,7; III-4,6,7

Устав и права грађана: III-1,4;
IV-2,3,5,6,7

Шпански језик: I-2,6; II-2,4,6;
III-4,7; IV-4,7;

Рачунарство и информатика:
III-5,6,7

10

10

Немачки језик: I-3,6 ; II-3,7;
III-3,6,7; IV-2,3,6

Филозофија: III-2,3,4,5,6,7;
IV-1,2,3,5

11 Хемија: VII ; I-4; III-3

11

12

13 Филозофија: IV-4,6,7

13

професор

54.

13

14

14 Енглески језик:VIII; II-4,7; IV-1,7

Математика: I-1,5; III-6
14 Геометрија: VIII; I-1
Нумеричка математика: IV-1

професор

БУДИМИРОВИЋ
НЕНАД
ЈЕВТИЋ
55. СТОЈАНОВИЋ
БРАНКА

53.

професор

51. ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ

Члан извршног одбора Друштва за
примењену и математичку логику

У Ваљевској гимназији ангажована
са 40% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажована
са 20% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажован
са 40% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажован
са 40% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажован
са 70% радног времена

Члан Школског одбора

У Ваљевској гимназији ангажована
са 30% радног времена

IV-6 Судски тумач за немачки језик

IV-3

IV-1

I-1
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СТЕФАНОВИЋ
МАРИЈАНА
МАРКОВИЋ
64.
МИРОСЛАВ
10 Геометрија: VII
Српски језик и књижевност: VIII;
9 II-1,3
Kњижевност: IV-4

професор

професор
мастер

СТЕФАНОВИЋ
РУЖИЦА

професор

професор

професор

72. ПОПОВИЋ МИЛАН

73. ЂУРИЋ ДРАГАН

5 Биологија: VIII; II-4

Алгебра: VII; VIII,
6 Вероватноћа и математичка
статистика: IV-1
Српски језик и књижевност: VII;
5 I-3,7
Српски језик: III-4

6 Енглески језик: III-4;

професор

Историја: VII; VIII; I-4,5; II-2,3,5;
III-3; IV-6,7

7 Физика: I-5; II-4,6,5,7; IV-1,3,5,6,7

7

8 Немачки језик: VII; I-4,5

професор

професор

професор
мастер

71. ЋИРОВИЋ ВЕЉКО

69.

СТЕФАНОВИЋ
ПРЕДРАГ
АНДРИЋ
70. НЕСТОРОВИЋ
НАТАША

68.

67. ВИТОРОВИЋ ИВАНА

8 Анализа са алгебром: IV-1

10 Геометрија: II-1

професор

66. МИШИЋ ВЛАДИМИР професор

65. ГЛУШАЦ КРУНА

63.

У Ваљевској гимназији ангажована
са 40% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажована
са 50% радног времена

Ангажован по уговору

У Ваљевској гимназији ангажован
са 20% радног времена

Администратор школског сајта,
VII председник Подружнице
математичара Ваљево

VIII

Ангажован по уговору

Ангажована по уговору
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2
2

професор

професор
мастер

професор
мастер

професор
мастер

професор

професор

професор
мастер

професор
мастер

76. КОЈИЋ БОЈАНА

МИРКОВИЋ
НАТАША

ДАМЊАНОВИЋ
ЈЕЛЕНА

МИЛОСАВЉЕВИЋ
ИВАНА

ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
КАТАРИНА

ЖИВКОВИЋ
КАТАРИНА

78.

79. ГАЈИЋ АНА

ЈАНКОВИЋ
ВЛАДИМИР

77.

80.

81.

82.

83.

Српски језик и књижевност: II-2,7;
IV-4,7

Музичка култура: VII; I-2,7;
II-2,3,4; III-4,5,6

1 Немачки језик: VII; I-4,5

1 Енглески језик: I-1,3,5; III-2,3,4

2

2

Италијански језик: I-4,6; II-2,4,6;
III-3,7

Музичка култура: VII; I-3,4,5,6;
II-5,6,7; III-7; IV-4,5,6,7

2 Основи превођења: III-4

3 Географија: VIII; II-2,3,4,5,7

3 Енглески језик: VII; I-7; III-5

професор

75.

МИШКОВИЋ
АНДРЕА

4 Енглески језик: I-4; II-2; III-7; IV-6

професор
мастер

74. ЋИРОВИЋ МИРКА

У Ваљевској гимназији ангажована
са 50% радног времена на замени

Ангажована на замени

У Ваљевској гимназији ангажован
са 40% радног времена на замени

У Ваљевској гимназији ангажована
по са 10% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажована
са 60% радног времена на замени

У Ваљевској гимназији ангажована
са 20% радног времена

Разредни старешина за ванредне
ученике

У Ваљевској гимназији ангажована
са 50% радног времена
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Колектив Ваљевске гимназије 22.VI 2015. године

СТАТУС ОСТАЛИХ ПРОФЕСОРА И РАДНИКА
ШКОЛЕ
ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС:
1.
2.
3.

Споменка Нешковић, професор енглеског језика, због одласка у пензију
Мирослава Пантовић, професор филозофије, због одласка у пензију
Милена Урошевић, помоћни радник, због одласка у пензију

НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ:
1. Неда Думић, професор музичке културе
2. Ивана Виторовић, професор немачког језика
3. Смиљана Милановић, професор енглеског језика

РАДНИЦИ КОЈИ СУ РАДИЛИ ПО УГОВОРУ О
ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ДО 30% ОД ПУНОГ РАДНОГ
ВРЕМЕНА:
1.
2.
3.
4.

Владимир Мишић, професор анализе са алгебром
Мирослав Марковић, професор геометрије
Maријана Стефановић, професор геометрије
Сузана Мишковић, професор јапанског језика и књижевности

ВАННАСТАВНИ РАДНИЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Неда Милошевић, секретар школе, на неплаћеном одсуству од 1. II 2015.
Биљана Савић, секретар школе, ангажована по уговору од 1. II 2015.
Нада Маријановић, материјални књиговођа
Радован Селенић, домар
Светлана Мојић, помоћни радник
Зофиа Радосављевић, помоћни радник
Љубинка Јовановић, помоћни радник
Слађана Живковић, помоћни радник
Бранка Васиљевић, помоћни радник
Весна Мијаиловић, помоћни радник
Соња Милошевић, помоћни радник
Живорад Ерић, помоћни радник
Душко Арсић, помоћни радник

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2011-2015.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Драги матуранти,
Поштовани и поносни родитељи,
Уважене колегинице и колеге,
У вртлог неизвесности, у живот пун узбрдица и низбрдица, у
суочавање са многобројним изазовима, данас из клупа наше Ваљевске
гимназије полази још једна, сто четрдесет прва генерација ваљевских
гимназијалаца и сто друга генерација матураната Ваљевске гимназије.

Порука матурантима

Драги матуранти, честитам вам успешан завршетак гимназијског
образовања, а вашим родитељима и вашим породицама одајем признање и
исказујем захвалност за четворогодишњу успешну сарадњу и заједничке напоре
да ваше образовање и васпитање буду што плодоноснији. Честитам и
захваљујем се и вашим разредним старешинама и професорима који су сигурно
умногоме допринели да оптимално напредујете у знањима, умењима и
вештинама, у откривању, неговању и усмеравању ваших склоности и талената.
Велики Њутн је написао: „То што знамо је капљица. То што не знамо
је море“. Овај цитат сам употребио да потврдим нашу народну мудрост
„Човек се учи док је жив“, а са намером да вам пожелим да број капљица
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вишеструко умножите, а море незнања смањите на што је могуће мању меру,
учите стално и свакога дана, у сваком погледу помало напредујте.
Одабрао сам да нагласим знање, али бих једнако могао говорити и о
другим важним универзалним вредностима које смо се трудили да понесете из
наше школе и ваше породице, јер сам сигуран да свест о љубави, раду,
креативности, слободоумности, посвећености, хуманизму и многим другим
вредностима, као одредницама свестрано оформљене личности, живе у вама
као идеје које ће вас водити ка бољој личној и колективној будућности.
Драги матуранти,
Уместо многобројних порука које сам упућивао ранијим генерацијама
матураната, вама желим да искажем само једну, али вредну, при чему ћу
парафразирати још једног великана светске културе – Лава Николајевича
Толстоја: „Човек је као разломак у коме бројилац представља онолико колико
он истински вреди, а именилац онолико колико субјективно мисли да вреди“.
Како је ова сентенца у сфери моје математичке професије подсетићу вас да што
је именилац већи, разломак је мањи. Зато вам желим и препоручујем да вредно,
амбициозно, осмишљено и константно радите на увећавању бројиоца, а самим
тим и вредности свог разломка. О увећању имениоца потрудиће се други, јер у
Србији већ има пуно оних који брину туђу бригу, али како у некој од својих
балада рече Ђорђе Балашевић „Завист треба и заслужити“.
Неправедно би било, а да вам се бар једном реченицом не захвалим
на достојном репрезентовању наше школе и нашег града на такмичењима,
смотрама, фестивалима… и многобројним успесима и наградама које сте
притом постигли, проносећи славу наше школе, улазећи у историју Ваљевске
гимназије, дајући значајан допринос њеној величанственој традицији.
Тешко је у оваквим тренуцима, сигурно свечаним и лепим, али ипак
помало и тужним, јер се растајемо од још једне генерације ваљевских
гимназијалаца, не пустити и пар суза. Отеће се понека и из ока вашег старог
директора, срећног и поносног, што нашем граду и Србији Ваљевска
гимназија дарује још једну дивну генерацију младих и широко образованих
људи и тужном што ће, ако се нешто у Србији не промени, најбољи од вас
своје знање и креативност поклонити неком другом, а не нашем народу.
И за сам крај, цитираћу ваљевску гимназијалку – универзитетског
професора др Драгицу Павловић - Бабић, која је једном приликом написала:
„Нема школе која мирише тако лепо и тако посебно као наша Ваљевска
гимназија. И не постоји ниједно друго место на коме увек имаш осамнаест
година и где осећаш да можеш све“.
Срећан вам пут у нове победе и нека вас на том тешком и не баш
једноставном путу прате љубав, знање, вера и нада. И кад год замиришу неке
липе, сетите се ових наших поред Колубаре. И не заборавите вашу Ваљевску
гимназију. Њена врата су вам увек широм отворена.
Ваш директор, Војислав Андрић

240

ПОРУКА МАТУРАНАТА
Поштовани професори, родитељи и гости,
Част ми је да стојим овде пред вама и имам прилику да вам се обратим.
На самом почетку желим да се у име своје генерације захвалим свим
професорима. Волела бих да имам времена да се обратим свакоме од њих
појединачно и упутим им речи захвалности и похвале, али верујем да они већ
знају колико ми значи, свима нама, њихова помоћ, подршка и то што су нас
учили да препознамо прави пут у овим тешким временима.
Захваљујем се и др Војиславу Андрићу, човеку који је срце и мозак
Ваљевске гимназије и који је уложио
много труда и воље да наша Гимназија
буде оно што је данас, који нам је омогућио најбоље услове за рад и богато
наградио сваки успех.
Желим да се захвалим
педагошкој служби јер нам је помогла
да пребродимо тешке тренутке и
проблеме и изградимо себе као боље,
зрелије и снажније људе.
Захваљујем се и другим
запосленима у Ваљевској гимназији,
а посебно чика Мићку и госпођи
Нади, јер су били уз нас и делили са
нама наше успехе.
Желим да се захвалим и
ученицима јер су уткали своју младост
и ентузијазам у историју Ваљевске
гимназије, прославили нашу школу на
бројним такмичењима, а знам да је и
њима Гимназија пружила мноштво
незаборавних тренутака.
На крају, али не и мање важно, захваљујем се својој породици и породицама
других ученика што су нас бодриле, снажиле и помагале нам да истрајемо на
трновитом путу до знања.
Морам напоменути да Ваљевска гимназија није само зграда у Вука
Караџића број три, Ваљевска гимназија су сви они људи којима сам се вечерас
захвалила. Ваљевска гимназија је у свим пријатељствима која су овде склопљена,
а која су се одржала. Ваљевска гимназија је у знању које исијава на факултетима.
Још једном хвала свима.
Јелена Марковић, ђак генерације
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СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
,,Свет се окреће према теби. Непогоде
се стишавају. Ти си у мислима...
Храброст је љубав једноставна као правда...
Она ће звездама да влада.“
Петар Пајић
Дођоше у своју школу и поновише: „Светлост ослобођена ватре у срцу
ми сија“.
Да ће љубав успети и створити хармонију потврдише им
добродошлицом директор школе др Војислав Андрић и рецитатори: Милица
Ћурић III-2, Никола Тмушић III-7, Марија Огњеновић I-1, Вукан Арсенијевић
I-1, Ирина Марјановић IV-7, Анђела Тешић I-4, Марија Стефановић III-4 и
некадашњи гимназијалац Новица Параментић,. Заблисташе успомене додиром
гимназијског албума „Први век Ваљевске гимназије“ Миливоја Милинковића.
Да ће глас и музика „звездама да влада“ уверише их Јана Здравковић III-6, Бојан
Ђорђевић IV-3, Никола Маровић II-3 и Матеја Манојловић II-5.
Памти се да:
30. маја 2015. прослави 50 година матуре генерација 1961/65.
20. јуна 2015. прослави 45 година матуре генерација 1966/70.
20. јуна 2015. прослави 40 године матуре генерација 1971/75.
6. јуна 2015. прослави 35 годинa матуре генерација 1976/80.
30. маја 2015. прослави 30 година матуре генерација 1981/85.
13. јуна 2015. прослави 25 година матуре генерација 1986/90.
13. јуна 2015. прослави 20 године матуре генерација 1991/95.
27. јуна 2015. прослави 10 године матуре генерација 2001/05.

ДОМЕТИ
,,Нема школе која мирише тако лепо и тако посебно као наша.
Не постоји ниједно друго место на коме увек имаш осамнаест
година и где осећаш као да можеш све.“
др Драгица Павловић Бабић
Генерације ваљевских гимназијалаца често покрећу једну лепу, али
осетљиву и за тачан одговор прилично тешку тему: Која генерација ђака
Ваљевске гимназије је најбоља?
Генерација Ваљевске гимназије 1976-1980. је поводом обележавања
тридесет пете годишњице своје матуре, на ово питање одговарила „Дометима“
серијом програма који су имали за циљ да покажу само део стваралаштва своје
генерације. Без претенциозности да каже „ево наша генерација је најбоља“, али
са жељом да покаже шта су неки генерацијски домети и са амбицијама да
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актуелним гимназијалцима прикаже само неке своје успешне представнике, а
остале генерације ваљевских гимназијалаца позове и подстакне да сличним
манифестацијама обележе своје матурске јубилеје и на тај начин обогате
културну и научну активност наше школе.

Генерација 1976-1980. на прослави 35 година матуре

У оквиру „Домета“ реализован је низ трибина, предавања, промоције... Ученицима и професорима Ваљевске гимназије и грађанима Ваљева
своје домете у области науке и културе представили су: др Драгица Павловић
Бабић, директор Института за психологију на Филозофском факултету у
Београду; мр Вељко Јовановић - супервизор истраживачког тима за
испитивање Марса у НАСИ (предавање реализовано посредством Интернета
директно из Пасадене - САД); др Драган Лазић, редовни професор
Машинског Факултета у Београду; Дарија Ранковић, новинар Колубарских
електронских новина; Бранко Антонић, глумац Градског позоришта „Абрашевић“ и новинар; др Драган Васиљевић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду; др Марко Ђурђевић, професор Правног факултета
у Београду; Душан Арсенић, ахитекта, дизајнер, карикатуриста, сценограф и
др Јордан Лазаревић, лекар ваљевске болнице.
Позивамо остале генерације ваљевских гимназијалаца да се придруже
овој успешној генерацији својим дометима.
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ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ
МИРОСЛАВА ПАНТОВИЋ
Давне хиљаду деветсто седамдесет и неке, у Ваљевску гимназију
крочила је сићушна млада жена снажног карактера - Мирослава Мира
Пантовић. Њена лична и професионална биографија у вези је са Ваљевском
гимназијом у којој је провела свој радни век.
Индивидуалац, снажне воље,
била је дугогодишњи професор логике и
филозофије и руководилац Дебатног
клуба. Учила је младе вештини вођења
дебате, као и начинима како да добро
аргументују
и
заступају
свако
становиште, без обзира на свој лични
став. Своје колеге је врло често мудро
саветовала како да ствари сагледавају из
различитих углова. Систематично и
рационално, учила је ђаке да мисле
својом главом и логички расуђују. Тако
је васпитавала генерације младих учећи
их да се изборе са изазовима које живот
носи. На самом крају своје каријере
ухватила се у коштац с тешким
задатком, писањем уџбеника Логике.
Тако је било све до јула 2014. када је
отишла у пензију.
Ученици професорке Мирославе
Пантовић увек су спремно истицали како су из Ваљевске гимназије понели
завидно знање и разумевање филозофије. Пре свега развили су и велику љубав
према мудрости, мишљењу, мислиоцима и филозофским школама о којима је
професорка Пантовић говорила са страшћу и жељом да једну апстрактну и
тешку материју приближи својим ученицима од седамнаест и осамнаест
година. Колико су само средњошколски састави, есеји, семинарски радови и
мишљење уопште постали богатији и комплекснији након треће године логике
и четврте године филозофије! Како се само промишљало о озбиљним стварима
и прерастало у зрело мисаоно биће кроз њене редовне часове и активности
Дебатног клуба! И на крају, са каквом су лакоћом положени испити из
филозофије, комуникологије, естетике, античких књиже-вних теорија... и то све
кроз богаћење и проширивање већ постојећих средњошколских знања и верно
чуваних бележака.
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СПОМЕНКА НЕШКОВИЋ
Колегиница Споменка Нешковић дошла је у Ваљевску гимназију у
јануару 1995. после шеснаест година преводилачког и наставничког стажа.
Градила је своју каријеру у Образовном центру Прва петолетка у Трстенику,
Образовном центру у Обреновцу, Првој искри у Баричу као инокореспондент,
Основној школи „Андра Савчић“ и Економској школи у Ваљеву.
Њен долазак обогатио је Aктив за
стране језике сасвим новом енергијом.
Нена је у наше редове уносила мир и
благост својом нарави, осмехом, умереним
изјавама,
топлим
речима
подршке.
Разумела је и поштовала сваког колегу и
трудила се да помогне у разним
ситуацијама. Никада није повисила тон у
комуникацији ни са једним чланом
колектива, што је некада, додуше, било њој
на штету. Али, њена воља да разуме и
опрости увек су доводили до смиривања
страсти. Нена није била само наша
колегиница, она је свима била пријатељ.
Није било веселог или тужног тренутка, а
да Нена није била међу првима да укаже
пошто-вање
својим
доласком.
На
школским прославама би прва запевала и
заиграла и тако нам преносила менталитет
свог Крушевца у ком је поникла у
грађанској просветарској породици.
Неће бити надаље ниједног веселог догађаја, а да се са радошћу не
сетимо Ненине раздраганости. Она ће нам у томе увек бити узор. Узор ће нам
бити и због своје дивне особине да никада не прича о ружним стварима и да
друге не оптерећује својим тугама или бригама, које су у њеном животу биле
бројне. Зато је и њена тежња да помогне и утеши била непроцењива у многим
тренуцима, а ми смо, подстицани том њеном дивном енергијом, узвраћали
надевањем разних надимака који су исказивали нашу огромну наклоност према
нашој Споменки; звали смо је Нена, Спома, Споци, Шнена, Шнеки и Шнекица.
Нена је као наставник била изузетно омиљена. Са ђацима је градила
однос пун разумевања и искрене тежње да помогне кад год је било могуће.
Боље од многих је схватала ране јаде гимназијалаца, несташлуке, потребе и
жеље и трудила се да им буде увек на располагању. И заиста се може рећи да
су ђаци гајили искрене симпатије за такав њен професорски и људски став.
Током двадесет година проведених у нашој школи подстицала је своје ђаке да
учествују у ваннаставним активностима, имала је бројне такмичаре, а неки
њени бивши ђаци су сада наше драге колеге.

245

И... увек је тешко када се пише поводом растанцима. Међутим, ми не
признајемо растанке. Свако ко крочи међу зидове Ваљевске гимназије, као ђак
или радник, уписује се на дугачак списак умних, марљивих, посебних – оних који
доприносе славном имену наше школе. Нашу школу чувају у вечности наши
великани, али и сваки ђак, професор или ваннаставни радник, па ће тако чинити и
наша колегиница Нена са свим што је уградила у ову школу, ђаке и нас колеге.
Желимо јој здраве и веселе пензионерске дане и да у њима има
времена за све за шта није имала док је била за катедром. Ми остајемо да
радимо најлепши посао на свету, боримо се за достојанство просветарске
професије и штитимо сопствени интегритет, али и да се својим делима
уписујемо у вечност коју нам име Ваљевске гимназије гарантује.
Јасмина Радић

НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
,,Буди захвалан пламену на светлости његовој, али не заборави оног који
држи лампу и стоји у сенци истрајно и стрпљиво.”
Тагоре
Захваљујемо се свим нашим пријатељима који су нас и ове године
подржали и били уз нас и наше бројне успехе.
Помогли су нам:
Анапројект - Ваљево
Агранела ДОО Ваљево
Аnglia - школа страних језика,
Ваљево
Austrotherm ДОО Ваљево
Босис - Ваљево
Ваљево принт - Ваљево
Ваљевска пивара - Ваљево
Ветринарска станица Пауне
Војислав Андрић - Ваљево
Војислав Јовановић - Ваљево
Водовод - Ваљево
Woodmaster - Ваљево
Гете институт - Београд
Греда - Ваљево
Домино - Ваљево
Дунав осигурање - Ваљево
Душан Арсенић - Ваљево
Енел – Ваљево
Подружница математичара Ваљево
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Еуропром - Ваљево
ЗМР Мишковић Владица
Истраживачка станица Петница
Jосип Грачанин - Ваљево
ЈП „Колубара“ - Ваљево
Сasabella - Ваљево
Контекст - школа страних језика
Линија - Ваљево
Лусамбо - Ваљево
Метва ДОО - Ваљево
Металпром ДОО - Ваљево
Милица Мијановић (Награда
„Драгутин Мијановић Мијан“)
Мичелини - Ваљево
Народни музеј - Ваљево
NIS gasprom neft - Нови Сад
Пластик - Драчић
Пекара „Лукић“ - Ваљево
Пекара „Тодоровић“ -Ваљево

Полиформ - Ваљево
Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево
Породица Делеон (Награда „Љубица Ножица - Ћубана“)
Породица Лазаревић (Награда „Гордана Лазаревић“)
Породица Поповић (Награда „Валентина Поповић“)
Посластичарница „Рим“ - Ваљево
Регионална привредна комора Ваљево
Ресторан „ЗАМ“ Ваљево
Ресторан „Таверна“ Ваљево
Ресторан „Хемингвеј“ Ваљево
Сезам - Ваљево
Славко Ђурђевић - Ваљево
Српска књижевна задруга - Београд
Тија - Ваљево
Удружење наставника Вага - Ваљево
Уна - Ваљево
UniCredit Bank Србија - филијала Ваљево
Фондација Ваљевске гимназије
Фото студио Поповић - Ваљево
Француски институт - Београд
Холдинг компанија „Крушик“ - Ваљево
ХТД Вујић - Дивчибаре
X Brend - Ваљево
Центар за културу Ваљево
Чланови Удружења „Ваљевски гимназијалци“
Штампарија „Топаловић“ - Ваљево
Захваљујемо се ученицима и њиховим породицама које су биле домаћини
нашим гостима:
Анђели Анђелић III-4
Наташи Бранковић III-4
Нини Ристовић I-4
Анђели Тешић I-4
Јелисавети Аџић III-6
Наташи Драгојловић I-4
Силвији Бутарац I-4
Марку Тодоровићу III-6
Милици Павловић III-6
Ивони Ристић II-3
Неди Ликнић III-7
Анђели Милошевић II-5
Неди Марковић II-6
Ани Аџић I-4
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САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
1.
Свим ученицима и професорима честитам на постигнутим
резултатима у школској 2014-15. и желим пријатан летњи распуст.
2.
Упис ученика у 7, 8, 2, 3. и 4. разред ће се реализовати у уторак 30.
јуна од 8 до 15 часова.
Упис ученика у 1. разред ће се реализовати 6. и 7. јула од 8 до 15
часова. Документа потребна за упис су:
сведочанство претходног разреда
извод из матичне књиге рођених
признаница о уплати Ђачког динара (не треба за ученике 7. и 1. разреда)
пријава (добија се у школи)
3.
Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок је у
уторак 11. августа 2015. од 9 до 12 часова.
Разредни испити ће се реализовати почев од среде 12. августа 2015.
4.
Пријављивање поправних, матурских и ванредних испита за
августовски испитни рок је у петак 14. августа 2015. од 9 до 12 часова.
Поправни, матурски и ванредни испити ће се реализовати почев од
среде 19. августа по распореду који ће бити објављен на огласној табли школе
у понедељак 17. августа.
5.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у понедељак
17. августа 2015. у 9 часова када ће бити одржана редовна седница
Наставничког већа.
6.
Упис неуписаних ученика 7, 8, 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у
понедељак 24. августа 2015. од 9 до 12 часова.
7.
Часови разредног старешине за ученике 7, 1. и 3. разреда реализоваће се у
понедељак 31. августа 2015. у 8 часова, а за ученике 8, 2. и 4. разреда у 10 часова.
8.
Редовна настава у школској 2015/16. почиње у уторак 1. септембра
2015. у 7:45 часова за ученике 7, 1. и 3. разреда и у 14 часова за ученике 8, 2. и
4. разреда.
директор Ваљевске гимназије
Војислав Андрић
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РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
ШКОЛСКОЈ 2013-2014.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-1
Савић А. Никола

I-2
Михаиловић Р. Боривоје

I-4
Живановић А. Александра
Јовановић Д. Сања
Радовић С. Софија

I-6
Јеринић Ц. Наташа
Кнежевић Н. Александар
Милошевић Д. Сара
Поповић Г. Исидора
Ристић Н. Филип

I-7
Богдановић А. Александра
Гавриловић С. Алекса
Грујић Г. Александра
Тадић Н. Наталија

II-1
Обрадовић З. Магдалена

II-3
Николић С. Вељко

II-4
Живановић З. Сава
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Муњић Б. Мина
Павковић И. Данило
Петровић А. Јаков

II-5
Богосављевић В. Невена
Богосављевић Д. Сузана
Манојловић С. Рашко

II-6
Станојевић Д. Стефан

II-7
Тмушић Г. Никола

III-3
Јаковљевић М. Милош

III-5
Давидовић Д. Урош
Миловановић З. Јелена
Милошевић М. Марија
Синђелић Д. Урош

III-6
Аћимовић А. Никола
Бебић М. Андрија
Бранковић М. Антоније
Марковић З. Петар
Радовић С. Страхиња

РЕЗУЛТАТИ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
У ШКОЛСКОЈ 2013-2014.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-1
Поповић Н. Данило
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ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД
I-1
Бобовац З. Тамара

I-4
Марић М. Богдан

II-3
Милојковић Д. Емилија

III-3
Панић М. Јелена

IV-3
Станковић З. Александар

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ:
Михајло Бракочевић завршио је четврти разред природно-математичког смера
са добрим успехом и положио матурски испит са добрим успехом.
Александар Станковић завршио је четврти разред природно-математичког
смера са добрим успехом и положио матурски испит са добрим успехом.
Александар Јевтић завршио је четврти разред природно-математичког смера са
добрим успехом и положио матурски испит са добрим успехом.
Кристина Арсенић завршила је трећи разред друштвено-језичког смера са врло
добрим успехом.
Јелена Панић завршила је трећи разред природно-математичког смера са
добрим успехом.
Разредни старешина Бојана Којић
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ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК

Умрсио си косу у гране,
У воду.
Својим танким прстима
Попут бисте
У огледалу небеског свода.
Узорао си бразду у кожу,
У земљу.
Својим топлим дахом
Попут душе
Оживљаваш изорану груду.
Свуда си и у свему.
Ко гласник пантеизма
Ехо одзвања сваком,
Но скривени говор
Само је мени знан.

Јелисавета Аџић III-6
финалиста XXII Поетског конкурса „Десанка Максимовић“

***
Ко сме на свом профилу да напише „Нема срамотнијег заната од
дангубе, беспослице и лењости.“ Недела и недаће се брзо прочују, али брзо и
забораве, док се права, истински добра дела, корисна свим људима, чују још
даље, памте годинама, деценијама и вековима.
Нека свако од нас тежи да остави траг. Хајде да својим примером,
добротом, посвећеношћу послу, обрадујемо и образујемо друге. Ништа од
свега тога, ако нисмо добри људи. На билборде, на градске тргове, са мислима
великана. Нека се јави донатор за рекламу: „Само је добар човек срећан.“
Андријана Ковачевић III-5
одломак рада похваљеног на конкурсу
Задужбине „Доситеј Обрадовић“
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