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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. године се 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 одређен је 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 цркве
одликовао је Ваљевску гимназију 5. II 2008. године Орденом Светог Саве II
степена за њен дугогодишњи плодотворни васпитно-образовни рад.

УВОД
“Једна звезда над звездама сија,
њено је име Ваљевска гимназија.“
Матија Бећковић
Већ скоро стопедесет година Ваљевска гимназија се труди да свакома
текућом школском годином превазиђе прошлу и сваког дана у сваком погледу
учини још по неки корак напред у свим сферама живота и рада школе. Неми,
али непогрешиви и веома илустративни сведоци свих догађања су школски
летописи, медијски прилози, а у новија времена и савремена средства
електронског чувања података и аудио-визуелних прилога. Чини се да су ипак
најпостојанији и најверодостојнији сведоци догађаја и људи везаних за нашу
школу штампани извештаји Ваљевске гимназије који се повремено нижу од
далеке 1895. године, а непрекидно штампају од 1965. године. Циљ редова који
следе је да најаве и истакну најва-жније одреднице образовно-васпитне
делатности Ваљевске гимназије у школској 2017/18. години.
За сваку школу, па и нашу важна је званична верификација њених
активности. Коми-сија Министарства просвете за спољашње вредновање
школа. боравила је у Ваљевској гимназији у новембру месецу и образовноваспитни рад и резултате оценила највишом могућом оценом. Незванична
верификација сличног карактера стигла је од групе декана и продекана
београдских и новосадслих факултета који су крајем 2017. године били наши
драги гости. Много нам значе и изузетне похвале које за нашу културну
делатност, богате ваннаставние активности и уређеност школског простора
исказују колеге из других школа, гости из иностранства, а нарочито велика
имена наше науке и културе који су учесници многобројних манифестација у
Ваљевској гимназији.
Највише нам ипак значе успеси наших ученика у савладављу и
реализацији редовних наставних и ваннаставних програма и признања и награде
које освојили на многобројним такмичењима. Изузетни међународни репрезенти
постигнутог свакако су Нина Матић (носилац похвале са 7. Европског такмичења
из математике за девојке у Фиренци) и Марко Шаренац (освајач златне медаље на
кошаркашком јуниорском првенству Европе у Словачкој).
И ове године учинили смо прилично за унапређивање услова за
живот и рад у школи. Чини се да највише признања у овој сфери заслужују
мали школски амфитеатар (као универ-зални простор за предавања и
презентације) и нови, универзални, савремено пројектован и модерно
опремљен простор школске библиотеке. Врло брзо библиотека, тј. њена
читаоница је постала пријатан кутак у коме се ученици друже, уче, читају,
претражују и истражују.
Учињени су и први кораци на обележавању 150 гиодина Ваљевске
гимназије. Формиран је Одбор за прославу на чијем је челу академик Матија
Бећковић, а започети су и значајни кораци усмерени на програмске замисли
јубилеја и доградњу и адаптацију школског простора (велика фискултурна
сала и 12 нових учионица).
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После више од педесет година интензивног дружења са Ваљевском
гимназијом у заслужену пензију је отишао њен некадашњи ученик, професор
математике и у три различита периода успешни директор - др Војислав Андрић.
Иза себе је оставио много тога, а са собом понео најлепше успомене на своју
школу у којој је стручно, вредно и креативно радио и за узврат добио све што се
може добити - прилику за афирмацију и реализацију идеја у којима није
оскудевао, поштовање родитеља и грађана Ваљева, уважавање колега у нашем
крају и широм Србије. И оно што му највише значи - љубав генерација
ваљевских гимназијалаца са којима је деценијама ратовао, друговао, туговао,
радовао се њиховим сјајним ђачким резултатима и поносио њиховим каснијим
блиставим професионалним успесима. На крају своје професорске каријере,
колективу Ваљевске гимназије и новом директору – свом ученику, и колеги,
професору математике Предрагу Јевтићу пожелео је да својом истрајношћу и
иницијативношћу у наредним годинама учине да Ваљевска гимназија буде и
остане заиста једна од најсветлијих звезда на образовном небу Србије.

Мина Симић II-4
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***

Очи се склапају.
Душа је чиста.
Нема уздаха.
Нема удаха.
Извините, кораци, што сте мрски.
Извините, погледи, што сте крхки.
Извини, дело, што си престало.
Извини, мисли, што смо кисли.
Извини, месече, што река отече.
Извини и ти, што смо били стаклени.

Милица Пантелић III-5
финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
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ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
„У Ваљевској гимназији, први пут без Петра Пајића, песника –
водича кроз ваљевске димензије Србије – поезије.“
6. X 2017.
Драган Лакићевић, књижевник
„Поносан сам што Гимназија није заборавила свог знаменитог ђака
Петра Пајића. Захваљујем се у име ђака гимназије и професора.“
6. X 2017.
Милош Јевтић, новинар
„Трагови који остају у души говоре да се земља брани читањем и
учењем.“
31. X 2017.
Исидора Ичелић, матуранткиња Филолошке гимназије
„Ваљевска гимназија се показала као право место за прво
представљање „Плаве капије“ Радована Белог Марковића: највећи уметнички
домет пред онима који тај домет осећају и цене у пуној мери.“
31. X 2017 .др Стојан Ђорђић, др Радивоје Микић, Радован Ђуро Црномарковић
„Говорити у Ваљевској гимназији је велика част. Драго ми је да сам
доживео ту велику привилегију.“
20. XI 2017.
Душан Арсенић, архитекта и графички дизајнер
„Хвала Воји Андрићу, на прилици да у својој школи опет будемо део ње.“
20. XI 2017.
Мирослав Трифуновић Ћиша, позоришни редитељ
„Увек ми је велико уживање и задовољство бити у овој предивној
установи која је одредила мој приватни и професионални живот.“
20. XI 2017.
Бранко Антонић, новинар и глумац
„Било ми је велико задовољство што сам вечерас могао да
присуствујем отварању гимназијске библиотеке и што сам могао да
разговарам са Ваљевцима о Иви Андрићу и његовом делу. Овај кратак
боравак остаће ми у најлепшој успомени.“
28. XII 2017. др Тихомир Брајовић, професор Филолошког факултета у Београду
„Свако вече у Ваљевској гимназији је непоновљиво. А ово, са
посвећеним ђацима и професорима је непоновљиво непоновљиво!“
26. I 2018.
Ваш трајни пријатељ Михајло Пантић
„Драги пријатељи,
Ово је био још један дан међу својима, са драгим колегама и
пријатељима – Војом, Миленом, Миланом, Јоком, Вером... Десанком.
Укратко: једно незаборавно вече за мене.“
20. II 2018.
Душко Бабић, директор Филолошке гимназије
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„Драгој Ваљевској гимназији!
Једном сам записала да у Ваљево не долазим, него му се враћам као
кући и као ближњем.“
20. II 2018.
Лела Росић, професор Филолошке гимназије
„Драго ми је што сам у Ваљевској гимназији. Не могу пребројати
колико је мојих пријатеља похађало ову школу. Седимо у сјајно осветљеној
школској библиотеци реновираној пре Нове године. Дивно вече у гимназији,
које је организовала ваљевска библиотека.“
20. III 2018.
Владимир Пиштало, писац, преводилац и професор
светске и америчке историје на Бекер колеџу у Масачусетсу
„Једна од најлепших Гимназија у Србији, изнутра и споља. Имам
утисак изузетно оплемењеног простора.“
20. III 2018.
Ненад Шапоња, оснивач издавачке куће „Агора“
„Овим путем желим да се захвалим на срдачном дочеку и одличној
организацији на државном такмичењу из страних језика. Већ неколико година
имам задовољство да водим ученике на државно такмичење, али није увек
задовољство учествовати због разних пропуста школа домаћина. Ове године
сам уживала! И ја и моја ученица! Све похвале за Ваљевску гимназију,
директора, колеге и ученике!“
14. IV 2018.
Мирослава Сарић, професор немачког језика
у Шабачкој гимназији
„Било је све у реду, ван свих очекивања. Такво гостопримство нисам
доживела за 20 година, колико дуго водим децу на такмичење. Одушевљени
смо сви школом и вама колегама! Драго ми је што смо се упознали! Све
најлепше Вам желим.“
14. IV 2018.
Светлана Симоновић, професор руског језика,
XIV београдска гимназија
„Лепо је дружити се са културним и паметним људима. Незаборавно
искуство!“
15. V 2018.
Слађана Радосављевић, професор у Гимназији
„Бора Станковић“ у Бору
„Велика је част бити побједница овог такмичења. Од 15 књижевних
награда, управо бих награду „Десанка Максимовић“ издвојила.“
15. V 2018.
Амина Куч, победница 24. Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“
„Захваљујем за осећај поноса који сам добила након потврде мог
присуства у овој школи.“
15. V 2018.
Милица Пантелић, финалиста Поетског конкурса и
ученица Ваљевске гимназије
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ЛЕТОПИС
„Зрнца песка чине планине, тренуци чине године, а ситнице цео живот.“
Молијер

ИЗМЕЂУ ДВА ЛЕТОПИСА




25. VI – 1. VII 2017. Милка Мајсторовић, професор географије, учествовала
на Трећој географској балканијади у месту Руше у Словенији, као тим
лидер ученицима из Србије.
26. VI – 1. VII 2017. На Међународном турниру МГ Куп из математике,
физике и програмирања, у Београду учествовала екипа наше школе „Србија
4“, коју су чинили: Михаило Тимотић, Никола Ненадовић и Саво Цвијетић
I-1 и Јован Марковић VIII-1. На овом купу учествовало је 30 одабраних
екипа из 13 европских земаља. Наша екипа освојила је 9 медаља: Јован
Марковић две сребрне медаље, из математике и физике, као и бронзану из
програмирања; Михаило Тимотић две сребрне медаље из математике и
програмирања, а Никола Ненадовић бронзану медаљу из математике.
Екипно су освојили друго место, иза домаћина Математичке гимназије из
Београда.

Представници наше школе на МГ Купу
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29. VI 2017. Упис ученика у VII, VIII, II, III и IV разред.
29. VI 2017. Излет колектива на Перућац и у Вишеград. Група од 22
професора пловила Дрином од Бајине Баште до Вишеграда и посетила
Андрићград.
30. VI 2017. Седница Наставничког већа.

ЈУЛ 2017.
















1 – 8. VII 2017. У организацији Гете института, ученици Невена Вићић III-5,
Кристина Јевтић III-6 и Алекса Стојановић III-3, боравили у немачким
породицама и обављали праксу у DM филијалама у Минхену.
1 – 30. VII 2017. Тамара Ранковић II-2, Ана Максимовић и Кристина Ђурић
II-5, добитнице стипендија немачког удружења Sv. Gerhard из Сомбора,
боравиле у Штутгарту, у Немачкој.
2 – 15. VII 2017. Ромина Николић, професорка филозофије боравила у
Гетингену на методичком семинару за наставнике који предају на
немачком језику у двојезичним одељењима.
3. VII 2017. Седница Наставничког већа.
3. VII 2017. Конференција за новинаре поводом постигнутих успеха наших
ученика и представљање Извештаја за школску 2016–2017. годину,
одржана у свечаној сали. Поред директора школе др Војислава Андрића и
професора Вељка Ћировића, на конференцији говорили носиоци значајних
признања у школској 2016/2017. години: Михаило Тимотић, Милица
Вишић и Доротеја Вуковић.
6. VII 2017. Недељник Напред у тексту „Генерација која обећава“, пише о
најновијим успесима гимназијалаца, о освојеним медаљама и признањима.
6. VII 2017. У дневном листу Новости објављен афирмативни текст о нашој
школи „И свеци су имали четворке“, у коме се аутори осврћу на
најугледније личности које проносе славу школе, као и на данашње успехе
ученика и колектива Ваљевске гимназије.
10. VII 2017. Ваљевска гимназија својим ученицима даје могућност
поручивања уџбеника за наредну школску годину преко школе, попуном
електронског формулара. Ученицима и пријатељима школе, омогућена је
поруџбина школског прибора и маркетиншког материјала са ознакама
Ваљевске гимназије.
14. VII 2017. На предлог Града Ваљева, Милена Пошарац, професор
математике, добитница је Повеље „Миша Анастасијевић“ за животно дело.

АВГУСТ 2017.





1. VIII 2017. Професорка географије Милка Мајсторовић, учествовала на
Гео сусрету у Београду.
2. VIII 2017. Преминуо Петар Пајић, књижевник и некадашњи ђак
Ваљевске гимназије.
5. VIII 2017. Одржана комеморација поводом смрти књижевника Петра
Пајића. Свечана сала.
6 – 26. VIII 2017. Антонија Васиљевић II-2 и Давид Јанковић II-5,
стипендисти Гете института, боравили у Немачкој.
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6. VIII 2017. Јуниорска кошаркашка репрезентација Србије, узраста до 18
година, нови је шампион Европе, пошто је у финалу савладала јуниорску
репрезентацију Шпаније. На Евробаскету у Братислави у Словачкој, за
нашу репрезентацију играо Марко Шаренац, ученик III-3, кошаркаш
Металца из Ваљева.
9. VIII 2017. Одржана комеморација поводом смрти књижевника Петра
Пајића, у Удружењу књижевника, у Београду. На комеморацији говорили
др Војислав Андрић, директор школе и Вера Ваш, професор српског језика
и књижевности.
12 – 20. VIII 2017. Летње школе математике и програмирања у
организацији Подружнице математичара Ваљево и Друштва математичара
Србије, одржане на Дивчибарама. У раду школа као предавачи учествовали
професори наше школе: др Војислав Андрић, Иванка Томић, Маријана
Стефановић, Вељко Ћировић, Горан Митровић и др Дејан Ђокић.
21. VIII 2017. Разредни испити. Припремна настава за ученике који полажу
поправне испите.
21. VIII 2017. Седница Наставничког већа.
21. VIII 2017. Објављена књига сценарија професорке српског језика и
књижевности Анђелке Видаковић Цвркотић „Неимари светлости“. Издавач
Ваљевска гимназија.
21, 22, 23. VIII 2017. Састанци стручних актива.
21 – 25. VIII 2017. Поправни испити.

Дочек првака
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25 – 27. VIII 2017. Снежана Ђурђевић, професор физичке културе,
учествовала на семинару Летње школе на Дивчибарама, у организацији
Удружења педагога физичке културе Београд и Факултета за спорт и
физичко васпитање Београда и Новог Сада.
28. VIII 2017. Седница Наставничког већа.
29. VIII 2017. Преминуо професор биологије Стамен Иванов, дугогодишњи
професор у Ваљевској гимназији.
31. VIII 2017. Часови одељењских старешина.
31. VIII 2017. Програм поводом почетка нове школске године за ученике
првог и седмог разреда приређен у свечаној сали. Директор школе др
Војислав Андрић пожелео добродошлицу. О својим искуствима, успесима
и очекивањима говорили ученици школе: Матеја Манојловић, бивши
ученик и студент психологије, Милица Вишић II-2 и Немања Грујичић II-1.
У уметничком делу програма учествовали чланови рецитаторске секције и
Драмског студија: Доротеја Вуковић II-6, Јелена Лончар IV-4, Вељко
Ускоковић III-3. У музичком делу програма учествовали: Катарина
Урошевић III-2, Соња Стојнић III-3, Марко Глогиња IV-2 и Синиша Недић
III-7. Програм водила Марија Чулић IV-2.
31. VIII 2017. Одржана комеморација поводом смрти професора Стамена
Иванова у свечаној сали Ваљевске гимназије. На комеморацији говорили
др Војислав Андрић и Нада Нешковић, професор биологије.
31. VIII 2017. Заједничка седница Наставничког већа, Савета родитеља,
Школског одбора и представника Ђачког парламента.

СЕПТЕМБАР 2017.









1. IX 2017. Почетак редовне наставе за ученике VII, I и III разреда
преподневна, а за VIII, II и IV разред, поподневна смена.
2. IX 2017. Спортски дан школе реализован у Спортско–рекреативном
центру Петница. Ученици се такмичили у пливању, одбојци, баскету,
малом фудбалу и ватерполу.
9 – 15. IX 2017. Екскурзија ученика четвртог разреда на релацији Ваљево –
Монтекатини Терме – Фиренца – Рим – Болоња – Лидо ди Јесоло –
Венеција – Трст – Ваљево.
11. IX 2017. Општи родитељски састанак. Свечана сала.
12. IX 2017. Општинско такмичење у пливању одржано у СРЦ Петница.
Учествовало 10 ученика из наше школе.
12. IX 2017. Конференција за новинаре одржана у свечаној сали. На
конференцији говорио Марко Шаренац, јуниорски репрезентативац у
кошарци, који је освојио златну медаљу на Европском првенству за
јуниоре. Овом приликом, директор др Војислав Андрић изнео податке о
резултатима ученика на пријемним испитима за факултете и више школе.
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13. IX 2017. У селу Горњи Мушић, у дворишту родне куће др Слободана Ж.
Марковића, оснивача катедре књижевности за децу на Универзитету у
Београду, одржана „Радионица сећања“ у којој је учествовала професорка
Милена Милисављевић. Том приликом је Мирко Марковић, син професора
Слободана Ж. Марковића уручио књиге директору др Војиславу Андрићу
за нашу библиотеку.
14. IX 2017. Лист Напред доноси текст „Свестраност која даје резултате“, о
успесима ученика Ваљевске гимназије.
14. IX 2017. Седница Школског одбора и Савета родитеља. Прва седница
Наставничког већа.
15. IX 2017. У часопису Школски час српског језика и књижевности,
објављен рад професорке Милене Петровић „Глаголски облици кроз
стандардизоване задатке“.
16. IX 2017. Одржани 17. Госпојински сусрети црквених хорова у Центру за
културу. Као дугогодишњи члан хора Хаџи Рувим, учествовала Јасмина
Радић, професор енглеског језика.
18. IX – 3. X 2017. Марко Шаренац, ученик IV-3, на турнеји по Кини са
кошаркашким клубом Металац.

Наши ученици у Епидаурусу
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18. IX 2017. Одржано тестирање ученика првог и другог разреда за
добијање стипендије Владе САД-а у оквиру програма Flex.
19. IX 2017. У Бранковини уручена Награда „Љубомир П. Ненадовић“
писцу Ласлу Блашковићу за књигу „Гле! Бедекер једног лакомисленог
Канта“. Програм свечане доделе награде пратили ученици II-5, одељења










обдарених ученика у филолошкој гимназији, професорке Вера Ваш и
Милена Милисављевић. У програму Градске библиотеке „Љубомир П.
Ненадовић“ учествовали чланови хора „Абрашевић“, међу којима су
садашњи и некадашњи ученици наше школе.
21. IX 2017. Одржан тридесет осми састанак Методичке радионице
Подружнице математичара Ваљево, у амфитеатру Ваљевске гимназије.
Руководилац Методичке радионице Иванка Томић, професор.
22. IX 2017. Одржано иницијално тестирање из математике за ученике
првог и трећег разреда.
23. IX 2017. Отворена изложба слика „Дадо – слике“ Миодрага Даде
Ђурића, припадника Медиале, у Модерној галерији. На отварању говорила
Наташа Кристић, историчар уметности и професор наше школе.
24. IX – 1. X 2017. Екскурзија ученика трећег разреда на релацији Ваљево –
Метеори – Атина – Акропољ – Епидаурус – Микена – Делфи – Дион –
Вергина – Солун – Ваљево.
26. IX 2017. Група од 17 ученика у пратњи професорке немачког језика
Катарине Мирковић, боравила у Београду на обележавању Европског дана
језика. Представили су се на отвореној сцени на Калемегдану стиховима
Гетеових сонета.

Европски дан језика на Калемегдану




28. IX 2017. Турнир у баскету за ученике средњих школа одржан у
Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“. Нашу школу
представљала екипа: Богдан Бадовинац IV-1, Лука Петровић IV-2, Иван
Станковић IV-6, Бошко Ђенисић и Лука Јеринић IV-3. Са ученицима
турниру присуствовао професор Дејан Зечевић.
28. IX 2017. На конкурсу Међународног салона стрипа Студентског
културног центра Београд 2017, Николета Павловић, ученица II-4, добила
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специјалну награду жирија за најбољу идеју за свој стрип „Дисконекција”,
у категорији такмичара до петнаест година.
30. IX 2017. Марија Миловановић, професор енглеског језика,
присуствовала семинару Диференцирана настава у Првој основној школи.

ОКТОБАР 2017.
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1. X 2017. Градски хор „Абрашевић“ обележио јубилеј, 30 година
постојања, концертом у свечаној сали. Диригент и руководилац хора
професор Драган Васиљевић.
2. X 2017. Стигао допис из Школске управе са обавештењем о спровођењу
спољашњег вредновања квалитета рада Ваљевске гимназије, у трајању од
два дана, 1. и 2. новембра.
2. X 2017. Почела са радом школа за љубитеље математике „Интеграл“ за
основце од I до VIII разреда и Школа за младе програмере за основце од V
до VIII разреда.
2. X 2017. Вељко Ускоковић III-3, председник Ђачког парламента,
учествовао на Седници ученичких парламената у Београду, коју је
организовало удружење „Пријатељи деце Србије“. Седница је одржана у
згради Скупштине Републике Србије, а присуствовало је око 60 делегата из
целе земље.
2. X 2017. Представљање књиге Јаниса Коцабасиса „Са Тибета на Свету
Гору старцу Пајсију“ у организацији Светосавске омладинске заједнице
епархије ваљевске у циклусу „Православље и млади“. О књизи говорили
аутор књиге и инок Макарије Хиландарац. Водитељ програма Дејан
Трипковић, свештеник. Свечана сала.
3 – 4. X 2017. У посети Суботици поводом дана школе Суботичке гимназије,
боравили професори Снежана Ђурђевић, Јасмина Момчиловић, Бојана Којић,
секретар школе Неда Милошевић и директор школе др Војислав Андрић.
Екипу школе у мешовитој одбојци чинили: Јелена Палавестрић и Андријана
Алексић IV-7, Сања Радовић и Мирјана Ђукић II-5, Милош Марковић и
Предраг Матић II-3.
3 – 6. X 2017. Библиотека Ваљевске гимназије привремено измештена у
учионицу II-5, III-5 док траје реновирање.
3. X 2017. Почела рекреација за запослене у школи. Рекреацију води
професорка физичке културе Снежана Ђурђевић.
5. X 2017. Андријана Мирић, Валентина Димитрић, Тамара Ђурић, Слађана
Живановић и Ђурђија Живановић, ученице III-5 и Милица Станковић II-7,
учествовале у активностима поводом Дечије недеље у Боравку за децу и
младе са сметњама у развоју. Том приликом су заједнички реализовали
активност „Наша мека, топла књига“ и направили тиху књигу.
5. X 2017. Поводом Дана Техничке школе, гости њихове драмске групе
били професор Милан Поповић и Вељко Ускоковић III-3.

Посета Суботичкој гимназији











6. X 2017. Књижевно вече посвећено стваралаштву Петра Пајића. У
програму учествовали књижевник Драган Лакићевић, новинар Милош
Јевтић и професор српског језика и књижевности Вера Ваш. У програму
учество вали бивши и садашњи ученици Ваљевске гимназије. Рецитовали:
Вук Огњеновић, Јелена Лончар, Динка Радосављевић, Доротеја Вуковић,
Марија Огњеновић, Анђела Тешић, Вукан Арсенијевић, о портрету
књижевника говорио Вељко Ускоковић, а Ирина Марјановић читала свој
рад из Зборника.
6 – 8. X 2017. Екскурзија ученика првог разреда на релацији Ваљево –
Мокра Гора – Вишеград – Тјентиште – Херцег Нови – Котор – Требиње –
Тврдош – Ваљево.
7 – 9. X 2017. Регионални семинар за Западни Балкан за професоре
немачког језика одржан у Тирани, у Албанији. Семинару присуствовале
професорке немачког језика Ивана Виторовић и Катарина Мирковић.
10. X 2017. Одржана седница Ђачког парламента. За новог председника
изабран Вељко Ускоковић III-3, а за секретара Ђурђија Марјановић III-5.
10. X 2017. Седница Наставничког већа.
11. X 2017. Карум клуб Ваљевац, промовисао своје активности ученицима
у клубу Гимназијалац.
11. и 12. X 2017. Обука наставника за коришћење електронског дневника.
Обуку водили Бојана Којић, професорка географије и Немања Андрић.
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12 – 13. X 2017. На Првенству Ваљева у шаху, Тијана Ђорђић, ученица
осмог разреда, освојила треће место у укупном пласману и прво место у
женској конкуренцији.
16 – 21. X 2017. Гости из школе „Јуриј Вега“ из Идрије, 26 ученика и 2
професорке, боравили у нашој школи и граду.
16. X 2017. Почело реновирање библиотеке.
17. X 2017. Дебата са ученицима из Словеније на тему „Еколошко
образовање треба увести у школе“. Дебатовали мешовити тимови ученика
гимназије „Јуриј Вега“ из Идрије и ученици Ваљевске гимназије, на
енглеском језику. Дебатери из Словеније: Тара Царусо Бизјак, Јошт Ровтар,
Петер Лазар. Од чланова Дебатног клуба Ваљевске гимназије учествовали:
Ленка Живановић и Анђела Срећковић II-5 и Немања Грујичић II-1.

Дебата са ученицима из Словеније
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17. X 2017. У Градској библиотеци „Љубомир П. Ненадовић“ представљена
антологија приповедака 19. и 20. века ваљевских приповедача „Од
Глишића до Белог Марковића и даље“, коју је приредио Остоја
Продановић. Свечану промоцију антологије пратили чланови литерарне
секције и професорка Милена Милисављевић.
18. X 2017. Тестирање ученика за учествовање на Регионалној смотри
научно–истраживачких радова талената у Лозници.
18. X 2017. Гости из Словеније обишли фабрику „Горење“ и Истраживачку
станицу Петница.
18. X 2017. Одржан концерт ученика Музичке школе „Живорад Грбић“ за
госте из Словеније. Учествовале флаутисткиње Марија Обрадовић и Аница


















Мићић, виолинисткиња Николина Гаврић и гудачки оркестар „Феникс“ под
руководством мр Снежане Стевановић. Клавирска сарадња професор
Милица Продановић. Свечана сала.
18. X 2017. Заједничка седница Школског одбора, Савета родитеља и
Наставничког већа. Усвајање Школског програма Ваљевске гимназије за
период од 2017. до 2021. године.
18. X 2017. Седнице одељењских већа седмог и првог разреда.
19. X 2017. Гости из Словеније обилазили знаменитости Београда, заједно
са својим домаћинима. Том приликом наша ученица Анастасија Ив
Вулетић, упознала госте са лепотама Калемегдана и Београда. Обилазак
музеја Кућа цвећа.
20. X 2017. Ученици из Словеније похађали час ћирилице, који је водила
професорка Круна Глушац. Посета Коњичком клубу у Дегурићу.
20. X 2017. Одржана конференција за штампу, на којој је директор школе
др Војислав Андрић најавио предстојеће догађаје. О својим утисцима и
дружењу са ученицима из Словеније, говорили ученица Ленка Живановић
II-5 и Тадеј Муровец из гимназије „Јуриј Вега“ из Идрије. Свечана сала.
22. X 2017. Ученици и професори Ваљевске гимназије посетили 62.
Међународни београдски сајам књига. Увече су у Народном позоришту на
Малој сцени „Раша Плаовић“ гледали представу „Ковачи“ редитеља
Стефана Саблића.
23. X 2017. Одржана конференција за штампу поводом пројекта „На терен
изађи, себе пронађи“, на којој је говорио и Дарко Удовичић, заменик
министра спорта и омладине. Свечана сала.
25. X 2017. Ученици Ваљевске гимназије: Филип Николић, Невена Вићић,
Милош Ћирић и Михаило Ћирић IV-5, Нина Катић IV-6 и Милица
Пантелић III-5 представили своју књигу на немачком језику на
Београдском сајму књига. Ментор ученицима Ивана Виторовић, професор
немачког језика.
26. X 2017. Добровољно давање крви. Биолошки кабинет.
26. X 2017. Тридесет девети састанак Методичке радионице Друштва
математичара Србије, Подружнице математичара Ваљево, одржан у
амфитеатру школе. Руководилац Методичке радионице Иванка Томић.
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Промоција књиге на немачком језику


31. X 2017. Ученички округли сто о стваралаштву Радована Белог
Марковића одржан у свечаној сали школе. Учествовали ученици
Филолошке, Карловачке и Ваљевске гимназије. Ментори учесника биле су
др Маја Стокин, професорка Карловачке гимазије, Лела Росић, професорка
Филолошке, Вера Ваш и Милена Милисављевић, професорке Ваљевске
гимназије. Ученички округли сто организовала литерарна секција и Клуб
читалаца Ваљевске гимназије, а књижевни сусрет пратио и сам писац
Радован Бели Марковић.

Округли сто о стваралаштву Радована Белог Марковића
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31. X 2017. У свечаној сали Ваљевске гимназије представљен најновији
роман Радована Белог Марковића „Плава капија“, у издању „Албатроса“. О
роману говорили професор др Стојан Ђорђић и професор др Радивоје
Микић. Одломке из романа читала Радмила Новаковић, некадашњи спикер
Радио–Ваљева.

НОВЕМБАР 2017.




1 – 2. XI 2017. Спољашње вредновање квалитета рада школе обавио тим за
спољашње вредновање у саставу: Катарина Петровић, Снежана Јадрановић,
Љиљана Рељић и Ђоко Петровић, просветни саветници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ваљево. Том
приликом, општи квалитет образовне установе оцењен је највишом оценом.
3. XI 2017. Поводом Дана школе Карловачке гимназије, директор школе др
Војислав Андрић и професори српског језика и књижевности мр Милена
Милисављевић и Милан Поповић посетили ову школу.

Посета Карловачкој гимназији



3 – 6. XI 2017. Маша Живковић III-1, присуствовала семинару
комбинованих наука у ИС Петница.
4. XI 2017. Одржан Математички турнир Шабачке гимназије, поводом
јубилеја 180 година постојања ове школе. На турниру учествовала екипа
Ваљевске гимназије и освојила треће место у екипном поретку.
Појединачно, Нина Матић III-1, била прва у својој конкуренцији, Матија
Додовић IV-1 други, Михаило Тимотић II-1 четврти, а Вељко Гајић I-1,
шести у свом разреду. Вођа екипе професор Вељко Ћировић.
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4. XI 2017. Одржан семинар „Историја између науке и мита“ у
организацији Едукације за 21. век. Предавачи били професор др Марко
Шуица и професор др Радивој Радић. Семинару присуствовали професори
историје: Милорад Белић, Снежана Урошевић, Ружица Стефановић,
Катарина Несторовић и Јелена Лекић. Свечана сала.
7. XI 2017. У свечаној сали Ваљевске гимназије одржан Округли сто
посвећен догађајима из Првог светског рата у нашем крају. Учесници
Округлог стола, историчари: Катрин Орел, директорка Центра за
истраживања при Универзитету у Паризу, Пантеон Сорбона; Изабел
Давион, професор Универзитета у Паризу, Пантеон Сорбона; Фредерик
Десберг, професор Универзитета у Паризу, Пантеон Сорбона; Капетан
Антоан Русел, докторанд Центра за истраживања школе у Сан Сиру,
специјалиста за војну историју; Момчило Павловић, директор Института за
савремену историју; Станислав Сретеновић, заменик директора и научни
сарадник Института за савремену историју и Биљана Стојић, сарадник
Историјског института у Београду.
7. XI 2017. Програм посвећен Дану просветних радника под називом „Ја и
даље држим час“, одржан у Музичкој школи „Живорад Грбић“.
Учествовали рецитатори наше школе: Јелена Лончар IV-4, Доротеја
Вуковић II-6 и Вук Огњеновић II-3.
7 – 8. XI 2017. Стоматолошки преглед ученика првог разреда обављен у
Стоматолошкој служби.

Студијско путовање у Хрватску
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9 – 12. XI 2017. Група од 18 професора и пријатеља Ваљевске гимназије
боравила на студијском путовању у Хрватској. Током ове посете
реализован је обилазак Петнаесте загребачке гимназије, специјализоване за




















рад са ученицима талентованим за математику и рачунарство. Након посете
Загребу пут је настављен према Истри где су посетили Опатију, Пулу,
Ровињ и Ријеку.
9 – 10. XI 2017. Милка Мајсторовић, професор географије присуствовала
Међународном саветовању на тему „Методологија припреме ученика за
домаћа и међународна такмичења из географије“ у организацији
Регионалног центра за таленте Београд.
10. XI 2017. На 10. стручно–методичком скупу за учитеље и наставнике
математике „Методика наставе математике у основној и средњој школи“,
одржаном у Пули, др Војислав Андрић и Вељко Ћировић, професори
математике, одржали предавања и радионице.
10 – 13. XI 2017. Ђурђија Марјановић ученица III-5, похађала семинар из
лингвистике у Истраживачкој станици Петница.
13 – 17. XI 2017. Стоматолошки преглед ученика првог, другог и трећег
разреда обављен у Стоматолошкој служби.
13 – 17. XI 2017. Вршњачки едукатори Стефан Симић и Дуња Поповић,
ученици III-3, учествовали у семинарима о ризичним начинима понашања и
здравим стиловима живота, за ученике петог и шестог разреда основних
школа. Саветовалиште за младе Дома здравља.
13. XI 2017. Седнице одељењских већа за II, IV и VIII разред.
14. XI 2017. Седнице одељењских већа за I, III и VII разред.
15. XI 2017. Седница Наставничког већа.
15. XI 2017. У оквиру Дана Иве Андрића у Филолошкој гимназији, одржана
смотра средњошколских позоришта „Игре на сунчаној страни“ на сцени
Руског дома. Позоришна представа Драмског студија Ваљевске гимназије,
по истоименој приповетки Иве Андрића „Злостављање“, изведена на сцени
Руског дома у Београду. Сценарио и режија Милан Поповић, улоге
Доротеја Вуковић и Вељко Ускоковић.
15. XI 2017. Републичко првенство у пливању одржано у Крагујевцу. У
дисциплини краул за ученике средњих школа Алекса Ђурђевић III-1, освојио
6. место. За ученике основних школа Матија Миловановић VIII-1, заузео 8.
место. У дисциплини прсно, за ученице средње школе, Теодора Перишић IV6 освојила седмо место, а за ученике основних школа Богдан Миловановић
VIII-1, 5. место. Са ученицима такмичењу присуствовао Драган Ђурђевић,
професор физичког васпитања и руководилац секције за пливање.
17. XI 2017. Округли сто „Час о Иви Андрићу“ одржан у Филолошкој
гимназији у Београду, поводом обележавања 125 година од рођења Иве
Андрића. Учеснице скупа биле мр Милена Милисављевић са радом
„Путопис Крај светлог Охридског језера Иве Андрића“ и Милена Петровић
са радом „Фаталистички призвук женских лепота у Андрићевом делу“.
17–19. XI 2017. Први ваљевски сајам књига и образовања „Doctrina fair“
одржан у просторијама Факултета здравствених, правних и пословних
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студија Универзитета Сингидунум. На овом Сајму је и Ваљевска гимназија
имала свој штанд и приказала своју богату издавачку делатност, од
ауторских књига професора наше школе до ученичких часописа и листова,
каталога и разгледница. Овај Сајам су посетили и ученици наше школе са
својим професорима и пратили промоције књига и филмова.
18. XI 2017. У Математичкој гимназији одржано изборно такмичење за
Седму европску математичку олимпијаду за девојке у Фиренци. На основу
резултата овогодишњег Државног такмичења из математике на изборно
такмичење позвано 18 девојака из Србије. Међу њима је Нина Матић
ученица III-1, која је постигла успех и тиме стекла право да учествује на
додатном такмичењу за попуну екипе Србије.
20. XI 2017. У свечаној сали одржана трибина „Личности којима се
дивимо“. Гости трибине Душан Арсенић и Бранко Антонић. Трибину водио
Мирослав Трифуновић Ћиша.

Трибина „Личности којима се дивимо“
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20. XI 2017. Вељко Ускоковић III-3, председник Ђачког парламента,
представљао нашу школу на националној седници „Заштита деце од
насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју”,
одржаној у Народној Скупштини Републике Србије поводом Светског дана
детета. На седници учествовали представници УНИЦЕФ–а, народни
посланици и министри.
21. XI 2017. У Ђачком клубу „Гимназијалац“ одржан Пети фестивал науке
Ваљевске гимназије. Организатор Клуб љубитеља науке.

Фестивал науке




22. XI 2017. Драмски студио на немачком језику извео представу „Зашто не
плачеш?“ у великој сали Центра за културу. Сценарио и режија професорке
Катаринa Мирковић и Иванa Веселиновић.
22. XI 2017. Позоришна представа Драмског студија Ваљевске гимназије,
по истоименој приповетки Иве Андрића „Злостављање“, изведена на
великој сцени Центра за културу. Сценарио и режија Милан Поповић,
улоге Доротеја Вуковић и Вељко Ускоковић.

Дан школе
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23. XI 2017. Дан школе. Свечана заједничка седница Школског одбора,
Савета родитеља и Наставничког већа. Гостима је, добродошлицу пожелео
гимназијски хор и диригент, професор Владимир Јанковић уз корепетицију
професорке Неде Думић, извођењем Гимназијске химне и родољубиве
химне „Востани Сербије“. Присутнима се обратио директор школе др
Војислав Андрић. Рецитатори Јелена Лончар и Вук Огњеновић, говорили
стихове Васка Попе и Милоша Петровића. Поводом овогодишњег
обележавања 45 година постојања и промоције стотог броја
„Гимназијалца“, ученица Нина Маровић, прочитала први текст првог броја
„Гимназијалца“. Чланови Драмског студија Доротеја Вуковић и Вељко
Ускоковић извели део представе „Злостављање“ у режији професора
српског језика и књижевности Милана Поповића. У музичком делу
програма учествовали: професорка Мина Радић, флаута, Виктор Ђукнић,
гитара и Митар Аврамовић I-5, клавир. Свечана сала.
23. XI 2017. Поводом обележавања 147. године рада Ваљевске гимназије, у
изложбеном простору Ђачког клуба „Гимназијалац“, свечано отворена
изложба „Слике са екскурзије“ чланова Фото–секције. Радове, у селекцији
професорке Наташе Кристић, представили: Нина Катић IV-6, Лука
Милановић IV-7, Соња Стојнић III-3, Јанко Ђурић I-1 и Тамара Стојановић
I-5. Истим поводом, Стефан Крунић IV-3, публици представио серију
дигиталних илустрација.
23. XI 2017. Поводом Дана школе одржан турнир у баскету за девојчице,
парна против непарне смене. Победник је парна смена, а судија је био
Огњен Блажић II-2. Одржан традиционални одбојкашки сусрет између
мешовитих екипа Суботичке и Ваљевске гимназије. Судије су биле Јована
Сировљевић и Марија Живковић, ученице IV-6. Припрема и организација
турнира Снежана Ђурђевић, професор физичког васпитања.

Дан захвалности
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23. XI 2017. У свечаној сали актив за енглески језик, пригодним сценскомузичким програмом је обележио Дан захвалности. Испред свечане сале
постављена је изложба и приређена дегустација америчких посластица.
23. XI 2017. Републичко првенство средњих школа у стоном тенису
одржано у Зрењанину. У екипној конкуренцији, у саставу Стефан Ђукнић
II-2, Милан Ћесаревић II-2 и Новак Видић II-4, наши стонотенисери су
дошли до осмине финала, где су изгубили од вицешампиона државе. У
појединачној конкуренцији, Стефан Ђукнић II-2 учествовао је у осмини
финала. Са ученицима такмичењу присуствовао Драган Ђурђевић,
професор физичког васпитања и руководилац секције за стони тенис.
24. XI 2017. Представљен стоти број школског часописа „Гимназијалац“.
Учествовали некадашњи и садашњи уредници и чланови редакција
часописа. Свечаност отворила ученица Нина Маровић I-5, прочитавши
први текст првог броја Гимназијалца, ауторке Љиљане Милутиновић,
некада Станковић, тада матуранткиње Ваљевске гимназије, која је
присуствовала свечаности говорећи о почецима рада. Јована Мијаиловић
IV-6 представила матурски рад „Између сто Гимназијалаца“. Поред
Љиљане Милутиновић, говорили некадашњи уредници листа: Јасмина
Момчиловић, педагог наше школе, Наташа Крсмановић, новинарка,
Милена Милисављевић, професор српског језика и књижевности.
Учесници програма: Кристина Јевтић и Милица Филиповић, ученице IV-6,
Кристина Бирчанин и Нина Маровић, ученице првог разреда. Свечаност
водили Сања Петровић и Алекса Алексић, ученици првог разреда. Испред
свечане сале приређена изложба сто бројева листа „Гимназијалац“.

Представљање монографије о Дејану Мијачу
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25. XI 2017. У свечаној сали представљена монографија о истакнутом
позоришном редитељу Дејану Мијачу, ауторке Даринке Николић, у издању
Српског народног позоришта. Госте је у уводном говору поздравио
директор школе др Војислав Андрић. На промоцији говорили ауторка
монографије, новинарка и позоришна критичарка, Александар
Милосављевић, позоришни критичар и уредник издања и Војислав
Брајовић, драмски уметник. Доротеја Вуковић II-6 и Вук Огњеновић II-3,
читали делове из монографије.
25. XI 2017. Прва седница Одбора за обележавање 150 година Ваљевске
гимназије и Друга донаторска конференција Ваљевске гимназије. Свечана сала.
27. XI 2017. Концерт „Музика на платну“ трија „МиСС“, кога чине
виолинисткиње мр Сузана Радовановић Перић, мр Снежана Стевановић и
пијанисткиња Милица Продановић. Свечана сала.

Промоција поезије Матије Бећковића на страним језицима
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29. XI 2017. Представљање издања на страним језицима поеме Матије
Бећковића „Кад дођеш у било који град“. Поред самог песника, коме је ово
вече приређено за рођендан, учествовали рецитатори школе, који су упоредо
говорили стихове на српском и на страним језицима: француском,
италијанском, руском, шпанском, немачком, енглеском и јапанском.
Водитељ програма Вера Ваш, професор српског језика и књижевности.
Сарадници у реализацији програма професори страних језика. Свечана сала.

ДЕЦЕМБАР 2017.



















2. XII 2017. Одржан други математички турнир ,,Интеграл куп”, такмичење
међународног карактера, за ученике од шестог разреда основне до другог
разреда средње школе, у организацији Ваљевске гимназије и Подружнице
математичара Ваљево. У појединачној и екипној конкуренцији
најуспешнији су били чланови екипе Математичке гимназије из Београда,
други ученици Гимназије ,,Светозар Марковић" из Ниша, а трећи ученици
из екипе Ваљевске гимназије.
2. XII 2017. Ученица Нина Матић III-1, после другог круга
квалификационог такмичења, остварила успех пласманом на 7. Европску
математичку олимпијаду за девојке која ће се одржати у Фиренци у
Италији. Нина Матић ће бити члан четворочлане екипе Србије у којој су
још три ученице Математичке гимназије у Београду.
4. XII 2017. Седница Савета родитеља Ваљевске гимназије. Свечана сала.
5. XII 2017. Обележена крсна слава Подружнице математичара Ваљево Св.
Филимон, Апфија и Архип у свечаној сали.
5. XII 2017. Позоришна представа „Каскадер“ у извођењу градског
позоришта „Абрашевић“ одржана у великој сали Центра за културу за
ученике и наставнике Ваљевске гимназије.
6. XII 2017. Представљање Факултета за правне и пословне студије „Др
Лазар Вркатић“ из Новог Сада. Свечана сала.
6. XII 2017. У свечаној сали представљена књига др Радована Марјановића
„Драгутин Мијановић Мијан“ у едицији Професори Ваљевске гимназије, а чији
је издавач наша школа. Разговор водио директор школе др Војислав Андрић.
7. XII 2017. Чланови Ђачког парламента реализовали радионицу о превенцији
насиља, злостављања и занемаривања, који ће ову активност реализовати у
својим одељењима. Овом приликом је промовисан и Међусекторски протокол
о сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и
занемаривања на подручју града Ваљева. Свечана сала.
8. XII 2017. Одржан међуокружни квиз Математичког листа, ученика
основних школа Колубарског округа и Београда на коме је одређен по један
од финалиста у обе категорије, млађи и старији разреди основне школе.
Свечана сала.
9. XII 2017. Посета представника неколико факултета из Београда и Новог
Сада. Школу представио директор др Војислав Андрић, психолог Гордана
Аврамовић говорила о упису наших ученика на факултете, а Слађана
Маријанац представила издавачку делатност школе. Свечана сала.
9. XII 2017. У организацији Друштва за стране језике и књижевности
Србије, у нашој школи реализован семинар „Стандарди постигнућа и
наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних
језика“. На семинару учествовали професори: Катарина Мирковић, Ивана
Виторовић, Ивана Веселиновић и Оливера Продановић.
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11. XII 2017. Седница Наставничког већа.
11. XII 2017. Обука запослених о безбедности и заштити на раду.
12. XII 2017. Седница Школског одбора. Доношење одлуке о покретању
поступка за избор директора школе.
14. XII 2017. Дебатни клуб организовао у свечаној сали дебату на тему
„Општа матура боље решава проблем уписа на факултете“. Афирмативни
тим чинили: Ленка Живановић II-5, Јана Ђурић II-2 и Немања Шујдовић
III-3. Негативни тим чинили: Матија Тодосић, Немања Павловић и Павле
Игњатовић II-7. Дебатере припремала Гордана Аврамовић, психолог и
дебатни тренер.

Дебата о Општој матури
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14. XII 2017. Концерт гудача Музичке школе „Живорад Грбић“ одржан у
свечаној сали.
15. XII 2017. У организацији актива физике организована стручна
екскурзија 95 ученика у Београд. Посећен астрономски Планетаријум на
Калемегдану и Фестивал науке на Београдском сајму. Вође пута професори
физике Предраг Стефановић и Дејан Ђокић.

Посета Планетаријуму














15. XII 2017. Концерт пијанисткиње Јоване Радовановић, доцента на
Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, одржан у свечаној сали.
18 – 22. XII 2017. Акцију прикупљања и припреме 30 породичних поклон
пакета за 30 породица наших ученика слабијег материјалног стања,
организовао Ђачки парламент и колектив Ваљевске гимназије.
22. XII 2017. Ђачки парламент Ваљевске гимназије у Арт холу Центра за
културу организовао хуманитарни маскенбал. Приход намењен нашим
ученицима слабијег материјалног стања.
23. XII 2017. У организацији Друштва за стране језике, реализован семинар
„Креативна употреба уџбеника у настави страног језика“. Учествовали
професори страних језика: Татјана Маринковић, Анита Новосел, Невена
Софронић, Смиљана Милановић Нинковић, Марија Миловановић, Мирјана
Ракић, Биљана Маринковић, Бранкица Перић и Оливера Продановић.
23. XII 2017. Школско такмичење из географије.
25. XII 2017. Концерт ученика Средње музичке школе „Живорад Грбић“
одржан у свечаној сали.
26. XII 2017. Подела новогодишњих пакетића деци запослених у Ваљевској
гимназији. Приредбу за децу припремили ученици Медицинске школе „Др
Миша Пантић“ са професорком српског језика Зорицом Алексић. Свечана сала.
27. XII 2017. Расписан конкурс за директора Ваљевске гимназије.
27. XII 2017. Урош Спасојевић, бас гитара и Бојан Марјановић, клавир,
премијерно представили музику са свог албума „V“. Специјални гост на
концерту била Нена Јелача, вокални солиста. Свечана сала.
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28. XII 2017. Свечано отварање реновиране библиотеке Ваљевске
гимназије. Похвалу књизи и библиотеци писца Селимира Радуловића,
управника Библиотеке Матице српске, говорили Тамара Спасојевић и Вања
Марић, ученици II-6. У драмском колажу „Побуна у библиотеци“
учествовали: Немања Савић I-7, Вељко Ускоковић III-3, Филип Живковић
IV-7, Доротеја Вуковић II-6 и професорка Бојана Којић. Програм су
припремили професори Милена Милисављевић, Милан Поповић и Слађана
Маријанац. Директор школе, др Војислав Андрић се захвалио свима који су
помогли да се библиотека реновира и постане далеко организованија,
модернија и функционалнија. Пригодним поклонима директор се посебно
захвалио Марији Митровић, архитекти и Слађани Маријанац, библиотекару
школе. Председник Ђачког парламента Вељко Ускоковић званично
отворио ново здање библиотеке. Присутним гостима ученици су даривали
пригодне поклоне из богатог издавачког опуса наше школе.

Свечано отварање реновиране библиотеке
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28. XII 2017. Поводом отварања реновиране библиотеке и поводом 125
година од рођења Иве Андрића, уприличено предавање „Субверзивна
имагинација у делу Иве Андрића“, редовног професора Филолошког
факултета у Београду, др Тихомира Брајовића. У уводној речи о професору
Брајовићу и његовом стваралаштву, говорила професорка српског језика и
књижевности Вера Ваш. Свечана сала.
29. XII 2017. У клубу Градске библиотеке „Љубомир Ненадовић“ додељене
награде часописа „Акт“ ученицама III-5: Ђурђији Марјановић, Невени
Жујовић и Милици Пантелић. Додели награда присуствовала и професорка
Милена Милисављевић, руководилац литерарне секције.
31. XII 2017. Јелена Деспотовић, професор биологије отишла у пензију.

ЈАНУАР 2018.











4. I 2018. Конференција за штампу поводом отварања обновљене
библиотеке.
7. I 2018. Епископ Ваљевски Милутин, честитао велики хришћански
празник Божић, колективу и ученицима Ваљевске гимназије.
9. I 2018. Наставак првог полугодишта у 2018. години.
9. I 2018. Часове биологије професорке Јелене Деспотовић, преузела
Драгана Грујић.
9. I 2018. Марко Томић, професор музичке културе преузео часове Мине Радић.
9. I 2018. Прилог РТС–а емитован уживо за емисију „Тако стоје ствари“ о
плановима за доградњу зграде Ваљевске гимназије и о преласку на
једносменски рад. Интервју дао др Војислав Андрић, директор школе, а за
прилог говорили ученици Вељко Ускоковић III-3 и Ленка Живановић II-5.
13. I 2018. Одржано општинско такмичење из математике за ученике
средњих школа.
15. I 2018. Дневни лист Блиц објавио текст под насловом „Нова библиотека
за XX век“ о обновљеном простору библиотеке.
17. I 2018. На радију С емитован прилог поводом реновиране библиотеке.
Интервју дао директор школе др Војислав Андрић.

Радионица „Бирам француски“


18. I 2018. Одржана радионица „Бирам француски“ за ученике осмог
разреда основних школа. Радионицу су водили лектори, запослени у
Француском институту. Осим ученика осмог разреда, једно одељење
ученика четвртог разреда ОШ „Сестре Илић“ били су гости наше школе тог
дана и отпевали присутнима песму на француском језику.
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18. I 2018. После објављивања конкурса за избор директора Ваљевске
гимназије заказана је и одржана Посебна седница колектива Ваљевске
гимназије. Тајним изјашњавањем колектива Ваљевске гимназије, већину
гласова и подршку колектива за директора наше школе добио је професор
математике Предраг Јевтић.
18. I 2018. Седница Наставничког већа.
22. I 2018. Гост наше школе био некадашњи гимназијалац, позоришни
редитељ Дејан Мијач. Трибину из серије „Галерија знаменитих“ отворио
директор школе др Војислав Андрић. Новинар и глумац Градског
позоришта „Абрашевић“, Бранко Антонић, водио програм и разговарао са
редитељем и гостима, такође некадашњим гимназијалцима, драмским
уметницима Војиславом Брајовићем и Јасмином Аврамовић. Један од
најзначајнијих српских редитеља, добитник осам Стеријиних награда,
Дејан Мијач, говорио о свом животу и стваралаштву. После трибине, у
горњем холу, постављен портрет великог редитеља у Галерију знаменитих.

Знаменити Ваљевци у нашој школи
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23. I 2018. Семинар и саветовање за директоре и стручне сараднике
гимназија о реформи гимназија. Свечана сала.
23. I 2018. Трибина „Звездоносац Михаило Пупин“. Гошћа трибине
приређивач књиге у издању Агапе књига, Александра Нинковић Ташић.
Трибину водио директор школе др Војислав Андрић.
24. I 2018. Седница Школског одбора. Између осталог чланови Школског
одбора су се изјашњавали о избору новог директора наше школе и већином
гласова подржали предлог колектива за избор професора математике
Предрага Јевтића.



24. I 2018. Гост трибине „Диогенова квадратура круга“ Бранко Станковић,
новинар и аутор документарне емисије Квадратура круга на РТС. Трибину
водио др Војислав Андрић, директор школе.

Светосавска академија


25. I 2018. Градска Светосавска академија у организацији Црквене општине
Ваљево, Ваљевске гимназије и Центра за културу Ваљево, одржана у великој
сали Центра за културу. О Светом Сави беседио др Војислав Андрић,
директор школе. Музичко–сценску игру „Свети Сава и Голубица“ у режији
Анђелке Јеремић, професора српског језика и књижевности, извели
рецитатори и чланови Драмског студија Ваљевске гимназије. Музички
програм приредили: Владимир Јанковић и Марко Томић, професори музичке
културе и Марко Глогиња, ученик IV-2. Програм водили ученици Динка
Радосављевић II-5 и Никола Ђорђевић III-6. У програму учествовали чланови
Црквеног хора „Хаџи Рувим“ и Хор Ваљевске гимназије.

Школска слава – Свети Сава
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26. I 2018. У едицији Зборници објављена друга књига Зборник ђачких
радова о Михајлу Пантићу. Уреднице Зборника професорке српског језика
и књижевности Вера Ваш и мр Милена Милисављевић, а издавач је
Ваљевска гимназија.
26. I 2018. Промоција Зборника ђачких радова о Михајлу Пантићу,
књижевнику и професору Филолошког факултета. Учесници промоције
рецитатори школе, чланови литерарне секције, Клуба читалаца и
књижевник Михајло Пантић. Библиотека школе.
27. I 2018. Школска слава – Свети Сава. Резање славског колача и додела
Светосавских награда. Одломке из музичко–сценске игре „Свети Сава и
Голубица“ извели чланови Драмског студија. У славу Светог Саве у
Ваљевској гимназији чинодејствовали свештеници Ваљевске епархије и
Црквени хор „Хаџи Рувим“, којим је дириговала госпођа Милица
Степановић Бабамилкић. Светосавску химну извео хор Ваљевске
гимназије. Дириговала професорка Неда Думић. О Ваљевској гимназији
између две светосавске свечаности говорила Весна Голубовић, помоћник
директора. Рецитатори и чланови Драмског студија извели одломак из
музичко–сценске игре „Свети Сава и Голубица“. Директор школе др
Војислав Андрић у име колектива Ваљевске гимназије уручио Светосавске
награде и лаптоп рачунаре ученици Нини Матић за вансеријски допринос
такмичарским активностима наше школе у области математике и физике и
достојном репрезентовању Ваљевске гимназије у Србији и иностранству и
ученику Марку Шаренцу за допринос такмичарским активностима наше
школе у области спорта и изванредном репрезентовању Ваљевске
гимназије у Србији и иностранству. Светосавску награду и икону Светог
Саве добио је и архитекта и дизајнер Душан Арсенић за вишегодишње
доброчинство и огромну подршку Ваљевској гимназији у обављању своје
образовне, научне и културне мисије и велики допринос визуелном
идентитету Ваљевске гимназије и свих њених манифестација, као и сјајној
опреми издавачке делатности школе. Ваљевска гимназија доделила је
Светосавску награду и професору математике и директору Ваљевске
гимназије др Војиславу Андрићу за вишегодишњи труд на усавршавању
наставних и ваннаставних активности у школи, вредан и плодотворан рад
са ученицима обдареним за математику, допринос трансформацији школе у
значајну институцију културе и сталну бригу за унапређивање
материјално–техничких услова за живот и рад у Ваљевској гимназији.
Светосавску диплому и икону Светог Саве др Војиславу Андрићу уручио
председник Фондације Ваљевске гимназије инжењер Милан Милутиновић.
Овом приликом уручена je награда „Гордана Лазаревић“ за најбољи
пласман на пријемном испиту на катедри за српску књижевност на
Филолошком факултету, студенткињи Анђелки Панић. Програм водили
ученици Марија Ранковић II-7 и Никола Ђорђевић III-6.

Додела Светосавских награда









27. I 2018. Поводом школске славе, у фискултурној сали, одиграна
ревијална кошаркашка утакмица. Ученици: Иван Станковић, Богдан
Бадовинац, Урош Ђурић и Михајло Снегић победили екипу у саставу:
Филип Станојловић, Филип Павловић, Бошко Ђенисић, Лука Јеринић и као
замена Иван Милинковић. Турнир организовао Дејан Зечевић уз свесрдну
помоћ Снежане Ђурђевић.
27. I 2018. Под покровитељством града Ваљева и епархије Ваљевске,
организована Светосавска трка, у којој су учествовале ученице наше
школе: Теодора Перишић IV-6 и Јована Мијаиловић IV-6. Допринос у
организацији трке дале су: Ана Радосављевић IV-1, Ивана Табић IV-6 и
Кристина Јевтић IV-6. Ученице организовала и водила професорка
Снежана Ђурђевић.
28. I 2018. Општинско такмичење из географије одржано у Економској
школи „Ваљево“. Учествовао 31 ученик наше школе.
30. I 2018. Концерт флаутисткиње Елене Медић, ученице петог разреда
Основне музичке школе „Живорад Грбић“ у класи професора Мине Радић.
Клавирска сарадња професор Ана Пејовић. Свечана сала.
31. I 2018. Крај наставе у првом полугодишту. Седнице одељењских већа за
седми, први и други разред.

ФЕБРУАР 2018.




1. II 2018. Седнице одељењских већа за осми, други и четврти разред.
1. II 2018. Седница Наставничког већа. Родитељски састанци.
8. II 2018. Републички зимски семинар за професоре српског језика и
књижевности, одржан на Филолошком факултету у Београду. У раду
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семинара учествовали професори: Вера Ваш, Милена Милисављевић,
Биљана Ерчић, Данијела Голубовић, Милена Петровић, Круна Глушац,
Анђелка Јеремић и Милан Поповић.
8. II 2018. У оквиру Републичког зимског семинара за професоре српског
језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду додељена трећа
награда лингвистичкој секцији Ваљевске гимназије и руководиоцу секције
професорки Милени Петровић за рад током школске 2016/2017. године.
8. II 2018. На Републичком такмичењу из књижевности ученика средњих
школа за најбољи писани задатак, ученица II-4 Николина Радовановић,
освојила треће место за рад „Слика света у поезији Десанке Максимовић“.
Ментор професорка мр Милена Милисављевић.
8. II 2018. У Летопису Друштва за српски језик и књижевност Србије, бр. 2
за 2017, објављен извештај о раду подружница Друштва. Посебно је
истакнут разноврстан рад Актива за српски језик Ваљевске гимназије.
10 – 11. II 2018. У Београду одржан Државни семинар о настави математике
и информатике у основним и средњим школама, у организацији Друштва
математичара Србије. На овом стручном скупу учествовало 9 професора
математике и информатике Ваљевске гимназије. Учесници државног
семинара били су професори: др Војислав Андрић, Предраг Јевтић,
Маријана Стефановић, Иванка Томић, Вељко Ћировић, Ненад
Будимировић, Александра Јевтић, Југослав Кандић и Радиша Ковачевић.
10. II 2018. На Државном семинару о настави математике др Војислав
Андрић одржао предавање „Праћење образовних постигнућа у настави
математике“, Вељко Ћировић и др Милан Јовановић предавање „Како
заинтересовати ученике за математику“.
10. II 2018. На Скупштини Друштва математичара Србије, одржаној у
Београду, троје професора Ваљевске гимназије изабрано у органе и тела
овог стручног друштва. Професор и директор Ваљевске гимназије др
Војислав Андрић је у другом мандату изабран за председника Друштва,
професор Вељко Ћировић за члана Извршног одбора, а професорка Иванка
Томић за члана Управног одбора Друштва.
11. II 2018. На Државном семинару о настави математике др Војислав
Андрић и Маријана Стефановић одржали предавање „Нестандардни
конструктивни задаци“, а Вељко Ћировић са Државном комисијом за
такмичења ученика основних школа, „Актуелности о такмичењима и
презентација задатака”. Професори: др Војислав Андрић, Иванка Томић,
Вељко Ћировић одржали предавања „Природни бројеви“ и „Дивни свет
великих математичких тајни“.
12. II 2018. Почетак наставе у другом полугодишту.
12. II 2018. Школско такмичење из енглеског језика.
13. II 2018. Информативни разговор о бесплатном студирању у Русији и
конкурсу за стипендије. Са ученицима трећег и четвртог разреда водила










Јулија Зорић, координатор за образовне програме Центра за науку и
културу Руског дома. Библиотека школе.
13. II 2018. Промоција књиге „Небеске хероине света“ професора Радмиле
Тонковић одржана у свечаној сали. О књизи говорили ауторка и Оливера
Кнежевић, пилот Аероклуба Ваљево. Одломке из књиге читала Марија
Ранковић II-7. У музичком делу програма наступили Марко Томић, вокал и
Зоран Сиришки, гитара.
14. II 2018. Школско такмичење из немачког и француског језика.
14. II 2018. У часопису Школски час српског језика и књижевности
објављени радови професора мр Милене Милисављевић „Ученички
округли столови у функцији мотивисања за читање” и Милене Петровић
„Диференцирана настава – једна врата, десет квака”.
16. II 2018. Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга расписале 25.
поетски конкурс „Десанка Максимовић“ за најбољу збирку песама ученика
средњих школа.
20. II 2018. Промоција Машинског факултета Београдског универзитета.
Свечана сала.

Промоција збирке „Ако љубав нисмо“




20. II 2018. Представљање поетске збирке „Ако љубав нисмо“ др Душка
Бабића, писца и директора Филолошке гимназије у Београду. Учествовали
Драган Лакићевић, писац и главни уредник СКЗ, Милена Милисављевић,
професор српског језика и књижевности и ученици Ваљевске гимназије.
Свечана сала.
21. II 2018. Обележен Међународни дан матерњег језика пригодним
активностима. У свечаној сали одржан јавни час српског језика, а у
библиотеци радионица, коју су водиле ученице II-6 Доротеја Вуковић и
Мина Томић. На часовима се, симболично у пет до дванаест, читао
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пригодан текст о историјату обележавања Дана матерњег језика, а
предметни професори су припремили, свако у својој области, користан
текст и разговарали на својим часовима о значају читања за интелектуални
развој личности.
21. II 2018. Разговор са педагогом школе Јасмином Момчиловић и
ученицима школе о проблемима наркоманије међу младима, емитован у
емисији Србија данас на Првом програму РТС.
21. II 2018. Седница Наставничког већа. Свечана сала.
22. II 2018. Општинско такмичење за девојчице и дечаке у кошарци,
одржано у хали „Студент“. Девојчице су заузеле прво место на
општинском и окружном такмичењу. Екипе организовали и водили
професори физичког васпитања Снежана Ђурђевић и Дејан Зечевић.
22. II 2018. Снимљен прилог за емисију Експлозив, ТВ Прва у школској
библиотеци. Учествовали професори мр Милена Милисављевић, Слађана
Маријанац и ученице IV-4, Јелена Лончар и Ксенија Селенић.
23. II 2018. Аудиција за Распевану гимназију одржана у кабинету музичког.
23. II 2018. У библиотеци школе предавање „Одјеци филозофије у делу
Достојевског“ одржао студент историје Марко Параментић, некадашњи
члан литерарне секције.
23. II 2018. Седница Школског одбора и Савета родитеља.
23. II 2018. У организацији Гљиварског друштва Ваљево, Друштва за
поучавање лековитог биља Ваљево и Ваљевске гимназије, одржана
Еколошка трибина посвећена заштити и коришћењу јестивих гљива и
лековитог биља. Учествовали: др Зоран Живковић, специјалиста нуклеарне
медицине, Александра Милосављевић, дипломирани биолог, Драган
Недељковић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и Нада
Нешковић, дипломирани биолог. Свечана сала.
24. II 2018. Радна субота. Распоред од четвртка.
24. II 2018. Окружно такмичење из математике за ученике средњих школа
одржано у нашој школи.
25. II 2018. Општинско такмичење из информатике и рачунарства за
ученике основних школа одржано у нашој школи.
25. II 2018. Општинско такмичење из физике одржано у нашој школи.
26. II 2018. Одржан информативни састанак са родитељима и ученицима,
заинтересованим за упис у седми разред основне школе обдарених у
математици. Школска библиотека.
26. II 2018. Одржан информативни састанак са родитељима и ученицима,
заинтересованим за упис у први разред природно–математичког смера.
Свечана сала.
27. II 2018. Школско такмичење из биологије одржано у кабинету
биологије.







27. II 2018. Одржан информативни састанак са родитељима и ученицима,
заинтересованим за упис у први разред на друштвено–језички смер, у
двојезично одељење друштвено–језичког смера и филолошку гимназију.
Свечана сала.
28. II 2018. Одржан информативни састанак са родитељима и ученицима,
заинтересованим за упис у први разред математичке гимназије. Школска
библиотека.
28. II 2018. У организацији Еколошке секције Ваљевске гимназије, одржана
Еколошка трибина посвећена аерозагађењу града Ваљева. Учесници
трибине: адвокат Сретен Ђорђевић, специјалиста у области права заштите
животне средине, дипломирани физикохемичар Биљана Младеновић из
Завода за јавно здравље Ваљева, др Зоран Живковић, председник Савета за
здравље града и Зоран Степановић, директор ЈКП Топлана Ваљево.
Учествовале ученице Андреа Симић, Кристина Барзетовић и Нела Лукић.
Свечана сала.

МАРТ 2018.













1 – 5. III 2018. Ђурђија Марјановић, ученица III-5, похађала семинар из
лингвистике у ИС Петница.
2. III 2018. Школско такмичење у рецитовању одржано у школској
библиотеци.
2. III 2018. Школско такмичење из историје.
3. III 2018. Одржано окружно такмичење из физике у нашој школи.
3. III 2018. Свечаност поводом доделе признања најуспешнијим
спортистима и спортском колективу Ваљева, које додељује Спортски савез
нашег града, одржана у свечаној сали. У категорији младих спортиста, за
најуспешнијег за прошлу годину, проглашен Марко Шаренац, кошаркаш
Металца, ученик IV-3 Ваљевске гимназије.
3 – 4. III 2018. Представници Европског парламента младих Србије, одржали
конференцију у нашој школи, на којој се окупило око 60 младих из Србије,
од којих 40 средњошколаца из Ваљева. Они су имали прилику да дебатују о
разним актуелним европским и светским темама. Ова заседања представљају
симулацију рада Европског парламента и парламентарне процедуре.
5. III 2018. Промоција еколошке групе у оквиру Друштва истраживача
„Владимир Мандић Манда“ одржана у свечаној сали.
5. III 2018. Почела припремна настава за пријемни испит из српског и
енглеског језика за филолошку гимназију, немачког, тј. француског језика
за билингвално одељење и математике за математичку гимназију и
гимназију природно–математичког смера.
5 – 8. III 2018. Промотивне активности наше школе одржане у основним
школама: ОШ „Николај Велимировић“, Прва основна школа, ОШ „Андра
Савчић“ и ОШ „Десанка Максимовић“.
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5 – 13. III 2018. Систематски прегледи ученика првог и трећег разреда,
реализовани у Дому здравља.
7. III 2018. Промоција Математичког и Биолошког факултета. Свечана сала.
8. III 2018. У нашој школи гостовали представници Института за
експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“ из
Београда. Том приликом, др Мирјана Совиљ, директорка Института
упознала ученике са активностима Института и одржала предавање на тему
„Ја, родитељ, породица и народ“. Свечана сала.
8. III 2018. У организацији Светосавске омладинске заједнице Епархије
ваљевске у циклусу „Православље и млади“, ђакон Дејан Николић,
професор Српске Православне Богословије Светог Кирила и Методија у
Нишу, одржао предавање на тему „Православни пост, душевно здравље и
депресија“. Свечана сала.
9. III 2018. Професорка Марија Миловановић одржала радионицу на
конференцији у Новом Саду, коју организује удружење професора
енглеског језика ELTA.
8 – 9. III 2018. Филолошки сусрети Ваљевске, Филолошке гимназије из
Београда и Карловачке гимназије. Нашу школу на Филолошким сусретима
у Сремским Карловцима представљали: Николина Андрић, Дуња Васић,
Тамара Стојановић, ученице I-5, Динка Радосављевић и Ленка Живановић
II-5, Доротеја Вуковић II-6, Анђела Тешић IV-4, Вељко Ускоковић, III-3,
Марко Глогиња IV-2, директор школе др Војислав Андрић, професори
Милена Милисављевић и Милан Поповић.
9. III 2018. Из штампе изашли зборници радова, настали као плод
филолошких сусрета и округлих столова ученика и професора Филолошке
гимназије из Београда, Карловачке и Ваљевске гимназије. Као резултат
округлог стола о стваралаштву Драгана Лакићевића, настао је зборник
„Поезија и стваран свет“, у коме су публиковани радови мр Милене
Милисављевић, мср Вере Ваш и ученика: Анђелке Панић, сада
студенткиње Филолошког факултета, Немање Грујичића. У зборнику
„Извори чисте росе Драгана Лакићевића“ штампани су радови Милене
Милисављевић и ученика: Анђелке Панић, Немање Грујичића, Јелене
Лончар, Милице Вујовић и Мирјане Ђукић. Издавач зборника је
Карловачка гимназија.
10. III 2018. Радна субота. Распоред од петка.
10. III 2018. Одржано општинско такмичење из књижевности Књижевна
олимпијада.
10. III 2018. На Машинском факултету у Београду одржано Државно
такмичење из математике ученика средњих школа. Учествовало је десет
ученика Ваљевске гимназије, а најбоље резултате су постигли Стефан Јелић,
ученик трећег разреда, који је освојио трећу награду у Б категорији и Никола
Ненадовић, ученик другог разреда, који је освојио похвалу у А категорији.
Остали учесници такмичења били су: Јанко Ђурић, Добрица Цветиновић и

Оливера Томић из првог разреда, Михаило Тимотић, Саво Цвијетић и
Милица Вишић из другог разреда, Нина Матић, ученица трећег разреда и
Матија Додовић, ученик четвртог разреда. Са ученицима такмичењу
присуствовали професори математике Предраг Јевтић и Вељко Ћировић.

Учесници Државног такмичења из математике









10. III 2018. Регионално такмичење из географије одржано на Географском
факултету у Београду. Учествовало 26 ученика наше школе. Богдан
Пантелић и Матија Урошевић III-3, освојили друго место, а Вељко
Ускоковић III-3, треће место. Са ученицима такмичењу присуствовале
професорке Милка Мајсторовић и Бојана Којић.
12. III 2018. Неда Милошевић, секретар школе присуствовала саветовању
„Примена нових прописа – каталог радних места и усаглашавање
организације и рада установа образовања и васпитања“ у Сава центру у
Београду.
12 – 14. III 2018. Промотивне активности наше школе у основним школама:
ОШ „Милован Глишић“, ОШ „Нада Пурић“ и ОШ „Сестре Илић“.
14. III 2018. Обележен Међународни дан броја Пи у нашој школи. Програм
обележавања обухватио неколико кратких предавања о овој значајној
математичкој константи, као и квизове ученика основаца и средњошколаца
у којима су се такмичили ученици наше школе. Испред свечане сале
приређена је мала изложба посвећена овом догађају.
15. III 2018. Квалификациона фаза Међународног такмичења „Кенгур без
граница“, одржана у нашој школи. Такмичило се 230 ученика наше школе.
Освојено је 39 признања: једна прва, 3 друге и 4 треће награде и 31
похвала, а 8 ученика се квалификовало за финални део такмичења.
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Максималан учинак постигао ученик трећег разреда Ђорђе Трифуновић
освојивши 150 поена.
15. III 2018. Решењем Министра просвете Младена Шарчевића бр. 119-0100013/2018-03/22 од 5. марта 2018, за директора Ваљевске гимназије
именован професор математике Предраг Јевтић. Четворогодишњи мандат
почиње након истека мандата актуелном директору школе, у мају 2018.
15. III 2018. Пролећни концерт ученика Музичке школе „Живорад Грбић“,
учесника предстојећег Републичког такмичења музичких школа. Свечана сала.
16. III 2018. Представљање зборника радова ученика и професора „Поезија
и стваран свет“ и „Извори чисте росе Драгана Лакићевића“. Зборнике
представиле ученице II-6, Анастасија Ив Вулетић и Марина Аврамовић.
Организатор Милена Милисављевић, професор српског језика и
књижевности. Библиотека школе.
16. III 2018. Школско такмичење из хемије.
18. III 2018. Окружно такмичење из информатике и рачунарства за ученике
основних школа одржано у нашој школи.
18. III 2018. Окружно такмичење из страних језика одржано у нашој школи.
19. III 2018. Почетак Недеље франкофоније. Пројекција француског филма.
20. III 2018. У оквиру Недеље франкофоније одржана радионица за ученике
„Пронађи скривену реч“.
20. III 2018. На Дан града Ваљева, у организацији Матичне библиотеке
„Љубомир Ненадовић“, представљена нова књига „Сунце овог дана“
Владимира Пиштала, писца, преводиоца и професора светске и америчке
историје на Бекер колеџу у Масачусетсу. Поред аутора, о књизи је говорио
и оснивач издавачке куће „Агора“ Ненад Шапоња.
20. III 2018. Промотивне активности наше школе у основним школама у
Осечини и Пецкој.
21. III 2018. Промотивне активности наше школе у Мионици.
21. III 2018. Обележен Светски дан поезије. У циљу промоције читања,
писања и учења поезије, чланови секција за стране језике, литерарне и
рецитаторске секције, говорили стихове омиљених песника. Свечана сала.
21. III 2018. У оквиру Недеље франкофоније одржани књижевни сусрети са
рецитовањем и представљањем француске поезије и књижевности.
Библиотека школе и свечана сала.
21 – 28. III 2018. Немања Савић I-3 и Матија Крстић I-2, похађали семинар
из експерименталне биологије и хемије, а Вељко Гајић I-1 похађао семинар
из математике у ИС Петница.
22. III 2018. У оквиру Недеље франкофоније одржан Музички квиз са
презентацијама. Библиотека школе.

Музички квиз поводом Недеље франкофоније













22. III 2018. Промоција наше школе у Лајковцу.
22. III 2018. На Државном такмичењу из физике за ученике средњих школа
у Нишу, ученици Ваљевске гимназије освојили четири награде. Немања
Грујичић II-1, освојио другу награду, Саво Цвијетић II-1 трећу, док су
ученици III-1, Нина Матић и Ђорђе Трифуновић освојили треће награде. На
такмичењу је учествовало 10 ученика Ваљевске гимназије.
22. III 2018. Промоција књиге „Ваљево и ваљевски крај у Дринској
бановини 1929-1941”, мр Небојше Максимовића, професора историје.
Поред аутора на промоцији говорили: др Мирослав Перишић, директор
Историјског архива Србије, др Јасмина Милановић, виши научни сарадник
Института за савремену историју, Милорад Белић, професор историје у
Ваљевској гимназији. Свечана сала.
23. III 2018. У оквиру Недеље франкофоније у свечаној сали одржан квиз
„Колико познајем француску цивилизацију?“ и приређена дегустација
француских специјалитета испред сале.
23 – 25. III 2018. На традиционалном јуниорском кошаркашком турниру града
Ваљева, учествовали у оквиру екипе Металац Студент наши ученици: Дарко
Славић II-1, Огњен Блажић II-2, Крсман Павловић II-3, Лука Милићевић II-3,
Никола Гајић II-4, Матија Тодосић II-7, Алекса Алексић I-2. У организацији
кошаркашког турнира учествовале ученице: Ана Радосављевић IV-1, Јована
Мијаиловић IV-6, Ленка Ђурђевић и Милица Јоцић II-2.
23 – 30. III 2018. Студент четврте године Факултета спорта и физичког
васпитања, Владан Еренфрид, реализовао педагошку праксу у трајању од
15 школских часова, код ментора професорке Снежане Ђурђевић.
24. III 2018. Радна субота. Распоред часова од понедељка.
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25. III 2018. Окружно такмичење из биологије одржано у Пољопривредној
школи у Шапцу. Учествовало 19 ученика наше школе, четворо се
пласирало на републичко такмичење: Андријана Ивановић I-5, Милица
Вишић II-2, Милан Бошковић и Александар Крстић IV-2. Са ученицима
такмичењу присуствовале професорке биологије Верица Миловановић
Аврамовић и Драгана Грујић.
27. III 2018. Разговор са књижевником Селимиром Радуловићем и
представљање књиге Милоша Јевтића „Очево лице књиге” у организацији
Градске библиотеке „Љубомир Ненадовић”. Поред књижевника и аутора
књиге гостовали: др Милена Ђорђијевић, организатор културних програма
у Народној библиотеци Србије и књижевник Радован Бели Марковић.
Свечана сала.
28. III 2018. Конференција за штампу поводом предстојећих планова око
доградње зграде Ваљевске гимназије, информатичког одељења, представљање
новог директора, као и успеха наших ученика на државним такмичењима из
математике и физике: Ђорђе Трифуновић III-1 освојио златну медаљу на
такмичењу „Кенгур без граница“, Стефан Јелић трећу награду, а Нина Матић
III-1 пласирала се на Математичку олимпијаду у Фиренци.
28. III 2018. Информативни састанак представника Црвеног крста одржан
са ученицима који желе да учествују у добровољној акцији давања крви.
Свечана сала.
28. III – 3. IV 2018. Маша Живковић III-1 и Јанко Ђурић, I-1 похађали
програм из астрономије у ИС Петница.
29. III 2018. Акција добровољног давања крви. Биолошки кабинет.
29. III 2018. Општинско такмичење у рецитовању. Свечана сала.
29. III 2018. Седница Ђачког парламента. Седници присуствовали
представници Уније средњошколаца Србије и разговарали о пројекту
„Средњошколци за средњошколце”. Свечана сала.
30. III 2018. Приче о гљивама и лековитом биљу, трибина одржана у
свечаној сали, на којој су говорили Ана Милосављевић, биолог, Драган
Недељковић, стручњак за лековито биље, др Зоран Живковић и Нада
Нешковић, професор биологије.
30. III 2018. Промоција Факултета техничких наука из Новог Сада. Свечана сала.
30. III 2018. Хуманитарна журка „Игранка“ у организацији Ђачког
парламента, одржана у Арт холу Центра за културу.
30. III – 6. IV 2018. Студијско путовање 54 ученика Ваљевске гимназије и
пет професора у Париз. Посета је обухватила краћа задржавања и
упознавања знаменитости Салцбурга, Стразбура и Минхена.

Наши ученици испред Универзитета Сорбона


31. III – 9. IV 2018. Ускршњи распуст.
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2 – 7. IV 2018. Позоришна секција на немачком језику, Theater AG,
учествовала на Позоришном фестивалу младих на немачком језику у
Темишвару у Румунији. Ученици су премијерно извели представу
„Професионалац“ у Немачком градском позоришту. Главне улоге: Давид
Јанковић III-5 и Ленка Живановић II-5. Током боравка у Темишвару
ученици су имали прилике да учествују у раду позоришних радионица са
истакнутим позоришним педагозима на немачком језику и да погледају
представе других учесника Фестивала.
3. IV 2018. Представљање романа „Четири лудила“ Милоша Латиновића,
књижевника и директора Битеф театра у организацији Градске библиотеке
„Љубомир Ненадовић“. Разговор са гостом водио позоришни редитељ
Мирослав Трифуновић.
5. IV 2018. Неколико ученика математичких одељења трећег и четвртог
разреда Ваљевске гимназије посетило две ваљевске фирме ENEL и Vallis
Technologies. Ученици су се упознали са радом локалних компанија
ваљевске привреде, а такође и са бившим ђацима Ваљевске гимназије,
данас успешним инжењерима. Ученике организовао и водио професор др
Дејан Ђокић.
8. IV 2018. Епископ Епархије ваљевске Милутин честитао ученицима и
запосленима велики хришћански празник Ускрс.

43



9 – 15. IV 2018. Одржана Седма европска математичка олимпијада за
девојке у Фиренци у Италији. Националну екипу Србије чиниле три
ученице Математичке гимназије из Београда и ученица III-1 Нина Матић,
која је на овом такмичењу освојила похвалу, а екипно са репрезентацијом
пето место.

Позоришна секција на немачком језику Theater AG
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10. IV 2018. Наставак активности у другом полугодишту.
10. IV 2018. Седнице одељењских већа осмог и четвртог разреда.
11. IV 2018. Седница Школског одбора.
12. IV 2018. Свечано отварање изложбе „У сусрет руском цару“, поводом
обележавања стогодишњице од убиства царске породице Романових.
Изложба је организована у сарадњи социолошке секције Ваљевске
гимназије са професорком Надом Ковачевић, Сретењским манастиром из
Москве и студијом ,,Руски цар“. О значају изложбе говорио протонамесник
Слободан Алексић. У пратећем програму учествовали ученици Ваљевске
гимназије. Свој допринос дали су рецитатори говорећи цитате из књиге
,,Љубав је јача од смрти“, а у музичком делу програма учествовали: вокал
Љубица Марковић IV-3, гитаристи Марко Глогиња IV-2 и Синиша Недић
III-7, виолиниста Лазар Жујовић II-1, вокал и пратња на клавиру професор
Марко Томић.
12 – 20. IV 2018. Група ученика другог, трећег и четвртог разреда
учествовала на снимању филма „Чарапе краља Петра“ у режији Петра
Ристовског, на локацијама у старом делу града.
13. IV 2018. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда, тест из математике.
13. IV 2018. Крај трећег тромесечја.






13. IV 2018. Фестивал гимназијских позоришта одржан у Крагујевцу.
Ученици Вељко Ускоковић и Доротеја Вуковић одиграли представу
„Злостављање“ у режији професора Милана Поповића.
14. IV 2018. Реализован пробни завршни испит за ученике осмог разреда,
тест из српског језика и комбиновани тест.
14. IV 2018. Државно такмичење из страних језика (француски, немачки,
руски, шпански и италијански) одржано у нашој школи. На отварању
такмичења испред Ђачког клуба „Гимназијалац“ присутне ученике и
њихове професоре поздравио директор школе др Војислав Андрић и
председница Друштва за стране језике Љиљана Ђурић. Отварање је
започето стиховима „Кад дођеш у било који град“ Матије Бећковића, које
су рецитовале Динка Радосављевић II-5 и Анђела Тешић IV-4. У музичком
програму у свечаној сали са извођењем песама на страним језицима
учествовали ученици: Љубица Марковић IV-3, Соња Стојнић III-3, Анђела
Тешић IV-4, Синиша Недић III-7, Марко Глогиња IV-2, уз клавирску
пратњу Марка Томића, професора музичке културе. Директор школе, др
Војислав Андрић, упознао госте са радом наше школе.

Свечано отварање Републичког такмичења из страних језика




14. IV 2018. На Републичком такмичењу из страних језика, одржаном у
нашој школи, такмичило се троје ученика: Филип Николић IV-5 и Милош
Ћирић IV-5 у специјалној категорији из немачког језика и Дуња
Добрашиновић IV-5, специјална категорија из француског језика. Филип
Николић је освојио треће место.
14. IV 2018. Републичко такмичење из енглеског језика одржано у Шестој
београдској гимназији. Учествовали: Нина Катић и Алекса Петровић IV-6,
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Соња Лазић и Алекса Стојановић IV-3. Са ученицима такмичењу
присуствовала Јасмина Радић, професор енглеског језика и њихов ментор.
14. IV 2018. Међуокружно такмичење из хемије одржано у
Пољопривредној школи. Учествовало шест ученика наше школе: Богдан
Пантелић III-3, освојио прво место, Урош Гођевац II-3 и Вук Петровић III-2
освојили друго место.
14. IV 2018. Књижевна олимпијада – окружно такмичење ученика средњих
школа из књижевности, одржано у нашој школи.
14. IV 2018. Снежана Ђурђевић, професор физичке културе, учествовала на
Кошаркашком турниру ветеранки у Београду.
15. IV 2018. Државно такмичење из информатике за ученике основних
школа одржано у Ваљевској гимназији.
16. IV 2018. Седнице одељењских већа за I, II, III и VII разред.
16 – 21. IV 2018. Студијски боравак 24 ђака другог разреда у гимназији
„Јуриј Вега“ у Идрији, Словенија. Са ученицима боравили професори
Бојана Којић и Драган Ђурђевић.
17. IV 2018. Промоција Факултета политичких наука Београдског
универзитета. Медијатека школе.
18. IV 2018. Позоришни фестивал на страним језицима одржан у Новом Саду
на Малој сцени Позоришта младих. Учествовале две позоришне групе наше
школе и освојене четири награде. Представа на енглеском „Stopping by Woods“
добила је прву награду за драмски текст, који је написала Анита Новосел,
професорка енглеског језика. Вељку Ускоковићу III-3, додељена је прва
награда за главну мушку улогу у истој представи. Нина Маровић I-5, освојила
је трећу награду за главну мушку улогу у представи на немачком језику „Der
Professionelle“, а професорке Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић су
добиле трећу награду за језичко–педагошки рад у тој представи.
18. IV 2018. Ученици Давид Рао I-1, Дуња Станојевић III-3 и Мина Аничић
III-3, учествовали на Универзитету Сингидунум у студији случаја, у
представљању сувенира Ваљева. Ментор ученицима Милка Мајсторовић,
професор географије.
19. IV 2018. Школско такмичење из латинског језика за ученике првог и
другог разреда.
19. IV 2018. Заједничка седница Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора.
20. IV 2018. Катарина Мирковић, професорка немачког језика,
присуствовала обуци за припремање ученика за полагање испита на Гете
институту.
21. IV 2018. Поводом Међународног дана планете Земље, Ваљевска гимназија
организовала Еколошки дан, чишћење токова река Градац и Љубостиња.

Еколошки дан на Градцу












21. IV 2018. На Државном такмичењу из математике за ученике основних
школа, одржаном у Јагодини, ученик осмог разреда Ваљевске гимназије
Реља Миловић освојио II награду и пласман на Српску математичку
олимпијаду. Ученица седмог разреда Лена Марковић на истом такмичењу
је похваљена. Са ученицима такмичењу присуствовали професори
Маријана Стефановић и Владимир Мишић.
21. IV 2018. На отварању изложбе „Свет прашине – фигуративно и
имагинарно, слике и цртежи“ у Модерној галерији, говорила Наташа
Кристић, историчар уметности и професор наше школе.
21. IV 2018. На Београдском маратону наша ученица Теодора Перишић IV-6,
трчала полумаратон (21 км).
22. IV 2018. Државно такмичење из информатике за средње школе одржано
у нашој школи.
22. IV 2018. Окружно такмичење из хемије за ученике основне школе,
одржано у ОШ „Сестре Илић“. Учествовало четворо ученика седмог
разреда и троје осмог разреда. Ученици седмог разреда освојили: Катарина
Радмиловић I награду, Александар Брозек II награду, Новак Шибалић III
награду. Ученици осмог разреда освојили: Ивана Милошевић II награду,
Лазар Јевтовић III награду.
22. IV 2018. У оквиру Трећег ваљевског фестивала хорова „Хорфест“, у
организацији Музичке школе, наступали хорови у свечаној сали наше школе.
23. IV 2018. Приредба на страним језицима, у организацији Актива за
стране језике, одржана у великој сали Центра за културу.
24. IV 2018. Промоција Високе пословне школе из Ваљева. Свечана сала.
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24. IV 2018. У организацији Градске библиотеке „Љубомир Ненадовић“
одржана промоција романа „Лузитанија“ Дејана Атанацковића, добитника
НИН–ове награде за 2017. годину. Поред аутора, визуелног уметника и
књижевника, промоцији су присуствовали Горан Лакићевић, уредник
Издавачке куће „Бесна кобила“ и Тамара Крстић, чланица жирија НИН–ове
награде. Свечана сала.
24. IV 2018. Обележен јубилеј 150 година од рођења академика Михаила
Петровића Аласа. Пригодно предавање о животу и раду једног од наших
највећих математичара одржао професор др Војислав Андрић, а о
активностима које ће ваљевски математичари реализовати у оквиру
обележавања јубилеја, говорио професор Вељко Ћировић.
24. IV 2018. У часопису Школски час српског језика и књижевности,
објављени радови професора српског језика и књижевности Милене
Петровић „Језик у књижевноуметничком делу“ и мр Милене
Милисављевић „Расти у себи, док веје благодат“ о књизи „Неимари
светлости“ Анђелке Видаковић Цвркотић.
26. IV 2018. Окружно такмичење рецитатора одржано у Културном центру
у Мионици.
26. IV 2018. Приче о гљивама и лековитом биљу, трибина на којој су
говорили Ана Милосављевић, биолог, Драган Недељковић, стручњак за
лековито биље, др Зоран Живковић и Нада Нешковић, професор биологије.
Свечана сала.
27 – 29. IV 2018. Републичко такмичење из географије, одржано у Београду
у Железничкој техничкој школи. Учествовали: Петар Јовановић I-3,
Младен Табаковић I-7, Лука Кркељић I-5, Вељко Ускоковић, Матија
Урошевић и Богдан Пантелић III-3. Матија Урошевић освојио треће место,
а Богдан Пантелић треће место и другу награду, таблет, спонзора
такмичења компаније HERE.
27. IV 2018. Професори Милан Поповић и Данијела Голубовић
присуствовали прослави Дана школе у Филолошкој гимназији у Београду.
27. IV 2018. На јавној трибини „Улога спорта у друштву и образовању“
предавачи били професор др Војислав Андрић и Душко Ђукановић,
спортски радник. Универзитет Сингидунум у Ваљеву.
27. IV 2018. Комеморација професору др Мићи Грујичићу, ваљевском
гимназијалцу (генерација 1967–1971), универзитетском професору и
добитнику највиших америчких научних награда за истраживачке радове у
области металургије. Комеморацију водио др Војислав Андрић, директор
школе. Свечана сала.
27 – 29. IV 2018. Ленка Живановић, ученица II-5, присуствовала
регионалном заседању Европског парламента младих Србије, у Нишу.
28. IV 2018. Обележавање 35 година матуре.
28. IV 2018. Окружно такмичење из српског језика одржано у Медицинској школи.







28. IV 2018. Снежана Ђурђевић, присуствовала семинару „Промене у
наставним плановима и програмима физичког васпитања у светлу нових
законских решења“ на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду.
28 – 29. IV 2018. На Државном такмичењу из физике ученика основних школа
у Параћину, Сара Милосављевић VII-1, освојила III награду, Лука Цветиновић
и Ивана Милошевић, ученици VIII разреда похваљени. Са ученицима
такмичењу присуствовала Милка Нинковић, предметни наставник.
28. IV – 2. V 2018. Првомајски распуст.

МАЈ 2018.
3. V 2018. Наставак активности у четвртом тромесечју.
4. V 2018. Одржано окружно такмичење у атлетици на стадиону Пети пук.
У женској конкуренцији такмичиле се: Милица Јоцић II-2, Катарина
Милошевић II-5, Невена Старчевић II-6, Ана Радосављевић и Марија
Огњеновић IV-1, Теодора Перишић, Јована Сировљевић, Јована
Мијаиловић IV-6 и Катарина Васиљевић I-7. У мушкој конкуренцији
такмичили се: Душан Станковић и Петар Којић III-6, Жељко Стојковић и
Филип Павловић IV-1. Теодора Перишић IV-6, пласирала се на
међуокружно такмичење у трци на 800 м. Са ученицима такмичењу
присуствовали професори физичке културе: Снежана Ђурђевић, Дејан
Зечевић и Жељко Остојић.
 4. V 2018. Извршена примопредаја дужности директора Ваљевске
гимназије. Директор школе у претходном четворогодишњем мандату др
Војислав Андрић предао дужност професору Предрагу Јевтићу, који је по
обављеном конкурсу именован за директора 5. марта ове године, одлуком
министра просвете науке и технолошког развоја. Др Војислав Андрић је
професионални рад започео 1975. године у Ваљевској гимназији, као
професор математике. Од тада, са малим прекидима, био је професор и
директор Ваљевске гимназије у три наврата. Човек који је живео и радио за
ову школу, уграђујући у њу најбоље што је знао и умео, са поносом каже да
Ваљевску гимназију носи у срцу. У претходне четири године др Војислав
Андрић предузео је бројне мере за унапређење рада школе и целокупног
амбијента образовања у Ваљеву.
 4. V 2018. Конференција за штампу поводом краја мандата директора
Ваљевске гимназије др Војислава Андрића одржана у свечаној сали.
 4. V 2018. Обраћање директора Ваљевске гимназије др Војислава Андрића
ученицима, професорима, колегама, сарадницима и пријатељима школе:
Драги ваљевски гимназијалци,
Поштовани пријатељи Ваљевске гимназије,
Мој трећи и последњи директорски мандат у нашој Ваљевској гимназији је
завршен. Нови директор Ваљевске гимназије је млади колега Предраг Јевтић
– професор математике, некадашњи ученик Ваљевске гимназије и, верујем,
личност која ће заједно са колективом наставити и унапређивати све
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послове по којима је Ваљевска гимназија препознатљива у Ваљеву, Србији и
окружењу.
Свој професионални рад започео сам 1975. године у Ваљевској гимназији као
професор математике, а за десетак дана одлазим у пензију, такође као
професор Ваљевске гимназије. И због тога сам веома срећан, иако ми није ни
мало лако, јер гимназија је у протеклих више од педесет година била и остаће
у мом срцу. Али, верујте ми, и да у треће животно доба ступам срећан,
задовољан и захвалан.
Срећан, јер је Ваљевска гимназија данас једна од најбољих српских гимназија,
са делатношћу на коју би били поносни и они који су јој пре много деценија
трасирали пут ка знању, науци и уметности и определили да наша школа
буде и остане својеврсни центар културе који надахњује ученике, професоре и
грађане Ваљева.
Задовољан, јер велики рад, посвећеност и љубав ми је вишеструко враћена
пријатељством и љубављу младих људи који су деценијама текли кроз
просторе наше школе и уважавањем колега, родитеља и грађана за све што
сам заједно са колективом Ваљевске гимназије радио и остварио.
А Ваљевској гимназији сам захвалан, јер сам сигуран да је самониклост редак
феномен и да за афирмацију коју сам стекао као спортиста, математичар и
просветни радник највише дугујем својим драгим професорима, својим
уваженим колегама и својим ученицима који су многобројним обдареностима
и талентима креативно остваривали све наше замисли.
ЖИВЕЛА ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА.
Некадашњи ученик, професор и директор Ваљевске гимназије
др Војислав Андрић

Конференција за штампу др Војислава Андрића
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5. V 2018. Међуодељењски турнир у одбојци одржан у парку „Пећина“.
Организатор турнира професор Жељко Остојић.
5. V 2018. У електронском издању Ревија Колубара, објављен текст под
називом „Један је Воја Мађар“ поводом одласка директора др Војислава
Андрића у пензију.
7. V 2018. На 23. Фестивалу дечјег музичког стваралаштва „Деца
композитори“ у Београду, од 200 композиција, Софија Јаневска, ученица
VIII разреда, освојила I награду за своју композицију за клавир „Сваки је
крај нови почетак“.
9. V 2018. У оквиру обележавања 60 година постојања Медицинске школе „Др
Миша Пантић“, ученици наше школе учествовали на турниру у малом фудбалу
и женској одбојци. Екипе водио професор физичке културе Жељко Остојић.
10. V 2018. Распевана гимназија, традиционални концерт ученика наше школе,
талентованих за музику и плес, одржана у великој сали Центра за културу.
11. V 2018. На кросу РТС-а учествовали ученици наше школе. Реализатори
кроса професори физичке културе: Снежана Ђурђевић, Жељко Остојић и
Дејан Зечевић. Парк Пећина.
11. V 2018. Учесници 35. Балканске математичке олимпијаде у склопу
посете Ваљеву и Истраживачкој станици Петница посетили нашу школу.
Међу учесницима су најбољи математички такмичари из 17 земаља и вође
њихових екипа. Госте су поздравили др Војислав Андрић и директор школе
Предраг Јевтић. О историјату и делатности школе говорила и била
преводилац Невена Софронић, професор енглеског језика.

Посета учесника Балканске математичке олимпијаде
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11 – 13. V 2018. Републичко такмичење из хемије одржано у Београду на
Хемијском факултету. Учествовали Урош Гођевац II-3, Богдан Пантелић
III-3 и Вук Петровић III-2. Са ученицима такмичењу присуствовао
професор Момир Станојевић.
12. V 2018. Радна субота. Наставни дан, распоред од понедељка.
12. V 2018. На Регионалној смотри научно–истраживачких радова талената
у Лозници учествовало 33 ученика Ваљевске гимназије од осмог до
четвртог разреда. Пласман на Републичку смотру талената, остварило 19
ученика. Смотри присуствовале професорке: Анђелка Јеремић, Марија
Миловановић и Драгана Грујић.

Регионална смотра у Лозници
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12. V 2018. На Математичком турниру ученика средњих школа, у
организацији МД „Архимедес“ у Београду, учествовали: Јанко Ђурић I-1,
Михаило Тимотић II-1, Ђорђе Трифуновић III-1 и Богдан Бадовинац IV-1.
Ваљевска гимназија је екипно освојила II награду, а појединачно: III
награду Ђорђе Трифуновић III-1, похвале: Јанко Ђурић I-1, Михаило
Тимотић II-1 и Богдан Бадовинац IV-1. Као чланови екипе Интеграл,
учествовали Стефан Грујичић VII-1, који је освојио похвалу и Лазар
Јевтовић VIII-1, који је освојио II награду. Са ученицима турниру
присуствовала Светлана Дашковић Миловановић, професор математике.
13. V 2018. На републичком такмичењу из књижевности у Сремским
Карловцима, учествовало је 9 од 10 пласираних ученика Ваљевске
гимназије. Динка Радосављевић II-5 и Ана Станојевић II-7 освојиле друго
место. Са ученицима такмичењу присуствовала Вера Ваш, професор
српског језика и књижевности.





15. V 2018. Из штампе изашао зборник „Носићу сунце у руци“, поводом
јубилеја 25 година Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ уреднице
Вере Ваш, професора српског језика и књижевности и дугогодишњег члана
жирија Поетског конкурса. Издавач Ваљевска гимназија и Удружење
„Ваљевски гимназијалци”.
15. V 2018. Проглашење победника 25. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ и промоција збирке песама „Све(мир) на папиру“ Амине Куч,
победнице прошлогодишњег Поетског конкурса „Десанка Максимовић“. У
првом делу вечери промовисана је збирка Амине Куч, а у другом делу,
дванаест финалиста се представило са по три песме. Стручни жири у
саставу Драган Лакићевић, књижевник и главни уредник СКЗ, академик
Матија Бећковић, песник и Вера Ваш, професор српског језика и
књижевности Ваљевске гимназије, донели су одлуку да Дарији Сабадош,
ученици гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада, доделе прву
награду. Ученица наше школе Милица Пантелић III-5, била је међу
финалистима овог конкурса. Свечана сала.

Овогодишњи финалисти Поетског конкурса


16. V 2018. На тргу песништва у 11 сати одржан Поетски час ваљевских ђака
у спомен нашој великој песникињи. Рецитовали: Доротеја Вуковић II-6,
Динка Радосављевић II-5, Марија Ранковић II-7 и Дарија Сабадош,
овогодишња победница Поетског конкурса „Десанка Максимовић“. Пратња
на гитари Синиша Недић III-7. У 12 сати Градска библиотека „Љубомир
Ненадовић“ организовала у Бранковини, у сарадњи са Десанкином
задужбином, свечану церемонију доделе Десанкине награде песникињи Ани
Ристовић из Београда. Свечаности присуствовали финалисти Поетског
конкурса са својим професорима и њихови домаћини, ученици и професори
Ваљевске гимназије.
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16. V 2018. Седница Наставничког већа.
18. V 2018. Обележавање 5 година матуре.
18. V 2018. Поетско–музичко вече одржано у свечаној сали. Учествовали
трио „МиСС“ и рецитатори школе.
19. V 2018. Републичко такичење у знању латинског језика одржано на
Филозофском факултету у Београду. Нашу школу представљали: Софија
Глишић I-2, Андријана Ивановић I-5, Урош Урошевић II-5 и Ђурђа Андрић
II-6. Урош Урошевић је освојио друго место, а Андријана Ивановић
похвалу. Са ученицима такмичењу присуствовали предметни професори
Мирјана Ракић и Биљана Танасијевић Вуксановић.
19. V 2018. У великој сали Центра за културу одржано 50. републичко
такмичење у рецитовању „Песниче народа мог“. У категорији старији
узраст, у конкуренцији 35 такмичара, као представник Колубарског округа,
учествовала Јелена Лончар IV-4.
20. V 2018. Републичко такмичење из биологије одржано у Нишу.
Учествовали: Андријана Ивановић I-5, Милица Вишић II-2, Милан
Бошковић и Александар Крстић IV-2. Са ученицима такмичењу
присуствовала Верица Миловановић Аврамовић, професор биологије.
21. V 2018. Представнице Гете института Магдалена Милинковић и Тина
Опарница, представиле PASH пројекат ученицима наше школе. Свечана сала.
21 – 22. V 2018. Иванка Томић, професор математике, учествовала на
дводневном семинару за водитеље обуке за нове наставне програме у петом
разреду основне школе и првом разреду средње школе, на Учитељском
факултету у Београду.
22. V 2018. У организацији Градске библиотеке „Љубомир Ненадовић“
представљена књига Војкана Станића „Светомир Николајевић, живот и
дело“. У разговору поред аутора говорили: Миомир Гаталовић, Филип
Трајковић, Душан Злоколица. Свечана сала.
23 – 24. V 2018. Верица Миловановић Аврамовић, професор биологије,
учествовала на дводневном семинару за водитеље обуке за нове наставне
програме у петом разреду основне школе и првом разреду средње школе,
на Учитељском факултету у Београду.
23. V 2018. Лука Јовановић, ученик III-6 одржао предавање ученицима
другог и трећег разреда на тему „Фридрих Ниче“. Свечана сала.
25. V 2018. Завршетак наставе за ученике осмог и четвртог разреда.
Последњи школски час. Уобичајено послужење ученици осталих разреда
заменили хуманитарном акцијом у корист матураната школе, којима је
неопходна материјална помоћ.
25. V 2018. Директор школе Предраг Јевтић, био гост телевизије ВА Плус и
говорио о плановима и предстојећим активностима школе пред пријемне испите.
26. V 2018. Пријемни испит за двојезично одељење.










27. V 2018. На Државном такмичењу из српског језика и језичке културе у
Тршићу, Јана Марковић III-4 освојила прво место, а Милица Вишић II-2
треће место. Са ученицима такмичењу присуствовала професор Вера Ваш.
28. V 2018. Одељењско веће четвртог и осмог разреда.
29. V 2018. Седница Наставничког већа.
29. V 2018. Почетак припремне наставе за ученике четвртог разреда.
29. V 2018. Подела сведочанстава ученицима четвртог разреда.
Пријављивање матурских испита и предаја матурских радова.
30. V 2018. Матурски писмени из српског језика.
31. V – 3. VI 2018. Отворен други интернационални Арт фест фестивал у холу
Центра за културу. Програм отварања Фестивала водила Доротеја Вуковић II6. На поетско–музичком маратону своју поезију говорили: Милица Пантелић,
Невена Жујовић III-5, Ана Косић, Михаило Недељковић, II-4. На сликарском
перформансу, у Интернационалном уметничком студију „Радован Трнавац
Мића“ учествовала Дуња Штулић II-2. Програм фестивала пратили чланови
литерарне секције, одељење II-6 и професор Милена Милисављевић.

ЈУН 2018.










1. VI 2018. Матурски писмени из математике и страног језика.
1. VI 2018. Савез за школски спорт Србије поклонио спортску опрему и
реквизите Ваљевској гимназији, као школи која је годинама имала
континуитет у учешћу на такмичењима свих нивоа.
2. VI 2018. Пријемни испит за математичку и филолошку гимназију.
2. VI 2018. Републичка смотра научно-истраживачких радова талената, одржана
на Техничком факултету у Чачку. На Смотри се представило 16 ученика са
радовима на теме из области математике, информатике, књижевности, историје,
биологије, енглеског језика и животне средине. Ученици су остварили следеће
резултате по областима - математика: Марија Огњеновић IV-1 и Матија Додовић
IV-1 прво место, Катарина Петровић I-1, треће место; енглески језик: Јелисавета
Ненадовић I-1 и Ленка Живановић II-5, треће место; књижевност: Вук
Огњеновић II-3 и Мирјана Ђукић II-5, прво место, Динка Радосављевић II-5,
друго место; историја: Павле Игњатовић II-7, треће место; биологија: Милица
Вишић II-2, треће место; екологија: Младен Марковић III-2, треће место;
животна средина: Ема Улемек III-2 треће место; информатика Рао Давид I-1
треће место. Ученици ће имати прилику да представе своје радове на Светској
смотри истраживачких радова у Београду, крајем августа. Смотри са ученицима
присуствовала Милка Мајсторовић, професор географије.
2. VI 2018. Обележавање 30 година матуре.
3. VI 2018. Промоција школе у ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у
Бранковини.
3 – 16. VI 2018. Катарина Мирковић, професор немачког језика, боравила је
у Минхену на методичком семинару.
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4 – 8. VI 2018. Одбрана матурских радова.
5. VI 2018. Учесници Републичке смотре научно-истраживачких радова
талената, ученици: Ленка Живановић, Динка Радосављевић, Мирјана
Ђукић II-5 и Вук Огњеновић II-3, представили своје радове у библиотеци
школе члановима литерарне секције и ученицима првог разреда.
7. VI 2018. Премијерно приказан филм географске секције у свечаној сали.
7. VI 2018. Концерт флаутисткиње Марије Исидоровић, ученице Средње
музичке школе „Живорад Грбић“, одржан у свечаној сали. Клавирска
пратња Ана Пејовић.
8. VI 2018. Завршетак наставе за седми разред.
9. VI 2018. Обележавање 10, 25, 40, 50 и 55 година матуре.
10. VI 2018. Финале такмичења „Кенгур без граница“ одржано на ПМФ–у
Крагујевцу. Учествовало седам ученика. Златне медаље освојили: Ђорђе
Трифуновић III-1 и Богдан Бадовинац IV-1, сребрне медаље освојили: Нина
Матић III-1 и Михаило Тимотић II-1, бронзану медаљу Лазар Јевтовић VIII-1. Са
ученицима такмичењу присуствовао Владимир Мишић, професор математике.
10. VI 2018. Одржан Први полумаратон у Ваљеву. У организационом
одбору био Ђорђе Димитрић, професор информатике и рачунарства.
Двадесет наших ученика са професорком Снежаном Ђурђевић волонтирало
на полумаратону, а у тркама учествовало петнаест ученика наше школе и
професори Жељко Остојић и Марко Томић.
11. VI 2018. Седница Наставничког већа.
12. VI 2018. Из штампе изашла књига „Са небеског разбоја”, антологија поезије
Десанке Максимовић. Уредници Антологије Литерарна секција Ваљевске
гимназије и Милена Милисављевић, професор српског језика и књижевности.
Издавач Ваљевска гимназија и Удружење „Ваљевски гимназијалци”.

Концерт Марка Томића са пријатељима
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13. VI 2018. У организацији актива географије и музичке културе, приказан
промотивни филм географске секције „Ћосино путовање“, а после промоције
одржан концерт, који је приредио Марко Томић, професор музичке културе
са пријатељима. Учествовала певачка група „Медењаци“ и солисти: Љубица
Марковић IV-3, Катарина Урошевић III-2 и Синиша Недић III-7.
14. VI 2018. Ученици генерације матураната 2014–2018. посадили дрво
генерације између зграде гимназије и Народног музеја. Организатор акције
Јасмина Радић, професор енглеског језика.

Матуранти испред засађеног дрвета генерације










14. VI 2018. Завршна матурска свечаност одржана у великој сали Центра за
културу. Успешној генерацији матураната уручене су похвале, награде и
преко 250 књига за остварене резултате током четворогодишњег
школовања. Ученицима и родитељима обратили су се доскорашњи
директор школе, др Војислав Андрић и садашњи директор Предраг Јевтић
као и ђак генерације, Матија Додовић.
15. VI 2018. Завршетак наставе за ученике I, II и III разреда. Одељењска
већа VII, I, II и III разреда.
16. VI 2018. Седница Наставничког већа.
16. VI 2018. Обележавање 20 година матуре.
16. VI 2018. Матурско вече генерације 2014-2018. одржано у сали „Гранд“
хотела.
16 – 30. VI 2018. Маријана Стефановић, професор математике боравила у
Минхену, у Немачкој, на методичком семинару за наставнике који предају
на немачком језику у двојезичним одељењима.
18. VI 2018. Подела комплетних докумената матурантима.
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18. VI 2018. Завршни испит за ученике VIII разреда. Тест из српског језика.
19. VI 2018. Завршни испит за ученике VIII разреда. Тест из математике.
19. VI 2018. Почетак припремне наставе за поправне и разредне испите.
19. VI 2018. На литерарном конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“ Наталија
Нађа Радосављевић II-4 освојила је прву награду а Ана Косић II-4 похвалу.
20. VI 2018. Завршни испит за ученике VIII разреда. Комбиновани тест.
21. VI 2018. Седница Наставничког већа. Саопштење резултата успеха
ученицима.
21. VI 2018. Седница Школског одбора и Савета родитеља.
23. VI 2018. Пријемни испит за VII разред ученика обдарених у
математици.
24 – 29. VI 2018. Милка Мајсторовић, професор географије учествовала на
Балканској географској олимпијади у граду Јаши, у Румунији.
25. VI 2018. У Задужбини „Доситеј Обрадовић“ додељена прва награда
Нађи Радосављевић II-4 и похвала Ани Косић II-4 за литерарне радове.
28. VI 2018. Из штампе изашли: Извештај школске 2017/2018. године, главни
уредник Биљана Ерчић, професор српског језика и књижевности, ученички
листови Гимназијалац, главни уредник Данијела Голубовић, професор српског
језика и књижевности, Алманах, главни уредник Милена Милисављевић,
професор српског језика и књижевности и Полиглота, главни уредници
професори енглеског језика Анита Новосел и Александар Саботковски.
28. VI 2018. Завршна школска свечаност – подела сведочанстава, награда и
похвала ученицима VII, I, II и III разреда.
Летопис водила Слађана Маријанац

Катарина Гајић II-5
58

НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
Марљивост је мајка добре среће.
Сервантес
Ваљевска гимназија као најважнији циљ рада поставља развијање и
осавремењивање наставног процеса. Захваљујући спољашњем вредновању
школе, које је реализовано почетком новембра 2017. године у прилици смо да
објективније сагледамо како квалитете, тако и недостатке, односно
могућности за даљи развој области наставе и учења.
Евалуацијом је утврђено да се на часовима примењују одговарајућа
дидактичко-методичка решења; да наставници дају јасна упутства,
наглашавају кључне појмове, примењују поступност; да је присутно
повезивање новог градива са претходно наученима; да се захтеви и време за
савладавање градива прилагођавају могућностима ученика у оквиру одељења;
да је дисциплина и атмосфера на часовима добра; и да је вредновање знања
усаглашено са Правилником о оцењивању.
Простор за унапређивање области наставе и учења орјентисан је на
примену различитих техника учења, посебно савремених технологија у настави,
већу разноврсност наставних метода и активних метода учења, повезивање
садржаја различитих наставних области – међупредметну
корелацију,
упућивање ученика да постављају себи циљеве у учењу, комплетнију повратну
информацију. Потребно је шире примењивати диференцирани приступ уз
коришћење различитих наставних материјала; јасније истицати циљеве часа и у
фокус наставног процеса поставити исходе; унапредити формативно
оцењивање, као и облике мотивисања ученика.
Током ове школске године реализоване су почетне активности и
упознавање наставника са реформом гимназија. Обиман реформски посао
очекује нас крајем ове школске године кроз семинаре за обуку наставника.
Обуке ће бити фокусиране на наставни процес оријентисан на исходе наставе,
као и обуке за реализацију изборних предмета у гимназијама.
Континуирано радимо на: повећању квалитета и актуелности
образовног процеса, сталном стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника, као и на побољшању услова у којима се наставни процес одвија.
Учешће школе на конкурсима и пројектима које организују европске културне
и образовне институције омогућује иновирање и размену искустава. Резултат
тих активности је упис пете генерације билингвалног, немачко-француског,
одељења. Ови ученици су један део наставе, који је дефинисан Годишњим
планом рада школе, учили на једном од ова два језика.
И ове школске године уписали смо одељење седмог разреда основног
образовања обдарених ученика за математику.
Као и претходних година бавили смо се активностима које су везане
за квалитет и доступности образовања за ученике из осетљивих група и за
ученике којима је потребна додатна подршка у развоју и учењу.
Гордана Аврамовић
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
Речник је историја човека.
Паола Монтегаза
И ова школска година донела нам је добре резултате. Реализоване су
све наставне и ваннасатавне активности. Организована је додатна настава,
секције, као и припремна настава за филолошко одељење.
Били смо домаћини и организатори општинског и окружног такмичења
из књижевности. Ученици су били заинтересовани да одмере своје знање из
области како језика тако и књижевности, па је њих двадесеторо (десет из језика
и исто толико из књижевности) учествовало на највишем нивоу такмичења у
Тршићу и Сремским Карловцима. Најуспешнији из области језика биле су Јана
Марковић III-4 која је освојила прву награду и Милица Вишић II-2 која је
освојила трећу награду у Тршићу. Републички ниво такмичења донео је и другу
награду из књижевности Динки Радосављевић II-5 и Ани Станојевић II-7.
Поклоници лепе речи учествовали су на бројним конкурсима. На
такмичењу средњих школа из књижевности у школској 2017/18. години за
најуспешније писмене задатке Друштво за српски језик и књижевност,
Министарство просвете и Задужбина „Доситеј Обрадовић“ доделили су трећу
награду Николини Радовановић II- 4 за писмени задатак на тему Слика света
у поезији Десанке Максимовић, Филип Јеремић III-2 освоји је трећу награду
на Републичком литерарном конкурсу Борино перо гимназије „Бора
Станковић“ из Ниша. Милица Пантелић III-5 била је финалиста Поетског
конкурса „Десанка Максимовић“ док су равноправне награде на општинском
конкурсу часописа Акт додељене ученицама III-5 Невени Жујовић, Милици
Пантелић и Ђурђији Марјановић. Са њиховим стваралаштвом можете се
упознати читајући Алманах који уређују чланови литерарне секције.
Чланови рецитаторске секције, и ове године, учествовали су у реализацији
многобројних културних манифестација. Најуспешнији рецитатори били су Јелена
Лончар IV-4, која је имала директан пласман са општинског такмичења на
републичко, а на окружном је Динка Радосављевић II-5 била трећа. Јелена Лончар
IV-4, Анђела Тешић IV-4, Вукан Арсенијевић IV-1, Марија Огњеновић IV-1, Коста
Ђорђић IV-5, Доротеја Вуковић II-6, Вук Огњеновић II-3, Динка Радосавњевић II-5,
Михаило Недељковић II-4, Тамара Спасојевић II-6 и Марија Ранковић I-7 су
рецитатори који су учествовали у свим програмима и прославама.
Чланови новинарске секције приредили су стоти број Гимназијалца
који је штампан у новембру 2017.г. а који садржи радове које су објављивани
у претходних 99 бројева. У јуну ове године прослављен је јубилеј, 45 година
од изласка првог броја.
Рад лингвистичке секције је ове године награђен трећом наградом на
такмичењу средњошколских секција од стране Друштва за српски језик и
књижевност Србије, Министарства просвете науке и технолошког развоја РС и
Вукове задужбине.
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Драмски студио је припремио представу „Злостављање“ по тексту
Иве Адрића, а у режији Милана Поповића, професора српског језика и
књижевности. Доротеја Вуковић II-6 и Вељко Ускоковић III-3 својим даром
презентовали су нашу школу на најбољи начин играјући представу у
Културном центру Ваљево, а потом и у Филолошкој гимназији, Карловачкој
гимназији и Крагујевцу.
Представом „Свети Сава и голубица“ у режији Анђелке Јеремић,
професорке српског језика и књижевности, обележена је школска слава Свети Сава.
Десанкини мајски сусрети традиционално су одржани 15. и 16. маја.
Победница овогодишњег конкурса је ученица из Гимназије „Јован Јовановић
Змај“ из Новог Сада, Дарија Сабадош, чија ће збирка бити штампана у мају
наредне године.
Настављена је посета професионалним позориштима и Сајму књига у
Београду, и нарочита је пажња посвећена праћењу нових издања којима се
обогаћује школска библиотека.
Др Љубомир Ранковић, протођакон, део своје новчане награде за
животно дело које му је уручио Град Ваљево, донирао је нашој школи. Том
приликом штампан је Зборник поводом јубилеја - 25 година конкурса
„Десанка Максимовић“ под називом Носићу сунце у руци, који је уредила
Вера Ваш, професор српског језика и књижевности. Штампана је и
Антологија поезије Десанке Максимовић (120 песама) Са небеског разбоја,
коју су уредилили чланови литерарне секције и Милена Милисављевић,
професор српског језика и књижевности.
Један рад професорке Вере Ваш објављен је у Зборнику радова са
научног скупа Поетика Милована Глишића, а други у Зборнику Поезија и
стварни свет, Зборника Филолошких сусрета Карловачке гимназије.
Професорка Милена Петровић објавила је више радова ове школске
године: Ставови ученика према романским, германским и словенским језицима
и утицај фонетике на формирање става о језику, Школски час, број 2, ИП „Ваша
књига“, 2017; Глаголски облици кроз стандардизоване задатке Школски час,
број 3-4, ИП „Ваша књига“, 2017; Могућности развијања мотивације за учење,
Школски час, број 5, ИП „Ваша књига“, 2017; Диференцирана настава – једна
врата, десет квака, Школски час, бр.1, ИП „Ваша књига“, 2018; Језик у
књижевноуметничком делу, Школски час, бр. 2, ИП „Ваша књига“, 2018.
У часопису Школски час бр. 5, 2017. објављени су методички прилози
професорке Милене Милисављевић, Љубав у Тоскани Милоша Црњанског у
настави и Ученички округли столови у функцији мотивисања за читање. У
школском часу бр. 2 за 2018. објављен је рад Расти у себи док веје благода,
Миленин приказ књиге Неимари светлости у издању Ваљевске гимназије ауторке
Анђелке Видаковић Цвркотић, некадашње професорке наше школе. Такође су
објављени радови: Читалац - једина узданица, у Зборнику Извори чисте росе,
Филолошки сусрети у Карловачкој гимназији као и Повлашћено место сусрета у
Зборнику Поезија и стварни свет, Филолошки сусрети Карловачке гимназије.
У Филолошкој гимназији у Београду одржан је Час о Иви Андрићу,
округли сто поводом 125 година од рођења Иве Андрића. Међу шеснаесторо
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учесника своје радове изложиле су и професорке Ваљевске гимназије Милена
Милисављевић, Путопис Крај светлог Охридског језера Иве Андрића у
учионици без папира као и Милена Петровић, Фаталистички призвук женских
лепота у Андрићевом делу.
Актив је и ове године учествовао у раду Зимског републичког семинара, у
организацији трибина, књижевних вечери као и у успостављању сарадње са
стручним активима других школа. Вукосава Живковић, професорка српског језика
и књижевности, Земунска гимназије, одржала је угледни час у нашој школи за
време Десанкиних мајских сусрета у сарадњи са Миленом Милисављевић, чланом
нашег актива. Актив је сарађивао са Градском библиотеком, Филолошком
гимназијом у Београду, Карловачком гимназијом, Културним центром, Музичком
школом „Живорад Грбић“ и Црквеном општином.
Професори стручног актива настоје да новим облицима, методама и
средствима подстакну развој и стваралаштво ученика, а нарочито у погледу
јачања читалачке свести младих.
Круна Глушац

АКТИВ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Срећа је склона онима који се служе разумом.
Енглеска пословица
Актив за енглески језик, који тренутно броји седам чланова и ове
школске године био је ангажован не само на пољу редовне наставе и
реализације плана и програма већ и у погледу стручног усавршавања, стицања
нових педагошких знања и на пољу модернизовања наставе.
Први пут ове године обележен је „Дан енглеског језика“ и то у оквиру
прославе Дана школе. Бројним скечевима, музичким тачкама, рецитацијама,
разним паноима на тему индијанских племена прослављен је Дан захвалности,
један од најзначајнијих празника за становнике енглеског говорног подручја.
У оквиру, сад већ традиционалне посете ученика словеначке гимназије
„Јуриј Вега“ из Идрије ученици другог разреда су у пратњи професора Невене
Софронић и професора задуженог за међународну сарадњу Драгана Ђурђевића
организовали обилазак престонице где су наши ученици одржали кратке
презентације на енглеском језику о најзначајнијим знаменитостима Београда.
Нешто касније, а уз професоре Јасмину Радић и Марију Миловановић ученици
из Словеније уживали су у лепотама Ваљева и ваљевског краја.
Школа је и ове године била организатор Окружног такмичења из страних
језика. Четири ученика и то: Соња Лазић IV-3, Алекса Стојановић IV-3, Алекса
Петровић IV-6 и Нина Катић IV-6 пласирали су се на Републичко такмичење у
Београду пут којег су пошли у пратњи свог предметног професора Јасмине Радић.
Запажен резултат остварен је и на Регионалној смотри талената у Лозници ученик
осмог разреда Ђорђе Марковић (предметни проф. Марија Миловановић) освојио је
треће место, док су ученице одељења I-1 Јелисавета Ненадовић (предметни проф.
Татјана Маринковић) односно II-5 Ленка Живановић (предметни проф. Смиљана
Милановић Нинковић) освојиле друго место.
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Велики успех остварили су наши ученици на петом „Фестивалу
школског театра“ у Новом Саду. Сара Јелесијевић III-5, и ученици одељења
III-3 Тамара Смолчић, Дуња Поповић, Стефан Симић и Вељко Ускоковић
успешно су извели представу Stopping by Woods док је професор Анита
Новосел освојила прву награду за драмски текст. Награђен је био и Вељко
Ускоковић и то за најбољу мушку улогу.

Представа Stopping by Woods
Приредба на страним језицима је и ове године привукла највећу
пажњу како ученика тако и професора. Пред препуном салом Центра за
културу ученици су имали прилику да разноврсним програмом покажу све
своје вештине кад је реч о знању и коришћењу језика.
И ове године ученици и професори вредно су радили на издавању
добро познатих часописа. Уредници Преводилачких свезака биле су
професорке Смиљана Милановић-Нинковић и Татјана Маринковић док су
Полиглоту уређивали професори Анита Новосел и Александар Саботковски.
Као и свих претходних година професори енглеског језика учествовали су
на бројним семинарима и конференцијама. Семинару „Креативна употреба
уџбеника у настави страног језика“ који је одржан у нашој школи присуствовали су
професори Анита Новосел, Марија Миловановић, Смиљана Милановић Нинковић,
Татјана Маринковић и Невена Софронић. Професор Марија Миловановић похађала
је још и семинаре „Диференцирана настава“, „Популарна музика у настави
музичких и општеобразовних предмета“, а на сумпозијуму у Новом Саду под
називом „Рано учење енглеског језика“ одржала је радионицу „Трикови са Лего
коцкама“. Професорка Невена Софронић присуствовала је семинару на Филошком
факултету у Београду „Усвајање вокабулара у настави страног језика“.
Чланови Актива за енглески језик успешно су реализовали и припремну
наставу за ученике осмог разреда заинтересоване за упис у филолошко одељење.
Невена Софронић
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АКТИВ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Мислити је лако, радити тешко, радити следећи своју замисао,
најтежа је ствар на свету.
Јохан Волфганг фон Гете
У циљу побољшавања квалитета наставе и са жељом да наставни
процес постане динамичнији, садржајнији и занимљивији а учење ефикасније,
професори немачког језика су и ове године посетили семинаре који су се
одржавали код нас у земљи и иностранству.
„Стандарди у настави страних језика“ била је тема семинара који је
одржан у Ваљевској гимназији и који су похађале професорке Ивана
Веселиновић, Катарина Мирковић и Ивана Виторовић. Исте професорке су
учествовале на семинару за наставнике немачког језика на тему „Облици рада
у настави немачког језика“ који је одржан у Београду у Гете институту.
Катарина Мирковић је присуствовала презентацији новог уџбеника
издавачке куће Дата статус који је држала колегиница Ивана Веселиновић, а у
Београду су на семинару који је одржан у организацији Гете института
упознале нову структуру Фит испита и савладале програм обуке, како би се
ученици наше школе што боље припремили за полагање датих испита.
У Тирани је била организована регионална Скупштина професора
немачког језика на којој смо такође имали наше представнике. Катарина
Мирковић и Ивана Виторовић су имале прилику да актуализују своја знања у
области медотике и дискутују са колегама о могућностима примене одређених
концепата наставе и конкретним предлозима.
Завршна конференција регионалног пројекта „Дигитални медији у
настави немачког језика“ у Југоисточној Европи одржана је од 9. до 12.11.2017.
у Загребу . На конференцији је учествовала професорка Ивана Веселиновић.
Стипендирани боравак у Немачкој, у Минхену, 3-16.06.2018, добила
је професорка Катарина Мирковић, кoja ће имати прилику да стекне нова
сазнања и размени своја искуства са колегама из целог света на тему
“Методика и дидактика у настави са младима“. Професори који реализују део
наставе на немачком језику и ове године ће захваљујући стипендираним
боравцима у Немачкој које ће обезбедити Гете институт имати прилику да
усаврше своје познавање немачког језика и тиме допринесу што бољем
квалитету наставе у двојезичним одељењима. Маријана Стефановић, проф.
математике боравиће у Минхену, Ружица Стефановић, проф. историје у
Берлину, а Јасмина Момчиловић, педагог у Дрездену.
Актив професора немачког језика
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АКТИВ ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Све ће проћи осим добра које си учинио.
Француска пословица
Током ове школске године рад актива за француски и латински језик, који
чине четири члана, био је усмерен на реализацију како редовне наставе тако и
бројних ваннаставних активности, али и на промоцију француског језика.
Планиране активности су реализоване кроз рад секције за француски језик, у чији
рад су укључени и ученици двојезичних одељења, али и ученици осталих одељења.
И ове године сарадња са Француским институтом је обележена кроз
заједничке активности, које су дефинисане 12. 10. 2017. када су нашу школу
посетили Жилијет Тирлик, координаторка двојезичних одељења у Србији и
нови лектор за ову школску годину Гијом Делавени. Том приликом је
договорено да се у нашој школи одржи Округли сто посвећен догађајима из
Првог светског рата у нашем крају. Округли сто је организован већ у новембру,
тачније 7. 11. 2017. у свечаној сали Ваљевске гимназије. Шира тема била
је „Историја и сећање на Први светски рат“ а ужа тема „Места сећања у
западној Србији“ (Мачков камен, Ваљево). Учесници Округлог стола су
историчари: Катрин Орел, директорка Центра за истраживања при
Универзитету у Паризу, Пантеон Сорбона, Изабел Давион, професор
Универзитета у Паризу, Пантеон Сорбона, Фредерик Десберг, професор
Универзитета у Паризу, Пантеон Сорбона, капетан Антоан Русел, докторант
Центра за истраживања школе у Сан Сиру, специјалиста за војну историју,
Момчило Павловић, директор Института за савремену историју, Станислав
Сретеновић, заменик директора и научни сарадник Института за савремену
историју и Биљана Стојић, сарадник Историјског института у Београду.
Бранкица Перић и Биљана Маринковић, професорке француског
језика, 30. новембра 2017. године присуствовале су скупу “Дан двојезичне
мреже“ који је био организован у Француском институту у Београду. Учесници
скупа су били директори и координатори двојезичних школа у Србији уз
присуство представника Француског института и Министарства просвете. Неке
од тема биле су: „Рад двојезичне мреже у Србији“, „Усавршавање наставника
кроз програм Еразмус“, „Програм обуке наставника укључених у рад
двојезичних одељења“. У оквиру организованих радионица учесници су могли
разменити мишљења, искуства, предности и проблеме двојезичне наставе.
У четвртак 18. 1. 2018. у нашој школи одржана је радионица „Бирам
француски“ за ученике осмог разреда основних школа. Радионицу су водили
лектори ,запослени у француском инситуту Гијом и Ева. Осим ученика осмог
разреда, једно одељење ученика четвртог разреда ОШ „Сестре Илић“ са
учитељицом Татјаном Рељић такође су нам били гости тог дана и отпевали
песму „Птица и дете“ на француском језику.
Од 2013. године у нашој школи традиционално се обележава месец
франкофоније, март месец. Ове године недеља француске културе обележена је
бројним активностима у периоду од 23. до 27. 3. 2018. Од понедељка до суботе
ученици су могли погледати француски филм „Сутра је нови дан“, учествовали су
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у радионици „Пронађи скривену реч“ и квизовима о француској музици и
цивилизацији. Ученици двојезичних одељења су припремили презентације о
чувеним француским певачима, групама и писцима а могли су се чути и стихови
познатих француских песника. Последњег дана је била традиционална
дегустација француских сирева и специјалитета које су припремили наши
ученици. У оквиру недеље франкофоније обележен је и Светски дан поезије.
У оквиру месеца француске културе 29. 3. 2018. организован је
пријем у Француској амбасади, а нашу школу представљали су директор
Предраг Јевтић и професорке Бранкица Перић и Биљана Маринковић.
Актив за француски језик је ове године покренуо и реализовао
студијско-туристичко путовање у Париз које је првенствено било намељено
ученицима двојезичних одељења, ученицима који уче француски језик али и
ученицима који воле француски језик и културу. Путовање је било у периоду
од 30. 3. до 6. 4. 2018. и том приликом ученици су посетили најпознатије
знаменитости Париза, међу којима је и чувена Сорбона, испред које смо се
заједно фотографисали.
Наши ученици учествовали су и на републичком такмичењу у знању
латинског језика које је ове године одржано 19. 5. 2018. на Филозофском
факултету у Београду. Нашу школу су представљала четири ученика: Софија
Глишић I-2, Андријана Ивановић I-5, Урош Урошевић II-5 и Ђурђа Андрић II-6.
Најуспешнији су били Урош Урошевић II-5 који је освојио друго
место (ментор професор Мирјана Ракић) док је Андријана Ивановић I-5
добила похвалу (ментор професор Биљана Танасијевић Вуксановић).
Актив професора француског и латинског језика

АКТИВ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
Тајна среће није у томе да радимо оно што желимо,
већ да желимо оно што радимо.
Руска изрека
У току ове школске године организована је настава за 22 ученика
који уче руски језик. Поред редовне наставе, радило се у секцији и на
часовима додатне наставе.
Настављајући традицију неговања језика и књижевне културе, ученици
су рецитовали и певали руске песме на Приредби на страним језицима и на
отварању Републичког такмичења страних језика. Свој допринос су дали
обележавању Дана школе, рецитујући стихове поеме Матије Бећковића на
руском, као и у реализацији отварања изложбе посвећене Романовима „У сусрет
руском цару“. Припремани су текстови за школске листове Преводилачке
свеске и Полиглота, превођени су текстови за блог Руски кутак, који је намењен
ученицима и свим поклоницима руске културе и књижевности.
Ученица Јелена Јовановић IV-3 ове године је учествовала на окружном
такмичењу из руског језика. За четворогодишње ангажовање у раду секције
награђени су Маријана Голубовић, Милош Стојановић IV-6 и Јелена Јовановић IV-3.
Слађана Маријанац
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АКТИВ ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Писање није ништа друго до спровођење сна.
Хорхе Луис Борхес
Ученици су осим редовне наставе шпанског језика ове школске
године активно учествовали у свим слободним активностима. Преводили су
текстове за Преводилачке свеске и учествовали у Приредби на страним
језицима. Ученица Јована Мијаиловић IV-6 се такмичила у знању шпанског
језика на окружном такмичењу одржаном у нашој школи. Ове године је
организована факултативна настава шпанског језика коју су похађали
ученици другог разреда.
Професор Оливера Продановић похађала је семинаре „Стандарди
постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе
страних језика“ и „Креативна употреба уџбеника у настави страног језика“. Оба
семинара су била у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије.
Оливера Продановић

AКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Наде образованих јаче су од богатства неуких.
Демокрит
Актив друштвених наука чине Александар Веселиновић, професор
филозофије, Ромина Николић, професор филозофије и логике, Гордана
Аврамовић, професор психологије, Весна Голубовић, професор психологије,
Јасмина Момчиловић, педагог, Биљана Домановић, професор устава и права
грађана, Нада Ковачевић, професор социологије и председник актива.
Током школске 2017-2018. године Актив друштвених наука
реализовао је у потпуности све предвиђене наставне планове.
Професор филозофије Ромина Николић током школске године
учествовала је у раду билингвалног одељења. Похађала је Б2 курс немачког
језика, а од 20. 2. 2018. године организовала је школско такмичење из
филозофије за ученике IV разреда. Такође је обавила менторски рад са
дипломираним филозофом Иреном Карадаревић, а са учеником III-6 одељења
Луком Јовановићем дана 23. 5. 2018. године одржала је предавање на тему
филозофија Фридриха Ничеа.
Професор социологије Нада Ковачевић похађала је семинар на тему
каријерног вођења септембра месеца 2017. године у Економској школи у
Ваљеву. У оквиру социолошке секције, којом руководи, у Ваљевској гимназији
организовала је изложбу у сарадњи са Сретењским манастиром из Москве и
Студијом „Руски цар“ у Београду, посвећену руском цару Николају II
Романовом и царској породици, у трајању од три седмице, априла 2018. године.
У оквиру предмета Устав и право грађана ученици су посетили суд у Ваљеву.
Нада Ковачевић
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Са отварања изложбе посвећене Романовима

АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
Дипломата је онај који двапут добро размисли пре него ништа не каже.
Черчил
Актив за историју ради у саставу: Милорад Белић, Снежана
Урошевић, Ружица Стефановић, Катарина Несторовић и приправник Јелена
Лекић (ментор Милорад Белић).
У школској 2017/2018. години, настава је реализована по плану и
програму, као и додатна и допунска настава. Неколико часова је одржано у
Народном музеју и Муселимовом конаку, а ученици су посетили две трибине
одржане у нашој школи. Срђан Цветковић говорио је на првој трибини, чија
тема је била „Два века репресалија у Србији 1804-2004“, а Небојша
Максимовић на трибини са темом „Ваљево у Дринској бановини“.
Ученици су учествовали на школском и општинском такмичењу као
и на Регионалној и Републичкој смотри радова.
Професори су присуствовали семинару „Историја између мита и
науке“. Семинар је одржан у нашој школи 4. новембра 2017.
Ружица Стефановић

AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Не можемо променити будућност, али можемо променити навике
које ће променити будућност.
Марко Поло
Актив географије чине професори Лазар Ненадовић, Милка
Мајсторовић, Мила Илчић и Бојана Којић (председник актива).
Поред редовне наставе коју обављамо, водимо и географску секцију,
новине „Занимљива географија“ које ће ове године бити само на сајту школе, у
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виду ученичких текстова на различите теме, редовни смо учесници на
„Географској националној олимпијади“ са одличним резултатима. Ове школске
године смо учествовали и у Студији случаја и смотри истраживачких радова.
Професори Лазар Ненадовић и Бојана Којић воде географску секцију,
као и до сада настављају традицију организовања, најузбудљивијих и
најзабавнијих излета, гостују нам бивши гимназијалци који живе свуда по свету,
са својим причама и искуствима, а овогодишњи филм је био нешто чиме се
поносимо. Милка Мајсторовић и Бојана Којић су водиле додатну наставу и
припремале ученике за такмичење „Национална географска олимпијада“.
Организовали смо све нивое такмичења и можемо се похвалити све већим бројем
ученика, заинтересованих за учешће. На републички ниво се ове године
пласирало 6 ученика: Лука Кркељић I-5, Петар Јовановић I-3, Младен Табаковић
I-7, Богдан Пантелић III-3, Матија Урошевић III-3 и Вељко Ускоковић III-3. Треће
награде освојили су Матија Урошевић и Богдан Пантелић.
Професорка Милке Мајсторовић била је на Балканској географској
олимпијади у Рушама (Република Словенија). У периоду од 25. 6. до 1. 7.2017.
године као тим лидер ученика из Србије.
Ученици Давид Рао, Мина Аничић и Дуња Станојевић су учествовали на
такмичењу - „Студија случаја“ 18. 4. 2018. године на Универзитету Сингидунум у
Београду. Смотра истраживачких радова (Регионални ниво) одржана је 12. 5. 2018.
године у Образовном систему „Руђер Бошковић“ у Београду, а коју је организовао
Центар за таленте Београд II. Учествовали су: Марија Ђукић III-2, Ема Улемек III-2,
Филип Јеремић III-2, Марија Лазић III-2, Дуња Станојевић III-3, Ања Јевтовић III-3,
Марија Милићевић III-3, Јована Урошевић III-3, Мина Аничић III-3. Истог дана у
Лозници је учествовао и Младен Марковић III-2.
На Републичкој смотри истраживачких радова одржаној 2. 6. 2018. у
Чачку, Младен Марковић III-2, Марија Ђукић III-2, Ема Улемек III-2 и Марија
Лазић III-2 пласирали су се на Светску смотру истраживачких радова у Београду
од 24. до 29. августа. Ментор ученицима на овим такмичењима била је
професорка географије Милка Мајсторовић, која путује од 24. до 29. јуна на
Балканску географску олимпијаду у Румунију, у град Јаши.
Као и до сада, наставља се традиција сарадње са другим активима.
Ове године одржан је угледни час музичке културе и географије. Професори
Марко Томић и Бојана Којић су са ученицима II-2 направили музички
обилазак око света.
Сви чланови актива су у овој школској години примењивали
иновације у настави кроз одређене наставне јединице. Такође су учествовали
на стручним усавршавањима .
Бојана Којић

АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
Природа нам скрива своје тајне јер је величанствена
Актив професора биологије ову школску годину завршава у
измењеном саставу. Колегиница Јелена Деспотовић је од 31. децембра у
пензији, а од тада је члан нашег колектива Драгана Грујић, дипломирани
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биолог. Као што је већ дужи низ година пракса, биолози из читаве ваљевске
општине састали су се и уприличили испраћај у пензију професорке Јелене
Деспотовић. У активу су и Верица Милованивић Аврамовић и Нада Нешковић.
Часови редовне наставе и ваннаставних активности, углавном су
реализовани. У току су припреме за матурски испит, а за рад из биологије
одлучило се седамнаест ученика. Реализује се и припремна настава за
полагаље заврног испита и упис у средњу школе за ученике осмог разреда.
На такмичењима је и ове године учествовао већи број ученика, а на
републичком нивоу своја знања из области биологије са вршњацима из целе
Србије одмерили су Милан Бошковић и Александар Крстић, ученици IV-2,
Милица Вишић II-2 и Андријана Ивановић I-5. Ученик седмог разреда
Александар Брозек, на окружном такмичењу заузео је четврто место и
заслужио другу награду. На републичку смотру талената пласирали су се
Марија Ђукић, Ема Улемек и Марија Лазић са радовима из биологије, а
Младен Марковић из екологије, ученици II-2.
На школском фестивалу науке ученици су приказали свеж материјал,
моделе и извели неколико експеримената. Сви ученици су заједно са
одељењским старешинама и професоркама биологије као координаторима и
водичима учествовали у акцији чишћења приобаља реке Градац, пар
километера узводно од ушћа. Био је то овогодишњи гимназијски Еколошки дан.
Наставили смо сарадњу са већином еколошких удружења из Ваљева и
ИС Петница, где неколико ученика има улогу едукатора и били су полазници
семинара из области биологије и медицине. У свечаној сали сваког последњег
петка у месецу одржавају се предавања о гљивама, лековитом биљу и природи.
Организатор је професорка Нада Нешковић, а у реализацију су укључене и
колеге из наше и других школа, као и чланови Гљиварског и Друштва за
проучавање лековитог биља. У сарадњи са овим удружењима , наши ученици и
професори учествују на манифестацијама „Дани гљива“ и „Лековите стазе
ваљевских планина“. Одржавају се на Дивчибарама током првог викенда у
октобру, односно у Подбуковима, прве суботе у јуну.
У свечаној сали 5. марта 2018. одржана је промоција Еколошке групе
Друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда“. Професорка Драгана
Грујић, стручни сарадник ове групе, заједно са ученицима Ваљевске
гимназије који су њени чланови, организовала је обележавање манифестације
„Сат за нашу планету“ у Ваљеву.
У сарадњи са Заводом за јавно здравље 27. марта одржана је трибина о
аерозагађењу у Ваљеву. Учествовали су др Зоран Живковић, специјалиста
нуклеарне медицине, дипл. инж. Зоран Степановић, директор Топлане Ваљево,
Биљана Младеновић, физико-хемичар и адвокат Сретен Ђорђевић, специјалиста
у области права заштите животне средине. Анкету и видео запис о овом
проблему са нашим суграђанима припремили су ученици одељења III-7,
Кристина Барзетовић, Нела Лукић, Андреа Симић и Никола Шимић. Трибину је
организовала професорка Нада Нешковић, која је у току ове школске године
наставила и усавршавање немачког језика за рад у двојезичној настави.
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Професорка Верица Миловановић Аврамовић учествовала је 23. и 24.
маја ове године на припремама за водитеља у процесу обуке наставника
биологије за реализовање наставног процеса у првом разреду гимназије
орјентисаног ка исходима ученика. Семинар је организово „Завод за
унапређивање образовања и васпитања“ у Београду. Наставила је и
усавршавање француског језика за рад у двојезичним одељењима.
Нада Нешковић

АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
Надахнуће је потребно у поезији као и у геометрији.
Пушкин
У школској 2017/18. Актив за математику чинили су професори:
Војислав Андрић, Станица Јовановић, Светлана Николић, Иванка Томић,
Светлана Дашковић Миловановић, Предраг Јевтић, Владимир Мишић,
Маријана Стефановић и Вељко Ћировић. Председник Актива била је
Маријана Стефановић.
Планирање наставе је реализовано поделом задужења у оквиру Актива.
Редовна настава реализована је у складу са наставним програмом у потпуности.
Актив је крајем септембра реализовао иницијално тестирање
Министарства просвете ученика првог, трећег и седмог разреда, свих смерова, како
би утврдио иницијална знања која су ученици стекли претходне године и кроз
допунску наставу предузео корективне мере у функцији употпуњавања истих.
Рад са младим наставницима реализован је кроз активности „Методичке
радионице“, а млади наставници су не само редовно посећивали састанке, већ су
својим предлозима активно доприносили раду појединих радионица.
Додатна настава реализована је 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.
У реализацији програма „Интеграл“, додатне наставе за ученике
основних школа, учествовали су: Војислав Андрић, Иванка Томић, Предраг
Јевтић, Владимир Мишић, Маријана Стефановић и Вељко Ћировић.
Актив за математику организовао је припреме и учешће ученика на
четири такмичења. На такмичењима у организацији Друштва математичара
Србије, на општинском нивоу учествовало је 58 ученика (33 средњошколца и 25
ученика 7. и 8. разреда основне школе). На окружном такмичењу учествовало је
57 (33 средњошколаца и 24 ученика 7. и 8. разреда основне школе), а на
републичко такмичење пласирало се 10 средњошколаца и 6 ученика основне
школе. Ученике средње школе пратили су професори Предраг Јевтић и Вељко
Ћировић, а ученике основне школе професорка Маријана Стефановић и
професор Владимир Мишић. Ученик Реља Миловић пласирао се на Српску
математичку олимпијаду. У априлу је у Фиренци одржана 7. Европска
математичка олимпијада за девојке. Националну екипу Србије чиниле су три
ученице Математичке гимназије из Београда и ученица трећег разреда
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Ваљевске гимназије Нина Матић, која је на овом такмичењу похваљена. На
међународном математичком такмичењу ,,Кенгур без граница“ које је у
одржано 15. марта, ученици Ваљевске гимназије постигли су изванредне
резултате. Осам ученика освојило је прву, другу или трећу награду и
учествоваће у финалном такмичењу, док је још 26 ученика похваљено. На
„Архимедесовом математичком турниру“ учествовала је екипа Ваљевске
гимназије (четири члана), као и по један ученик седмог и осмог разреда (као део
екипе „Интеграла“) и остварили су запажене резултате у конкуренцији 50
гимназија и 110 основних школа. Такмичењу је присуствовала професорка
Светлана Дашковић Миловановић. Одржан је други „Интеграл куп“, на коме
су учествовале екипе реномираних гимназија из региона.
У току школске године реализован је велики број часова допунске
наставе, нарочито за ученике друштвеног смера, што је дало и боље резултате
на контролним проверама 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 групи одвијала се и припремна настава за упис на факултете
за ученике четвртог разреда, у оквиру које је реализовано 40 часова.
Актив је организовао и припремну наставу за упис ученика у седми,
односно први разред Ваљевске гимназије (и за одељење обдарених за математику,
али и за упис на природно-математички смер). Највећи део ових припрема
реализован је током школске године кроз рад „Интеграла“, а најважнији, завршни
део организован је у априлу и мају за ове три групе. У реализацији свих видова
припремне наставе учествовали су сви чланови Актива.
Стручно педагошко усавршавање наставника реализовано је кроз
учешће чланова Актива на стручним семинарима и кроз рад ваљевске
Методичке радионице (којом је руководила Иванка Томић, а учествовала
већина чланова Актива).
На Републичком семинару у Београду учествовали су следећи
професори: Војислав Андрић, Иванка Томић, Предраг Јевтић, Маријана
Стефановић и Вељко Ћировић. Учешће је било успешно и активно јер су
реализоване чак четири семинарске теме: „Праћење образовних постигнућа у
настави математике“ (Војислав Андрић), „Како заинтересовати ученике за
математику?“ (Вељко Ћировић), „Нестандардни конструктивни задаци“
(Војислав Андрић, Маријана Стефановић), „Природни бројеви-дивни свет
великих математичких тајни“ (Иванка Томић, Војислав Андрић, Вељко Ћировић).
На Скупштини Друштва математичара Србије троје професора
Ваљевске гимназије изабрано је у органе и тела овог стручног друштва. Др
Војислав Андрић је у другом мандату изабран за председника Друштва,
професор Вељко Ћировић за члана Извршног одбора, а професорка Иванка
Томић за члана Управног одбора Друштва.
Актив за математику Ваљевске гимназије покретач је скоро свих
активности Подружнице математичара Ваљево. Активно сарађује са
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Друштвом математичара Србије и МД „Архимедес“, новосадским, шабачким
и убским математичарима. Добра сарадња традиционално је остваривана и са
свим ваљевским медијима.
Маријана Стефановић

АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
Сви смо ми једно. Људи су међусобно повезани невидљивим силама.
Тесла
Актив за физику чине професори: Оливера Црнобрња, Милка
Нинковић, др Дејан Ђокић, Предраг Стефановић и Драган Радосављевић.
У протеклој школској години реализоване су додатна, допунска
настава и ваннаставне активности.
Др Дејан Ђокић са ученицима је уредио часопис Физика и техника
који наша школа издаје од 1978. Реализовању часописа помогао је професор
физике у пензији Предраг Стојаковић.
У оквиру прославе Дана школе, Фестивал науке су реализовали
Предраг Стефановић и др Дејан Ђокић заједно са ученицима, који су и овог
пута показали изузетну креативност. Циљ Фестивала је промовисање науке за
млађе нараштаје као и за шире грађанство.
На републичком такмичењу за основне школе, ученици
специјализованог математичког одељења освојили су следеће резултате: Сара
Милосављевић, 7. разред, трећа награда, Богдан Павловић, 7. разред, учешће,
Стефан Грујичић, 7. разред, учешће, Јана Матић, 7. разред, учешће, Марко
Марковић, 7. разред, учешће, Ивана Милошевић, 8. разред, похвала, Лука
Цветиновић, 8. разред, похвала.
Наши основци били су успешни и на републичкој смотри за
талентоване ученике: Ивана Милошевић, прво место на тесту и прва награда
за најбољи истраживачки рад, а Лука Цветиновић је освојио прву награду за
најбољи истраживачки рад.
На републичком такмичењу за ученике средњих школа, које је
одржано у априлу ове године у Нишу на Електротехничком факултету, наши
ученици остварили су следеће резултате: Оливера Томић, I-2, признање,
Катарина Петровић, I-1, учешће, Немања Грујичић, II-1, друга награда, Саво
Цвијетић, II-1, трећа награда, Михаило Тимотић, II-1, признање, Никола
Ненадовић, II-1, признање, Ђорђе Јовановић, II-1, признање, Ђорђе
Трифуновић, III-1, трећа награда, Нина Матић, III-1, трећа награда и Никола
Даниловић, III-1, признање.
Драган Радосављевић
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АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
Ничега се у животу не треба бојати, само треба схватити.
Што више разумемо, то се мање бојимо.
М. Кири
Чланови Актива за хемију су: Славица Милић, Бранислав Јовановић
и Момир Станојевић, председник Актива.
Уоквиру прославе Дана школе, 21. 11. 2017.организован је Фестивал
науке. Момир Станојевић, професор и ученици: Кристина Рајковић III-1,
Марија Стефановић III-2, Марија Ђукић III-2, Дуња Дукић III-2, Јована
Богдановић III-3, Александар Антонић III-3, Катарина Емрековић II-6, Мина
Томић II-6, Анђела Поповић II-4, Давид Рао I-1 и Јелисавета Ненадовић I-1,
демонстрирали су атрактивне огледе „Између магије и хемије“.

Учесници републичког такмичења из хемије
Поред редовне наставе, сви професори су били ангажовани у додатном
раду са ученицима.У оквиру додатне наставе која се састоји из теоријског и
практичног дела заинтересовани ученици су се припремали за такмичења из
хемије. Школско такмичење за ученике VII и VIII разреда одржано је 22. 2. 2018.
године. Општинско такмичење је одржано 3. 3. 2018. у ОШ „Сестре Илић“ у
Ваљеву. На окружном такмичењу одржаном 22. 4. 2018. године у ОШ „Сестре
Илић“ у Ваљеву Ивана Милошевић VIII-1 освојила је другу награду, Лазар
Јевтовић VIII-1 трећу, Катарина Радмиловић VII-1 прву, Александар Брозек VII-1
другу и Новак Шибалић VII-1 трећу награду. Са ученицима такмичењима
присуствовала њихов ментор Славица Милић, професор.
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За ученике гимназије школско такмичење одржано је 16. 3. 2018. године.
На окружно такмичење се пласирало 6 ученика (два ученика другог,
три трећег и један ученик четвртог разреда).Окружно такмичење одржано је
14. 4. 2018. године у Пољопривредној школи у Ваљеву. На Републичко
такмичење пласирали су се: Богдан Пантелић III-3, прво место (ментор
Момир Станојевић), Вук Петровић III-2, друго место (ментор Бранислав
Јовановић) и Урош Гођевац II-3, друго место (ментор Славица Милић ).
Са ученицима такмичењу присуствовао Бранислав Јовановић, професор.
На Републичком такмичењу које је одржано на Природноматематичком факултету Универзитета у Београду од 11. до 13. 5. 2018. године,
у категорији тест и експерименталне вежбе, Богдан Пантелић II-3 пласирао се
на експериментални део на коме је од максималних 30 поена освојио 28 поена.
Са ученицима такмичењу присуствовао Момир Станојевић, професор.
Момир Станојевић

АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Живот поставља циљеве науци, наука осветљава пут животима.
Михајловски
Чланови актива у овој школској години су били Радиша Ковачевић,
Југослав Кандић, Александра Јевтић, Ненад Будимировић, Горан Митровић,
Сања Гњато и Ђорђе Димитрић.
Редовна настава је у свим одељењима реализована у складу са
наставним планом и програмом. Наставу у билингвалном одељењу држале су
Александра Јевтић, на немачком језику и Светлана Дашковић Миловановић,
на француском језику. Сви наставници су према потребама држали часове
допунске наставе. Додатну наставу реализовали су Радиша Ковачевић у
одељењима II-1 и IV-1, Југослав Кандић у одељењу III-1 и Сања Гњато у
одељењима VII-1 и I-1. У школи је радила и секција за роботику за ученике
седмог разреда, коју води наставник Сања Гњато. Најуспешнији такмичар у
овој школској години је ученик VIII разреда Реља Миловић који је освојио
похвалу на државном такмичењу. На овогодишњој регионалној смотри
научних и истраживачких, ученик Давид Рао I-1 освојио је трећу награду и
пласирао се на Републичку смотру талената Србије.
Зимском семинару Друштва математичара Србије присуствовали су
Радиша Ковачевић, Југослав Кандић, Александра Јевтић и Ненад Будимировић.
Горан Митровић држао је наставу математике, а Радиша Ковачевић
наставу програмирања за ученике VII и VIII разреда у Школи за љубитеље
математике „Интеграл“. Александра Јевтић је технички уредник Извештаја.
Ове школске године чланови комисије за ванредне ученике били су
професори Ненад Будимировић и Горан Митровић.
Радиша Ковачевић
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АКТИВ УМЕТНОСТИ
Не може бити великог уметника, а да је мален човек:
то би значило да није уистину велики уметник.
В. Десница
У школској 2017/2018. години настава актива за уметност одвијала се
по утврђеном плану и програму, у областима ликовне и музичке културе.
Наставне и ваннаставне активности изводили су предметни наставници:
Владимир Јанковић, Марко Томић, Милан Хрњазовић, Мина Радић, Наташа
Кристић, Неда Думић, Немања Радојчић и Николина Нинић. У оквиру
редовне наставе, ученици су имали прилику да се упознају са основним
токовима развоја уметности у свету и код нас, као и да се укључе у локалне
културно-уметничке активности. У области ваннаставних активности ученици
су се непосредно укључивали у стваралачке процесе, перципирајући и
вреднујући значај уметности на пољу личног развоја и евентуалних
професионалних опредељења.
У оквиру предмета музичка култура, под менторством професора Неде
Думић, реализоване ваннаставне активности одвијале су се у склопу Распеване
гимназије и различитих школских манифестација. Хор је био део свих
школских приредби, а ове године се број чланова повећао на 60 ученика, међу
којима је било највише ђака првог разреда. Распевана гимназија је и ове године
представила бројне инструменталне и вокалне извођаче. Промовисана су два
школска инструментална састава орјентисана ка рок музици, која су вредно
вежбала у периоду од почетка марта до завршне свечаности у мају. Оваква
посвећеност резултирала је изузетним постигнућима, ученици су на завршној
представи извели преко 30 песама. Чланове инструменталних састава чинили су
ученици од првог до четвртог разреда. У саставу који је, између осталих, извео
и ауторску нумеру и показао озбиљност и креативне потенцијале у раду са
школским бендовима, наступали су: Синиша Недић III-7, Алекса Лазић III-4,
Марко Глогиња IV-2, Вукан Арсенијевић IV-1. У другом саставу наступали су:
Стојаковић Иван III-1, Богдан Гачић I-3, Андреј Ранковић I-2, Вујић Јанко II-2.
За рад са хорском секцијом и школским оркестром, у овој школској
години, био је задужен професор Владимир Јанковић. Хорска секција
наступала је у оквиру манифестација организованих поводом обележавања
Дана школе, као и приликом обележавања јубилеја академика Матије
Бећковића. У својству креатора музичког дела програма, професор Јанковић
учествовао је у реализацији програма: Светосавска академија, Распевана
гимназија и Последњи школски час. Припрема и организација Последњег
школског часа изведена је уз асистенцију ученика Синише Недића III-7. Девет
ученика завршних разреда одабрало је за матурску област истраживања
Музичку културу и одбранило своје радове под менторством професора
Владимира Јанковића. На личном плану истичемо постигнућа везана за
полагање државног испита за рад у просвети, као и напоре у ширењу области
уметничких интересовања у форми фото-репортаже Путем завичаја,
објављене на порталу http://www.lagrande.rs.
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Професор Марко Томић био је задужен за рад са групом певача, чији
састав су чинили ученици: Ивана Пољаница I-4, Митар Аврамовић I-5,
Антоније Манојловић I-5, Бојан Радовановић III-2, Дуња Дукић III-2, Јана
Матић III-2, Јелена Штулић III-2, Катарина Урошевић III-2, Магдалена
Митровић III-2, Тамара Ранковић III-2, Синиша Недић III-7. Група певача је
наступала у Центру за културу поводом обележавања Дана града Ваљева и у
оквиру манифестације Последњи школски час. У својству организатора,
извођача и ментора професор Томић је предводио своје ученике у припремама и
извођењу следећих школских програма: Светосавска академија; Распевана
гимназија, Огледни час из области географије и музичке културе „Пут око
света“ (ученици одељењске заједнице II-2: Јана Ђурић, Дубравка Ранковић,
Јелисавета Максимовић, Ленка Ђурђевић, Дуња Штулић, Кристина Бранковић,
Марта Станојевић, Лука Петровић, Невена Тимотић, Огњен Блажић, Јанко
Вујић, Јаков Јанкелин, Ивана Новковић, Растко Јанковић, Ања Срдић, Иван
Омеровић и Тијана Мишић); Научно-наставни филм Пут око света (ученици
задужени за реализацију музичке подлоге: Јана Ђурић II-2, Дубравка Ранковић
II-2, Јелисавета Максимовић II-2); манифестација Севдах, у сарадњи са
професором Миленом Милисављевић; такмичење страних језика и пратња
ученика на извођење сценско-музичког дела Мама миа.

Распевана гимназија
У раду са талентованим ученицима истакао се и професор Милан
Хрњазовић, под чијим менторством је ученица Дуња Штулић II-2 наступала
на интернационалном Арт Фесту у организацији Центра за културу града
Ваљева. Са професорком Наташом Кристић учествовао је у менторском
вођењу, раду и излагачкој делатности ликовне секције под чијим патронатом
су организоване изложбе ученика Стефана Крунића IV-2 и Николете
Павловић III-7. Професор Хрњазовић је у текућој школској години велику
пажњу посветио унапређењу стручних и професионалних знања и вештина:
под покровитељством УЛУС-а (Удружење ликовних уметника Србије) и
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Министарства културе Републике Србије боравио је и излагао своје радове у
Паризу као резидент институције културе Cité Internationale des Arts и похађао
Аутодесков курс 3Д моделовања и анимације у Кратер студију у Београду.
Ова година његовог рада обележена је и излагачком делатношћу на
изложбама: Тридесет пет година сарадње Улуса и Cité Internationale des Arts,
Галерији СУЛУЈ, Београд; Годишња изложба ваљевских уметника у галерији
Народног музеја у Ваљеву; Alexander Creutz& Milan Hrnjazović, галерија
Benjamin Eckу, Минхен.
Под менторством професора Наташе Кристић функционисале су, у
нешто сведенијој форми, Фото секција и Секција за историју уметности. У оквиру
наставних програма ученици су имали прилику да се сусретну са феноменима из
области теорије фотографије, историје уметности, стрипа и теоретском применом
стечених знања. У раду Фото секције учешће су узели: Ања Јевтовић III-3, Данко
Пиргић III-1, Дуња Поповић III-3, Исидора Јосиповић III-4, Јана Параментић II-3,
Јанко Ђурић I-1, Јелисавета Максимовић II-2, Лука Милановић IV-7, Матеа
Прокић IV-7, Нина Катић IV-6, Сања Радовић II-5, Соња Стојнић III-3, Софија
Ранковић III-3; а у раду Секције за историју уметности ученици IV-6: Михајло
Савковић, Тамара Марковић и Филип Тадић. У оквиру делатности Фото секције
приређене су две годишње изложбе: колективна изложба Представљамо се и
ауторска изложба Лука Милановић. Награде за четворогодишњи рад, излагачку
делатност и прегалаштво на пољу уметности додељене су ученицима Луки
Милановићу IV-7, Матеи Прокић IV-7 и Нини Катић IV-6. Професорка Кристић
је у текућој излагачкој сезони отворила неколико изложби и објавила научне
радове: Трагом фантастике, Група аутора, Антологија српског сликарства друге
половине XX века и почетком XXI века, Бирограф, Београд, 2017; Визуални
ноктурно, Дадо, Модерна галерија Ваљево, Ваљево 2017. и Свет прашине,
Модерна галерија Ваљево, Ваљево 2017; за полазнике семинара археологија
одржала је предавања у Истраживачкој станици Петница: Перцепција уметничког
дела; Слика и њено тумачење; као и јавно предавање у сарадњи са групом за
друштвене науке Друштва истраживача Владимир Мандић Манда: Читање и
тумачење слике. У 2018. години Наташа Кристић је проглашена чланом
Програмског савета Модерне галерије Ваљево.
Наташа Кристић

АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Напор се радује кад врлину види као награду.
Пубилије Сир
Актив за физичко васпитање чине проф. Александар Севић, Драган
Ђурђевић, Дејан Зечевић, Жељко Остојић и Снежана Ђурђевић.
У школској 2017/18. години реализоване су активности предвиђене планом и
програмом Актива: редовна настава, слободне активности и друге ваннаставне
активности, као што су настава пливања и атлетика (СРЦ Петница и парк Пећина).
Велики број ученика је учествовао на такмичењима, од општинског
(градског) до републичког нивоа: у стоном тенису, пливању, атлетици,
кошарци, одбојци и малом фудбалу. Постигнути су запажени резултати.
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Актив је 2. 9. 2017. организовао Спортски дан школе у СРЦ Петница.
Ученици су учествовали у следећим спортовима: пливању, одбојци на песку,
баскету, малом фудбалу и први пут у ватерполу.
Поред редовних такмичења, која су предвиђена школским програмом,
ученици наше школе учествовали су на многим турнирима: мешовита
одбојкашка екипа (дечака и девојчица) је гостовала и учествовала на турниру у
Суботичкој гимназији поводом прославе Дана школе; поводом дана
Пољопривредне школе (турнир у баскету за дечаке); дан школе Ваљевске
гимназије, турнир у баскету за девојчице, смена против смене и традиционални
турнир са гостима из Суботице (мешовите одбојкашке екипе); међуодељењски
турнир у баскету за дечаке (победник екипа III-6); дан Медицинске школе
(турнир у фудбалу за дечаке и одбојка за девојчице); Светосавски турнир
матураната у баскету. Најбољи међу њима су екипе IV-1, IV-3 и IV-6.

Кошаркашка екипа матураната
На Светосавској трци града Ваљева, одржаној 27. 1. 2018. учествовали
су и ученици наше школе како у трци, тако и у њеној организацији.
На стазама парка Пећина, организован је и одржан крос РТС-а, где су
учествовали ученици свих разреда.
Будуће колеге, студенти факултета за спорт и физичко васпитање,
Владан Еренфрид (март 2018.) и Игор Селаковић (октобар 2017.) одрадили су
праксу у трајању од 20 часова, код професорке Снежана Ђурђевић.
Савез за школски спорт Србије је донирао спортску опрему и
реквизите Ваљевској гимназији, као школи која је имала континуирано
учешће на такмичењима свих нивоа.
Као и сваке године, професори физичког васпитања су учествовали у
програмима стручних усавршавања.
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Професор Драган Ђурђевић је завршио другу годину докторских
студија на катедри за Медицину спорта, Универзитет у Београду. Био је на VI
Конгресу медицине спорта/III Конгрес превенције допинга у спорту 10-11. 5.
2018. године, Удружење за медицину спорта Србије, Београд.
Професор Снежана Ђурђевић је у периоду 25-27. 8. 2017. године
учествовала на Дивчибарама у летњој школи педагога физичког васпитања
Београда на тему „Савремене тенденције у настави физичког васпитања“. На
факултету спорта и физичког васпитања у Београду 28. 4. 2018. присуствовала
трибини: „Промене у наставним планивима и програмима физичког
васпитања у светлу нових законских решења“. На факултету за спорт и
туризам Универзитета Нови Сад и Савез за рекреацију и фитнес Србије,
присуствовала је 26. 5. 2018. на тему „Биохемијске промене током физичке
активности и како створити и сачувати здраве навике“. Учествовала је у
организацији међународног кошаркашког турнира у Хали спортова Ваљево.
Од октобра 2017. до јуна 2018. организовала је и водила рекреацију за женски
део колектива. Добровољно је дала крв у октобру 2017. и марту 2018. године.
Први полумаратон у Ваљеву одржан је 10. 6. 2018. У организационом
одбору био је Ђорђе Димитрић, професор информатике и рачунарства.
Двадесет наших ученика са професорком Снежаном Ђурђевић, волонтирало је
на полумаратону, а у тркама учествовало петнаест ученика наше школе и
професори Жељко Остојић и Марко Томић.
Снежана Ђурђевић

АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ-ПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС
Моја мајка ме научила да сву истину треба тражити у Библији.
Тесла
У школској 2018/2019. години актив су чинили свештеник Невен Лукић и
Бранка Јевтић Стојановић. Активности предвиђене планом и програмом рада реализоване
су у потпуности. Највећи акценат је био на литургијској катихези, односно активном
укључивању ученика у богослужбене активности Цркве. Пошто је активан литургијски
живот основни циљ предмета православни катихизис, највећи део напора наставника био
је усмерен управо ка остварењу овог циља. Посета комисије за спољашње вредновање
рада школе је реализована у новембру. Између осталих, опсервиран је и час верске наставе
наставнице Бранке Јевтић Стојановић. Чланови тима су у повратним информацијама
датим наставнику након часа изразили своје задовољство што је на часу заступљена
активна настава.
Ове школске године је први пут организован квиз „Православна
слагалица“ за ученике средњих школа. Квиз је протекао у другарској атмосфери
и сви учесници су добили награде које је донирала компанија „Публик“ из
Ваљева. Као и сваке године ходочашће у манастир Ћелије је окупило значајан
број ходочасника. Литија поводом славе Града Ваљева, духовског понедељка,у
којој смо учествовали је представљала прави духовни празник.
Невен Лукић, свештеник
Бранка Јевтић Стојановић, дипл. теолог
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Знати, мислити, сањати. То је све.
Иго
Ваљевска гимназија као школа са 147 година дугом традицијом,
позната је по достигнућима професора и ученика не само у граду већ и шире.
Ваннаставне активности заузимају значајно место у раду Ваљевске гимназије.
Богаство и разноврсност секција и постигнућа наставника и ученика у овој
области рада заслужују посебну пажњу и поштовање.
Ученицима се нуди велики број научних, уметничких и спортских
секција тако да сваки ученик може да пронађе област у којој може да задовољи
своја интересовања и да развија своје таленте. Рад се одвија у групи у којој
ученици сарађују, међусобно се подстичу, размењују знања и искуства а да се
притом уважава оригиналност и креативност сваког појединца.
Кроз сарадњу са искусним менторима уз одговарајући методички
приступ, који је заснован на дугогодишњем раду са младима, уз добро
одабрану литературу ученици постижу изванредне успехе.
Заједно са ментором ученици откривају многобројне начине да
покажу свој таленат учествујући на такмичењима, научним скуповима,
конкурсима или размењујући искуства са ученицима других школа из Ваљева
и даље, неомеђани границама које знање и умеће познају.
Посебан квалитет рада у секцијама је могућност примене савремених
метода рада као што су тимски рад, проблемска и пројектна настава што
утиче на јаче повезивање ученика и наставника и јача њихово узајамно
поверење и разумевање. Као резултат таквог начина рада настају часописи,
музичке и језичке приредбе, изложбе, поетске и рецитаторске вечери,
спортске активности у којима подједнако уживају ученици, наставници,
родитељи и пријатељи Ваљевске гимназије.
Тако почињу први важни кораци будућих уметника, научника,
филозофа... који ће обогаћени знањем и искуством свој рад успешно
наставити на факултетима у земљи и иностранству. Често је рад у секцији
важна карика за усмеравање ученика на пут одређеног стваралаштва.
Ишчитавајући извештај о раду појединих секција још једном се
уверавамо у значај ваннаставне активности за образовање талената и вођење
њиховог стваралаштва до врхунских резултата.
Весна Голубовић
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Најбоље се осећам док стварам. Најлакше пишем кад пишем језиком,
реченицом свог родног краја.
Д. Максимовић
Литерарна секција „Десанка Максимовић“ и Клуб читалаца Ваљевске
гимназије школске 2017/18. књижевним сусретима снажили су читалачку
радозналост, налазили нове идеје за приступе књижевним делима и изворе
самомотивисања.
Настављено је подстицање за читање истраживачким радовима и
ученичким округлим столовима у сарадњи са литерарном секцијом
Карловачке и Филолошке гимназије. У Ваљевској гимназији организован је
ученички округли сто, разговор о стваралаштву писца Радована Белог
Марковића поводом пет деценија његовог преданог стварања. У Карловачкој
гимназији на Филолошким сусретима представници литерарне секције
учествовали су у округлом столу о стваралаштву Матије Бећковића и у
разговору o сонету.
Литерарци су присуствовали отварању изложбе поводом 125 година
од рођења Иве Андрића коју су организовали ученици Техничке школе из
Ваљева. У Бранковини су пратили доделу Награде „Љубомир П. Ненадовић“
књижевнику Ласлу Блашковићу, као и уручење Награде „Десанка
Максимовић“ песникињи Ани Ристовић.

Књижевно вече посвећено Петру Пајићу
На Фестивалу науке у Ваљевској гимназији ученици су креирали
занимљив штанд, како би потврдили везе између књижевности, природних и
друштвених наука. Осмишљавали су отварање реновиране школске библиотеке,
промоцију Зборника ђачких радова о Михајлу Пантићу, књижевно вече Душка
Бабића, представљање Зборника Филолошких сусрета. Пратили су књижевно
вече посвећено Петру Пајићу, представљање Антологије ваљевске приповетке
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19. и 20. века под називом Од Глишића до Радована Белог Марковића коју је
приредио Остоја Продановић, промоцију романа Плава капија Радована Белог
Марковића, разговор о књизи Бранка Матића Прекинута револуција Драгојла
Дудућа, гостовање песника Матије Бећковића, разговор о књизи Сунце овог
дана Владимира Пиштала, представљање романа Лузитанија Дејана
Атанацковића, добитника НИН-ове награде.
У корелацији са секцијом за музичку културу и професором Марком
Томићем Марко Глогиња IV-2 и Анђела Тешић IV-4 компоновали су песму
Радуј се душо Душка Бабића и Предање о песми Драгана Лакићевића.
Наступали су на књижевним вечерима у Ваљевској и Карловачкој гимназији.
Млади ствараоци укључили су се у акцију Читај гласно Друштва школских
библиотекара Србије. Поводом обележавања Дана матерњег језика, 21. 2.
реализована је радионица о читању у школској библиотеци Ваљевске гимназије,
а у свечаној сали представници Клуба читалаца укључили су се у јавни час
српског језика и књижевности читајући своје радове и представљајући књиге по
избору. Поводом 120 година од рoђења песникиње Десанке Максимовић
чланови литерарне секције уредили су књигу Са Небеског разбоја, антологију
поезије. Књига садржи 120 песама Десанке Максимовић које одражавају
хронологију настанка и богатство песничког света.
Две трибине су се бавиле односом књижевности и филозофије. О
Сартру и Камију говорио је Лука Јовановић III-6, а о одјеку филозофије у делу
Достојевског Марко Параментић, студент историје.
На поетско-музичком маратону, у оквиру другoг интернационалног
Фестивала уметности у Ваљеву, своју поезију казивали су Милица Пантелић,
Невена Жујовић III-5, Ана Косић, Михаило Недељковић, II-4. У сликарском
перформансу, у Интернационалном уметничком студију „Радован Трнавац
Мића“ учествовала је Дуња Штулић II-2. Представници секције истраживали
су и поводом програма Вече севдаха.
Млади ствараоци посећивали су изложбе и проналазили инспирацију
за писање у Модерној галерији, Музеју завичајних писаца и у Народном
музеју у Ваљеву. Постигли су запажене резултате на такмичењима и
конкурсима. На такмичењу средњих школа из књижевности у школској
2017/18. години за најуспешније писмене задатке на Филолошком факултету
Друштво за српски језик и књижевност, Министарство просвете и
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ доделило је трећу награда Николини
Радовановић II-4, за писмени задатак на тему Слика света у поезији Десанке
Максимовић. Филипу Јеремићу III-3 додељена је трећа награда на
републичком литерарном конкурсу Борино перо Гимназије „Бора Станковић“
из Ниша. Милица Пантелић III-5 финалиста је Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“. На Поетском конкурсу учествовла је Невена Жујовић збирком
поезије. Чланови литерарне секције представили су награђене истраживачке
радове са републичке смотре талената у школској библиотеци. Првонаграђени
су радови Мирјане Ђукић II-5, Рецепција приповетке Швапска коса Радована
Белог Марковића ученика Ваљевске гимназије и Вука Огњеновића II-3, Сва
лица лепоте у роману Слика Доријана Греја Оскара Вајлда. Друга награда
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додељена је Динки Радосављевић II-5 за целокупни пласман, а прва за рад
Елементи хумора у путописима Писма из Немачке Љубомира Ненадовића.
Равноправне награде на општинском конкурсу часописа Акт уручене су
ученицама III-5: Невени Жујовић, Милица Пантелић и Ђурђији Марјановић.
На тему Млади и читање, у име литеране секције за ВТВ Ваљево,
говорили су Мирјана Ђукић II-5, и Немања Грујичић, II-1. Гости јутарњег
птограма ТВ ВА плус биле су Нина Катић и Кристина Јевтић. Представиле су
активности Клуба читалаца.
Радови младих стваралаца објављени су у Алманаху литерарне
секције, у школском листу ,,Гимназијалац“, у Извештају о раду школе, у
Зборнику ђачких радова о Михајлу Пантићу и у зборницима Филолошких
сусрета Карловачке гимназије Извори чисте росе Драгана Лакићевића,
Поезија и стваран свет и у часопису Акт.
Милена Милисављевић

ПОЕТСКИ КОНКУРС „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Око лепоте људске су увек или мрак људске судбине или сјај љуске крви.
Иво Андрић
Ове године обележено је четврт века Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ у организацији Ваљевске гимназије и Српске књижевне задруге.
Финално вече је традиционалнио одржано 15. маја у свечаној сали наше школе.
Стручни жири у саставу Драган Лакићевић, књижевник, главни
уредник Српске књижевне задруге, председник жирија, Матија Бећковић,
песник, члан жирија и Вера Ваш, професор српског језика и књижевности
Ваљевске гимназије, члан жирија донели су одлуку да на финално вече од
тридесет и два кандидата и послатих збирки песама позову дванаест
кандидата са територије Србије, Црне Горе и Републике Српске и то:
Видаковић Цветковић Петру, Филолошка гимназија, Београд; Вилић Алексу,
Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Вучај Дину, Земунска гимназија,
Београд; Гогић Ану, ЈУ Гимназија Бања Лука, Бања Лука (РС БиХ); Граовац
Ану, Филолошка гимназија, Београд; Лазарески Мињу, Филолошка гимназија,
Београд; Митић Душана, Гимназија „Бора Станковић“, Бор; Нешовановић
Ивану, Гимназија „Свети Сава“ Пожега; Пантелић Милицу, Ваљевска
гимназија, Ваљево; Сабадош Дарију, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови
Сад; Шаботић Каниту, Гимназија „30. септембар“ Рожаје (РЦГ) и Шућур
Милену „Прва средња стручна школа“ Никшић (РЦГ).
У првом делу вечери представљена је збирка прошлогодишње
победнице конкурса Амине Куч „ Свемир на папиру“.
Други део вечери посвећен је овогодишњим финалистима и
победници Дарији Сабадош ученици Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из
Новог Сада чија ће збирка песама бити штампана у мају 2019.г. Жири је
указао позитивне критике на њено стваралаштво.
Дарија је прве песме почела да пише крајем 2017. године док се
писањем прозе бавила претходне три године. Инспирацију проналази у
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дешавањима и осећањима о којима се често не усуђује да говори. Такође је
привлаче митолошке теме које јој помажу да успостави равнотежу између
прошлости, садашњости и будућности. У слободно време свира клавир,
разрађује филолошке пројекте и члан је школског филолошког клуба.
Највише воли да чита романе Нил Гејмана, док са друге стране веома цени
поезију Виславе Шимборске.
Друга награда додељена је Ани Граовац, ученици Филолошке
гимназије из Београда. Писањем поезије је почела да се бави у новембру 2017.
године. Пише о емоцијама, импресијама, губљењу и налажењу себе и свога
места у универзуму. У слободно време се бави науком у ИС Петница,
волонтира у Белхоспи центру за палијативну медицину и негу пацијената,
воли да путује макар као туриста у свом граду, Јутра са пријатељима су јој
најтоплији и најважнији тренуци. Воли да чита Црњанског јер како каже
његово дело Лирика Итаке је увело у свет поезије. Такође, воли Васка Попу,
Стевана Раичковића, Бранка Миљковића и многе друге песнике. Волела би да
студира билогију која спада у једну од њених великих страсти и љубави.

Поетски час на Тргу песништва
Трећа награда припала је двема учесницама конкурса Дини Вучај и
Канити Шоботић. Дина Вучај је ученица трећег разреда Земунске гимназије.
Иако никад није знала да одвоји тренутак када је почела да се бави писањем
као почетак нечег новог, сматра да су речи које данас назива песмом прешле
на папир пре две године. У зависности шта ствара инспирацију проналази у
себи, љубави, позоришту, где проводи већину времена, другим људима, као и
у тренутку. У слободно време бави се фотографијом, сликањем и дизајном.
Воли песме Десанке Максимовић, а у поезији се изнова заљубљује у речи
Бранка Миљковића.
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Канита Шаботић је ученица Гимназије „30. септембар“ из Рожаја.
Писањем је почела да се бави озбољније после своје прве награде коју је
освојила у Новом Саду за песму „Борите се људи против никотина“. Пре је
писала дечје песмице, а са њеним годинама и теме песама постале су
озбиљније. Њени главни подстреци су социјални и љубавни мотиви. Понекад
после сна напише песму. Њена осећања доприносе највећој инспирацији која
чини понекад да јој се дух претвара у материју. Бави се волонтерским радом,
сарадњом са НВО Помозимо деци са посебним потребама, Удружењем
параплегичара Рожаје које је учврстило њене ставове да се треба борити за
човека. Много воли плес и игру. Члан је рецитаторске, драмске, литерарне
секције као и Клуба филантропа. Волела би да постане психолог. Најрадије
чита писце као што су Рупи Каур и Румија.
Сутрадан, 17. маја, финалисти, ментори, гости и домаћини
присуствовали су Поетском часу на Тргу песништва, а потом у Бранковини
уметничком програму и уручењу Награде Десанка Максимовић за укупно
песничко дело која је ове године додељена Ани Ристовић.
Круна Глушац

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Чланови рецитаторске секције су учесници свих програма
обележавања значајних датума школе и града: годишњица рођења Љубе
Ненадовића, Дан Ваљевске гимназије, Дан просветних радника, Светосавска
академија, програми посвећени обележавању годишњице рођења Десанке
Максимовић... Учесници су неколико тематских књижевних програма:
Поетско вече Матије Бећковића, Округли сто: истраживачки радови ученика
на тему књижевног стваралаштва Радована Белог Марковића, у нашој школи,
а на тему поетског стваралаштва Матије Бећковића у оквиру филолошких
сусрета у Карловачкој гимназији, промоција зборника радова о делу Михајла
Пантића. Рецитатори су редовни учесници и промотери матурских
годишњица бивших гимназијалаца, програма за пријем првака, Завршне
матурске и Завршне школске свечаности, као и програма обележавања
значајних датума Града Ваљева.
У великој сали Центра за културу, 19. 5. 2018. одржано је 50.
републичко такмичење у рецитовању. У категорији старији узраст, у
конкуренцији 35 такмичара, као представник Колубарског округа,
учествовала је Јелена Лончар, ученица четврог разреда Ваљевске гимназије.
Говорила је одломак из драме у стиху Краљева јесен Милутина Бојића. Иако
је била међу најбољима, жири је био подељен око става да ли прихватити
стиховану драму као песму. Због њихове неусаглашености, Јелена није
освојила награду и поред изванредних оцена за свој таленат и интерпретацију.
Окружна смотра рецитатора је одржана 27. 4. 2018. у КЦ Мионица.
Наступило је седморо рецитатора наше школе: Вукан Арсенијевић IV-1,
Марија Огњеновић IV-1, Анђела Тешић IV-4, Коста Ђорђић IV-5, Вук
Огњеновић II-3, Михаило Недељковић II-4 и Динка Радосављевић II-5.
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Најбољи резултат је остварила Динка Радосављевић II-5, освојивши 3. место
песмом Ту нема никога Ларе Дорин.
Општинска смотра рецитатора одржана је 29. 3. 2018. у ЦЗК Ваљево.
Осим рецитатора који су се пласирали на окружну смотру, наступили су и
Доротеја Вуковић II-6 и Марија Ранковић II-7. На овом нивоу такмичења
учествовало је десет рецитатора Ваљевске гимназије, а после Јелене Лончар
која се директно пласирала на републичку смотру, најбољи је био Вукан
Арсенијевић који је освојио 2. место песмом Пашће тешка киша Боба Дилана.
Сви рецитатори су се, на свим нивоима такмичења, припремали уз
стручно вођство професора Вере Ваш.
Ове године, Вече рецитатора је одржано 18. 5. 2018. у свечаној сали
школе у склопу Музичко-поетске вечери уз учешће музичког триа „Мис“. Као
„рецитатор“, представио се и бивши директор школе, др Војислав Андрић,
говорећи песму Грешио сам много Душка Тифуновића и на тај начин
обележио свој одлазак у пензију.
Успеси чланова рецитаторске секције на смотри рецитатора Песниче
народа мог резултат су љубави према поезији, оригиналном и самосвојном
доживљају поетске речи, али и рада на савладавању версификацијских,
артикулационих, дикцијских и интонацијских правила и норми.
Вера Ваш

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
Сваки је успех тријумф упорности.
Сигмунд Граф
У јуну ове године навршило се 45 година од изласка првог броја
листа Гимназијалац. У новембру 2017. штампан је стоти број који је
својеврсни резиме свега што је урађено у претходних 45 година.
Чланови секције дошли су на идеју да стоти број садржи
најзанимљивије текстове из области културе, спорта, јавног живота школе,
интервјуе, сећања, приче о професорима, анегдоте са часова, и још много тога
о чему се писало у претходних 99 бројева. Срећан почетак је први текст
објављен у историји Гимназијалца, те је за чланове секције посебно било
важно да ступе у контакт са Љиљаном Станковић, првом уредницом листа,
ауторком чланка са прве стране, првог броја из давне 1973. године.
Током вечери у којој је јубиларни лист промовисан Љиљана
Станковић говорила је о идеји да се лист покрене и свим потешкоћама да се
реши проблем ђачког самоуправљања, а уредништво је схватило да се
времена мењају, али да суштина остаје иста.
Подстакнута истраживачким радом и листањем 99 бројева часописа
Јована Мијаиловић, IV-6, написала је матурски рад под називом Између сто
гимназијалаца, те захваљујући њеном раду имамо један важан документ који
сведочи о културном и јавном животу наше школе.
Велику захвалност дугујемо Марији Чулић IV-2, Ксенији Селенић IV-4,
ученицима филолошког одељења IV-4 и Стефану Крунићу IV-3 који су све време
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школовања у Ваљевској гимназији били са нама, а који су свoја искуства и знања
успешно пренели млађим члановима подржавши их у даљем самосталном раду.
Координатор секције била је Круна Глушац, професор српског језика
и књижевности док је уредништво поверено Данијели Голубовић, професору
српског језика и књижевности.
Са жељом да лист ученика Ваљевске гимназије буде још бољи и
читанији, позивамо гимназјалце да нам се придруже.
Круна Глушац

ДРАМСКИ СТУДИО
Свет је позорница на којој свако игра своју улогу.
Шекспир
Ове године Драмски студио је припремио представу „Злостављање“
по тексту Иве Андрића, а у режији професора Милана Поповића.
Глумачку трупу чинила су свега два ученика, Доротеја Вуковић II-6 и
Вељко Ускоковић III-3.
Дуодрама је први пут одиграна поводом обележавања Дана школе.
Малобројна трупа наметнула се публици на даскама Руског дома у
Београду, где су ученици играли представе на текстове Иве Андрића.
Драмски студио је одушевио и публику Филилошке гимназије у
Карловцима где је представа одиграна у марту 2018.
Драмски студио припремио је и Светосавску академију која је
одржана у центру за културу, под називом „Свети Сава и голубица“ по
сценарију и у режији професорке Анђелке Јеремић.
Милан Поповић

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
Образовање је скупо, али је незнање још скупље.
Клаус Мосер
Лингвистичка секција Ваљевске гимназије, коју води професор
српског језика и књижевности Милена Петровић, неколико година уназад
осваја награде на такмичењу лингвистичких секција основних и средњих
школа Србије.
Према пропозицијама такмичења лингвистичких секција обухвата се рад
секција у току једне школске године. На Зимском семинару за наставнике српског
језика и књижевности, 8. 2. 2018. године, на Филолошком факултету у Београду
додељена је трећа награда лингвистичкој секцији наше школе.
Приликом одлучивања о додели награда, Комисија се руководила
критеријумима Правилника о такмичењу лингвистичких секција и констатовала
да је секција својим инвентивним програмом рада, разноликошћу метода и
приступа језичкој материји, као и бројем истраживачких радова које су
обрађене, допринела подизању квалитета наставе српског језика.
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Чланови секције утврђују и проширују своја знања из српског језика,
проучавају и унапређују језичку норму. Секција ученике подстиче на
индивидуални и колективни истраживачки рад и могућност примене
теоријских знања о језичким појавама у пракси. Веома су интересантни
радови Германизми у делу Јована Стерије Поповића (објављен у школском
листу Гимназијалац), Морфолошко-лексичка анализа експозиције народне
баладе Хасанагиница, Заступљеност русизама у делу „Писмо Харалампију“
Доситеја Обрадовића, Ставови ученика Ваљевске гимназије према романским,
германским и словенским језицима и утицај фонетике на формирање ставова
о језику, Дијалекти кроз књижевна дела, Англицизми у српском језику,
Семантичко поље нашег језика...
Сваке године чланови секције обележавају Дан језика
мултимедијалним часом Језик данас. У овој школској години ученица
двојезичног одељења трећег разреда Ђурђија Марјановић осмислила је час
посвећен овом догађају мотивишући своје другове да размишљају о
заступљености позајмљеница у нашем језику. Секција подстиче младе
талентоване љубитеље језика на похађање курсева у оквиру Зимске школе у
ИС Петница.
Сарадња са Друштвом за српски језик и књижевност била је
плодотворна. Размена искустава, кроз семинаре и друге видове комуникације
– приручнике, студије, огледе - допринела је професионалном развоју
наставника и успеху ученика на такмичењима.
Чланови лингвистичке секције учествовали су у припреми и издању
свих школских публикација, посебно у лекторском и коректорском делу.
Сви изванредни радови ученика објављују се у Гимназијалцу и
представљају ученицима у виду размене искустава и сазнања.
Милена Петровић

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
У оквиру секције за енглески језик ученици свих разреда могли су
током ове школске године стицати додатна знања, упознати језичке појмове и
појаве, подићи свест о различитости култура у писаној и усменој речи,
оспособити се за дубљу дискусију на разне теме и решавање лексичких,
семантичких, граматичких и стилских задатака, подстицати на критичко
мишљење и истраживачки рад. Активности секције обухвататиле су:
дискусије и дебате на енглеском језику; обележавање значајних датума уз
обавезну компаративну анализу - кроз израду паноа, рецитације, квизове, игре
речи, писање састава; организовање преводилачких и поетских радионица;
гледање филмова без превода или са титловима на енглеском језику;
упућивање ученика на употребу интернет сајтова за учење енглеског језика и
коришћење литературе британских и америчких писаца, уз одигравање сцена
из романа или игру асоцијације везану за дешавања у њима; ПП и видео
презентације са општом или стручном тематиком.
Невена Софронић
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СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Ми смо оно што непрестано чинимо.
Аристотел
Позориште на немачком језику постоји у нашој школи већ четири
године и труди се да мотивише ученике за учење немачког језика помажући им
да кроз језик открију своје друге таленте. Ове године професорке Ивана
Веселиновић и Катарина Мирковић су превеле и адаптирале текст Душана
Ковачевића „Професионалац“. Био је то прави изазов за све чланове секције,
који су премијеру свог комада имали на Интернационалном позоришном
фестивалу у Темишвару. Њихов труд награђен је на Позоришном фестивалу на
страним језицима који се одржао у Новом Саду. Ученица Нина Маровић I-5
добила је трећу награду за главну мушку улогу, а професорке Ивана
Веселиновић и Катарина Мирковић награду за лекторски рад. Група већ има
планове за следећу школску годину. Већ је договорено учешће на Позоришном
фестивалу у Франкфурту (2-8. 10. 2018. Bühnenstürmerfestival).
У октобру 2017. године на Београдском сајму књига ученици
Ваљевске гимназије представили су књигу „Fitje und Arti an den
Zauberflüssen“. Пројекат се звао „Federsammler“. Замисао је да ученици три
земље у региону, Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске представе своје
градове из угла главног јунака Фитја. У пројекту су учествовали Филип
Николић, Милош Ћирић, Михаило Ћирић, Невена Вићић, Милица Пантелић и
Нина Грачанин.
Сарадња са Гете институтом сваке године отвара нове могућности
нашим ученицима, како да побољшају знање немачког језик, тако и да се
упознају са младим људима из целог света. Резултати ове успешне сарадње
најбоље се могу приметити у бројним стипендијама, праксама и другим
ваннаставним активностима. Гете институт доделио је нашим ученицама
четири стипендије за похађање летњег курса немачког језика у Немачкој.
Добитнице ових стипендија су: Софија Савић II-6, Ленка Живановић II-5,
Марија Ђукић III-2 и Милица Вишић II-2.
Као и претходне школске године, наше две ученице су успеле да
освоје једнонедељну праксу у ДМ филијалама у Минхену. Ове године,
прилику да се упознају са начином рада у ДМ-у имаће Ана Максимовић и
Милица Пантелић, ученице III-5. Надамо се да ће се са праксе вратити са пуно
лепих успомена.
Гете институт је и овог лета главни организатор летњег кампа на
немачком језику у Атини, а нашу школу ће представљати Андријана
Ивановић , ученица I -5 и Оливера Томић, ученица I-2.
У оквиру традиционалног пријатељства градова Пфафенхофена и
Ваљева наши матуранти Нина Ристовић и Филип Николић путују у
Пфафенхофен, Немачка.
Актив професора немачког језика
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СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Човек не може да открије нове океане
ако нема храбрости да обалу изгуби из вида.
Андре Жид, француски писац.
И током школске 2017-18. године чланови секције за француски језик
су вредно радили и могу се похвалити бројним активностима.
У новембру, поводом рођендана нашег академика Матије Бећковића
ученица Александра Марковић I-5 је рецитовала стихове песме „Кад дођеш у
било који град” на француском.
Приликом одржавања радионице „Бирам француски“ која је
намењена ученицима осмог и четвртог разреда основних школа, ученици
двојезичних одељења су испричали основцима своје утиске о раду
билингвалне наставе у школи, а помагали су и лекторима Еви и Гијому при
реализацији појединих активности.
Током недеље франкофоније, чланови секције су реализовали бројне
активности као што су: припрема и приказивање презентација о француским
музичарима, писцима, песницима, састављање и учешће у квизовима на тему
музике и француске цивилизације, реализовали су радионицу „Пронађи
скривену реч“ и рецитовали стихове Виктора Игоа. Ове године је био
приказан француски филм „Сутра је нови дан“.
Ученици секције за француски језик су и ове године преводили
текстове за Преводилачке свеске, писали занимљиве саставе и стихове за
часопис Полиглота, учествовали на приредби на страним језицима која је
одржана 23. 4. 2018. у Центру за културу а музичком нумером учествовали на
отварању Републичког такмичења у знању страних језика које је ове године
одржано у нашем граду и нашој школи.
Ове школске године најуспешнија такмичарка је била Дуња
Добрашиновић IV-5 која је освојила прво место на окружном такмичењу и
пласирала се на републичко такмичење.
Април месец је био богат активностима, и осим језичке приредбе и
републичког такмичења одржан је и испит ДЕЛФ у нашој школи која је део
овог пројекта од 2010. Ученици су полагали нивое А2, Б1 и Б2.
Актив професора француског језика

ДЕБАТНИ КЛУБ
Дебата је облик структуиране академске расправе у којој једна страна
заступа једно становиште о теми, а друга га оповргава. Код ученика подстиче
способност логичког и критичког мишљења, оспособљава ученика за
истраживање, коришћење и процењивање различитих извора информација,
развија реторичке вештине и вештине активног слушања, подстиче развој
самопоуздања и сигурности, оспособљава их за тимски и самостални рад и
подстиче развој емпатије, толеранције и поштовања различитости.
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Ове школске године одржана је дебата са ученицима из Словеније у
којој су од наших ученика учествовали Ленка Живановић II-5, Анђела
Срећковић II-5 и Немања Шујдовић III-3. Тема дебате била је „Предмет
еколошко образовање треба увести у школе“. Такође, уочи предстојеће
реформе гимназија и увођења опште матуре дебатовали на тему: „Општа
матура боље решава проблем уписа на факултете“. У овој дебати
афирмативни тим били су: Ленка Живановић II-5, Јана Ђурић II-2, Немања
Шујдовић III-3, а негативни: Матија Тодосић, II-7, Немања Павловић II-7, и
Павле Игњатовић II-7.
Гордана Аврамовић

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
У школској 2017-2018. години, Ђачки парламент Ваљевске гимназије
значајно је унапредио свој рад. На првој седници, једногласно је усвојен нови
Статут Ђачког парламента Ваљевске гимназије, који је претходно
модернизован и прилагођен новим условима рада. На истој седници
једногласно је прихваћена одлука о постављању Вељка Ускоковића, ученика
III-3 за председника, Ђурђије Марјановић III-5 за секретара и Луке Кркељића
I-5 за записничара седница парламента.
Вељко Ускоковић је учествовао на Седници ученичких парламената у
Београду, коју је организовало удружење „Пријатељи деце Србије“.
Новембар је обележила организација 5. Фестивала науке у Ваљевској
гимназији, одржаног 21. новембра. С обзиром на то да је Ђачки парламент по
новом Статуту подељен на клубове, организација ове манифестације припала је
Клубу љубитеља науке. Претходног дана, председник парламента је представљао
нашу школу на националној седници „Заштита деце од насиља и промоција
социјалне инклузије деце са сметњама у развоју“ поводом Светског дана детета.
Поводом тога, у току следећих неколико месеци, чланови Ђачког парламента су у
својим одељењима одржали превентивне радионице на тему насиља.
У децембру, поводом божићних и новогодишљих празника, Ђачки
парламент и колектив Ваљевске гимназије у сарадњи са Црвеним крстом,
покренули су акцију захваљујући којој су ученици Ваљевске гимназије
припремили 30 поклон-пакета за 30 породица слабијег материјалног стања.
Маскенбал-журка са темом „Деведесете“, организована 22. децембра у Арт
холу Центра за културу. Журка је била хуманитарног карактера и новац
прикупљен од продаје карата био је намењен као помоћ најугроженијим
ученицима наше школе. Поред тога, остварена је сарадња са Другом
крагујевачком гимназијом.
За сам крај јануара, била је предвиђена још једна журка хуманитарног
карактера, али она је, услед радова у самом Центру за културу, одложена за
30. март. Тема ове журке био је „Хорор“, а приход од ове хуманитарне акције
је био намењен за реновирање Друге крагујевачке гимназије.
У марту је реализован пројекат „Средњошколци за средњошколце“.
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Мај је посвећен седници са новим директором Ваљевске гимназије, на
којој се говорило о бољој сарадњи Ђачком парламента како са директором, тако
и са осталим сарадницима и наставницима школе. На овој седници изнети су
бројни предлози чланова Ђачког парламента о унапређењу рада гимназије.
Ђачки парламент је 28. маја организовао кратко представљање
Медицинског факултета Универзитета у Београду, које је држао бивши
ученик Ваљевске гимназије Јован Петровић. Сам крај месеца обележила је
организација програма за „Последњи школски час“ овогодишњих матураната.
Вељко Ускоковић, III-3
Ђурђија Марјановић, III-5

СЕКЦИЈА ЗА ИСТОРИЈУ
Секција за историју била је састављена од ученика другог и четвртог
разреда: Игњатовић Павле II-7, Катић Нина IV-6, Јевтић Кристина IV-6,
Снегић Михајло IV-6, Савковић Михаило IV-6, Станковић Иван IV-6,
Филиповић Милица IV-6 и Марковић Тамара IV-6.
После првих уводних менторских консултација о задацима секције као и о
методологији израде научних радова, секција је наставила рад у Међуопштинском
архиву и градској библиотеци. Теме су биле везане за Ваљево у Првом и Другом
светском рату као и прошлост Ваљевске гимназије у том раздобљу.
Поред истраживачког рада у архиву и библиотеци, секција је
прикупљала и текстове из међуратне штампе који се односе на Ваљевску
гимназију, као и на сећања некадашњих ученика наше школе. Наставила је
рад и на прикупљању фотографија, докумената, књига, предмета и сл. ради
употпуњавања историјске збирке. Такође, ученици су учествовали на трибини
„Два века политичког затирања у Србији“ на којој је говорио др Срђан
Цветковић. Секцијом је руководио професор Милорад Белић.
Милорад Белић

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
У Ваљевској гимназији, поред великог броја слободних активности,
постоји и географска секција. Професори Лазар Ненадовић и Бојана Којић
воде секцију.
Оно што географска секција ради, као пример добре праксе, јесте
кративност, енергија и позитиван став у служби знања. Окупљамо се једном
недељно , а некада и чешће, сат времена и бавимо се различитим темама.
Сваке године после поздравног часа, новим члановима, дајемо
могућност да нам кажу о чему би волели да слушају или активно учествују на
часовима секције. Доступне су све природно географске и друштвено
географске теме, традиција, култура, далеке дестинације...
У оквиру секције правимо и новине „Занимљива географија“. Имамо
тим са уредником и новинарима, али и сви остали чланови имају право
учешћа. Ове школске године новине ће бити само на сајту школе.
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Постоје две ствари по којима је географска секција најпознатија и
које су најзанимљивије за све њене чланове. То су наши гости предавачи и
наши филмови.
Једном месечно нам у госте долазе наши пријатељи бивши
гимназијалци који живе и раде у иностранству или који су део свог живота
провели у иностранству и са нама деле своја искуства. Они причају о свом
животу у тим земљама, о прилагођавању, разликама и сличностима у култури,
традицији, ономе што је лепо, и што није лепо, о неким стварима за које не
можемо да знамо док их не видимо. Увек нам донесу велики број
фотографија, а ми смо радознали и имамо увек велики број питања, што они
врло цене. На ова предавања знају да дођу и ученици који нису чланови
секције, јер на занимљив начин упознају нове крајеве света.

Чланови географске секције
Што се тиче филмова, то нам је највеселији и најкративнији део
секције. Овегодишњи филм „Школа снова“ премијерно је изведен у јуну и
одмах је освојио све симпатије. Снимали смо неколико месеци, са великом
љубављу што је дало резултате. Филм је ауторко дело свих чланова секције.
Нисмо се одрекли излета у природу, јер то је суштина географије,
како рече Јован Цвијић „географија се учи ногама“. Сваког пролећа имамо
пешачке туре по ваљевским планинама или дуж Градца, која се на циљу
заврше дружењем уз роштиљ и сумирањем утисака, о ономе што смо видели и
научили. Тако је било и овог 4. маја, када смо се дружили на Градцу.
Циљ постојања и опстајања географске секције јесте да се ученицима
на занимљив и креативан начин представи све оно што географија јесте и што
може да буде. Да се кроз различите видове активности научи и сазна пуно
тога о чему се не прича на часовима, а занимљиво је и корисно. Отварамо
нове видике и повезујемо са постојећим знањима. Покушавамо да повежемо
теорију и праксу, на занимљив и пријемчив начин.
Бојана Којић
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СЕКЦИЈА ЗА МАТЕМАТИКУ
Секцију за математику Ваљевске гимназије чине ученици одељења
седмог и осмог разреда обдарених за математику, као и средњошколци од
првог до четвртог разреда из одељења математичке гимназије и природноматематичког смера. Радом секције координирао је актив за математику.
Активности секције биле су усмерене на промоцији и популаризацији
математике, развоју математичке културе и такмичарског духа, као и у смеру
помоћи обдареним младим математичарима у учењу и припремама за такмичења.
На Математичком турниру Шабачке гимназије учествовала је екипа
Ваљевске гимназије, чији чланови су обезбедили 3. место у екипном поретку
и значајне појединачне резултате.
У септембру су традиционално почеле припреме, а од октобра и рад
школе за љубитеље математике „Интеграл“, која је уписала 32. генерацију
полазника. Математички турнир ,,Интеграл куп“ организован је 2. децембра и
стручни скуп о раду са обдареним ученицима у области математике. На
математичком турниру је учествовало стотинак такмичара из неколико
гимназија у којима се ради по програму математичке гимназије из региона.
Наши ученици забележили су одличне резултате, а екипа Ваљевске гимназије
је у екипној конкуренцији заузела треће место.
Око 80% ученика седмог и осмог разреда учествовало је у раду
,,Интеграла“, у коме је настава трајала до краја априла.
Група младих математичара је од октобра до децембра учествовала у
активностима и такмичењима спроведеним у оквиру пројекта за децу
предшколског узраста ,,Математика кроз игру “ који је реализован као
заједнички подухват Подружнице математичара Ваљево, Ваљевске гимназије
и ПУ „Милица Ножица“, а подржао га је Град Ваљево.
У марту је одржано међународно математичко такмичење „Кенгур
без граница“, на коме је учествовало преко 200 гимназијалаца, што на неки
начин говори о успеху приближавања овог такмичења ширим ученичким
групацијама, јер се кроз њега на добар начин математика чини привлачном и
једноставнијом.
У Ваљевској гимназији је 14. марта обележен Међународни дан броја
Пи. Програм обележавања обухватио је неколико кратких предавања о овој
значајној математичкој константи, као и квизове ученика основаца и
средњошколаца у којима су се такмичили ученици наше школе.
На трибини која је одржана 24. априла у Ваљевској гимназији је
обележен јубилеј – 150 година од рођења академика Михаила Петровића
Аласа, једног од највећих наших математичара. Пригодна предававања о
животу и раду Михаила Петровића одржао је професор Војислав Андрић, а о
активностима које ће ваљевски математичари на јесен реализовати у циљу
обележавања јубилеја говорио је професор Вељко Ћировић.
У мају је у Београду одржан традиционални „Архимедесов“
математички турнир. Екипа Ваљевске гимназије освојила је другу награду, а
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ученици седмог и осмог разреда такмичили су се за екипу ,,Интеграл, школа
за љубитеље математике“ која је освојила другу награду.
У јуну су сви ученици са запаженим резултатима на општинском,
окружном, државном или такмичењу „Кенгур без граница“ награђени или
похваљени на „Завршној математичкој свечаности“ Подружнице
математичара Ваљево.
Од 26. јуна до 1. јула у Београду се одржава међународни ,,Куп
Математичке гимназије“ на коме се одржавају такмичења из математике, физике
и програмирања, на ком ће учествовати и ученици Ваљевске гимназије.
Припреме за такмичења најуспешнијих чланова секције реализоване су
кроз разредну додатну наставу или рад чланова секције у комбинованим групама.
Актив професора математике

МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР „ИНТЕГРАЛ КУП“
У суботу, 2. децембра 2017. у Ваљеву је одржан други по реду
Математички турнир „Интеграл куп“, такмичење за ученике од шестог
разреда основне до другог разреда средње школе, у организацији Ваљевске
гимназије и Подружнице математичара Ваљево. На турниру се ове године
такмичило 112 такмичара из 10 гимназија и 7 ваљевских основних школа, а
такмичење је имало међународни карактер јер су на њему учествовале и екипе
гимназија из Црне Горе (Подгорица) и Републике Српске, БиХ (Бијељина).

Учесници такмичења „Интеграл куп“
Такмичење је било намењено талентованим младим математичарима
ученицима од шестог разреда основне до другог разреда средње школе.
Организатори турнира су поред циља да се турниром пружи додатна подршка
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обдареним младим математичарима који се припремају за наредна такмичења,
хтели подстаћи повезивања младих из различитих крајева кроз такмичење,
дружење и склапање пријатељстава.
Проблеми које су такмичари решавали на турниру били су подељени у
три групе: (1) алгебра и бројеви, (2) геометрија и (3) комбинаторика и по својој
структури и атрактивности представљали су спој занимљивих задатака који
подстичу развој креативности класичних математичких такмичарских задатака.
У појединачној и екипној конкуренцији код ученика основних и
средњих школа најуспешнији су билу чланови екипе Математичке гимназије
из Београда, други су били ученици Гимназије ,,Светозар Марковић" из Ниша,
а трећа екипа Ваљевске гимназије. Одличне резултате постигли су и гости из
гимназије ,,Слободан Шкеровић“ из Подгорице који су били четврти у
екипном пласману.
Од ученика Ваљевске гимназије у појединачној конкуренцији
најуспешнији је био Саво Цвијетић, ученик другог разреда који је освојио
другу награду.
Вељко Ћировић

СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКУ






У оквиру секције за физику реалиоване су следеће активности:
Неколико ученика математичких одељења трећег и четвртог разреда
Ваљевске гимназије имало је прилику да посети две веома успешне ваљевске
фирме ENEL и Vallis Technologies. Ове фирме су добро познате и
компетитивне у пољу индустријске аутоматике, електронике, и софтверског
инжењеринга (http://www.enelva.rs/en/ http://vallis-technologies.com). Циљ ове
посете је био да се ученицима помогне у одабиру будућих факултета и
одговарајућих смерова, и да се један број ученика наше школе боље упозна
са локалним индустријским сектором који је спреман да их уведе у
практичан рад још и током гимназијског образовања.
Група од 95 ученика Ваљевске гимназије била у посети астрономском
Планетаријуму на Калемегдану у Београду у којем је могла да чује
изванредно предавање посвећено Сунчевом систему и сазвежђима на
небеској сфери праћено симулацијом астрономских догађаја под
планетаријумском куполом. Након ове дестинације уследила је посета
Фестивалу науке, једанаестом по реду, на Београдском сајму на којем су
ђаци били у прилици да присуствују најбољој научној забави за све узрасте
и изађу на црту највећим научним изазовима и да у непосредном контакту
са научницима испробају различите научне експерименте. Екскурзију су
реализовали Предраг Стефановић и Дејан Ђокић.
Ученици билингвалног одељења првог и трећег разреда снимили су филм на
француском, односно немачком језику, чији је циљ популаризација науке.
Драган Радосављевић
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СЕКЦИЈЕ ЗА КОШАРКУ И АТЛЕТИКУ (ДЕЧАЦИ)
Кошаркашка секција Ваљевске гимназије радила је у периоду од
октобра 2017. до марта 2018. године. У раду секција учествовао је велики број
ученика свих разреда. Усавршавање различитих вештина реализовано је кроз
општу, специфичну као и техничко-тактичку припрему ученика.
У оквиру кошаркашке секције реализовано је учешће на турниру у
баскету поводом Дана Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ на
коме је екипа наше школе освојила прво место. Екипу су чинили: Богдан
Бадовинац IV-1, Лука Петровић IV-2, Иван Станковић IV-6, Бошко Ђенисић
IV-3 и Лука Јеремић IV-3.
Треба похвалити и ученике: Филипа Станојловића, Филипа
Павловића, Бошка Ђенисића, Луку Јеремића, Ивана Милинковића, Ивана
Станковића, Богдана Бадовинца, Уроша Ђурића и Михајла Снегића који су се
одазвали учешћу на ревијалном турниру у кошарци поводом школске славе
Свети Сава.
Нажалост, на најважнијем такмичењу у сезони, општинском
такмичењу у кошарци које је одржано 22. 2. 2018. године у хали „Студент“ у
Ваљеву нисмо били успешни. Жреб је одлучио да се у првом колу састану
Ваљевска гимназија и Техничка школа „Ваљево“. Било је то „финале пре
финала“ . У веома занимљивој утакмици, након два продужетка, Ваљевска
гимназија је изгубила резултатом 65:66. Ваљевску гимназију на општинском
такмичењу у кошарци представљали су следећи ученици: Јелић Алекса IV-7,
Матеја Марковић IV-3, Бошко Ђенисић IV-3, Лука Јеремић IV-3, Иван
Станковић IV- 6, Антоније Димитријевић IV-7, Никола Спасојевић III-2, Лука
Симанић III-6, Славић Дарко II-1, Бадовинац Богдан IV-1, Урош Ђурић IV-3,
Шаренац Марко IV-3, Урошевић Матија III-3 и Лука Петровић IV-2.
На крају треба споменути и међуодељењски турнир у баскету. Турнир
је завршен 13. 3. 2018 године, победник је екипа III-6, која је у конкуренцији
тринаест пријављених екипа успела на крају бити најбоља. Екипу су чинили
ученици : Симанић Лука, Матковић Лазар и Станковић Душан.
Атлетска секција је реализована у мају месецу 2018. године. На
општинском такмичењу које је одржано 11. 5. 2018. године, најбољи
постигнути резултат је прво место у дисциплини штафета 4x100 метара.
Екипу школе представљали су: Душан Станковић III-6, Петар Којић III-6,
Жељко Стојковић III-6 и Филип Павловић IV-1.
Дејан Зечевић

СЕКЦИЈА ЗА КОШАРКУ И АТЛЕТИКУ (ДЕВОЈЧИЦЕ)
Секција је радила од октобра 2017. до маја 2018. У раду секције
учествовао је велики број девојчица свих разреда. Поред технике, рађено је и
на тактичкој припреми за такмичења.
Поводом Дана школе одржан је турнир у баскету за девојчице, смена
против смене, где је успешнија била парна смена (II и IV година). Веома
запажена је била Софија Васиљевић III-6.
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Општинско (I место) и окружно такмичење (I место) за девојчице у
кошарци одржано је 22. 2. 2018. Екипу су чиниле следеће ученице: Јована
Мијаиловић IV-6, Нина Катић IV-6, Неда Миливојевић IV-5, Ана
Радосављевић IV-1, Дуња Станојевић III-3, Софија Васиљевић III-6, Анђела
Ранковић II-1, Јована Меденица II-4, Катарина Милошевић II-5, Андријана
Петровић II-7, Милица Јоцић II-2, Милица Суботић I-7, Драгана Перић VIII и
Анђела Лазић VIII.
На међународном јуниорском турниру одржаном 23-25. 3. 2018. у
Хали спортова Ваљево, ученице Јована Мијаиловић IV-6, Александра Томић
IV-3, Ленка Ђурђевић II-2 и Милица Јоцић II-2 су учествовале у организацији
и вођењу екипа.
На Светосавској трци града Ваљева, одржаној 27. 1. 2018.
учествовале су Јована Мијаиловић IV-6 и Теодора Перишић IV-6. У
организацији трке и суђењу су учествовале Кристина Јевтић IV-6, Ивана
Табић IV-6 и Ана Радосављевић IV-1.

Такмичење средњих школа у атлетици
Такмичење средњих школа у атлетици за девојчице (општинско и
окружно), одржано је 4. 5. 2018. стадион „Пети Пук“. Веома запажене су биле
следеће ученице: Невена Старчевић II-6, 100 метара, Јована Сировљевић IV-6,
скок у даљ, Теодора Перишић IV-6, 800 метара, Јована Мијаиловић IV-6, 400
метара, Ана Радосављевић IV-1, 400 метара, Марија Огњеновић IV-1, 100
метара, Милица Јоцић II-2, 100 метара, Катарина Милошевић II-5, бацање
кугле и Катарина Васиљевић I-7, 100 метара.
На међуокружном такмичењу у Сремској Митровици 7. 5. 2018.
Теодора Перишић трчала је 800 метара и заузела V место.
На Београдском маратону 21. 4. 2018. учествовале су Теодора
Перишић IV-6 и Марија Огњеновић IV-1 у трци на 21 км.
Снежана Ђурђевић
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
Културна и јавна делатност Ваљевске гимназије је традиција која
прати нашу школу од свог оснивања па све до данашњих дана, јер је Ваљевска
гимназија у граду Ваљеву увек била својеврсна, у неким периодима и
најзначајнија институција културе. Отуда школа посебну пажњу поклања
културним и јавним активностима не само због тога што је по њима позната
широм Србије и што је многи убрајају у најзначајније институције културе у
нашем граду, већ пре свега због васпитно-образовног значаја ових активности
за свестрани интелектуални развој наших ученика.
У том смислу је приметна очигледна еволуција већине младих људи
који у Ваљевску гимназију долазе као петнаестогодишњи тинејџери, а из наше
школе излазе као млади интелектуалци са веома изграђеним погледима на
културне, уметничке, научне и друштвене вредности.
Циљеви културне и јавне делатности Ваљевске гимназије су:
 Промоција науке, културе, уметности... као облика стваралаштва на
највишем нивоу
 Упознавање ученика, наставника, родитеља и грађана Ваљева са
најважнијим актуелним догађањима и стремљењима у области културе,
науке, спорта у Ваљеву и Србији
 Омогућавање што ближег и непосреднијег контакта наших ученика са
најзначајнијим личностима из културног и јавног живота Србије и
њиховим креативним достигнућима
 Пружање могућности младим људима за самостално креативно исказивање.
Најважнији ресурси којима располаже Ваљевска гимназија у
реализацији културних и јавних делатности су садашњи
ученици и
наставници, али и читава армија некадашњих ученика Ваљевске гимназије –
значајних личности наше науке, културе, јавног живота ... Није занемарљива
ни помоћ родитеља наших ученика и појединих грађана Ваљева који својим
доброчинством помажу наше културне и научне активности.
Просторни ресурси, који су такође веома битни у реализацији културне
и јавне делатности Ваљевске гимназије, ексклузивни су школски простори.
Прелепа свечана сала Ваљевске гимназије (100 места), мали амфитеатар
Ваљевске гимназије (30 места) и управо реновирана библиотека Ваљевске
гимназије (50 места) уз широке и светле школске холове чини простор у коме се
може много тога осмислити, некад појединачно, а некад и истовремено.
Од велике важности за нашу културну и јавну делатност је и
институционална (а не ретко и просторна) подршка културних и научних
институција у граду (нарочито Центра за културу, Музичке школе, Модерне
галерије Ваљево, ИСП), али и институција националног значаја какви су
Београдски универзитет, САНУ, Српска књижевна задруга...
Културна и јавна делатност Ваљевске гимназије остварује се кроз
многобројне облике и са прилично садржаја, од којих су неки традиционални
и изводе се сваке године у приближно исто време. Дајемо сажет преглед онога
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што пружамо пре свега својим ученицима, али и грађанима Ваљева и целог
нашег краја:
 Књижевне вечери
 Промоције књига
 Концерти
 Изложбе
 Позоришне представе
 Приредбе
 Трибине и предавања
 Фестивал науке
 Галерија знаменитих
 Издавачка делатност
 Сајт Ваљевске гимназије
У оквиру културне и јавне делатности Ваљевске гимназије је много
садржаја и још више манифестација, јер у просеку се дешавају две-три
приредбе недељно. Све то треба на одређени начин припремити и
организовати. Набрајамо само неке сегменте организације, при чему сваки од
њих заслужује посебну елаборацију:
 Најава манифестација (позивнице, е-маил листа, прес информације,
плакати, огласне табле...)
 Сарадња са медијима (конференције за штампу, гостовање у емисијама,
репортаже...)
 Финансирање активности (донације, ђачки динар, кооперација...).
др Војислав Андрић

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Три дана немој читати књиге и твоје ће речи изгубити лепоту.
Кинеска пословица
Ваљевска гимназија подржава и помаже разноврсне форме
уметничког, књижевног, стручног и научног стваралаштва својих ученика и
професора, бележи их и чува од заборава у виду штампаних докумената. У
овој школској 2017/2018. години, Ваљевска гимназија је издала 5 школских
листова и часописа, 5 књига и два документационо-информативна издања.
Почетком септембра усвојен је и штампан Годишњи план рада
Ваљевске гимназије за школску 2017/2018. годину. Овим службеним
документом утврђују се просторни, материјални и кадровски услови рада
школе, планира организација и динамика образовно-васпитног рада, као и
друге активности oд значаја за живот и рад школе у наступајућој школској
години. Одговорни уредник Плана рада школе за 2017/2018. школску годину
је др Војислав Андрић, директор (до 4. 5. 2018), а сарадници на његовој
изради су професори школе.
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Извештај о раду Ваљевске гимназије, најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Први познати Извештај штампан је 1895. године.
Овогодишњи Извештај, који традиционално излази за Видовдан, обухватио је
најважније садржаје из живота и рада школе током школске 2017/2018.
године. Главни уредник је Биљана Ерчић, професор српског језика и
књижевности. Одговорни уредник је Предраг Јевтић, директор школе (од 4. 5.
2018). Сарадници у изради Извештаја су професори школе.
Гимназијалац, лист ученика Ваљевске гимназије са даром за
новинарски и литерарни рад, доноси актуелне информације из живота школе,
прилоге литерарног, културног и уметничког стваралаштва младих. Ове
школске године изашла су два броја: за Дан школе, јубиларни број 100 и за
Видовдан 101. број. Главни и одговорни уредник оба броја је Данијела
Голубовић, професор српског језика и књижевности. Главни уредник стотог
броја је Марија Чулић IV-2, технички уредник је Ксенија Селенић IV-4.
Главни уредник 101. броја је Јована Бранковић II-5, технички уредник
Катарина Аџић II-2. Редакцију чине чланови новинарске секције и Круна
Глушац, професор. Коректуру за јубиларни број су урадили ученици
специјализованог филолошког одељења IV-4, а јунског броја ученици II-5.
Насловне стране је урадио Стефан Крунић IV-3.
Алманах литерарне секције „Десанка Максимовић“, најстарије је
периодично издање ученика Ваљевске гимназије и садржи поетске, прозне и
есејистичке радове ученика. Овогодишњи број је изашао у јуну месецу 2018.
Главни и одговорни уредник је Милена Милисављевић, професор српског
језика и књижевности. Насловну страну је урадила Дуња Штулић II-2.
Преводилачке свеске афирмишу знања ученика из страних језика кроз
преводилачки рад. У њима се објављују преводи оригиналних радова са језика
који се уче у школи (енглески, немачки, француски, руски, шпански, латински,
италијански) на српски језик. Чланови редакције су професори страних језика и
ученици. Лист излази у новембру, током обележавања Дана школе. Овогодишњи,
42. број су уредили професори енглеског језика Татјана Маринковић и Смиљана
Милановић Нинковић. Технички уредник Милош Савковић IV-1.
Полиглота је лист ученика Ваљевске гимназије и садржи оригиналне
радове ученика на страним језицима који се уче у школи. Овогодишњи,
девети број изашао је у јуну месецу. Главни и одговорни уредници су
професори енглеског језика Анита Новосел и Александар Саботковски.
Сарадници су ученици филолошких одељења и професори страних језика.
Листови Физика и техника, Млади математичар и Занимљива
географија су у припреми и изаћи ће наредне школске године.
Поред наведених листова и часописа, школа, повремено или у
континуитету, објављује посебне публикације или књиге у едицијама, као што су:
Десанкина библиотека, Зборници, Изворац, Подстицаји, Професори Ваљевске
гимназије, Споменице Ваљевске гимназије, као и пригодне публикације, каталоге
ликовних изложби, позоришних представа, плакате, позивнице.
У августу 2017. издата је књига „Неимари светлости“ професорке
српског језика и књижевности Анђелке Видаковић Цвркотић. Књига је
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настала у току три деценије професорског рада и у четири дела доноси
сценарија посвећена Надежди Петровић, Десанки Максимовић, Николи
Тесли, као и сценарија за Светосавске академије. Такође, један део књиге под
називом „Неугасли цветови српске ватре“ посвећен је матурантима Ваљевске
гимназије који су 1914. отишли у рат.
У едицији Зборници из штампе је у јануару 2018. године изашао
Зборник ђачких радова о Михајлу Пантићу. Уреднице Зборника су мср Вера
Ваш и мр Милена Милисављевић, које су уједно биле и ментори ауторима,
ученицима Ваљевске гимназије. Поред есеја наших ученика о књижевном
стваралаштву професора Пантића, у Зборнику се налази монолог писца настао
на основу разговора са књижевницом Радмилом Гикић Петровић, разговор са
самим писцем и његова Похвала читању.

Богата издавачка делатност наше школе
У едицији Десанкина библиотека у мају објављена је двадесет пета
песничка збирка, под називом „Све(мир) на папиру”, Амине Куч из Рожаја,
победнице прошлогодишњег Поетског конкурса „Десанка Максимовић”.
Збирка је објављенa у сарадњи са СКЗ, а уређивачки одбор су чинили Вера
Ваш, професор Ваљевске гимназије, недавно преминули књижевник Петар
Пајић и Драган Лакићевић, књижевник и уредник СКЗ. Одговорни уредници
др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије и Драган Лакићевић,
уредник Српске књижевне задруге.
Поводом обележавања јубилеја, 25 година Поетског конкурса
„Десанка Максимовић”, уприличен је зборник „Носићу сунце у руци”, у коме
је објављен избор песама победника Конкурса, као и пропратни текстови о
идеји настанка самог Конкурса и историјату. Приређивач зборника је Вера
Ваш, професор српског језика и књижевности и дугогодишњи члан жирија
Поетског конкурса.
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У јуну је изашла из штампе књига „Са небеског разбоја”, антологија
поезије Десанке Максимовић, 120 песама поводом 120 година од рођења наше
велике песникиње. Уредници ове антологије су Литерарна секција Ваљевске
гимназије и Милена Милисављевић, професор српског језика и књижевности.
Зборник и Антологија су штампани захваљујући господину
протођакону, др Љубомиру Ранковићу који је своју Награду Града Ваљева за
животно дело усмерио на донаторска средства Ваљевској гимназији и
Удружењу „Ваљевски гимназијалци”. Издавач зборника „Носићу сунце у
руци” и антологије „Са небеског разбоја” су Ваљевска гимназија и Удружење
„Ваљевски гимназијалци”.
Посебну захвалност дугујемо пријатељу школе и бившем ђаку,
Душану Арсенићу, архитекти и графичком дизајнеру, који је заслужан за
високе стандарде издавачке делатности. Школа је као издавач укључена у
светски систем издавача. Национална ISBN агенција јој је доделила матичну
ознаку за монографске публикације, чиме је уврштена у регистар Централне
базе издавача у Лондону.
Наша школа се представила на Првом ваљевском сајму књига и
образовања „Doctrina fair“, који је одржан од 17. до 19. новембра 2017, у
просторијама Факултета здравствених, правних и пословних студија
Универзитета Сингидунум. На овом Сајму је и Ваљевска гимназија имала свој
штанд и приказала своју богату издавачку делатност, од ауторских књига
професора наше школе до ученичких часописа и листова, каталога и разгледница.
Слађана Маријанац

ЕКСКУРЗИЈЕ
Путовање је најлепша и највећа школа.
Љуба Ненадовић
Ове школске године, реализоване су екскурзије I, III I IV разреда, као
и стручна екскурзија колектива у Истру.
Ученици четвртог разреда су своју матурску екскурзију реализовали
од 9. до 15. сетпембра на релацији Ваљево – Монтекатини Терме – Фиренца –
Рим – Болоња – Лидо ди Јесоло – Венеција – Трст – Ваљево.
Том
приликом
посећене
су
бројне
културно-историјске
знаменитости: црква Санта Марија Новела, Капела Медичијевих, Ђотов
звоник, Крстионицу, Стари мост, Трг Сињорија у Фиренци, Колосеум, Римски
форум, Палатин, Капитол, Фонтану ди Треви, Шпански трг и Корзо у Риму,
Сикстинска капела, Базилика Светог Петра, Галерија Таписерија у Ватикану,
Трг Мађоре, Базилику Светог Петронија, фонтану Нептун, торњеве близанце
Асинели и Гарисенда у Болоњи, Словенску риву, Мост уздаха, Дуждеву
палату, Трг Светог Марка, Канала Гранде, мост Риалто, Базилику Санта
Марија дела Салуте у Венецији, Цркву Светог Спиридона у Трсту.
На седмодневни пут кренуло је 144 ученика у претњи седам
разредних старешина (осим одељења IV-3 које је водила професор Весна
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Голубовић) и два лекара. У име агенције Фантаст турист из Новог Сада, била
су ангажована два туристичка водича.
Екскурзија је у потпуности реализована према програму, ученици су били
веома задовољни. Вођа пута био је Предраг Јевтић, разредни старешина IV-1.

Матурска екскурзија у Италији
Екскурзија ученика трећег разреда реализована је од 24. до 30. септембра
2017. на релацији Ваљево – Паралија – Метеори – Атина – Пелопонез – Атина –
Делфи – Катерини – Паралија – Солун – Ваљево, у организацији туристичке
агенције „Гранд Турс“ из Новог Сада.
Реализација екскурзије текла је по следећем плану:
1. дан: Ваљево – Пралија
2. дан: Паралија – Метеори: Иконографска радионица, Панорамско
разгледање манастира (Св. Никола, Св. Тројица, Св. Стефан) и посета
манастиру посвећеном Преображењу Господњем; Атина
3. дан: Атина, Панорамско разгледање (тргови Синтагма и Омониа,
Парламент, Краљевска палата, Зевсов храм, Хадријанова капија, Олимпијски
стадион ...), посета Археолошком музеју, посета Акропољу и Националном
археолошком музеју, смена страже код Парламента и Плака
4. дан: Атина, Коринтски канал, Пелопонез, Микена, Епидаурус
5. дан: Атина, Делфи, Аполоново светилиште, ризница Атињана,
остаци стадиона и позоришта, Музеј.
6. дан: Делфи, Термопилски кланац, црква Свете Петке, Паралија.
7. дан – Солун – Посета Зејтинлику, Панорамско разгледање (Бела кула,
Ротонда, Тријумфална капија, цркве Св. Софије), посета цркви Св. Димитрија.
На седмодневном путу било је 154 ученика, седам разредних
старешина, директор, два лекара, два водича и четири возача.
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Разредне старешине су веома савесно и одговорно обавиле свој,
нимало лак, задатак. Вођа пута био је директор школе др Војислав Андрић.
Од 6. 10. до 8. 10. 2017. реализована је екскурзија ученика првог
разреда, на релацији Ваљево – Мећавник – Вишеград – Игало – Херцег Нови –
Котор – Требиње – Тјентиште – Ваљево.
Том приликом су посећени Дрвенград, Андрићград, Которска
тврђава, Сахат кула и Црква Светог Арханђела Михаила у Котору, Манастир
Тврдош, Херцеговачка Грачаница, Саборна црква Преображења Господњег ,
Стари град у Требињу.
На путу је било 146 ученика и 7 професора, лекар и два водича у
организацији агенције „Балканик“ из Ваљева. План екскурзије је у потпуности
испуњен, водичи су били одлични. Вођа пута је била професор Иванка Томић,
разредни старешина I-2.
Екскурзија колектива Ваљевске гимназије реализована је од 9. до 12.
новембра 2017. у Истри на релацији Ваљево – Загреб – Праментура – Пула –
Трст – Ровињ – Ријека – Ваљево. Током путовања посећена је XV Гимназија у
Загребу-МИОЦ, специјализована за математику. Провели смо пријатно
преподне у овој гимназији где су нас колеге срдачно дочекале и упознале нас са
радом и начином реализације наставе. У Истри смо обишли Амфитеатар Арена,
тријумфални Славолук Сергијеваца и Августов храм у Пули, Стари град и
цркву Свете Еуфемије у Ровињу, прошетали Ријечким Корзоом...
На путовање је ишло 16 чланова колектива. Циљеви и програм
путовања су испуњени. Вођа пута је био директор др Војислав Андрић.
Бојана Којић

Ангелина Филиповић II-4
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САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
Човекова пријатељства су једна од најбољих мера његове вредности.
Дарвин

ПОСЕТА ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У
СУБОТИЦИ
Сваке последње недеље у септембру крећемо пут Суботице.
Традиционалне посете дану школе Гимназије „Светозар Марковић“ трају
више од 20. година. Мешовиту одбојкашку екипу наше школе чинили су:
Јелена Палавестрић IV-7, Андријана Алексић IV-7, Сања Радовић II-5,
Мирјана Ђукић II-5, Милош Марковић II-3 и Предраг Матић II-3 а уз пратњу
директора Војислава Андрића, професора Снежане Ђурђевић и Бојане Којић,
педагога Јасмине Момчиловић и секретара школе Неде Милошевић.
„Концерт у 5 до 12“ је као и сваке године отворио свечаност,
приметили смо новине у програму, које су нам јако пријале. Младе
колегинице су на врло леп начин стару традицију концерта, обукле у
младалачко рухо. Играли смо традиционално одбојку, где увек побеђују
пријатељство, љубав и спортски дух.
Наши пријатељи из Гимназије „Светозар Марковић“ су као и до сада,
били најбољи домаћини, а надам се да и ми нисмо били напорни гости.
У Ваљево смо се вратили пуни лепих утисака које ћемо сабирати до
следећег виђења.
Бојана Којић

ДАН ШКОЛЕ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Двадесетог фебруара 2018. године, у свечаној сали Ваљевске
гимназије Друштво школских библиотекара Србије, литерарна секција и Клуб
читалаца Ваљевске гимназије представили су збирку песама „Ако љубав
нисмо“ др Душка Бабића, песника и директора Филолошке гимназије у
Београду. О књизи су говорили Драган Лакићевић, књижевник и главни
уредник Српске књижевне задруге и професорка српског језика и
књижевности Милена Милисављевић. И ове године је настављена успешна и
пријатељска сарадња наших двеју школа.
Поводом прославе Дана школе Филолошке гимназије из Београда, 27.
4. 2018. године, професори српског језика и књижевности Данијела
Голубовић и Милан Поповић, посетили су ову установу. Свечаном
академијом „Језик је богова дар“ у Руском дому уприличена је традиционална
смотра стваралаштва ученика и професора Филолошке гимназије.
Милан Поповић
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САРАДЊА СА СЛОВЕНАЧКОМ ГИМНАЗИЈОМ „ЈУРИЈА
ВЕГЕ“ ИЗ ИДРИЈЕ
Ученици друге године наше школе, у пратњи професора Драгана
Ђурђевића и Бојане Којић, посетили су Словенију у периоду од 16. до 21. 4.
2018. Једнонедељна посета месту Идрија протекла је у духу програма размене
ученика који од пре две године постоји између Ваљевске гимназија и гимназије
Јуриј Вега у овом месту. Ученици наше школе боравили су у словеначким
породицама где су имали прилике да се упознају са својим вршњацима,
гимназијалцима из Идрије, са њихом свакодневицом и школским програмом.
Боравак у Словенији укључивао је веома богат програм, па се много тога на
овом путовању видело и научило, а склопљена су и бројна пријатељства.

Гимназијалци са својим домаћинима у Словенији
Ученици и њихови професори стигли су у Идрију у касним вечерњим
часовима и одмах се распоредили по породицама, у којима су и боравили
наредних пет дана.
Други дан боравка у Словенији обележили су часови словеначког
језика, затим оријентиринг по Идрији, где су ученици добили мапе и задатке
на основу којих су обилазили ово место са крајњим циљем да дођу до рудника
живе. Након тога је уследила посета руднику живе, који је био други највећи
рудник живе на свету, а затим и посета топионици. Наши ученици били су у
прилици да крену стопама идријских рудара и спусте се у дубине рудника,
који је данас неактиван и као такав представља значајну туристичку атракцију
у овом месту. Иначе, Идрија је у ранијим деценијама производила једну
осмину живе која је коришћена у свету, а рудари су радили у тешким и
небезбедним условима пре процеса модернизације у рударској производњи.
Њихове жене и ћерке, за то време, плеле су чипку код куће која је своје купце
имала и у Аустрији.
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Трећи дан посете вероватно је био и најупечатљивији за ученике из
Ваљева. Посетили смо Порторож и Пиран на словеначкој обали, где смо се
дивили медитеранској архитектури, узаним калдрмисаним улицама,
споменицима, црквама и градским зидинама са којих је поглед нестваран.
Након тога смо посетили Шкоцјанске пећине, које су на нас оставиле посебан
утисак, јер се овај комплекс пећинских долина налази под заштитом УНЕСК-а,
као невороватан подземни феномен на овим просторима. Кроз пећину протиче
и река која се заправо зове Река, а која се одликује невероватном снагом, па смо
сви били збуњени када нам је водич показао које нивое је река достизала у
пећини приликом интензивних киша. Иначе, у Шкоцјанским пећинама живи и
човечја рибица – животињска врсте коју не можете наћи на још много локација
у Европи, или у свету.
Четврти дан боравка у Словенији професори гимназије Јуриј Вега
организовали су четири веома занимљиве радионице на којима су наши
ученици правили чипку по којој је Идрија позната, учествовали у музичкој
радионици, импровизованом позоришту и у прављењу жликрофа, јело које је
карактеристично за Идрију. Наравно, након тога је уследила и дегустација. У
поподневним сатима смо обишли главни град Словеније, Љубљану. Након
разгледања знаменитости и најзначајнијих споменика у Љубљани, ученици су
имали и довољно слободног времена да истраже и обиђу Љубљану, користећи
мапе и проспекте, заједно са својим домаћинима.
Последњег дана нашег боравка у Словенији посетили смо Церкно и
Фрања партизанску болницу. Прво је уследио обилазак музеја у Церкну,
посета изложби, која приказује историју овог места, а потом поставци
костима и маски, који се користе на традиционалном карневалу Лауфарји.
Након тога смо отишли до места Долењи Новаки, да би смо видели Фрања
партизанску болницу, коју је изградио Виктор Волчјак 1943. године, а сада
представлја споменик културе од националног значаја. Болница је добила име
по Фрањи Бојц Бидовец, која је лечила рањенике током Другог светског рата.
Поподне је било резервисано за својеврсно сабирање утисака и као заједничко
подсећање на све те предивне излете на које смо ишли претходних дана.
Намера је била да све оно што смо видели и доживели остави за собом и
писани траг, па су ученици Ваљевске гимназије и ученици гимназије Јуриј
Вега заједно направили часопис и видео посвећен програму размене између
наших школа. Подељени по групама, ученици су писали о претходним
данима, својим искуствима и утисцима које ће понети из Словеније. Они
ученици који нису учествовали у прављењу часописа и видеа, учествовали су
у спортским активностима, где су се такмичили у кошарци и одбојци, а
неколико ученика је пробало да се пење уз вештачку стену.
У суботу 21. 4. ученици са својим професорима су кренули назад за
Србију, пуни лепих утисака.
Драган Ђурђевић
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САРАДЊА КАРЛОВАЧКЕ И ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
На свету бива најпре клица, па стабљика, па пупољак, цвет и најзад плод.
Десанка Максимовић
Овогодишња сарадња Ваљевске и Каловачке гимназије усмерена је ка
ангажовању ученика, стварању нових модела мотивисања за читање, писање и
укључивање ученика у токове савремене културе.
Ученици Карловачке гимназије Закарија Луција, Марија Цвитановић,
Алекса Вилић и Андреј Цвијанов са професорком др Мајом Стокин били су гости
Ваљевске гимназије 31. октобра и 1. новембра 2017. Учествовали су у раду
ученичког округлог стола о стваралаштву Радована Белог Марковића. У
вечерњим сатима пратили су представљање романа Плава капија Радована Белог
Марковића. Другог дана посетили су Модерну галерију и знаменитости Ваљева.
Карловачка гимназија је 3. новембра 2017. прославила 226. рођендан.
Свечаност насловљена Добри духови гимназије била је омаж некадашњим
ђацима, познатим личностима из света културе и уметности од 18. до 20. века:
Сими Милутиновићу Сарајлији, Јовану Стерији Поповићу, Бранку
Радичевићу, Теодори Петровић, Бориславу Михајловићу Михизу и Види
Огњеновић. Ученици су их оживели кроз сценску игру засновану на
одломцима изабраних дела. Драмски програм обогаћен je изузетним
музичким хорским садејством Карловачке гимназије и Карловачке
богословије. Поводом Дана школе у Карловачкој гимназији били су др
Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије, професори Милан Поповић и
Милена Милисављевић.
У Карловачкој гимназији 8. и 9. марта 2018. одржани су, други по
реду, Филолошки сусрети Ваљевске, Филолошке гимназије из Београда и
Карловачке гимназије. Промовисани су зборници радова ученика и професора
са прошлогодишњих сусрета Извори чисте росе Драгана Лакићевића и
Поезија и стваран свет, које је издала Карловачка гимназија. Приређен је час о
сонету. Представљена је збирка песама Ако љубав нисмо др Душка Бабића.
Одиграна је представа Злостављање Ваљевске гимназије. Другог дана гост
песник био је Матија Бећковић. У Спомен-библиотеци Карловачке гимназије,
приређен је округли сто на тему Поезија Матије Бећковића. Двадесетак
професора и ученика све три гимназије излагало је своје радове.
На Филолошким сусретима Ваљевску гимназију представљали су
ученици Николина Андрић, Дуња Васић, Тамара Стојановић, ученице I-5,
Динка Радосављевић и Ленка Живановић II-5, Доротеја Вуковић II-6, Анђела
Тешић IV-4, Вељко Ускоковић, III-3, Марко Глогиња IV-2, директор школе др
Војислав Андрић, професори Милан Поповић и Милена Милисављевић.
Филолошки сусрети јединствени су и по заједничком наступу
ученика, књижевника, књижевних критичара и професора.
Милена Милисављевић
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ОДЕЉЕЊЕ VII-1
Одељење ученика обдарених за мaтематику
Разредни старешина: Маријана Стефановић, професор
Најбољи ученик одељења: Милосављевић М. Сара
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Бирчанин Р. Алекса
9. Мијаиловић Д. Тијана
2. Брозек Н. Александар
10. Милосављевић М. Сара
3. Васић Г. Марија
11. Николић Н. Никола
4. Грујичић П. Стефан
12. Павловић С. Богдан
5. Марковић У. Лена
13. Радмиловић Ђ. Катарина
6. Марковић С. Марко
14. Ранковић И. Ива
7. Матић М. Јана
15. Рафајловић Д. Лена
8. Матић Г. Стефан
16. Шибалић Ђ. Новак
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ОДЕЉЕЊЕ VIII-1
Одељење ученика обдарених за мaтематику
Разредни старешина: Бојана Којић, професор
Најбољи ученик одељења: Миловић Д. Реља
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Аврамовић М. Софија
8. Миловић Д. Реља
Ђурић Г. Лазар
9. Милошевић З. Ивана
Јаневски Ј. Софија
10. Перић Г. Драгана
Јевтовић А. Лазар
11. Ракић М. Лука
Марковић Г. Ђорђе
12. Станковић З. Петар
Миловановић Ј. Богдан
13. Тошић В. Милан
Миловановић Ј. Матија
14. Цветиновић Ж. Лука

1. Лазић Р. Анђела
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б) са врло добрим:
2. Нићифоровић Д. Стефан
3. Радојичић Г. Никола

ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Петровић Р. Катарина
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Гајић М. Вељко
4. Петровић Р. Катарина
2. Ђурић Ј. Јанко
5. Радојичић С. Никола
3. Ненадовић С. Јелисавета
6. Цветиновић Ж. Добрица
1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Васиљевић Г. Јована
5. Марјановић М. Стеван
Вуковић Д. Михаило
6. Павловић М. Михајло
Ђорђевић Ж. Милена
7. Радовановић А. Вукашин
Јовановић Д. Растко
8. Рао Ј. Давид

1. Блануша M. Лазар

в) са добрим:
2. Божић Д. Милица
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ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Томић Д. Оливера
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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а) са одличним:
Алексић З. Алекса
9. Крстић Ј. Милош
Глишић Б. Софија
10. Матић В. Давид
Грачанин П. Дина
11. Милошевић Ж. Никола
Ђурић Б. Бојана
12. Петровић В. Сања
Ерчић Ј. Софија
13. Станковић Д. Андријана
Ичагић М. Борис
14. Стевановић Б. Јана
Јанковић Р. Филип
15. Стојковић Ђ. Иван
Келечевић Н. Немања
16. Томић Д. Оливера
б) са врло добрим:
Алексић Д. Теодора
8. Јелесијевић М. Сања
Андрић С. Лазар
9. Кристић Ж. Матија
Вајагић И. Нина
10. Обућина З. Ива
Велимировић З. Војин
11. Павловић Д. Милош
Голубовић Д. Ирена
12. Поповић И. Теодора
Жерајић Н. Немања
13. Ранковић Д. Андреј
Ивановић С. Валентина
14. Ранковић В. Јован
15. Савић Ж. Јелена

ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Аврамовић Миловановић, професор

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

Најбољи ученик одељења: Даниловић М. Марија
Завршили су разред:
а) са одличним:
Анђелић Г. Теодора
11. Петровић Н. Василије
Гавриловић С. Јована
12. Петровић С. Ђорђе
Дамњановић В. Лазар
13. Ракић Р. Сара
Даниловић М. Марија
14. Ранковић Д. Михаило
Ђокић М. Урош
15. Савић А. Немања
Јовановић В. Петар
16. Симић М. Данијела
Јовановић Д. Олга
17. Стевановић Н. Кристина
Ковачевић Б. Стефан
18. Ступар И. Матија
Митровић Н. Ђорђе
19. Шљиваковић М. Десанка
Обреновић Ж. Нина
20. Штулић Ж. Лидија

1.
2.
3.
4.
5.

Гагић И. Магдалена
Гачић З. Богдан
Ђорђевић Б. Јелена
Меденица Д. Данило
Мијатовић А. Тина

б) са врло добрим:
6. Митровић Г. Јован
7. Обрадовић В. Даница
8. Петровић Д. Мина
9. Станаревић З. Огњен
10. Чолић В. Никола

в) са добрим:
1. Срећковић М. Сергеј
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ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Биљана Танасијевић Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Дукић С. Лана
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Гавриловић Н. Тијана
4. Мијатовић С. Тијана
2. Дукић С. Лана
5. Селенић Д. Теодора
3. Ковачевић М. Анђела
6. Филиповић З. Ангелина
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
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б) са врло добрим:
Видојковић М. Кристина
4. Пантовић Р. Урош
Гавриловић С. Анђела
5. Пољаница И. Ивана
Јовановић Н. Анђелка
6. Станојевић Б. Тијана
в) полажу поправни испит:
Благојевић И. Исидора - математика
Божић М. Душан - математика
Гладовић Т. Николина - математика
Мићић Р. Исидора - математика, хемија

ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: двојезично одељење друштвено језичког смера
Разредни старешина: Наташа Кристић, професор
Најбољи ученик одељења: Ивановић Ж. Андријана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Беловуковић Р. Тијана
6. Марковић Т. Александра
Вујић В. Милица
7. Маровић А. Нина
Ивановић Ж. Андријана
8. Павловић С. Момчило
Корчула Д. Елена
9. Радојевић С. Тина
Лукић Д. Милица
10. Ралетић Д. Милица
б) са врло добрим:
Аврамовић Л. Митар
7. Марковић А. Милица
Андрић Д. Николина
8. Мирковић М. Лана
Васић М. Дуња
9. Рајевац А. Анђелка
Каљевић Н. Анђела
10. Симић А. Ања
Кркељић Ж. Лука
11. Стојановић Б. Тамара
Манојловић Б. Антоније
12. Стојановић М. Ања
13. Тимотић Ж. Вања
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ОДЕЉЕЊЕ I-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Милена Петровић, професор
Најбољи ученик одељења: Лукић Д. Катарина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Лукић Д. Катарина
6. Спасојевић М. Наталија
Миловановић Б. Марија
7. Станојевић Ж. Катарина
Мирковић Р. Катарина
8. Тадић З. Жељка
Рафајловић Д. Ања
9. Урошевић Д. Јована
Ристић З. Милица
10. Урошевић М. Маша

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

б) са врло добрим:
Андрић Л. Урош
10. Кузмановић А. Александра
Бајић Н. Катарина
11. Лучић М. Лука
Васиљевић П. Андреј
12. Миловановић С. Тамара
Вићић Ж. Филип
13. Мирковић М. Ненад
Гајић Д. Илија
14. Недељковић М. Ана
Драјић Д. Невена
15. Раденковић Н. Андријана
Ерчевић Ђ. Лука
16. Радојичић Д. Ана
Јанковић Р. Катарина
17. Спасојевић Ј. Николина
Јелић Ж. Кристина
18. Тешић З. Никола

1. Лазић Ј. Марко
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в) са добрим:
2. Новковић З. Зорана

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор
Најбољи ученик одељења: Марић Г. Валентина
Завршили су разред:
а) са одличним:
Барзетовић З. Александра
4. Марић Г. Валентина
Васиљевић М. Катарина
5. Поповић Р. Катарина
Јокић А. Олга
6. Радивојевић В. Ивана
7. Ранисављевић Д. Милица
б) са врло добрим:
Биљић М. Мина
12. Мојсиловић Ђ. Наташа
Бирчанин Р. Кристина
13. Недељковић Д. Огњен
Ђурђевић М. Душан
14. Пантић Д. Катарина
Зарић Д. Јанко
15. Савић З. Ана
Јанковић В. Немања
16. Спасојевић М. Емилија
Јовановић З. Филип
17. Станојевић Д. Ивана
Лукић Р. Нина
18. Стевановић З. Стефан
Маринковић Д. Анастасија
19. Суботић С. Милица
Марковић В. Јелена
20. Tабаковић Г. Младен
Милић Г. Лука
21. Тадић М. Сара
Милутиновић Б. Луна
22. Ћировић Д. Ненад
23. Ускоковић М. Кристина
в) полаже поправни испит:
Станковић М. Софија - математика, хемија
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ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Вељко Ћировић, професор
Најбољи ученик одељења: Грујичић Д. Намања
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Грујичић Д. Намања
6. Ненадовић Р. Никола
Жујовић Ж. Лазар
7. Обрадовић В. Илија
Јевтић М. Давид
8. Радосављевић Д. Марко
Јовановић М. Ђорђе
9. Ранковић Ж. Анђела
Лукић В. Никола
10. Тимотић П. Михаило
11. Цвијетић Н. Саво

б) са врло добрим:
1. Гајић Н. Мина
4. Милосављевић М. Андреј
2. Малешевић М. Матеја
5. Славић Д. Дарко
3. Маринковић Д. Бобан
6. Станковић З. Лазар
7. Филиповић М. Стефан
в) са добрим:
1. Вићентијевић Р. Виктор
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ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Вишић Д. Милица
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Аџић В. Катарина
10. Јаковљевић В. Растко
Блажић А. Огњен
11. Јоцић Д. Милица
Бошковић М. Ана
12. Максимовић З. Јелисавета
Вишић Д. Милица
13. Обреновић Ж. Милош
Вујић А. Јанко
14. Петровић Г. Лука
Гавриловић С. Јелена
15. Ранковић Д. Дубравка
Ђукнић Д. Стефан
16. Рафаиловић С. Бојан
Ђурђевић С. Ленка
17. Срдић З. Ања
Ђурић В. Јана
18. Ћесаревић Д. Милан
19. Штулић М. Дуња
б) са врло добрим:
Бранковић С. Кристина
6. Омеровић Г. Иван
Ђурић Р. Валентина
7. Радојевић Г. Марија
Јанкелин Б. Јаков
8. Стојановић А. Марта
Мишић С. Тијана
9. Тимотић Н. Невена
Новковић З. Ивана
10. Томић М. Урош
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ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Огњеновић П. Вук
Завршили су разред:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Бељић Р. Лазар
10. Матић М. Предраг
Бошковић Д. Иван
11. Мијаиловић В. Матија
Бошковић Д. Јована
12. Миливојевић Ж. Вук
Гођевац М. Урош
13. Милићевић М. Лука
Давидовић Д. Анђела
14. Мишковић З. Маја
Дашковић Д. Јован
15. Огњеновић П. Вук
Живановић Г. Јована
16. Параментић В. Јана
Живановић З. Александра
17. Рабат И. Марко
Ковачевић М. Анастасија
18. Савић М. Марија
19. Савковић В. Јована

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Аврамовић М. Кристина
5. Марковић Ж. Анђела
Арсеновић Р. Ања
6. Марковић М. Милош
Јовановић Ч. Данијела
7. Павловић С. Крсман
Лазаревић М. Виктор
8. Станојевић Д. Тијана
9. Филиповић Д. Андријана

ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Катарина Мирковић, професор
Најбољи ученик одељења: Младеновић С. Катарина

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

Завршили су разред:
а) са одличним:
Арсенић Д. Ива
8. Марковић М. Марко
Богдановић И. Лана
9. Меденица Д. Јована
Божанић У. Јулија
10. Младеновић С. Катарина
Видић И. Новак
11. Павловић М. Николета
Гајић П. Никола
12. Радовановић Ј. Николина
Косић В. Ана
13. Ружичић П. Неда
Мазић Б. Алекса
14. Урошевић З. Ђорђе
б) са врло добрим:
7. Павловић Д. Марија
8. Поповић Г. Анђела
9. Радосављевић З. Наталија

1. Ашковић Г. Лазар
2. Вујић Р. Јована
3. Милановић М. Ана
Нађа
4. Миловановић В. Анђела
5. Мирковић Г. Матеја
6. Недељковић Д. Михаило

10. Расулић М. Бранкица
11. Симић Д. Мина
12. Тимотић С. Бранислав

в) са добрим:
1. Пољаница И. Матија
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ОДЕЉЕЊЕ II-5
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор

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

1.
2.
3.
4.

1.
1.
2.
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Најбољи ученик одељења: Радосављевић М. Динка
Завршили су разред:
а) са одличним:
Вујовић Н. Милица
7. Марковић З. Теодора
Гајић А. Катарина
8. Милошевић З. Катарина
Ђукић Г. Мирјана
9. Мишковић П. Сара
Живановић С. Ленка
10. Павловић Б. Катарина
Јанкићевић Р. Ања
11. Пантелић Д. Милица
Мајсторовић М. Ивана
12. Радосављевић М. Динка
13. Урошевић М. Урош
б) са врло добрим:
Бирташевић Д. Мина
5. Лукић С. Анђела
Бирчанин В. Теодора
6. Николић Д. Наталија
Бранковић Т. Јована
7. Павић С. Теодора
Давидов Д. Ивана
8. Радовић С. Сања
9. Џукић Р. Сара
в) полаже разредни испит:
Љубичић Ж. Јанко - хемија
г) полажу поправни испит:
Срећковић С. Анђела - математика, хемија
Трифковић М. Александар - хемија

ОДЕЉЕЊЕ II-6
Смер: двојезично одељење друштвено језичког смера
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Андрић М Ђурђа
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Андрић М Ђурђа
3. Зарић Д. Јована
2. Вулетић С. Анастасија Ив
4. Милошевић Б. Ненад
5. Старчевић Г. Невена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

б) са врло добрим:
Аврамовић Р. Марина
10. Кремић З. Лука
Андрић В. Неда
11. Мандић Д. Ана-Марија
Бојичић Г. Андрија
12. Марић И. Вања
Вуковић Г. Доротеја
13. Павловић С. Тијана
Вуксановић А. Растко
14. Радовановић Ж. Игор
Голубовић Б. Јован
15. Савић А. Софија
Драгојевић М. Марина
16. Спасојевић Д. Тамара
Емрековић З. Катарина
17. Степановић З. Лука
Јелић Д. Катарина
18. Томић Б. Мина
19. Трифуновић M. Марко
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ОДЕЉЕЊЕ II-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Данијела Голубовић, професор , професор

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

Најбољи ученик одељења: Станојевић М. Ана
Завршили су разред:
а) са одличним:
Белушевић Д. Марко
11. Никић В. Наталија
Бранковић В. Дарија
12. Никић М. Немања
Грујић Ж. Валентина
13. Нојић С. Лена
Ђорђић Р. Катарина
14. Петровић Д. Андријана
Живковић Г. Александра
15. Петровић Н. Марија
Игњатовић Д. Павле
16. Ситарица А. Марија
Јевтић С. Катарина
17. Срећковић Н. Тамара
Лукић Љ. Тијана
18. Станојевић М. Ана
Манојловић Г. Никола
19. Тодосић З. Матија
Миловановић Г. Валентина
20. Цупаћ С. Стојан
б) са врло добрим:
Баришић И. Ивона
5. Павловић С. Немања
Бирчанин П. Ана
6. Ракић В. Јелена
Бранковић П. Милица
7. Ранковић Ж. Марија
Лазаревић Ж. Јаков
8. Симјановски С. Јована
9. Станковић Ђ. Милица
в) са добрим:
1. Белушевић В. Василије
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ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Круна Глушац, професор
Најбољи ученик одељења: Матић М. Нина
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Даниловић М. Никола
5. Миловановић Р. Милош
2. Ђурђевић П. Алекаса
6. Мишковић А. Анђела
3. Живковић Н. Маша
7. Рајковић Д. Кристина
4. Матић М. Нина
8. Станић Н. Алекса
11. Трифуновић Д. Ђорђе
1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Васиљевић М. Стефан
6. Пиргић М. Данко
Добрић З. Иван
7. Ранковић А. Ђорђе
Марић Ж. Теодора
8. Смиљанић М. Вукашин
Марковић Д. Милош
9. Станковић З. Александар
Павловић С. Бојан
10. Стојаковић И. Иван
в) са добрим:
1. Грачанин Ј. Ђорђе
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ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Ромина Николић, професор
Најбољи ученик одељења: Јелић З. Стефан
Завршили су разред:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Васиљевић В. Антонија
11. Петровић Р. Вук
Дукић С. Дуња
12. Попара Б. Ђорђе
Ђукић З. Марија
13. Радовановић З. Бојан
Јелић З. Стефан
14. Ранковић В. Тамара
Јеремић Д. Филип
15. Ристић А. Ђорђе
Крстивојевић П. Николина
16. Симић Д. Невена
Кушаковић З. Сандра
17. Спасојевић Ј. Никола
Лазић М. Марија
18. Стефановић М. Марија
Марковић В. Новица
19. Улемек М. Ема
Марковић М. Невена
20. Урошевић М. Катарина
21. Штулић Д. Јелена

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Баратовић А. Јована
5. Матић Ч. Јана
Вишњић Н. Петар
6. Митровић Н. Магдалена
Ђукић С. Јован
7. Мишковић Д. Мина
Марковић М. Младен
8. Радојичић Д. Мирко
9. Споладор И. Барбара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

1.

ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Николић, професор
Најбољи ученик одељења: Ускоковић С. Вељко
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алексић З. Николина
14. Пантелић К. Богдан
Аничић В. Мина
15. Перић В. Александра
Антонић З. Александар
16. Петровић С. Ана
Богдановић В. Јована
17. Поповић М. Дуња
Ђурић Г. Анђела
18. Росић В. Александра
Јевтовић П. Ања
19. Симић И. Стефан
Милићевић М. Марија
20. Смолчић Т. Тамара
Мирковић С. Милица
21. Станојевић М. Дуња
Мирковић З. Никола
22. Стојнић Д. Соња
Нешковић П. Ивана
23. Тимотић Г. Тамара
Новаковић М. Мирослав
24. Урошевић З. Јована
Обрадовић Б. Ивана
25. Урошевић М. Матија
Пантелић Ж. Марко
26. Ускоковић С. Вељко
27. Шујдовић Р. Немања
б) са врло добрим:
Ђермановић Н. Дамјан
2. Спасојевић Г. Јована
3. Чоловић С. Александар
в) са добрим:
Гентић В. Јована
2. Јеремић С. Лазар
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ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић З. Јана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Васић З. Нина
6. Миловановић С. Марија
Жеравчић М. Милица
7. Митровић И. Теодора
Јовановић М. Анђелија
8. Мојсиловић С. Наталија
Јокановић Р. Марија
9. Радованчевић П. Јелена
Марковић З. Јана
10. Стјепановић З. Нађа
11. Топаловић М. Бојана
б) са врло добрим:
Бранковић З. Ана
6. Павловић Н. Дуња
Дамњановић М. Милица
7. Радовановић А. Адриана
Јаковљевић З. Лена
8. Ранковић Љ. Софија
Јосиповић Г. Исидора
9. Тадић Д. Љубица
Лазић З. Алекса
10. Томић Д. Сара

1. Благојевић И. Филип
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в) са добрим:
2. Јовановић Ђ. Урош

ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: двојезично одељење друштвено језичког смера
Разредни старешина: Анита Новосел, професор
Најбољи ученик одељења: Марјановић М. Ђурђија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Гаврић В. Јована
7. Марјановић М. Ђурђија
Ђурић Е. Кристина
8. Милић Д. Нађа
Жујовић Д. Невена
9. Мирић Г. Андријана
Златановић Д. Милица
10. Пантелић Н. Милица
Јанкићевић М. Невена
11. Савић П. Ивана
Максимовић М. Ана
12. Чарапић А. Јована

б) са врло добрим:
1. Димитрић З. Валентина
4. Јанковић Ж. Ивана
2. Ђурић Ж. Тамара
5. Јанковић Н. Давид
3. Живановић Р. Слађана
6. Јелесијевић М. Сара
7. Матић Г. Магдалена
в) са добрим:
1. Бирчанин З. Андреана
г) полаже поправни испит:
1. Куњић Н. Катарина - математика
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1.
2.
3.
4.

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

1.

132

ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Ружица Стефановић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић З. Теодора
Завршили су разред:
а) са одличним:
Васиљевић М. Софија
5. Митровић З. Јована
Голубовић Ж. Кристина
6. Митровић З. Теодора
Ђорђевић С. Никола
7. Радојичић А. Андреа
Митровић З. Ања
8. Симић Д. Јована
9. Спасојевић Ж. Огњен
б) са врло добрим:
Вукмировић Д. Богдан
9. Радивојевић Г. Бојана
Гаврић М. Оља
10. Радовановић Д. Тамара
Ђуричић Д. Ђурђина
11. Рељић Б. Мина
Јовановић М. Лука
12. Симанић Ж. Лука
Кандић Ј. Софија
13. Станићевић А. Ксенија
Крунић С. Никола
14. Станковић С. Душан
Малиџан Ж. Николина
15. Стевановић М. Анђелка
Матковић М. Лазар
16. Теовановић М. Зорана
17. Трајковић М. Никола
в) са добрим:
Којић Р. Петар
2. Прокић Г. Милица
3. Стојковић Н. Жељко
г) полаже поправни испит:
Јевтић З. Душан - математика

ОДЕЉЕЊЕ III-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Александра Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Момић М. Наталија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Барзетовић З. Кристина
9. Маринковић З. Катарина
Војисављевић Ж. Никола
10. Милинковић С. Жељана
Гламочанин М. Гордана
11. Мишовић М. Исидора
Драгојевић М. Магдалина
12. Момић М. Наталија
Ђерић Д. Љубица
13. Пајић З. Урош
Јањић Н. Јована
14. Пантић С. Јелена
Лазаревић М. Косан
15. Поповић Љ. Невена
Лукић Д. Нела
16. Симић Д. Андреа
17. Томић С. Тијана

1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Головић В. Никола
6. Недић А. Синиша
Ђурић В. Ненад
7. Перић М. Милош
Јевтић Р. Слађана
8. Петаковић М. Марина
Крстић М. Игор
9. Радисављевић Д. Вук
Мијаиловић Г. Јован
10. Станковић М. Антоније
11. Шимић С. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Драгана Грујић, професор
Најбољи ученик одељења: Додовић В. Матија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Арсенијевић С. Вукан
6. Милинковић Ј. Иван
Бадовинац Н. Богдан
7. Огњеновић П. Марија
Дамњановић И. Филип
8. Петровић С. Никола
Додовић В. Матија
9. Радосављевић Д. Ана
Живановић Р. Кристина
10. Савић М. Катарина
11. Станојловић С. Филип

б) са врло добрим:
1. Андрић Д. Марко
3. Лукић С. Милан
2. Лазић Ж. Немања
4. Павловић С. Филип
5. Пачарић М. Михаило
в) са добрим:
1. Веселиновић Б. Борко
2. Радић С. Ђорђе
3. Савковић Н. Милош
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ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић-Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Крстић В. Александар
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

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

а) са одличним:
Глогиња М. Марко
6. Гаврић С. Сава
Андрић Д. Александра
7. Гајић А. Катарина
Бошковић Д. Милан
8. Крстић В. Александар
Брадоњић Д. Ђорђе
9. Стојаковић А. Милица
Весић З. Весна
10. Тадић М. Марија
11. Чулић М. Марија
б) са врло добрим:
Димитријевић Н. Алекса
7. Радојевић Г. Урош
Ерчевић Ђ. Ана
8. Савић З. Анђела
Јанкелин Б. Марта
9. Спасенић З. Ђурђа
Јовановић Д. Јован
10. Станковић В. Матеја
Лескур Љ. Андреа
11. Ћосић С. Немања
Петровић С. Лука
12. Чолић З. Нина
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Снежана Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Р. Љубица
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Адамовић Ж. Мина
10. Марковић Р. Данијела
Андрић З. Божица
11. Марковић Р. Љубица
Ђенисић Б. Бошко
12. Матић В. Невена
Јеремић М. Лука
13. Мирковић М. Емилија
Јовановић Д. Катарина
14. Петрић З. Вања
Јовановић М. Јелена
15. Петровић О. Катарина
Крунић С. Стефан
16. Стојановић Б. Алекса
Лазић В. Соња
17. Тодорић М. Анђела
Марковић Н. Матеја
18. Томић А. Александра
19. Цветковић С. Исидора

1. Вујић М. Емилија
2. Јанковић С. Немања
3. Мазић М. Данило

б) са врло добрим:
4. Мијаиловић Д. Урош
5. Рашевић Д. Урош
6. Шаренац С. Марко

в) са добрим:
1. Ђурђевић М. Огњен
2. Ђурић Г. Урош
3. Марковић М. Игор
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ОДЕЉЕЊЕ IV-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.
7.
8.

а) са одличним:
Адамовић Д. Тамара
9. Пантић Д. Жељка
Аџић В. Ана
10. Ранковић И. Лина
Бутарац М. Силвија
11. Рафаиловић С. Бојана
Вујић М. Милица
12. Ристовић И. Нина
Драгојловић М. Наташа
13. Селенић Д. Ксенија
Ђекић Д. Доротеја
14. Симић Д. Алекса
Живковић Д. Денис
15. Тешић С. Анђела
Лончар Ј. Јелена
16. Ћирић Ж. Анђела

б) са врло добрим:
1. Вучићевић В. Милица
3. Марић М. Богдан
2. Дамњановић Р. Тара
4. Матић Д. Марко
5. Павловић А. Андријана
в) са добрим:
1. Елек М. Матија
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ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: двојезично одељење друштвено језичког смера
Разредни старешина: Радиша Ковачевић, професор
Најбољи ученик одељења: Добрашиновић Г. Дуња
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Андрић Д. Маријана
6. Миливојевић З. Неда
Вићић Ж. Невена
7. Милошевић Б. Кристина
Добрашиновић Г. Дуња
8. Перић В. Катарина
Ђорђић Д. Коста
9. Симунић М. Ања
Ћирић М. Милош
10. Ћирић М. Михаило

б) са врло добрим:
1. Бобовац З. Тамара
3. Пантелић Г. Снежана
2. Николић М. Филип
4. Петровић С. Емилија
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ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Разредни старешина Јасмина Радић, професор
Најбољи ученик одељења: Јевтић Р. Кристина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Бељић Г. Тамара
10. Радојевић З. Данијела
Голубовић Д. Маријана
11. Рајевац Н. Марко
Ђурђевић Д. Марија
12. Савковић М. Михаило
Живковић М. Марија
13. Сировљевић Р. Јована
Јевтић Р. Кристина
14. Снегић В. Михајло
Катић М. Нина
15. Срећковић Г. Аница
Марковић М. Милица
16. Станковић М. Иван
Мијаиловић Г. Јована
17. Табић Б. Ивана
Перишић Д. Теодора
18. Тодоровић Н. Драгица
19. Филиповић В. Милица

1. Панић П. Бојана
2. Вранеш Г. Ана
3. Марковић С. Тамара
4. Милиновић С. Бојана

б) са врло добрим:
5. Петровић З. Алекса
6. Стојановић Ж. Милош
7. Тадић Б. Филип
8. Челић З. Бојана
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ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор
Најбољи ученик одељења: Димитријевић Д. Антоније

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

1.
2.
3.
4.
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Завршили су разред:
а) са одличним:
Алексић Б. Андријана
11. Милошевић В. Неда
Димитријевић Д. Антоније
12. Митровић Р. Јелена
Ђорђевић С. Војислав
13. Мркоњић Д. Јелена
Живковић Д. Филип
14. Палавестрић Р. Јелена
Ивковић В. Ђурђа
15. Параментић М. Миља
Јелић М. Алекса
16. Прокић Д. Матеа
Карадаревић Ж. Бојана
17. Радовић П. Душан
Ковачевић Г. Ксенија
18. Ракић В. Душица
Копривица В. Магдалена
19. Суботић М. Александра
Миливојевић М. Јасмина
20. Томашевић Д. Ђорђе
21. Томић Ч. Марија
б) са врло добрим:
Глигоријевић П. Андрија
5. Пуце Г. Филип
Марковић В. Никола
6. Срећковић М. Тамара
Милановић Т. Лука
7. Томић Д. Јелика
Пурић Н. Марија
8. Ћировић Д. Стефан
в) са добрим:
1. Стајић А. Игор

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017-2018.

16
17
33
16
31
31
16
23
30
31
178
19
29
28
27
25
24
30
182
20
30
32
23
21
30
28
184
19
23
28
22
14
27
30
163
740

добар

VII
VIII
УКУПНО OШ
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

УСПЕХ
врло
добар

БРОЈ
УЧЕНИКА

oдличан

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

16
14
30
6
16
20
6
10
10
7
75
11
19
19
14
13
5
20
101
9
21
27
11
12
9
17
106
11
11
19
16
10
19
21
107
419

0
3
3
8
15
10
6
13
18
23
93
7
10
9
12
9
19
9
75
10
9
3
10
7
17
11
67
6
12
6
5
4
8
8
49
287

0
0
0
2
0
1
0
0
2
0
5
1
0
0
1
0
0
1
3
1
0
2
2
1
3
0
9
2
0
3
1
0
0
1
7
24

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

ПОПРАВНИ
ИСПИТ
са 1

са 2

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
Ове године од 740 ученика 730 ученика или 98% има позитиван успех.
Средња оцена успеха је 4.54. Кретање средње оцене успеха за четворогодишњи
период показује константни пораст средње оцене успеха. (графикон 1.).
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

4,54
4,50

4,45
4,38

14-15

15-16

16-17

17-18

Графикон 1.
Ове школске године сви ученици 25 одељења имају позитиван успех.
Прошле године тај број је био 19, а претпрошле 18. Проценат ученика који
имају одличан успех је 57%, проценат врло добрих је 39%. Проценат ученика
који имају добар успех је 3%. Број ученика који излазе на поправни испит је 9
или 1,2 %. Поправни испит из једног предмета полагаће 6 ученика, а поправни
испит из два предмета полагаће 3 ученика. Један ученик другог разреда
полаже разредни испит. (графикон 2.).

позитиван успех
60%

55%

56%

53%

56%

50%
40%

36%

39%

39%

39%

врло добар

30%

добар

20%
10%

одличан

недовољан
4%5%

4%3%

3%2%

3%1%

0%
14-15

16-17
17-18
Графикон 2.
Графикон 3. приказује средњу оцену успеха по разредима. Ове
школске године ученици основне школе, обдарени за математику, имају
најбољи успех. Они заједно са матурантима имају просечну одличну оцену
успеха, док остала одељења имају врло добру просечну оцену.
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15-16

5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90

4,91

средња оцена успеха

4,47

4,48

II

III

4,56

4,28

о.ш.

I

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 2014 - 2018.
4,56

4,6
4,4
4,2

4,27

4,34

4,08

4
3,8
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 – 65% (107) ученика је остварило одличан, а 29% (47)
врло добар успех. Само 7 ученика (4%) завршног разреда имају добар успех.
Гордана Аврамовић, психолог
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Јана З. Марковић III-4

Вељко С. Ускоковић III-3

Стефан З. Јелић III-2

Нина М. Матић III-1

Јелена Ј. Лончар IV-4

Љубица Р. Марковић IV-3

Александар В. Крстић IV-2

Матија В. Додовић IV-1

IV разред

Ана М. Станојевић II-7

Валентина Г. Марић I-7

Кристина Р. Јевтић IV-6

Нина М. Матић III-1

Матија В. Додовић IV-1

Наталија М. Момић III-7 Антоније Д. Димитријевић IV-7

Теодора З. Миторвић III-6

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ : Милица Д. Вишић II-2

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014-2018: Матија В. Додовић IV -1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА: Андријана Ж. Ивановић I-5

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Милица Д. Вишић II-2

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊА ОБДАРЕНИХ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ: Динка М. Радосављевић II-5

НАЈБОЉИ УЧЕНИК OДЕЉЕЊА ОБДАРЕНИХ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ: Нина М. Матић III-1

Милица Д. Вишић II-2

Ђурђа М. Андрић II-6

Катарина П. Лукић I-6

Андријана Ж. Ивановић I-5 Динка М. Радосављевић II-5 Ђурђија М. Марјановић III-5 Дуња Г. Добрашиновић IV-5

Катарина С. Младеновић II-4

Вук П. Огњеновић II-3

Марија М. Даниловић I-3

Лана С. Дукић I-4

Милица Д. Вишић II-2

Оливера Д. Томић I-2

Најбољи ученици
Андријана Ж. Ивановић I-5
разреда

Најбољи ученици
одељења

Немања Д. Грујичић II-1

Катарина Р. Петровић I-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ОСМОГ РАЗРЕДА: Реља Д. Миловић VIII-1
НАЈБОЉИ УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2010 -2018: Ивана З. Милошевић VIII-1
I разред
II разред
III разред

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СЕДМОГ РАЗРЕДА: Сара М. Милосављевић VII-1

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Ваљево, 28.4.1999.
Бадовинац Богдан
отац Никола, мајка Каћа
Ваљево, 18.8.1999.
Веселиновић Борко
отац Борислав, мајка
СнежанаВаљево, 30.04.1999.
Дамњановић Филип
отац Иван, мајка Снежана
Београд, 02.05.1999.
Додовић Матија
отац Владо, мајка Гордана
Ваљево, 19.08.1999.
Живановић Кристина
отац Радомир, мајка Миланка
Ваљево, 19.10.1999.

отац Слободан, мајка Снежана

Андрић Марко
отац Дејан, мајка Зорица
Ваљево, 03.11.1999.
Арсенијевић Вукан

Ред. Кандидат
бр.

физика
„Принцип рада Пелтонове турбине“
геометрија
„Тригонометријски идентити“
Вероватноћа и статистика
„Вероватноће у играма на срећу“
Анализа са алгебром
„Занимљиви бројеви“
физика
„Амперова теорема“

српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром

геометрија
„Синусна и косинусна теорема“

5

5

5

3

5

5

5

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

добар
Машински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

Општи успех
Оцена Жели да студира

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

IV-1
српски језик
физика
анализа са алгебром „Гаусова теорема“

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА
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11. Огњеновић Марија
отац Предраг, мајка Виолета
Ваљево, 17.08.1999.
12. Павловић Филип
отац Слободан, мајка Љиљана
Ваљево, 11.11.1999.
13. Пачарић Михаило
отац Милан, мајка Данка
Ваљево, 21,11.1999.
14. Петровић Никола
отац Слободан, мајка Жаклина
Београд, 19.10.1999.
15. Радић Ђорђе
отац Слободан, мајка Весна
Лозница, 6.5.1999.
16. Радосављевић Ана
отац Драган, мајка Ирена
Ваљево, 21.04.1999

Ваљево, 01.02.1999.

Лазић Немања
отац Жељко, мајка Иванка
Ваљево, 15.07.1999.
9. Лукић Милан
отац Слободан, мајка Милица
Ваљево, 28.02.1999.
10. Милинковић Иван
Отац Јован, мајка Милена

8.

Физика
„Принцип рада Шотки аноде“

српски језик
анализа са алгебром

Анализа са алгебром
„Логаритамске једначине и
неједначине“
Програмирање и прог. језици
„Неуронске мреже“
Геометрија
„Тригонометријске једначине и
неједначине“
Анализа са алгебром
„Изрази са експоненцијалним
записом“
физика
„Утицај температуре и густине на
вискозност течности“

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 статистика
„Неочекивани резултати вероватноће“

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

физика
„Проблем косог хица
Тарзанова дилема“
физика
„Поларизација светлости“

српски језик
анализа са алгебром

5

3

5

3

5

5

5

5

добар
Машински
факултет
врло добар
ЕТФ

5 одличан
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

одличан
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ
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5.

4.

3.

2.

1.

Андрић Александра
oтац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 05.08.1999.
Бошковић Милан
отац Драган, мајка Наташа
Ваљево, 23.04.1999
Брадоњић Ђорђе
отац Драгојло, мајка Драгица
Ваљево, 18.11.1999.
Весић Весна
отац Зоран, мајка Бранка
Ваљево, 20.02.1999.
Гаврић Сава
отац Слободан, мајка Мирјана
Ваљево, 16.11.1999.

17. Савић Катарина
отац Миливоје, мајка Слађана
Ваљево, 16.07.1999
18. Савковић Милош
отац Небојша, мајка Биљана
Ваљево, 06.03.1999
19. Станојловић Филип
отац Срђан, мајка Бранкица
Ваљево, 30.04.1999

математика
„Полиноми једне променљиве“
биологије
„Одгој и селекција паса“
географија
„Канада“
математика
„Низови константног прираштаја“
географија
„Колумбија“

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

IV-2

анализа са алгебром
„Ирационалне једначине и
неједначине“

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

физика
„Диполне структуре у
електромагнетном пољу“
физика
„X – зраци“

српски језик
анализа са алгебром

5

5

5

5

5

4

5

5

одличан
ЕТФ

одличан
Математички
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ
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14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Гајић Катарина
отац Александар, мајка Стана
Ваљево, 03.02.1999.
Глогиња Марко
отац Миодраг,мајка Александра
Ваљево, 06.08.1999.
Димитријевић Алекса
отац Ненад, мајка Драгица
Ваљево, 23.12.1999.
Ерчевић Ана
отац Ђорђе, мајка Јелена
Ваљево, 28.05.1999.
Јанкелин Марта
отац Бранко, мајка Наташа
Ваљево, 13.09.1999.
Јовановић Јован
отац Драган, мајка Милена
Ваљево, 28.12.1999.
Крстић Александар
отац Верослав, мајка Станица
Ваљево, 06.06.1999.
Лескур Андреа
отац Љиљан, мајка Татјана
Ваљево, 13.03.1999.
Петровић Лука
отац Слободан, мајка Весна
Ваљево, 23.08.1999.
психологија
5
„Психоаналитичко тумачење снова“
биологија
„Функције мозга човека“
географија
„Индонезија“

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

5

5

4

филозофија
„Платонов мит о пећини“

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

биологија
„Ембрионални развој човека“

физика
„Спектрална анализа
у астрофизици“
рачунарство и информатика
„Вируси и како се заштитити
од њих“
биологија
„Грађа срца и урођене
срчане мане“
биологија
„Јетра и њена обољења“

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
математика

српски језик
математика

одличан
Медицински
факултет
врло добар
Медицински
факултет
врло добар
Стоматолошки
факултет
врло добар
Архитектонски
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Математички
факултет
врло добар
Машински
факултет

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ
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15. Радојевић Урош
отац Горан, мајка Босиљка
Ваљево, 06.07.1999.
16. Савић Анђела
отац Зоран, мајка Ангелина
Ваљево, 06.09.1999.
17. Спасенић Ђурђа
отац Зоран, мајка Зорица
Ваљево, 08.05.1999.
18. Станковић Матеја
отац Владан, мајка Наташа
Ваљево, 13.02.1999.
19. Стојаковић Милица
отац Александар, мајка Гордана
Ваљево, 29.12.1999.
20. Тадић Марија
отац Миливоје, мајка Светлана
Ваљево, 25.02.1999.
21. Ћосић Немања
отац Светислав, мајка Деса
Ваљево, 25.11.1999.
22. Чолић Нина
отац Зоран, мајка Вера
Ваљево, 17.10.1999.
23. Чулић Марија
отац Милан, мајка Милија
Ваљево, 15.11.1999.
математика
„Логаритми“
математика
„Тумачење и примена извода“
историја
„Хенри VIII и реформација“
физика
„Испитивање услова за
описивање мртве петље“
географија
„Друштвене каратеристике
Јапана“
филозофија
„Постмодерна филозофија“

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

српски језик
математика

српски језик
енглески језик

математика
„Примена особина експоненцијалне
функције у решавању јед. и неј.“

биологија
„Бактерије као изазивачи болести“

српски језик
енглески језик

српски језик
математика

историја
„Зашто је нацизам опасан“

српски језик
енглески језик

5

4

5

5

5

5

5

5

3

одличан
Математички
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Архитектонски
факултет
одличан
Математички
факултет

врло добар
Машински
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
Машински
факултет
одличан
ФОН
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

.
3.

2.

1.

Адамовић Мина
отац Жељко, мајка Драгана
Ваљево, 30.06.1999.
Андрић Божица
отац Зоран, мајка Видосава
Ваљево, 07.01.1999
Вујић Емилија
отац Мирослав, мајка Снежана
Ваљево,20.05.1999.
Ђенисић Бошко
отац Будимир, мајка Катарина
Ваљево,08.08.1999.
Ђурђевић Огњен
отац Миша, мајка Катарина
Ваљево, 12.06.1999.
Ђурић Урош
отац Горан, мајка Драгана
Ваљево,15.08.1999.
Јанковић Немања
отац Срђан, мајка Катарина
Ваљево, 17.03.1999.
Јеремић Лука
отац Миломир, мајка Дијана
Ваљево, 13.06.1999.
Јовановић Јелена
отац Милован, мајка Вера
Ваљево, 19.07.1999.
психологија
„Депресивне реакције код
адолесцената“
географија
„Куба“
физика
„Лоренцова сила и
Лоренцове трансформације“
музичка култура
„Фредерик Шопен“
музичка култура
„Жорж Бизе – опера Кармен“
музичка култура
„Традиоционална музика“
енглески језик
„Елизабета II“
српски језик
„Историја, традиција у романима
Иве Андрића“

српски језик
енглески језик

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

српски језик
математика

биологија
„Делфини“

српски језик
енглески језик

IV-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
ЕТФ

врло добар
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
ИТС

врло добар
Машински
факултет
врло добар
ЕТФ

одличан
Медицински
факултет
одличан
ФОН
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10. Јовановић Катарина
отац Дејан, мајка Александра
Ваљево, 14.08.1999.
11. Крунић Стефан
отац Срђан, мајка Милица
Ваљево, 03.08.1999.
12. Лазић Соња
отац Владимир, мајка Славица
Ваљево, 19.08.1999.
13. Марковић Данијела
отац Раде, мајка Вера
Ваљево, 04.05.1999.
14. Марковић Игор
отац Милан, мајка Нина
Ваљево, 30.06.1999.
15. Марковић Матеја
отац Ненад, мајка Мирјана
Ваљево, 13.07.1999.
16. Марковић Љубица
отац Радисав, мајка Снежана
Ваљево, 26.03.1999.
17. Матић Невена
отац Владимир, мајка Снежана
Ваљево, 03.05.1999.
18. Мазић Данило
отац Милан, мајка Роса
Ваљево, 26.04.2000.

биологија
„Хипофиза и њене функције“
ликовна култура
„Дигитална графичка новелала“
музичка култура
„Блуз музика“
математика
„Квадратна једначина и
квадратна неједначина“
биологија
„Пауци“
енглески језик
„Принцеза Дајана“
музичка култура
„Соул“
биологија
„Дијабетес тип 2“
историја
„Послератне године у Европи
1945 – 1950“

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

3

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Хемијски
факултет
врло добар
Правни
факултет

одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
Сингидунум

одличан
Архитектонски
Факултет
одличан
ЕТФ

одличан
Медицински
факултет
одличан
ИТС
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математика
„Гранична вредност низова“
хемија
„Комплекса једињења“
Ликовна култура
„Архитектура XX века“
математика
„Бинарне формуле“
биологија
„Епилепсија“
географија
„Друштвено-географске
карактеристике Новог Сада“
српски језик
„Драме Душана Ковачевића“
физика
„Парадокс у механици“

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

20. Мирковић Емилија
отац Младен, мајка Леила
Ваљево, 12.10.1999.
21. Петрић Вања
отац Зоран, мајка Мирјана
Ваљево, 18.04.1999.
22. Петровић Катарина
отац Обрад, мајка Јелена
Ваљево, 24.05.1999.
23. Рашевић Урош
отац Душко, мајка Љиљана
Ваљево, 13.07.1999
24. Стојановић Алекса
отац Бранко, мајка Гордана
Ваљево, 15.04.1999.
25. Тодорић Анђела
отац Милета, мајка Марија
Ваљево, 18.11.1999.
26. Томић Александра
отацАлександар,мајкаМаријета
Ваљево, 01.01.2000.
27. Цветковић Исидора
отац Саша, мајка Зорица
Ваљево, 13.06.1999.

музичка култура
„Познати пијанисти“

српски језик
математика

19. Мијаиловић Урош
отац Драган, мајка Сузана
Ваљево, 04.06.1999.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
ЕТФ

одличан
КПА

одличан
Медицински
факултет
врло добар
ФТН

одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Арихитект.
факултет
одличан
ФОН

одличан
ЕТФ

врло добар
Машински
факултет
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Адамовић Тамара
отац Драган, мајка Валентина
Ваљево, 26.05.1999.
Аџић Ана
отац Владан, мајка Жаклина
Ваљево, 06.08.1999.
Бутарац Силвија
Отац Миодраг, мајка Зорица
Ваљево, 04.07.1999.
Вујић Милица
отац Милан, мајка Љиљана
Ваљево, 21.11.1999.
Вучићевић Милица
отац Влада, мајка Светлана
Ваљево, 21.04.1999.
Дамњановић Тара
отац Ранко, мајка Лидија
Ваљево, 08.03.1999.
Драгојловић Наташа
отац Милан, мајка Весна
Ваљево, 31.03.1999.

28. Шаренац Марко
отац Срђан, мајка Ведрана
Љубовија, 18.11.1999.

Социологија
„Наркоманија и адолесценција“
филозофија
„Вернер Хајнзенберг и однос
Филозофије и физике“
француски језик
„Париз“
француски језик
„Тенис у Француској“
социологија
„Сиромаштво и етикетирање“

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
„Архитектура и вајарство
старог истока“
музичка култура
„Романтизам“

IV-4

историја
„Хомерско доба“

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

4

4

врло добар
Филолошки
факултет
врло добар
Правни
факултет
врло добар
Филозофски
психологија
одличан
Филолошки
факултет
врло добар
Филолошки
факултет
врло добар
Illinois State
University
одличан
Филолошки
факултет

врло добар
колеџ USA
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16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Ђекић Доротеја
отац Драган, мајка Сања
Ваљево, 19.04.1999.
Елек Матија
отац Милован, мајка Јасмина
Ваљево, 04.10.1999.
Живковић Денис
отац Дејан, мајка Ана
Ваљево, 22.09.1999.
Лончар Јелена
отац Јагош, мајка Мирјана
Ваљево, 14.08.1999.
Марић Богдан
отац Мирољуб, мајка Вера
Ваљево, 14.03.1998.
Матић Марко
отац Драган, мајка Данијела
Ваљево, 18.10.1999.
Павловић Андријана
о. Александар, м. Александра
Ваљево, 27.12.1999.
Пантић Жељка
отац Драган, мајка Споменка
Ваљево, 08.12.1999.
Ранковић Лина
отац Иван, мајка Наташа
Ваљево, 01.09.1999.
социологија
„Алкохолизам“
социологија
„Модеран облик тероризма
Арапско пролеће“
музичка култура
„Џим Морисон“
историја
„Воја Танкосић“
социологија
„Криминал“
филозофија
„Филозофија апсурда“
латински језик
„Публије Овидије Назон“
ликовна култура
„Древни Еипат – тумачење слика“

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

музичка култура
„Музика Јапана“

српски језик
енглески језик

5

5

4

5

4

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет

врло добар

одличан
ФДУ
глума
добар
Филозофски
психологија
врло добар
Метрополитен

одличан
ФПН

одличан
Филолошки
факултет
добар
ITS Comtrade
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2.

1.

Андрић Маријана
отац Душан, мајка Биљана
Ваљево, 19.04.1999.
Бобовац Тамара
отац Зоран, мајка Весна
Ваљево, 26.04.1998.

17. Рафаиловић Бојана
отац Саша, мајка Марија
Ваљево, 26.08.1999.
18. Ристовић Нина
отац Игор, мајка Биљана
Ваљево, 23.07.1999
19. Селенић Ксенија
отац Драгољуб, мајка Рада
Ваљево, 09.10.1999.
20. Симић Алекса
отац Драган, мајка Маријана
Ваљево, 22.04.1999.
21. Тешић Анђела
отац Слободан, мајка Даниела
Ваљево, 28.09.1999.
22. Ћирић Анђела
отац Живојин, мајка Лидија
Ваљево, 28.09.1999.
социологија
„Наркоманија као социјално
патолошка појава“
музичка култура
„Принц“
италијански језик
„Породица Борџија“

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

музичка култура
„Фреди Меркјури“
биологија
„Трудноћа“

српски језик
француски језик
српски језик
француски језик

српски језик
енглески језик

IV-5

лингвистика
„Заступљеност фразеолошких
јединица у говору младих“
музичка култура
„Југословенска филмска музика“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

ликовна култура
„Мода“

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филозофски
факултет
врло добар
Грађевински
факултет

одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет
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Вићић Невена
отац Живан, мајка Весна
Ваљево, 06.01.1999.
4. Добрашиновић Дуња
отац Горан, мајка Снежана
Ваљево, 12.11.1999.
5. Ђорђић Коста
отац Драгиша, мајка Милена
Ужице, 25.10.1998.
6. Миливојевић Неда
отац Зоран, мајка Душка
Ваљево, 27.01.2000.
7. Милошевић Кристина
отац Борко, мајка Снежана
Ваљево, 27.09. 1999.
8. Николић Филип
отац Милан, мајка Александра
Ваљево, 10.10.1999.
Пантелић Снежана
9. отац Гавроло, мајка Милица
Шабац, 10.03.1999.
10. Перић Катарина
отац Веско, мајка Соња
Ваљево, 10.03.1999.
11. Петровић Емилија
отац Саша, мајка Лора
Ваљево, 06.12.1999.

3.

биологија
„Функције јетре у
човековом организму“
историја
„ Микена“
енглески језик
„Хенри VIII“
биологија
„Наследне болести везане
за Х хромоземе“
Историја
„Колаборације за време Другог
светског рата“
музичка култура
„Георг Фридрих Хендл“
историја
„Николај II Романов“
психологија
„Родитељство и приврженост“

српски језик
француски језик

српски језик
енглески језик
српски језик
француски језик

српски језик
немачки језик
српски језик
француски језик

српски језик
француски језик

српски језик
немачки језик

српски језик
немачки језик

историја
„Марија Стјуарт“

српски језик
немачки језик

4

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Учитељски
факултет
врло добар
Правни
факултет
одличан
Лион
психологија

одличан
Економски
факултет
одличан
Стоматолошки
факултет
одличан
ФПН

одличан
Стоматолошки
факултет
одличан
Сингидунум

одличан
ФОН
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5.

4.

3.

2.

1.

Бељић Тамара
отац Горан, мајка Нада
Ваљево, 31.10.1999.
Вранеш Ана
отац Горан, мајка Беба
Ваљево, 25.07.1999.
Голубовић Маријана
отац Дејан, мајка Слађана
Ваљево, 22.12.1999.
Ђурђевић Марија
отац Драган, мајка Весна
Ваљево, 11.10.1999.
Живковић Марија
отац Милан, мајка Мира
Ваљево, 14.10.1999.

12. Симунић Ања
отац Миленко, мајка Зорица
Ваљево, 19.10.1999.
13. Ћирић Милош
отац Миломир, мајка Љиљана
Ваљево, 22.11.1999.
14. Ћирић Михаило
отац Миломир, мајка Љиљана
Ваљево, 22.11.1999.
музичка култура
„Опера – Травијата“
италијански језик
„Рим – вечни град“
психологија
„Психопатија“
географија
„Турска“
географија
„Шпанија“

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

IV-6

физика
„Карноов циклус“

српски језик
немачки језик

српски језик
немачки језик

географија
„Туризам колубарског
округа“
математика
„Квадратна једначина“

српски језик
француски језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Грађевински
факултет
врло добар
Comtrade

врло добар
Економски
факултет
одличан
ФОН

одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Technosche Univ
Berlin
одличан
Technosche Univ
Berlin
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14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Јевтић Кристина
отац Ранко, мајка Весна
Ваљево, 25.01.1999.
Катић Нина
отац Милош, мајка Лепосава
Ваљево, 08.05.1999.
Марковић Тамара
отац Саша, мајка Светлана
Ваљево, 25.09.1999.
Марковић Милица
отац Миодраг, мајка Надежда
Ваљево, 01.03.1999.
Мијаиловић Јована
отац Горан, мајка Наташа
Ваљево, 24.01.2000.
Милиновић Бојана
отац Саша, мајка Тијана
Ваљево, 08.04.1999.
Панић Бојана
отац Предраг, мајка Слађана
Ваљево, 31.03.1999.
Перишић Теодора
отац Драган, мајка Сњежана
Ваљево, 10.07.1999.
Петровић Алекса
отац Зоран, мајка Вукица
Ваљево, 01.07.1999.
психологија
„Однос интелигенције и емпатије
интелектуално даровитих ученика“
српски језик
„Фонетика“
психологија
„Поремећај исхране –
Анорексија неуроза“
српски језик
„Између 100 гимназијалаца“
рачунарство и информатика
„Python,увод у програмирање“
социологија
„Абортус као социолошки
Феномен“
географија
„Вулкани“
енглески језик
„Uluru – Kata Tjuta“

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

немачки језик
„Passiv und Passiversatzformen“

српски језик
немачки језик

5

5

5

5

5

5

4

5

5

врло добар
ФПН
новинарство
одличан
Саобраћајни
факултет
одличан
ФОН

одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Факултет
безбедности
одличан
Филозофски
психологија
одличан
ФПН
новинарство
врло добар
ФТН
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15. Радојевић Данијела
отац Зоран, мајка Ружа
Ваљево, 03.10.1999.
16. Рајевац Марко
отац Небојша, мајка Бранка
Ваљево, 22.09.1999.
17. Савковић Михаило
отац Миодраг, мајка Ана
Ваљево, 20.04.1999.
18. Сировљевић Јована
отац Раде, мајка Смиља
Ваљево, 20.01.2000.
19. Снегић Михајло
отац Влада, мајка Биљана
Ваљево, 18.08.1999.
20. Срећковић Аница
отац Горан, мајка Весна
Ваљево, 17.08.1999.
21. Станковић Иван
отац Милован, мајка Аница
Ваљево, 29.06.1999.
22. Стојановић Милош
отац Живојин, мајка Оливера
Ваљево, 09.12.1999.
23. Табић Ивана
отац Будимир, мајка Зорица
Ваљево, 24.06.1999.
биологија
„Хумани геном“
биологија
„Лековито биље“
енглески језик
„The Beatles“
музичка култура
„Традиционална
музика Уједињеног краљевства“
географија
„Индија“
енглески језик
„Big Ben“
историја
„Четници и партизани у селу
Ковачице и околиним селима“
социологија
„Насиље над женама“

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

енглески језик
„Body language“

српски језик
енглески језик

5

3

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Факултет
безбедности

врло добар
ФТН

врло добар
Правни
факултет
одличан
ФТН

врло добар
ФОН

одличан
Филолошки
енглески језик
одличан
Медицински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
ФТН
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4.

3.

2.

1.

Алексић Андријана
отац Бранко, мајка Зорица
Ваљево, 04.04.1999.
Глигоријевић Андрија
отац Предраг, мајкаВиолета
Ваљево, 01.04.1999.
Димитријевић Антоније
отац Драган, мајка Маријана
Ваљево, 25.08.1999.
Ђорђевић Војислав
отац Сава, мајка Мирјана
Ваљево, 07.09.1999.

24. Тадић Филип
отац Борисав, мајка Снежана
Ваљево, 17.08.1999.
25. Тодоровић Драгица
отац Нестор, мајка Зорица
Ваљево, 23.10.1999.
26. Филиповић Милица
отац Вукашин, мајка Слађана
Ваљево, 19.03.1999.
27. Челић Бојана
отац Зоран, мајка Гордана
Ваљево, 27.07.1999.
музичка култура
„Џони Кеш“

српски језик
енглески језик

географија
„Њујорк“
филозофија
„Сократов живот и суђење“
француски језик
„Нотр Дам“
географија
„Дивчибаре“

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

IV-7

биологија
„Еколошка свесност“

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
„Жан Мишел
Баскијат“
биологија
„Дијабетес тип 1“

српски језик
енглески језик

5

5

4

5

5

5

5

5

одличан
Рударско геолошки

врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Правни
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
Медицински
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Правни
факултет

врло добар
ФТН
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

Живковић Филип
отац Драган, мајка Слађана
Ваљево, 03.09.1999.
Ивковић Ђурђа
отац Владета, мајка Драгана
Ваљево, 11.05.1999.
Јелић Алекса
отац Милорад, мајка Наташа
Ваљево, 22.10.1999.
Карадаревић Бојана
отац Жељко, мајка Милена
Београд, 06.07.1999.
Ковачевић Ксенија
отац Горан, мајка Зорица
Висконсин САД, 31.10.1999.
Копривица Магдалена
отац Владимир, мајка Жељка
Ваљево, 22-07.1999.
Марковић Никола
отац Владимир, мајка Драгана
Ваљево, 04.06.1999.
Милановић Лука
отац Томислав, мајка Десанка
Ваљево, 13.07.1999.
Миливојевић Јасмина
отац Милован, мајка Слађана
Лозница, 06.04.1999.

музичка култура
„Еминем“
ликовна култура
„Фрида Кало“
ликовна култура
„Савремена архитектура“
географија
„Краљевина Белгија“
музичка култура
„Музика древних цивилизација“
музичка култура
„Јозеф Хајдн“
филозофија
„Софисти“
ликовна култура
„Црно бела фотографија“
музичка култура
„Корнелије Станковић“

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

4

4

5

5

5

5

5

5

одличан
Економски
факултет

врло добар
ФДУ

одличан
Филолошки
факултет
врло добар
ФОН

врло добар
Правни
факултет
одличан
Архитектонски
факултет
одличан
Архитектонски
факултет
одличан
економски
факултет
одличан
ФОН
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14. Милошевић Неда
отац Владимир, мајка Јасмина
Ваљево, 27.04.1999.
15. Митровић Јелена
отац Радован, мајка Милица
Ваљево, 14.05.1999.
16. Мркоњић Јелена
отац Драгољуб, мајка Светлана
Београд, 21.02.2000.
17. Палавестрић Јелена
отац Радомир , мајка Зорица
Ваљево, 28.06.1999.
18. Параментић Миља
отац Милан, мајка Гроздана
Ваљево, 31.01.2000
19. Прокић Матеа
отац Дејан, мајка Марина
Ваљево, 29.11.1999.
20. Пуце Филип
отац Горан, мајка Снежана
Ваљево, 12.01.1999.
21. Пурић Марија
отац Ненад, мајка Слободанка
Ваљево, 16.08.1999.
22. Радовић Душан
отац Предраг, мајка Весна
Ваљево, 08.02.2000.

психологија
„Депресија“
психологија
„Алцхајмерова болест“
психологија
„Позитивна психологија“
музичка култура
„Оазис“
географија
„Барселона“
ликовна култура
МаринаАбрамовић“
биологија
„Срце“
филозофија
„Позитивизам Огиста Конта“
музичка култура
„AC/DC“

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

4

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Архитектонски
факултет

одличан
Архитектонски
факултет
врло добар
Факултет за
физ. културу
врло добар
Хотелијерство

одличан
Медицински
факултет
одличан
Oklahoma
Wesleyan Univer
одличан
Стоматолошки
факултет
одличан
ФОН

одличан
Фаспер
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23. Ракић Душица
отац Владо, мајкаВесна
Ваљево, 16.09.1999.
24. Срећковић Тамара
отац Милорад, мајка Слађана
Ваљево, 01.06.1999.
25. Стајић Игор
отац Александар, мајка Јасмина
Ваљево, 20.04.1999.
26. Суботић Александра
отац Милорад, мајка Гордана
Ваљево, 16.02.1999.
27. Томашевић Ђорђе
отац Драган, мајка Весна
Ваљево, 05.10.1999.
28. Томић Марија
отац Чедомир, мајка Гордана
Ваљево, 03.10.1999.
29. Томић Јелика
отац Драган, мајка Мирјана
Ваљево, 16.06.1999.
30. Ћировић Стефан
отац Драгић, мајка Рада
Ваљево, 15.07.1999.
француски језик
„Странац“
музичка култура
„Guns&Roses“
географија
„Беч“
музичка култура
„Николај Римски Корсаков“
географија
„Тунис“
историја
„Ваљевска болница
(1914 – 1915)“
историја
„Искрцавање у Нормандији“

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

биологија
„Медведи“

српски језик
енглески језик

4

4

5

5

5

5

4

5

врло добар
Економски
факултет
одличан
ФОН

одличан
ФТН

одличан
Филолошки
факултет
врло добар
КПА

одличан
ФТН

врло добар
Саобраћајни
факултет
одличан
ФТН

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Тешкоће расту што се више приближавамо циљу.
Гете

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
VII-1
Васић Марија – математика
Грујичић Стефан – физика, математика
Милосављевић Сара – физика 3. награда, математика
Матић Јана – физика
Марковић Марко – мaтематика, физика
Марковић Лена – математика похвала
Николић Никола – математика
Павловић Богдан – физика
VIII-1
Милошевић Ивана – физика похвала, „Наука младима“ физика 1. место
Марковић Ђорђе – „Наука младима“ енглески језик
Миловић Реља – математика 2. награда, информатика похвала
Миловановић Богдан – пливање
Миловановић Матија – „Наука младима“ физика, пливање
Нићифоровић Стефан – „Наука младима“ физика
Радојчић Никола – „Наука младима“ енглески језик
Цветиновић Лука – физика похвала, „Наука младима“ физика
I-1
Цветиновић Добрица – математика
Ђурић Јанко – математика
Петровић Катарина – физика, „Наука младима“ математика 3.место
Рао Давид – „Наука младима“ информатика 3. место, 1. награда за рад
Ненадовић Јелисавета – „Наука младима“ енглески језик 3. место, 2. награда за рад
Радојичић Никола – „Наука младима“ историја
I-2
Томић Оливера – математика, физика
Глишић Софија – латински језик
Јелесијевић Сања – српски језик
I-3
Гавриловић Јована – српски језик
Данилови Марија – српски језик
Јовановић Петар – географија
I-5
Ивановић Андријана – биологија, српски језик, латински језик похвала
Кркељић Лука – географија
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I-6
Лукић Катарина – српски језик
Мирковић Катарина – књижевна Олимпијада
I-7
Табаковић Младен – географија
II-1
Грујичић Немања – физика 2. награда, књижевна Олимпијада
Јовановић Ђорђе – физика
Ненадовић Никола – математика похвала, физика
Тимотић Михаило – математика, физика, информатика
Цвијетић Саво – математика, физика 3. награда, информатика
II-2
Вишић Милица – математика, биологија, „Наука младима“ биологија 3. место,
српски језик 3. награда, књижевна Олимпијада
Ђукнић Стефан – стони тенис
Ћесаревић Милан – стони тенис
II-3
Гођевац Урош – хемија
Савковић Јована – српски језик
Огњеновић Вук – „Наука младима“ књижевност 1. место, 1. награда за рад
Бошковић Јована – књижевна Олимпијада
Живановић Јована – књижевна Олимпијада
II-4
Видић Новак – стони тенис
Радовановић Николини – књижевност– најуспешнији писмени задатак
Радосављевић Наталија Нађа – литерарни конкурс „Доситеј Обрадовић“
II-5
Ђукић Мирјана – „Наука младима“ књижевност 1. место, 1. награда за рад
Радосављевић Динка – „Наука младима“ књижевност 2. место, 1. награда за
рад, књижевна Олимпијада 2. награда
Живановић Ленка – „Наука младима“ енглески језик 3. место
Урошевић Урош – латински језик 2. место
II-6
Андрић Ђурђа– књижевна Олимпијада, латински језик
II-7
Јевтић Катарина – српски језик
Станојевић Ана – књижевна Олимпијада 2. награда
Игњатовић Павле – „Наука младима“ историја 3. место, 3. награда за рад
Манојловић Никола – књижевна Олимпијада
III-1
Дамњановић Никола – физика
Матић Нина – математика, физика 3. награда
Миловановић Милош – информатика
Трифуновић Ђорђе – физика 3. награда
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III-2
Ђукић Марија – „Наука младима“ екологија 1. награда за рад
Jелић Стефан – математика 3. награда
Јеремић Филип – литерарни конкурс „Борино перо“ 3. награда
Лазић Марија – „Наука младима“ екологија 3. награда за рад
Марковић Младен – „Наука младима“ екологија 2. награда за рад
Петровић Вук – хемија
Улемек Ема – „Наука младима“ екологија 3. место, 1. награда за рад
III-3
Пантелић Богдан – хемија, географија 3. место специјална награда компаније
ХЕРЕ (2. место)
Урошевић Матија – географија 3. место
Ускоковић Вељко – географија
III-4
Марковић Јана – српски језик 1. награда
Жујовић Невена – књижевна Олимпијада
III-5
Пантелић Милица – финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
IV-1
Додовић Матија – математика, „Наука младима“ математика 1. место, 3. награда за рад
Огњеновић Марија – „Наука младима“ математика 1. место, 1. награда за рад
IV-2
Бошковић Милан – биологија
Крстић Александар – биологија
IV-3
Лазић Соња – енглески језик
Стојановић Алекса – енглески језик
IV-4
Ђекић Доротеја – српски језик
Јелена Лончар – Смотра рецитатора
IV-5
Николић Филип – немачки језик 3. место
Ћирић Милош – немачки језик
Добрашиновић Дуња – француски језик
IV-6
Катић Нина – енглески језик
Петровић Алекса – енглески језик
Перишић Теодора – пливање

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
VII-1
Марковић Марко – физика 1. награда, математика 2. награда, информатика
Милосављевић Сара – физика 1. награда, математика 2. награда
Грујичић Стефан – физика 1. награда, математика 1. награда, информатика
Матић Јана – физика 1. награда, математика похвала
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Павловић Богдан – физика 2. награда, математика, информатика
Матић Стефан – физика 3. награда, математика 2. награда, информатика
Васић Марија – физика похвала, математика 2. награда
Брозек Александар – физика, хемија 2. награда, математика, биологија 2.
награда, информатика
Марковић Лена – физика, математика 1. награда
Шибалић Новак – физика, хемија 3. награда
Николић Никола – физика, математика 2. награда, информатика
Радмиловић Катарина – физика, хемија 1. награда, математика
Бирчанин Алекса – хемија
Ранковић Ива – математика
VIII-1
Аврамовић Софија – „Наука младима“ енглески језик, физика
Ђурић Лазар – физика, „Наука младима“ физика, математика
Јевтовић Лазар – физика 3. награда, хемија 3. награда, математика похвала
Јаневска Софија – информатика
Милошевић Ивана – физика 1. награда, хемија 2. награда, „Наука младима“
физика 1. награда и 1. награда за рад, математика 2. награда
Миловановић Матија – физика похвала, „Наука младима“ физика 3. награда,
математика похвала, пливање
Марковић Ђорђе – физика похвала, „Наука младима“ енглески језик 3.
награда, математика 3. награда
Миловић Реља – физика, „Наука младима“ физика, математика 2. награда, информатика
Миловановић Богдан – физика, математика, пливање
Марковић Ђорђе – „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Нићифоровић Стефан – физика, „Наука младима“ физика 3. награда, математика
Перић Драгана – „Наука младима“ енглески језик, математика
Ракић Лука – физика
Радојчић Никола – енглески језик „Наука младима“ 3. награда
Станковић Петар – физика похвала, математика
Тошић Милан – физика, „Наука младима“ физика, математика
Цветиновић Лука – физика 2. награда, хемија 3. место, „Наука младима“
физика 2. награда 1. награда за рад, математика
I-1
Вуковић Михаило – физика
Гајић Вељко – математика, физика, „Наука младима“ математика
Ђурић Јанко – математика похвала, физика похвала, „Наука младима“ енглески језик
Марјановић Стеван – математика, „Наука младима“ информатика
Ненадовић Јелисавета – „Наука младима“ енглески језик 2. награда, физика
Павловић Михајло – математика похвала, физика
Петровић Катарина – књижевност 3. награда, физика 1. награда, „Наука
младима“ математика 3. награда
Радојичић Никола – физика, „Наука младима“ историја 3. награда
Цветиновић Добрица – математика 3. награда, физика похвала, „Наука
младима“ математика, информатика
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Рао Давид – „Наука младима“ информатика 3. место
I-2
Гачић Богдан – математика похвала, географија, биологија
Томић Оливера – математика 1. награда, физика 1. награда
Матић Давид – математика
Јелесијевић Сања – српски језик
Кристић Матија – „Наука младима“ биологија
I-3
Гавриловић Јована – математика, српски језик
Даниловић Марија – математика похвала, српски језик, биологија
Јовановић Петар – географија 2. место
Митровић Јован – пливање
Обреновић Нина – математика похвла
Петровић Ђорђе – биологија
Савић Немања – математика, географија
Стевановић Кристина – српски језик
Симић Данијела – географија
I-4
Дукић Лана – српски језик
Селенић Исидора – српски језик
I-5
Вујић Милица – биологија
Ивановић Андријана – српски језик, биологија
Кркељић Лука – географија 3. место, „Наука младима“ историја
Лукић Милица – књижевност 3. награда
Лукић Катарина – биологија
Марковић Александра – књижевност 3. награда
I-6
Мирковић Катарина – књижевност 2. награда
Лукић Катарина – српски језик
I-7
Јовановић Филип – географија
Марић Валентина – српски језик
Поповић Катарина – српски језик
Табаковић Младен – географија 3. место
II-1
Грујичић Немања – математика похвала, физика 1. награда, књижевност 1. награда
Жујовић Лазар – математика, физика похвала, информатика
Јовановић Ђорђе – математика, физика 3. награда, информатика
Лукић Никола – информатика
Миловановић Милош – информатика 2. награда
Маринковић Бобан – српски језик
Ненадовић Никола – математика похвала, физика 2. награда, информатика
Обрадовић Илија – физика похвала
Радосављевић Марко – информатика
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Станковић Лазар – физика
Тимотић Михаило – математика 2. награда, физика 2. награда, информатика 3. награда
Филиповић Стефан – пливање
Цвијетић Саво – математика 3. награда, физика 1. награда, информатика 3. награда
II-2
Аџић Катарина – географија
Бошковић Ана – српски језик
Вишић Милица – математика 1. награда, књижевност 1. награда, српски језик,
биологија, „Наука младима“ биологија 1. награда
Гавриловић Јелена – српски језик
Ђукнић Стефан – стони тенис
Јаковљевић Растко – географија
Новковић Ивана – географија
Ранковић Дубравка – географија
Рафаиловић Бојан – биологија
Ћесаревић Милан – стони тенис
II-3
Бошковић Јована – књижевност 1. награда
Дашковић Јован – српски језик
Гођевац Урош – хемија, српски језик
Живановић Јована – књижевност 2. награда
Мијаиловић Матија – српски језик
Огњеновић Вук – хемија, „Наука младима“ књижевност 3. награда, Смотра рецитатора
Рабат Марко – математика похвала
Савковић Јована – биологија, српски језик
II-4
Арсенић Ива – географија
Видић Новак – математика похвала, „Наука младима“ математика, стони тенис
Косић Ана – биологија, литерарни конкурс „Доситеј Обрадовић“
Младеновић Катарина – математика похвала
Марковић Марко – математика похвала
Недељковић Михаило – српски језик, Смотра рецитатора
Ружичић Неда – биологија
Урошевић Ђорђе – српски језик
II-5
Ђукић Мирјана – „Наука младима“ књижевност 3. награда
Живановић Ленка – „Наука младима“ енглески језик 2. награда
Радосављевић Динка – књижевност 1. награда, „Наука младима“ књижевност
1. награда, Смотра рецитатора 3. место
Урошевић Урош – српски језик
II-6
Андрић Ђурђа – књижевност 1. награда
II-7
Белушевић Марко – географија
Игњатовић Павле – српски језик, „Наука младима“ историја 1. награда
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Јевтић Катарина – српски језик
Лазаревић Јаков – српски језик
Манојловић Никола – књижевност 2. награда
Никић Немања – географија
Павловић Немања – географија
Станојевић Ана – српски језик, књижевност 1. награда
Тодосић Матија – географија
Цупаћ Стојан – географија
III-1
Даниловић Никола – физика 3. награда
Ђурђевић Алекса – пливање
Матић Нина – математика 1. награда, физика 1. награда
Миловановић Милош – информатика 2. награда
Трифуновић Ђорђе – математика, физика 2. награда
III-2
Васиљевић Антонија – математика 3. награда
Дукић Дуња – биологија
Јелић Стефан – математика 1. награда, физика похвала, географија
Кушаковић Сандра – биологија
Марковић Младен – „Наука младима“ екологија 3. награда
Митровић Магдалена – „Наука младима“ биологија
Петровић Вук – математика, хемија
Попара Ђорђе – математика
Стефановић Марија – „Наука младима“ биологија, хемија
III-3
Аничић Мина – географија
Ђермановић Дамјан – географија
Јеремић Лазар – географија
Новаковић Мирослав – географија
Пантелић Марко – географија
Пантелић Богдан – географија 2. место, хемија
Ускоковић Вељко – математика 3. награда, географија 3. место, физика, биологија
Урошевић Матија – географија 2. место
Чоловић Александар – географија
III-4
Марковић Јана – српски језик
III-5
Златановић Милица – „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Жујовић Невена – књижевност 2. награда
Марјановић Ђурђија – српски језик
III-6
Митровић Теодора – књижевност 3. награда
III-7
Марина Петаковић – књижевност 3. награда
Станковић Антоније – пливање
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IV-1
Арсенијевић Вукан – Смотра рецитатора
Бадовинац Богдан – математика похвала
Веселиновић Борко – енглески језик
Дамњановић Филип – математика
Додовић Матија – математика, физика похвала, „Наука младима“ математика,
информатика
Огњеновић Марија – „Наука младима“ математика, Смотра рецитатора
Пачарић Михајло – информатика
Радосављевић Ана – информатика
Станојловић Филип – информатика
IV-2
Бошковић Милан – биологија
Крстић Александар – биологија, хемија
Ерчевић Ана – биологија
IV-3
Јовановић Јелена – руски језик
Лазић Соња – енглески језик 2. место
Стојановић Алекса – енглески језик 2. место
IV-4
Селенић Ксенија – књижевност, српски језик, енглески језик
Лoнчар Јелена – књижевност
Ђекић Доротеја – српски језик
Тешић Анђела – српски језик, Смотра рецитатора
IV-5
Андрић Маријана – француски језик
Добрашиновић Дуња – француски језик 3. место
Милошевић Кристина – биологија
Николић Филип – немачки језик 2. место
Ћирић Милош – немачки језик 3. место
Ћирић Михаило – немачки језик
Ђорђић Коста – Смотра рецитатора
Симунић Ања – француски језик
IV-6
Катић Нина – енглески језик 3. место
Петровић Алекса – енглески језик 3. место
Јевтић Кристина – немачки језик
Перишић Теодора – пливање
Перишић Теодора – атлетика 1. место
Сировљевић Јована – атлетика 1. место
Палавестрић Јелена – биологија
Мијаиловић Јована – шпански језик
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ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
Нина Матић III-1 – Европска математичка олимпијада за девојке (похвала)

„Архимедес” - Државно математичко такмичење
1.Стефан Грујичић VII-1 – похвала
2.Лазар Јевтовић VIII-1 – награда
Екипа Ваљевске гимназије – екипно II награда
1. Јанко Ђурић I-1 – похвала
2. Михаило Тимотић II-1 – похвала
3. Ђорђе Трифуновић III-1 – III награда
4. Богдан Бадовинац IV-1 – похвала

Драмски студио
Драмски студио Ваљевске гимназије учествовао на Републичкој смотри
драмског стваралаштва у Крагујевцу са представом „Злостављање“. Чланови
Драмског студија су:
Вуковић Доротеја II-6
Ускоковић Вељко III-3

Драмски студио на немачком језику (Theater AG)
На 5. Фестивалу позоришта на страним језицима Ваљевска гимназија
учествовала је са представом „Der Professionelle“ (адаптирана и преведена на
немачки језик). Представу су играли:
Нина Маровић I-6 – награда за главну мушку улогу у комаду Der Professionelle
Јанковић Давид III-3
Савковић Михајило IV-6
Лончар Јелена IV-4
Ранковић Тамара III-2
Златановић Милица III-5
Станковић Душан III-6
Кркељић Лука I-5
Петровић Лука II-2
Митровић Јована III-6
Ђурић Кристина III-5
Ристовић Нина IV-4
Јоцић Милица III-2
Марић Вања II-6
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Драмски студио на енглеском језику
На 5. Фестивалу позоришта на страним језицима Ваљевска гимназија
учествовала је са представом „Stopping by Woods“ на енглеском језику.
Представу су играли:
Ускоковић Вељко III-3 – награда за главну улогу у комаду Stopping by Woods
Симић Стефан III-3
Поповић Дуња III-3
Смолчић Тамара III-3
Јелесијевић Сара III-5

Ученици на финалном такмичењу „Кенгур без граница“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лазар Јевтовић VIII-1 – бронзана медаља
Милица Божић I-1
Павле Игњатовић II-7
Михаило Тимотић II-1 – сребрна медаља
Ђурђија Марјановић III-5
Нина Матић III-1 – сребрна медаља
Ђорђе Трифуновић III-1 – златна медаља
Богдан Бадовинац IV-1 – златна медаља

Ученици на такмичењу „Кенгур без граница“
VII разред
II разред
Марковић Марко – похвала
Игњатовић Павле – 2. награда
Марковић Лена – похвала
Тимотић Михаило – 3. награда
Брозек Александар – похвала
Грујичић Немања – похвала
Ранковић Ива – похвала
Жујовић Лазар – похвала
Цвијетић Саво – похвала
VIII разред
Јевтовић Лазар – 3. награда
Ненадовић Никола – похвала
Јаневска Софија – похвала
Станковић Лазар – похвала
Миловановић Матија – похвала
III разред
Нићифоровић Стефан – похвала
Марјановић Ђурђија – 2. награда
Миловић Реља – похвала
Митровић Јована – похвала
Цветиновић Лука – похвала
Трифуновић Ђорђе – 1. награда
Ђурић Лазар – похвала
Матић Нина – 3. награда
Марковић Ђорђе – похвала
Миловановић Милош – похвала
Станковић Петар – похвала
Мишковић Анђела – похвала
Станковић Александар – похвала
I разред
Васиљевић Катарина – похвала
IV разред
Божић Милица – 3. награда
Димитријевић Антоније – похвала
Ђурић Јанко – похвала
Бадовинац Богдан – 2. награда
Вуковић Михаило – похвала
Огњеновић Марија – похвала
Томић Оливера – похвала
Дамњановић Филип – похвала
Цветиновић Добрица – похвала
Додовић Матија – похвала
Станојловић Филип – похвала
173

Крос РТС-а
Учествовали ученици свих разреда а награде освојили:
VIII
Перић Драгана 1. место
Ракић Лука 1. место
Ђурић Лазар 2. место
Миловановић Богдан 3. место
Миловановић Матија 3. место
I разред девојчице
Васиљевић Катарина I-7 – 1. место
Суботић Милица I-7 – 2. место
Биљић Мина I-7 – 3. место
II разред девојчице
Петровић Марија II-7 – 1. место
Вујић Јована II-4 – 2. место
Вулетић Анастасија Ив II-6 – 3. место
II разред дечаци
Блажић Огњен II-2 – 1. место

Бељић Лазар II-3 – 2. место
Белушевић Василије II-7 – 3. место
III разред дечаци
Симанић Лука III-6 – 1. место
Ускоковић Вељко III-3 – 2. место
Марковић Новица III-2 – 3. место
Пантелић Марко III-3 – 3. место
IV разред девојчице
Радосављевић Ана IV-1 – 1. место
Андрић Божица IV-3 – 1. место
Мијаиловић Јована IV-6 – 1. место
IV разред дечаци
Ћенисић Бошко IV-3 – 1. место
Глигоријевић Андрија IV-7 – 2. место
Јеремић Лука IV-3 – 3. место

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 26. 10. 2017.
Марковић Љубица IV-3
Савић Анђела IV-2
Крстић Александар IV-2
Рашевић Урош IV-3
Бошковић Милан IV-2
Радојевић Урош IV-3
Станојловић Филип IV-1
Радојевић Данијела IV-6
Цветковић Исидора IV-3
Петровић Катарина IV-3
Милошевић Кристина IV-1
Пурић Марија IV-7
Веселиновић Борко IV-1
Елек Матија IV-4
Марић Богдан IV-4
Матић Марко IV-4
Аџић Ана IV-3
Дамњановић Тара IV-4
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Симић Алекса IV-4
Марковић Игор IV-3 Јелић
Алекса IV-7 Милошевић
Неда IV-7 Јанкелин Марта
IV-2 Ерчевић Ана IV-2
Марковић Данијела IV-3
Јовановић Јелена IV-3
Пантелић Снежана IV-7
Глигоријевић Андрија
IV-7 Марковић Матеја
IV-3 Ђенисић Бошко IV-3
Петровић Лука IV-2
Стајић Игор IV-7
Живковић Филип IV-7
Ђурђевић Снежана, проф.
Радић Јасмина, професор
Арсић Душко, пом. радник

Акција давања крви 29. 3. 2018.
Станојловић Филип IV-1
Урошевић Матија III-3
Пантелић Марко III-3
Мијаиловић Урош IV-3
Јанковић Немања IV-3
Поповић Невена III-7
Марковић Игор IV-3
Радовић Душан IV-7
Петровић Вук III-2
Радосављевић Ана IV-1
Савић Катарина IV-1
Павловић Филип IV-1
Пуце Филип IV-7
Лукић Милан IV-1
Аџић Ана IV-4
Драгојловић Наташа IV-4
Спасојевић Никола III-2
Вујић Емилија IV-3
Петровић Катарина IV-3
Ђурђевић Огњен IV-3

Ћирић Михаило IV-5
Перић Катарина IV-5
Рашевић Урош IV-2
Радојичић Мирко III-2
Андрић Божица IV-3
Марковић Љубица IV-3
Елек Матија IV-4
Матић Марко IV-4
Цветковић Исидора IV-3
Дамњановић Тара IV-4
Радојевић Урош IV-3
Ранковић Лина IV-4
Бошковић Милан IV-2
Савић Анђела IV-2
Томић Александрa IV-3
Јанковић Владимир, професор
Ђурђевић Снежана, професор
Мојић Светлана, пом. радница
Ерић Живорад, домар

Лука Милановић IV-7
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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 2017 - 2018.
Тим за самовредновање: Војислав Андрић, Милена Милисављевић,
Александар Соботковски, Невена Софронић, Јасмина Ранковић – Савет
родитеља, Гордана Аврамовић. На основу Закона о основама система
образовања и васпитања члан 49. став 3 Развојни план установе се доноси на
основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда
постигнућа и других индикатора квалитета рада установе. 1. и 2. новембра
2017. реализовано је спољашње вредновање квалитета рада школе.
Утврђена је оствареност свих 15 кључних стандарда и 28 од 29
одабраних стандарда. Према оцени тима за екстерно вредновање Ваљевска
гимназија остварујe изузетно добар ниво квалитета рад. Спољашње
вредновање је обухватило: увид у школску документацију и евиденцију;
разговор са 4 интересне групе: 16 ученика, 16 родитеља, 16 наставника,
директором, помоћником директора, школским одбором, стручним
сарадницима, педагогом, психологом, библиотекаром, секретаром и шефом
рачуноводства; посете часовима - укупно је посећено 37 часова од првог до
четвртог разреда.
Оцене кључних стандарда:
1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење
различитих потреба ученика – 4
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика – 3
2.4. Ученици стичу знања на часу – 4
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења – 3
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика – 3
4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима – 3
5.3. Школа је безбедна средина за све – 3
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима – 4
6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада – 4
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе – 3
Оцене додатних стандарда:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу – 3
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу – 3
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 4
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу – 4
Оцене изабраних стандарда:
1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са
прописима – 4
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика – 4
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу – 4
6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе – 4
6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе – 4
Гордана Аврамовић, психолог
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НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
МАТИЈА ДОДОВИЋ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014 - 2018.
Син Владе и Гордане, рођен 19. августа
1999. године у Ваљеву. Ученик је IV-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији.
Током четворогодишњег гимназијског школовања, такмичио се из математике, инфорамтике и
рачунарства, физике и хемије, учествујући на
бројним општинским, окружним и републичким
такмичењима, као и на такмичењима међународног нивоа.
У првом разреду, такмичио се на
општинском и окружном такмичењу из хемије
математике и физике, као и на међународном
математичком такмичењу „Кенгур без граница“.
У другом разреду је учествовао на Међународном турниру градова у
математици, одржаног у граду Видину, у Бугарској, где су се такмичили
представници Србије, Румуније и Бугарске. На том турниру заузео је десето
место. На општинском такмичењу из математике заузео је прво место, док је
на окружном такмичењу освојио друго место. Са тим резултатом пласирао се
на републичко такмичење у Краљеву. Такође је учествовао на међународном
такмичењу из математике „Кенгур без граница“. На окружном такмичењу из
програмирања добио је похвалу за остварен резултат, док је из физике заузео
прво место на општинском и учествовао на окружном такмичењу. На
окружном такмичењу из хемије је освојио друго место и пласирао се на
републичко такмичење у Нишу. На шаховском турниру, одржаном у оквиру
трећег Фестивала науке Ваљевске гимназије, освојио је прво место.
У трећем разреду се такмичио из математике на међународном
такмичењу „Кенгур без граница“, на општинском такмичењу из математика
освојио је друго док је на окружном такмичењу заузео прво место. Учествовао
је на екипном математичком такмичењу „Архимедес“, као члан екипе
Ваљевске гимназије, на ком је освојена трећа екипна награда. На општинском
и окружном такмичењу из физике освојио је прво место и учествовао на
државном такмичењу у Кладову. Прво место на окружном такмичењу из
информатике и рачунарства обезбедило му је пласман на државно такмичење,
у Београду, а учествовао је и на екипном Microsoft-овом такмичењу из
програмирања под именом Bubble-Cup. На окружном такмичењу из
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астрономије остварио је прво место и пласирао се на државно такмичење у
Београду. На Регионалној смотри научно-истраживачких радова у Лозници,
освојио је прво место и максималан број поена. Тим резултатом се пласирао на
државно такмичење, одржано у Београду, где је освојио максималан број поена
и прво место, као и прву, специјалну, награду за израду и одбрану свог рада. У
оквиру обележавања Дана школе, учествовао је у организацији четвртог
Фестивала науке, где је водио део програма посвећен астрономији.
У четвртом разреду се, као члан екипе Ваљевске гиманзије такмичио
на Математичком турниру Шабачке гимназије, на ком је остварено екипно
треће место, док је појединачно заузео друго место и освојио сребрну медаљу.
На међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“ освојио је
похвалу, док је на општинском и окружном такмичењу из математике освојио
прво место и изборио пласман на државно такмичење, које је одржано у
Београду. Учествовао је на окружном такмичењу из информатике и
рачунарства, као и на екипном такмичењу из програмирања, Bubble-Cup. На
општинском и окружном такмичењу из физике освојио је прво место. На
смотри научно-истраживачких радова у Лозници, освојио је друго место, трећу
награду, и изборио пласман на државну смотру, одржану у Чачку, где је
освојио прву награду, као и специјалну, трећу награду, која се додељује за
научно-истраживачки рад. Био је организатор, петог по реду, Фестивала науке
Ваљевске гимназије, у оквиру обележавања 147. године рада школе.
Члан је астрономске групе Друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“ од 2014. године, а групу води од октобра 2016. године. Учествовао је на
седмој и осмој школи метеорске астрономије у организацији Интернационалне
метеорске конференције, одржане у Истраживачкој станици Петница, која окупља
астрономе широм света. У првом разреду је похађао цео циклус семинара
математичко-техничких наука у ИС Петница, док је од другог до четвртог разреда
полазник семинара астрономије где је радио на пројектима галактичке динамике.
Презентовао је своја два рада на Катедри за астрономију Математичког факултета
у Београду. Изабран је за учесника међународне размене на Вишњанској школи
астрономије, која се одржава у августу, у Истри, Хрватска.
Учествовао је у организацији манифестација на ваљевским планинама
(Сабор на Повлену и Дани сремуша током 2015. и 2017. године) а био је и члан
редакције која је издала фотомонографију „Повлен“ (2011) прву књигу у
едицији фотомонографија о ваљевским планинама.. Поседује FCE Cambridge
сертификат из енглеског језика. Један је од организатора-предавача семинара
„Цивилизовање“ (Ваљево, јул 2017.) који су подржали Стартит центар из
Ваљева и америчка компанија Sid Meier а исту позицију ће имати на окупљању
у јулу 2018. Године. Семинар за циљ има подизање логичких способности
ваљевских основаца и средњошколаца, као и повећање нивоа спремности за
рад у тиму, и све то кроз играње компјутерских игрице „Цивилизација V“.
Био је представник свог одељења у Ђачком парламенту све четири
године, а члан је шаховске и секције за астрономију. За ученика одељења и
разреда проглашен је у другом и трећем разреду.
Планира да упише Електротехнички факултет Универзитета у Београду.
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АЛЕКСАНДАР КРСТИЋ
Син Верослава и Станице, рођен 6. јуна
1999. године у Ваљеву. У ОШ „Браћа Недић“ у
Осечини проглашен је ђаком генерације. Ученик је
IV-2 одељења природно-математичког смера.
Учесник републичких такмичења из књижевности
(први разред), хемије (први разред) и биологије
(четврти разред). Носилац је дипломе „Вук
Караџић“.
Жели да упише Медицински факултет у
Београду.
Награда „ЉУБИЦА НОЖИЦА“ додељује
се за најбољи школски писмени задатак у текућој
школској години. Наставничко веће је на седници 16. јуна 2018. ову награду
доделило Александру Крстићу.

АЛЕКСАНДРА АНДРИЋ
Ћерка Драгана и Снежане, рођена 5. августа
1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења
природно-математичког смера.
Истакнути је члан литерарне и социолошке
секције. Показала је посебно интересовање за
математику и хемију. Носилац је дипломе ,,Вук
Караџић“.
Жели да упише Природно-математички
факултет у Београду.

ЉУБИЦА МАРКОВИЋ
Кћи Радисава и Снежане, рођена 26. марта
1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења
природно-математичког смера. Током школовања у
гимназији учествовала је на окружним такмичењима
из физике и хемије, као и два пута на републичком
такмичењу из српског језика. Све четири године
такмичила се на међународном математичком
такмичењу „Кенгур без граница“. Поседује А2
сертификат из немачког језика. Проглашена је за
најбољег ученика одељења у другом, трећем и
четвртом разреду. Као члан драмске секције у другом
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разреду учествовала је на Позоришном сусрету гимназија у Крагујевцу у
представи „Сабирни центар“. Била је учесница Распеване гимназије у другој,
трећој и четвртој години. У четвртом разреду је била добровољни давалац
крви. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да упише Електротехнички факултет у Београду.

ИСИДОРА ЦВЕТКОВИЋ
Кћи Саше и Зорице, рођена 13. јуна 1999. године
у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења природноматематичког смера. Током школовања у гимназији
учествовала је на такмичењима из физике и хемије. У
првој, другој и трећој години такмичила се на
међународном математичком такмичењу „Кенгур без
граница“. Проглашена је за најбољег ученика одељења у
првом разреду. Била је члан хора Ваљевске гимназије у
првом разреду, а у другом разреду је била члан драмске
секције и учествовала је на Позоришном сусрету
гимназија у Крагујевцу у представи „Сабирни центар“.
Током школовања учествовала је у свим хуманитарним
акцијама и била добровољни давалац крви у четвртом разреду. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“.
Жели да упише Електротехнички факултет у Београду.

МИЛИЦА ВУЈИЋ
Кћи Милана и Љиљане, рођена 21.
новембра 1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-4
одељења обдарених ученика у филолошкој
гимназији.
У
ОШ
,,Владика
Николај
Велимировић“ проглашена је учеником генерације.
Такмичила се из области језика, у првој и другој
години је добила похвалу на републичком
такмичењу из латинског језика, и треће место на
окружном такмичењу из српског језика.
Учествовала је на међународном такмичењу из
енглеског
језика
,,Hippo“.
Полазник
је
Истраживачке станице Петница на одсеку
лингвистике. У другој години је положила
међународно признат А2 испит из немачког језика на Гете институту, а такође
је исте године стекла CAE Cambridge диплому. У четвртој години је постала
носилац CPE Cambridge сертификата што јој је омогућило да сада дежура на
Cambridge испитима у Београду.
Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“. Жели да упише Филолошки
факултет у Београду.
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ЈЕЛЕНА ЛОНЧАР
Кћи Јагоша и Мирјане, рођена 14. августа
1999. године у Ваљеву. Ученица IV-4 одељења
обдарених ученика у филолошкој гимназији. Прве
две године учествовала на такмичењу из српског
језика, у другој години такмичила се на
републичком нивоу. Све четири године
такмичила се у познавању књижевности и
рецитовању, и освајала нека од прва три места на
окружном нивоу. Три пута пласирала се на
републички
ниво
такмичења
Књижевна
олимпијада, а у четвртој години, освојила је прво
место на општинској смотри, и пласирала се на
републичку смотру рецитатора „Песниче народа мог“.
Члан је рецитаторске секције, драмског студија на немачком и
српском језику и секције за енглески језик. Са представама „Warum weinst du
nicht“ и „Der Professionelle“ учествовала је на међународним позоришним
фестивалима у Вараждину, Темишвару, Осијеку и Новом Саду. Све четири
године писала је за „Преводилачке свеске“ и у четвртој години за
„Полиглоту“. Током школовања учествовала је сваке године у свим
традиционалним приредбама Ваљевске гимназије: Дану школе, Светосавској
академији, Распеваној гимназији, Језичкој приредби, Вечери рецитатора, као и
бројним књижевним и поетским вечерима. У трећем разреду писала је радове
за Зборнике посвећене књижевности Михајла Пантића и Драгана Лакићевића.
Учествовала је у округлом столу у Карловачкој гимназији, а у четртом разреду
писала је рад за округли сто о књижевности Радована Б. Марковића.
У првом и четвртом разреду била је проглашена за најбољег ученика одељења.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира глуму.
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 16. јуна 2018. ову награду доделило Јелени Лончар.

ДУЊА ДОБРАШИНОВИЋ
Кћи Горана и Снежане, рођена 12. новембра
1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-5 двојезичног
одељења друштвено-језичког смера. У основној школи
,,Милован Глишић“ проглашена је најбољим учеником
генерације.
У првом разреду гимназије освојила је прво
место на окружном такмичењу из српског језика и
учествовала на републичком. У четвртом разреду се
пласирала
на републички ниво такмичења из
француског језика освојивши прво место на школском и
181

окружном. Носилац је дипломе FCE Cambridge, међународно признатог
сертификата о знању енглеског језика, као и сертификата за познавање
француског језика DELF B1. У првом, другом, трећем и четвртом разреду
проглашена је за најбољег ученика одељења. Током гимназијског школовања,
осим у школским, била је веома активна и у ваннаставним активностима. У
другом разреду учествовала је у размени ученика са словеначком гимназијом
из Идрије. У трећем разреду била је учесник програма на француском језику
који су ученици наше школе приредили у част стогодишњице од Првог
светског рата, на Зејтинлику у Солуну.
Била је члан следећих секција: новинарске, географске, хора,
рецитаторске, социолошке, секције за француски језик, учествовала на
Фестивалу науке Ваљевске гимназије из области биологије, Приредби на
страним језицима и плесом се представљала на Распеваној гимназији.
Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“ и специјалних диплома за српски
и француски језик. Жели да упише Стоматолошки факултет.

АЊА СИМУНИЋ
Кћи Миленка и Зорице, рођена 19. октобра
1999. у Ваљеву. Ученица је IV-5 двојезичног
одељења. У Основној школи „Милан Ракић“ у
Мионици проглашена је учеником генерације. У току
школовања такмичила се из српског и француског
језика. У првом разреду ишла је на окружно
такмичење из српског, а у четвртом из француског
језика. У трећем разреду, награђена је на такмичењу
у писању историјских есеја на тему „Сећање на Први
светски рат“ у Градској кући у Паризу, на ком је први
пут учествовао неко из двојезичног одељења, па чак и
саме школе. Поседује диплому DELF B1 у знању
француског језика. Награђена је за рад у новинарској
секцији, секцији за географију, француски и српски језик, као и у секцији за
физичко васпитање. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да упише Фармацеутском факултету у Београду.
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ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
БОГДАН БАДОВИНАЦ
Син Николе и Каће, рођен 18. августа
1999. у Ваљеву. Ученик је IV-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији.
Током четворогодишњег школовања учествовао
је на такмичењима из математике и физике.
У четрвтој години је освојио другу
награду и сребрну медаљу на међународном
математичком такмичењу „Кенгур без граница“ и
тако се пласирао на финално такмичење у
Крагујевцу на којем је освојио златну медаљу и
прву награду заузевши прво место. Ове године је
био члан екипе Ваљевске гимназије на
математичком турниру „Архимедес“ где је са екипом школе освојио другу
награду односно треће место, а појединачно је освојио похвалу. Такође је био
члан кошаркашке екипе школе која је на окружном такмичењу заузела друго
место. Учествовао је на окружном такмичењу из математике где је освојио
другу награду.
Од школе је сваке године добијао награде и похвале за математику и
физику. Био је на свечаној додели плакета на платоу Палате Србија 31. августа
2017. године, где су председница Владе Републике Србије, министар омладине
и спорта и председник Фонда за младе таленте уручивали плакете награђеним
ученицима средњих школа за постигнуте резултате на признатим
такмичењима у земљи и иностранству.
Жели да упише Електротехнички факултет у Београду.

МАРИЈА ОГЊЕНОВИЋ
Кћи Предрага и Виолете Огњеновић, рођена
17. августа 1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-1
одељења обдарених ученика у математичкој
гимназији.
Ове школске године освојила је похвалу на
међународном такмичењу,,Кенгур без граница“. На
републичкој смотри ,,Наука младима“ из области
математике заузела је прво место, где јој је и посебно
истраживачки рад ,,Равни пресеци тела“ добио прву
награду. Члан је рецитаторске секције и поседује
диплому FCE Cambrige за енглески језик.
Жели да упише Електротехнички факултет у
Београду.
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ФИЛИП НИКОЛИЋ
Син Милана и Александре, рођен је 10.
октобра 1999. године у Ваљеву. Ученик је IV-5
двојезичног одељења друштвено-језичког смера. Ове
школске године је освојио треће место на републичком
такмичењу из немачког језика.
Жели да упише Факултет политичких наука у
Београду.

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ
МИЛИЦА ВИШИЋ
Кћи Драгољуба и Мире, рођена 14. јула
2001. године у Ваљеву.
Ученица је II-2 одељења природноматематичког смера. Ове године се такмичила у
знању из: математике, биологије, књижевности и
српског језика.
Из свих предмета из којих се такмичила
остварила је пласман на републичко такмичење.
На општинском такмичењу из математике
освојила је прво место и на окружном такмичењу је
била прва.
На окружном такмичењу из српског језика
била је треће место и на републичком такмичењу освојила је треће место.
На окружном нивоу такмичења из књижевности освојила је прво
место, а на републичком нивоу била је четврта.
Прво место освојила је на окружном такмичењу из биологије.
На Регионалној смотри талената у Лозници из области биологије
освојила је прво место, а на Републичкој смотри у Чачку треће место.
Учествовала је на међународном такмичењу из математике „Кенгур
без граница“.
На Гете институту у Београду положила је у овој школској години
испит А2 Fit. Добитница је PASCH-стипендије (три недеље у августу боравиће
у Немачкој ради усавршавања немачког језика).
Члан је градског оркестра Абрашевић у коме свира флауту.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 16. јуна 2018. ову награду доделило Милици
Вишић.
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НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
НИНА МАТИЋ
Кћи Милана и Бојане, рођена 13. априла
2000. године у Ваљеву. Ученица je III-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији. Ове
школске године такмичила се у знању из математике
и физике на републичком нивоу. Освојила је трећу
награду на државном такмичењу из физике. На
међународном такмичењу „Кенгур без граница“
освојила је бронзану, а у финалном делу истог
такмичења сребрну медаљу. Такође, била је члан
четворочланог тима на 7. Европској математичкој
олимпијади за девојке, где је освојила похвалу.

ЂОРЂЕ ТРИФУНОВИЋ
Син Драгана и Славице, рођен 20. августа
2000. у Ваљеву. Ученик је III-1 одељења обдарених
ученика у математичкој гимназији.
Ове школске године такмичио се у знању
математике и физике. На државном такмичењу из
физике освојио је трећу награду. На међународном
математичком такмичењу ,,Кенгур без граница“
освојио је златну медаљу са максималним бројем
поена и пласирао се у финале. На финалном
такмичењу освојио је још једну златну медаљу. Био
је члан тима Ваљевске гимназије на математичком
турниру ,,Архимедес“ и освојио трећу награду појединачно и другу награду
екипно.

СТЕФАН ЈЕЛИЋ
Син Зорана и Бранке, рођен 9. јануара
2001. године у Ваљеву. Ученик је III-2 одељења
природно-математичког смера. Ове школске
године такмичио се у знању из математике,
географије и физике. Освојио је прво место на
окружном такмичењу из математике. На
републичком такмичењу из математике освојио је
треће место.
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ЕМА УЛЕМЕК
Кћи Мирослава и Марије, рођена 25. јула
2000. Ученица је III-2 одељења природноматематичког смера. Ове године освојила је треће
место
на
Регионалном
такмичењу
научноистраживачких радова из екологије, као и на
републичком такмичењу где је освојила прву награду
(специјална диплома) за рад.

БОГДАН ПАНТЕЛИЋ
Син Косте и Стојанке, рођен је 21. септембра
2000. у Ваљеву. Ученик је III-3 одељења природноматематичког смера. Ове школске године, учествовао је
на републичком такмичењу из географије, где је
освојио III место. Учествовао је и на републичком
такмичењу из хемије.

МАТИЈА УРОШЕВИЋ
Син Милана и Александре, рођен 9. марта
2000. године у Ваљеву. Ученик је III-3 одељења
природно-математичког смера. Ове године се
такмичио на Националној географској олимпијади. На
републичком нивоу освојио је трећу награду.
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ЈАНА МАРКОВИЋ
Кћи Зорана и Славице, рођена 29. јула 2000.
године у Ваљеву.
Ученица је III-4 одељења обдарених ученика у
филолошкој гимназији – енглески језик.
Ове школске године је на републичком
такмичењу из српског језика и језичке културе
одржаном у Тршићу освојила прву награду.
Добитница је стипендије Фондације за
талентоване ученике и студенте града Ваљева. Tакође је
добитница награде „Доситеја“, коју Фонд за младе
таленте Републике Србије додељује ученицима средњих
школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима
у земљи и иностранству.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује се најбоље
пласираном ученику на републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе. Наставничко веће је на седници 16. јуна 2018. ову награду доделило
Јани Марковић.

ЂУРЂИЈА МАРЈАНОВИЋ
Кћи Милована и Милесе, рођена 23. априла
2000. године. Ученица је одељења III-5, двојезичног
смера на француском језику. Ове године на такмичењу
„Кенгур без граница“ освојила је другу награду и
учествовала је на окружном такмичењу из српског
језика. Члан је литерарне и физичке секције.

НЕМАЊА ГРУЈИЧИЋ
Син Драгана и Љиљане, рођен 26. децембра
2001. године у Ваљеву. Ученик је II-1 одељења
ученика обдарених у математичкој гимназији. Ове
школске године такмичио се из математике, физике и
књижевности. На државном такмичењу из физике
освојио је другу награду, а био је учесник и на
републичком
нивоу
такмичења
„Књижевна
олимпијада“.
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САВО ЦВИЈЕТИЋ
Син Ненада и Маријане, рођен 27. јануара 2002.
године. Ученик II-1 одељења обдарених ученика у
математичкој гимназији. Ове школске године је на
државном такмичењу из физике освојио трећу награду.
Учествовао је и на државном такмичењу из математике и
програмирања.

ВУК ОГЊЕНОВИЋ
Син Предрага и Виолете, рођен 30. априла
2001. у Ваљеву. Ученик је II-3 одељења природноматематичког смера. Ове школске године такмичио се
из хемије, рецитовања и књижевности. Учествовао је на
окружном такмичењу из хемије. На општинској смотри
рецитатора „Песниче народа мог“ освојио је четврто
место и учествовао на окружном нивоу такмичења. На
Регионалном такмичењу истраживачких радова
талената Србије по научним дисциплинама, у области
књижевности освојио је трећу награду, док је на
Републичкој смотри освојио прву награду и специјалну диплому за
истраживачки рад, прва награда. Учесник је традиционалне манифестације
Распевана гимназија. Као члан рецитаторске секције наступао је на многим
школским приредбама, књижевним вечерима и свечаностима. Ове године
завршио је и одсек соло певања у МШ „Живорад Грбић“.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује се најбоље
пласираном ученику на Републичкој смотри из области књижевности.
Наставничко веће је на седници 16. јуна 2018. ову награду доделило Вуку
Огњеновићу.

НИКОЛИНА РАДОВАНОВИЋ
Кћи Јована и Жељке, рођена 26. марта 2001. у
Ваљеву. Ученица је II-4 природно-математичког смера.
На такмичењу средњих школа из књижевности у
школској 2017/18. години за најуспешније писмене
задатке на Филолошком факултету у Београду, Друштво
за српски језик и књижевност, Министарство просвете и
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ доделили су јој трећу
награду за писмени задатак на тему Слика света у
поезији Десанке Максимовић. Члан је литерарне секције
и КУД-а „Крушик“.
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МИРЈАНА ЂУКИЋ
Kћи Горана и Тање, рођена 4. фебруара 2002.
године у Ваљеву. Ученица је II-5 одељења обдарених
ученика у филолошкој гимназији. Ове школске године
такмичила се на Републичкој смотри истраживачких
радова и талената из области књижевности и освојила
је прву награду. Члан је литерарне секције, а од ове
године пише и за школски часопис „Гимназијалац“.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује
се најбоље пласираном ученику на Републичкој смотри из
области књижевности. Наставничко веће је на седници 16.
јуна 2018. ову награду доделило Мирјани Ђукић.

ЛЕНКА ЖИВАНОВИЋ
Кћи Викторије и Славољуба, рођена 4. јула
2001. године у Ваљеву. Ученица је II-5 одељења ученика
обдарених у филолошкој гимназији. Ове године се
такмичила на Републичкој смотри истраживачких радова
талената Србије, и из области енглески језик освојила
трећу награду. Од марта 2018. активни је члан Европског
парламента младих Србије, и у периоду од 3 месеца је
била на заседањима у Ваљеву, Београду и Нишу, и такође
је примљена на Националну селекцију у Новом Саду.
Активни је члан позоришне секције на немачком језику,
са којом је на фестивалу у Темишвару извела представу „Професионалац“, са
којом ће у октобру ићи у Франкфурт. У августу месецу ће ићи у камп језика у
Немачкој, захваљујући стипендији Гете института. Члан је и литерарне секције
са којом је била у Сремским Карловцима, на манифестацији Филолошки
сусрети. Ове године учествовала је на размени ученика из Словеније. Од
почетка 2018. носилац је дипломе CAE из енглеског језика.

ДИНКА РАДОСАВЉЕВИЋ
Кћи Миодрага и Мире, рођена 1. фебруара
2002. године у Ваљеву. Ученица је II-5 одељења
обдарених ученика у филолошкој гимназији. Ове
године се такмичила на Књижевној олимпијади и
освојила је друго место, као и друго место на
републичкој смотри истраживачких радова ,,Наука
младима“. На окружном такмичењу у рецитовању
освојила је треће место. Члан је литерарне секције.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на
Књижевној олимпијади. Наставничко веће је на седници 16. јуна 2018. ову
награду доделило Динки Радосављевић.
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УРОШ УРОШЕВИЋ
Син Милована и Љиљане, рођен 8. априла
2001. у Ваљеву. Ученик је II-5 одељења ученика
обдарених у филолошкој гимназији. На републичком
такмичењу у знању латинског језика освојио је друго
место. Учествовао и на окружном такмичењу из
српског језика и језичке културе.

ПАВЛЕ ИГЊАТОВИЋ
Син Драгана и Зорице, рођен 16. марта 2001.
године у Ваљеву. Ученик је II-7 одељења друштвенојезичког смера. На Републичкој смотри истраживачких
радова талената Србије, одржаној у Чачку освојио је у
укупном збиру трећу, а у категорији истраживачких
радова из историје прву награду. На међународном
такмичењу из математике „Кенгур без граница“ освојио
је сребрну медаљу и пласирао се на финале истог
такмичења. Члан је новинарске секције и дебатног
клуба. Такође је и члан ансамбла народних игара
„Абрашевић“ из Ваљева, и полазник семинара историје у Истраживачкој
станици Петница.

АНА СТАНОЈЕВИЋ
Kћи Милосава и Гордане, рођена 5. јануара
2001. године. Ученица је одељења II-7 друштвенојезичког смера. Ове школске године на такмичењу
„Књижевна олимпијада“ освојила је прву награду на
окружном нивоу, док је на републичком нивоу
такмичења освојила другу награду.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на
Књижевној олимпијади. Наставничко веће је на
седници 16. јуна 2018. ову награду доделило Ани
Станојевић.
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ЈАНКО ЂУРИЋ
Син Јована и Јелене, рођен 19. јануара 2003.
године у Ваљеву. Ученик је I-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године такмичио се из
математике и физике. Пласирао се на државно
такмичење из математике као и на окружно
такмичење из физике. Освојио је похвалу на
математичкој смотри „Архимедес“ и трећу награду
на „Интеграл куп“ такмичењу. Крајем јуна ове
године учествоваће на такмичењу математичких
гимназија „МГ куп“. Похађа семинар астрономије у
„ИС Петница“. Члан је астрономске групе друштва
истраживача „Владимир Мандић – Манда“.

ЈЕЛИСАВЕТА НЕНАДОВИЋ
Кћи Слободана и Зорице, рођена 13. септембра
2002. године у Ваљеву. Ученица је I-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове школске године освојила
је прву награду за рад, а свеукупну другу награду на
Регионалној смотри талената у Лозници као и другу
награду за рад, а свеукупну трећу награду на
Републичкој смотри талената у Чачку из енглеског
језика. Учествовала је на математичком такмичењу
„Интеграл куп“.

КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ
Кћи Рада и Сузане, рођена 14. маја 2002. године
у Ваљеву. Ученица је I-1 одељења ученика обдарених за
математику. Ове школске године освојила је свеукупну
трећу награду на Регионалној смотри талената у
Лозници. Освојила је и свеукупну трећу награду на
Републичкој смотри талената у Чачку из математике.
Учествовала је на републичком такмичењу из физике,
као и на окружном тамичењу из књижевности.
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ДАВИД РАО
Син Јиан Бина и Соње, рођен 17. јула 2002.
године у Ваљеву. Ученик је I-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове школске године
такмичио се из информатике. Освојио је треће место
на Регионалној смотри младих талената, а на
Републичкој смотри у Чачку такође треће место из
области информатике и прву награду у категорији
радова из информатике.

НИНА МАРОВИЋ
Кћи Александра и Милене Маровић, рођена 25.
марта 2002. године у Ваљеву, ученица I-5 разреда
двојезичног одељења. Добитник је треће награде за
најбољу мушку улогу на Позоришном фестивала у
Новом Саду. Ученица је са позоришном секцијом на
немачком језику учествовала на Позоришном
фестивалу младих на немачком језику у Темишвару,
играјући представу „Der Professionelle“.

СОФИЈА ЈАНЕВСКА
Кћи Југослава и Милице, рођена 9. септембра
2003. Ученица је VIII-1 одељења ученика обдарених за
математику. Ове школске године је учествовала на
такмичењу „Кенгур без граница“ где јој је додељена
похвала, била је финалиста дописне олимпијаде
Архимедес, где јој је такође додељена похвала, а на
републичком
такмичењу
младих
композитора
ФЕДЕМУС освојила је прву награду.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
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ЛАЗАР ЈЕВТОВИЋ
Син Алексе и Јелене, рођен 22. јула 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. У овој школској години
освојио је другу награду на првенству Основних школа
Републике Србије у математици („Архимедес“). На
финалном такмичењу „Кенгур без граница“ освојио је
трећу награду. Освојио је трећу награду на такмичењу
„Интеграл куп“. Из физике је освојио другу награду на
општинском и трећу на окружном такмичењу.
Учествовао је на такмичењу из хемије и освојио трећу
награду на Окружном такмичењу.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ
Син Горана и Славице, рођен 1. јула 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године учествовао је на
Републичкој смотри младих талената из енглеског
језика. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

БОГДАН МИЛОВАНОВИЋ
Син Светлане и Јована, рођен 11. јуна 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године такмичио се из
математике и физике до окружног нивоа, учествовао
на републичком такмичењу у пливању и у кросу.
Такође је учествовао на математичком такмичењу
,,Kенгур без граница“. Бави се ватерполом, игра за ВК
Валис на позицији голмана.
Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“.
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МАТИЈА МИЛОВАНОВИЋ
Син Светлане и Јована, рођен 11. јуна 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године такмичио се из
математике и физике до окружног нивоа, учествовао
на републичком такмичењу у пливању и у кросу. На
математичком такмичењу,,Кенгур без граница“
освојио је похвалу. Учесник је и Републичке смотре
талената у области физике. Бави се ватерполом, игра
за ВК Валис.
Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“.

РЕЉА МИЛОВИЋ
Син Дарка и Сање, рођен 13. августа 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Прошле школске године
учествовао је на републичком такмичењу из физике, на
окружном такмичењу из математике и на окружном
такмичењу из програмирања. На Регионалној смотри
талената освојио је другу награду из физике.
Учествовао је на такмичењу „Кенгур без граница“, и
освојио је похвалу.
Ове школске године на републичком
такмичењу из математике освојио је другу награду, и
учествовао је на српској математичкој олимпијади. На републичком
такмичењу из информатике, освојио је похвалу. Учествовао је на такмичењу
„Кенгур без граница“, и освојио је похвалу. Од 25. јуна до 30. јуна такмичиће
се на Математичком купу у Београду.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

ИВАНА МИЛОШЕВИЋ
Ивана Милошевић, кћи Зорана и Наташе,
рођена 3. октобра 2003. Ученица је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове школске године
је остварила значајне резултате из физике и
матетамтике. На републичком такмичењу из физике
освојила је похвалу. На Републичкој смотри талената у
Чачку освојила је прву укупну награду као и прву
награду у категорији истраживачких радова.
Ђак је генерације и носилац дипломе „Вук Караџић“.
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ДРАГАНА ПЕРИЋ
Кћи Горана и Слађане, рођена 10. августа
2003. године у Ваљеву. Ученица је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове године је
учествовала на регионалној смотри талената из
енглеског језика. Прошле године је на окружном
такмичењу из физике освојила похвалу и из хемије
другу награду и учествовала је на регионалној смотри
талената из информатике. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“.

ЛУКА ЦВЕТИНОВИЋ
Син Животе и Славице, рођен 31. октобра
2003. године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Претходне школске
године учествовао је на републичком такмичењу из
физике. На Регионалној смотри талената освојио је
другу награду из физике. Учествовао је на такмичењу
„Кенгур без граница“. Освојио је другу награду на
такмичењу „Интеграл куп“. Ове школске године на
Републичком такмичењу из физике освојио ја похвалу.
На Регионалној смотри талената освојио је другу
награду из физике, а на Републичкој смотри освојио је
прво место у категорији истраживачких радова. Учествовао је на такмичењу
„Кенгур без граница“. Освојио је трећу награду на такмичењу „Интеграл куп“.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

САРА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Кћи Милоја и Ане, рођена 19. маја 2004. у
Ваљеву. Ученица је VII-1 одељења ученика обдарених
за математику. Ове школске године учествовала је на
такмичењима из математике и физике. На окружном
такмичењу из математике освојила је другу награду и
пласирала се на републичко такмичење. На окружном
такмичењу из физике освојила је прву награду, док је
на републичком такмичењу освојила трећу награду.
Ученица је петог разреда МШ „Живорад
Грбић“, клавирског одсека, где такође постиже
запажене резултате.
Активно се бави одбојком и члан је клуба ЖОК Ваљево.
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
VII-1
Милосављевић Сара – физика, математика
Матић Јана – физика
Васић Марија – математика
Павловић Богдан – физика
Марковић Марко – физика, математика
Грујичић Стефан – физика, математика
Марковић Лена – математика
Николић Никола – математика
VIII-1
Јевтовић Лазар – математика, физика, хемија
Цветиновић Лука – математика, физика, хемија
Милошевић Ивана – физика, хемија, математика
Миловић Реља – физика, математика
Миловановић Матија – физика, математика, крос, пливање
Марковић Ђорђе – физика, математика, енглески језик
Тошић Милан – физика, математика
Ракић Лука – физика, крос
Ђурић Лазар – физика, математика, крос
Нићифоровић Стефан – физика, математика
Станковић Петар – физика, математика
Миловановић Богдан – физика, математика, крос, пливање
Јаневски Софија – математика, музичка секција
Перић Драгана – математика, енглески језик, крос
Радојичић Никола – енглески језик
Аврамовић Софија – енглески језик
Лазић Анђела – пливање
I–1
Цветиновић Добрица – математика
Ђурић Јанко – математика
Петровић Катарина – физика, математика
Рао Давид – информатика
Ненадовић Јелисавета – енглески језик
Радојичић Никола – историја
Божић Милица – математика
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I-2
Томић Оливера – математика, физика
Глишић Софија – латински језик
Јелесијевић Сања – српски језик
I-3
Даниловић Марија – српски језик
Гавриловић Јована – српски језик
Јовановић Петар – географија
I-5
Ивановић Андријана – биологија, српски језик, латински језик
Кркељић Лука – географија, Фестивал школског театра
Маровић Нина – Фестивалу позоришта на страним језицима
I-6
Лукић Катарина – српски језик
Мирковић Катарина – књижевна Олимпијада
I-7
Табаковић Младен – географија
II-1
Тимотић Михаило – математика, физика, информатика
Јовановић Ђорђе – физика
Цвијетић Саво – математика, физика, информатика
Ненадовић Никола – математика, физика
Грујичић Немања – физика, књижевност
II-2
Вишић Милица – математика, биологија, српски језик, књижевност
Ђукнић Стефан – стони тенис
Ћесаревић Милан – стони тенис
II-3
Гођевац Урош – хемија
Огњеновић Вук– књижевност
Бошковић Јована – књижевност
Живановић Јована – књижевност
Савковић Јована – српски језик
II-4
Радовановић Николина – књижевност за најуспешнији писмени задатак
Радосављевић Наталија Нађа – литерарни конкурс „Доситеј Обрадовић“
Видић Новак – стони тенис
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II-5
Ђукић Мирјана – књижевност
Радосављевић Динка – књижевност
Живановић Ленка – енглески језик
Урошевић Урош – латински језик
II-6
Андрић Ђурђа – књижевност, латински језик
Вуковић Доротеја – Драмски студио
II-7
Станојевић Ана – књижевност
Игњатовић Павле – историја, математика
Манојловић Никола – књижевност
Јевтић Катарина – српски језик
III-1
Матић Нина – математика, физика
Трифуновић Ђорђе – физика, математика
Миловановић Милош – информатика, математика
Дамњановић Никола – физика
Мишковић Анђела – математика
Станковић Александар – математика
III-2
Jелић Стефан – математика
Јеремић Филип – републички литерарни конкурс
Лазић Марија – екологија
Ђукић Марија – екологија
Марковић Младен – екологија
Улемек Ема – екологија
Петровић Вук – хемија
III-3
Ускоковић Вељко – географија, Фестивалу позоришта на страним
језицима, Фестивал школског театра, Драмски студио
Пантелић Богдан – хемија, географија
Урошевић Матија – географија
III-4
Марковић Јана – српски језик
Жујовић Невена – књижевност
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III-5
Пантелић Милица – финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
Марјановић Ђурђија – математика
Јанковић Давид – Фестивалу позоришта на страним језицима
IV-1
Додовић Матија – математика, физика
Бадовинац Богдан – математика, кошарка
Дамњановић Филип – математика, музичка секција, хор
Огњеновић Мариja – математика, атлетика, рецитаторсика секција
Станојловић Филип – математика
Радосављевић Ана – крос, енглески језик, атлетика
Веселиновић Борко – енглески језик
Арсенијевић Вукан – енглески језик, мали фудбал, литерарна секција,
рецитаторска секција, музичка секција, хор
Павловић Филип – кошарка, атлетика
Лукић Милан – пливање
Милинковић Иван – литерарна секција
Лазић Немања – српски језик
IV-2
Андрић Александра – социологија, литерарна секција, математика
Бошковић Милан – биологија, литерарна секција, математика
Брадоњић Ђорђе – мали фудбал, математика
Весић Весна – математика
Гаврић Сава – математика
Гајић Катарина – математика
Глогиња Марко – литерарна секција, математика, музичка секција, хор
Димитријевић Алекса – математика, социологија
Ерчевић Ана – биологија, математика
Јанкелин Марта – математика
Јовановић Јован – математика
Крстић Александар – биологија, књижевност, хемија, социологија,
литерарна секција, математика
Лескур Андреа – енглески језик, кошарка, новинарска секција,
литерарна секција, математика, српски језик
Петровић Лука – кошарка, математика
Радојевић Урош – математика
Савић Анђела – кошарка, математика
Спасенић Ђурђа – литерарна секција, математика
Станковић Матеја – математика
Стојаковић Милица – математика
Чулић Марија – енглески језик, новинарска секција, математика
Чолић Нина – литерарна секција, математика
Тадић Марија – математика
Ћосић Немања – математика
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IV-3
Крунић Стефан – књижевност, немачки језик, новинарска секција,
социолошка, географска, литерарна секција, волонтерски рад
Вујић Емилија – мали фудбал, кошарка
Андрић Божица – крос, пливање, немачки језик
Ћенисић Бошко – крос, кошарка, социолошка секција, немачки језик,
географска секција
Јеремић Лука – крос, кошарка
Лазић Соња – енглески језик, пливање, музичка секција, хор
Стојановић Алекса – енглески језик, немачки језик
Јовановић Јелена – руски језик, књижевност
Марковић Љубица – енглески језик, социолошка секција, немачки
језик, хемија, музичка секција, хор
Шаренац Марко – кошарка, одбојка
Ђурић Урош – кошарка, волонтерски рад
Јанковић Немања – рукомет, волонтерски рад, социолошка секција
Марковић Матеја – кошарка
Мијаиловић Урош – рукомет, волонтерски рад
Ђурђевић Огњен – волонтерски рад
Петрић Вања – одбојка
Томић Александра – социолошка секција, немачки језик
Цветковић Исидора – хемија
Мазић Данило – социолошка секција
IV-4
Адамовић Тамара – новинарска секција
Аџић Ана – новинарска секција
Бутарац Силвија – новинарска секција
Вујић Милица – књижевност, новинарска секција, енглески језик
Вучићевић Милица – енглески језик, новинарска секција
Дамњановић Тара – новинарска секција
Драгојловић Наташа – пливање, новинарска секција
Ђекић Доротеја – српски језик, енглески језик, новинарска секција
Елек Матија – новинарска секција
Живковић Денис – новинарска секција
Лoнчар Јелена – књижевност, енглески језик, немачки језик, новинарска,
литерарна, социолошка, рецитаторска секција, Драмски студио
Марић Богдан – новинарска секција, енглески језик
Матић Марко – новинарска секција.
Пантић Жељка – енглески језик, новинарска секција
Ранковић Лина – енглески језик, новинарска секција
Рафаиловић Бојана – енглески језик, новинарска секција
Ристовић Нина – енглески језик, немачки језик, новинарска секција,
Драмски студио
Симић Алекса – енглески језик, новинарска секција, социолошка
секција, Драмски студио
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Селенић Ксенија – српски језик, књижевност, енглески језик, новинарска
Тешић Анђела – српски језик, енглески језик, новинарска, литерарна,
рецитаторска секција, Драмски студио, музичка секција, хор
Ћирић Анђела – италијански језик, новинарска секција, енглески језик
Павловић Андријана – новинарска секција
IV-5
Добрашиновић Дуња – француски језик, новинарска, рецитаторска секција
Андрић Маријана – француски језик
Симунић Ања – француски језик, новинарска секција
Ћирић Милош – немачки језик, хуманитарни рад
Николић Филип – немачки језик
Ћирић Михаило – немачки језик, хуманитарни рад
Милошевић Кристина – биологија
Вићић Невена – новинарска секција, немачки језик, литерарна секција
Перић Катарина – социолошка секција, литерарна секција
Ђорђић Коста – литерарна секција, рецитаторска секција, новинарска
Миливојевић Неда – кошарка
Бобовац Тамара – новинарска секциja
IV-6
Мијаиловић Јована – крос, новинарска секција, шпански језик,
енглески језик, атлетика
Панић Бојана – социолошка секција, новинарска секција
Радојевић Данијела – енлески језик
Јевтић Кристина – немачки језик, новинарска секција, литерарна
секција, географска секција, историјска секција
Вранеш Ана – италијански језик, географска секција
Катић Нина – енглески, кошарка, мали фудбал, новинарска, историјска,
социолошка, литерарна, географска секција, фото секција
Петровић Алекса – енглески језик, географска секција
Голубовић Маријана – руски језик
Стојановић Милош – руски језик, социолошка секција
Челић Бојана – одбојка, социолошка секција
Сировљевић Јована – одбојка, атлетика, новинарска, географска секција
Живковић Марија – одбојка, новинарска секција, географска секција
Бељић Тамара – одбојка, новинарска секција, географска секција
Станковић Иван – кошарка, географска секција, историјска секција
Снегић Михајло – мали фудбал, географска секција, историјска секција
Табић Ивана – aтлетика, географска секција
Перишић Теодора – атлетика, географска секција, пливање
Савковић Михаило – новинарска, социолошка, географска, историјска
секција, немачки језик
Филиповић Милица – социолошка, новинарска, географска, историјска секција
Марковић Тамара – географска, историјска, новинарска секција, немачки језик
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Ђурђевић Марија – географска секција
Срећковић Аница – географска секција
IV-7
Милановић Лука – енглески језик, фото секција
Палавестрић Јелена – биологија,одбојка
Глигоријевић Андрија – крос, мали фудбал
Мркоњић Јелена – енлески језик
Димитријевић Антоније – математика, кошарка
Томашевић Ђорђе – мали фудбал
Ћировић Стефан – мали фудбал
Срећковић Тамара – одбојка
Алексић Андријана – одбојка
Копривица Магдалена – одбојка
Јелић Алекса – кошарка
Прокић Матеа – фото-секцијa
Томић Марија – књижевност
Радовић Душан – музичка секција, хор
Стајић Игор – Ђачки парламент
Живковић Филип – литерарна секција

ПОХВАЛЕ
VII-1
Марковић Марко – информатика
Грујичић Стефан – информатика
Матић Јана – математика
Павловић Богдан – математика, информатика
Матић Стефан – физика, математика, информатика
Васић Марија – физика
Брозек Александар – физика, хемија, биологија, информатика
Марковић Лена – физика
Шибалић Новак – физика, хемија
Николић Никола – физика, информатика
Радмиловић Катарина – физика, хемија, математика
Бирчанин Алекса – хемија
I-1
Божић Милица – хор
Вуковић Михаило – физика
Гајић Вељко – математика, физика
Ђурић Јанко – физика, енглески језик, фото секција
Марјановић Стеван – математика, информатика, литерарна секција
Ненадовић Јелисавета – физика
Павловић Михајло – математика, физика
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Петровић Катарина – књижевност
Радојичић Никола – физика, историја
Цветиновић Добрица – физика, информатика
I-2
Алексић Теодора – хор
Грачанин Дина – хор
Ерчић Софија – хор
Кристић Матија – биологија
Матић Давид – математика
Петровић Сања – новинарска, литерарна, географска
Ранковић Андреј – хор, музичка секција
Станковић Андријана –латински језик, новинарска
I-3
Гачић Богдан – математика, географска секција, биологија, музичка секција
Гавриловић Јована – математика
Даниловић Марија – математика, биологија
Ђорђевић Јелена – географска секција
Јовановић Петар – географска секција
Марић Валентина – српски језик
Мијатовић Тина – хор
Обреновић Нина – математика
Петровић Василије – хор, музичка секција
Петровић Ђорђе – биологија
Поповић Катарина – српски језик
Ракић Сара – хор, географска секција
Савић Немања – математика, географска секција, хор
Стевановић Кристина – српски језик, географска секција
Симић Данијела – географска секција
Срећковић Сергеј – хор
Стевановић Кристина – географска секција
Шљиваковић Сара – хор
Штулић Лидија – хор, музичка секција
I-4
Благојевић Исидора – енглески језик
Божић Душан – енглески језик
Видојковић Кристина – енглески језик
Гавриловић Анђела – енглески језик
Гладовић Николина – хор
Дукић Лана – српски језик, енглески језик
Каљевић Анђела – новинарска
Мићић Исидора – енглески језик, хор
Пантовић Урош – енглески језик
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Пољаница Ивана – енглески језик, хор, музичка секција
Филиповић Ангелина – фото секција
Селенић Теодора – српски језик
I-5
Аврамовић Митар – француски језик, хор, музичка секција
Андрић Николина – новинарска, литерарна
Беловуковић Тијана – новинарска, француски језик
Васић Дуња – литерарна секција, француски језик
Вујић Милица – биологија, француски језик
Ивановић Андријана – немачки језик
Каљевић Анђела – француски језик
Кркељић Лука – историја
Лукић Милица – књижевност, литерарна, новинарска, француски језик
Лукић Катарина – биологија, српски језик
Манојловић Антоније – француски језик, хор, музичка секција
Марковић Александра – књижевност, новинарска, француски језик
Марковић Милица – новинарска
Маровић Нина – новинарска
Мирковић Лана – француски језик
Радојевић Тина – хор, новинарска
Рајевац Анђелка – новинарска
Ралетић Милица – француски језик, новинарска
Стојановић Ања – хор
Павловић Момчило – новинарска
Стојановић Тамара – литерарна
I-6
Драјић Невена – хор
Рафајловић Ања – латински језик, хор
Јанковић Катарина – српски језик
Лукић Катарина – српски језик, хор
Спасојевић Николина – хор
Спасојевић Наталија – хор
Миловановић Марија – музичка секција
I-7
Васиљевић Катарина – атлетика
Ђурђевић Душан – географска секција
Јовановић Филип – географска секција
Лукић Нина – географска секција, хор
Маринковић Анастасија – хор
Суботић Милица – кошарка
Табаковић Младен – географска секција
Ускоковић Кристина – литерарна секција
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II-1
Грујичић Немања – литерарна секција
Жујовић Лазар – физика, информатика, музичка секција
Јовановић Ђорђе – математика, информатика
Лукић Никола – информатика
Малешевић Матија – мали фудбал
Максимовић Јелисавета – фото секција
Маринковић Бобан – српски језик
Милосављевић Андреј – кошарка
Ненадовић Никола – информатика
Обрадовић Илија – физика
Радосављевић Марко – информатика
Ранковић Анђела – кошарка, крос
Станковић Лазар – физика
Славић Дарко – кошарка
Филиповић Стефан – пливање
II-2
Аџић Катарина – географска секција, новинарска
Бранковић Кристина – географска секција
Бошковић Ана – српски језик
Вујић Јанко – географска секција
Гавриловић Јелена – српски језик
Ђурић Јана – географска секција, дебатни клуб
Ђурђевић Ленка – географска секција
Јаковљевић Растко – географска секција
Јанкелин Јаков – географска секција
Јоцић Милица – кошарка, атлетика
Максимовић Јелисавета – географска секција, фото секција
Мишић Тијана – музичка секција, географска секција
Новковић Ивана – географска секција, новинарска
Омеровић Иван – географска секција
Петровић Лука – географска секција
Ранковић Дубравка – географска секција
Рафаиловић Бојан – биологија
Стојановић Марта – географска секција
Тимотић Невена – географска секција
Ћесаревић Милан – географска секција
Штулић Дуња – литерарна, географска секција
II-3
Бошковић Иван – књижевност
Гођевац Урош – хемија, српски језик
Дашковић Јован – српски језик
Живановић Александра – хор
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Марковић Милош – одбојка
Матић Предраг – одбојка
Милићевић Дука – кошарка, књижевност
Марковић Анђела – књижевност
Мијаиловић Матија – енглески језик
Мијаиловић Матија – српски језик
Огњеновић Вук – хемија, Смотра рецитатора, музичка секција
Павловић Крсман – крос, кошарка
Параментић Јана – фото секција
Рабат Марко – математика
Савковић Јована – биологија, српски језик
Филиповић Андријана – хор
II-4
Арсенић Ива – географска секција, литерарана секција
Божанић Јулија – енглески језик
Видић Новак – математика, литерарана секција
Вујић Јована – литерарана секција
Косић Ана – биологија, литерарна секција
Меденица Јована – кошарка, географска секција
Милановић Ана – литерарна секција
Младеновић Катарина – математика, литерарна секција, географска секција
Марковић Марко – математика
Недељковић Михаило – српски језик, Смотра рецитатора, литерарна секција
Павловић Николета – енглески језик, географска секција
Радовић Сања – фото секција
Ружичић Неда – биологија
Симић Нина – музичка секција
Урошевић Ђорђе – српски језик, литерарана секција
Ана Косић – похвала на литерарном конкурсу „Доситеј Обрадовић“
II-5
Бранковић Јована – енглески језик, новинарска секција
Бирташевић Мина – енглески језик, новинарска секција
Вујовић Милица – литерарна, енглески језик
Ђукић Мирјана – новинарска, литерарна, одбојка, енглески језик
Живановћ Ленка – литерарна секција, дебатни клуб, енглески језик
Јанкићевић Ања – француски језик, енглески језик
Лукић Анђела – енглески језик
Милошевић Катарина – литерарна секција, кошарка, атлетика
Мишковић Сара – енглески језик
Марковић Теодора – француски језик, енглески језик
Мајсторовић Ивана – енглески језик
Николић Наталија – француски језик, енглески језик
Радосављевић Динка – рецитовање, новинарска, литерарна секција,
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енглески језик
Радовић Сања – одбојка, литерарна, енглески језик, фото секција
Срећковић Анђела – литерарна, дебатни клуб, енглески језик
Трифковић Александар – енглески језик
Џукић Сара – енглески језик
Урошевић Урош – српски језик
II-6
Аврамовић Марина – француски језик, литерарна секција
Андрић Ђурђа – француски језик, географска секција
Вуковић Доротеја – рецитаторска
Вуксановић Растко – француски језик
Вулетић Анастасија Ив – литерарана секција
Голубовић Јован – француски језик, новинарска секција
Драгојевић Марина – француски језик
Зарић Јована – француски језик, географска секција, новинарска
секција, хор
Савић Софија – географска секција, новинарска секција
Старчевић Невена – француски језик, атлетика
Спасојевић Тамара – рецитаторска, новинарска секција, хор
Томић Мина – француски језик, литерарна, новинарска секција
II-7
Белушевић Марко – географска секција
Бранковић Дарија – музичка секција
Игњатовић Павле – српски језик, енглески језик, новинарска секција,
дебатни клуб, литерарна секција
Лазаревић Јаков – српски језик
Јевтић Катарина – српски језик
Станојевић Ана – српски језик, новинарска секција
Никић Немања – географска секција
Цупаћ Стојан – географска секција
Павловић Немања – географска секција
Петровић Андријана – кошарка
Нојић Лена – енглески језик
Тодосић Матија – новинарска, дебатни клуб, географска секција, кошарка
Павловић Немања – дебатни клуб
Станковић Милица – енглески језик, новинарска, географска секција
Ранковић Марија – енглески језик, рецитаторска секција
III-1
Грачанин Ђорђе – литерарана секција
Даниловић Никола – физика
Миловановић Милош – информатика
Пиргић Данко – фото секција
Стојаковић Иван – музичка секција
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III-2
Васиљевић Антонија – математика
Вишњић Петар – историја
Дукић Дуња – биологија, хор, музичка секција
Јелић Стефан – физика, географска секција
Јеремић Филип – одбојка, географска секција
Кушаковић Сандра – биологија
Марковић Младен – екологија
Марковић Новица – крос
Матић Јана – хор, музичка секција
Митровић Магдалена – биологија, хор, музичка секција
Петровић Вук – математика, хемија
Попара Ђорђе – математика, географска секција
Радовановић Бојан – хор, музичка секција, историја
Радојичић Мирко – крос
Ранковић Тамара – хор, музичка секција
Стефановић Марија – биологија, хемија
Спасојевић Никола – кошарка
Урошевић Катарина – хор, музичка секција
Штулић Јелена – хор, музичка секција
III-3
Аничић Мина – географска секција
Богдановић Јована – француски језик
Ђермановић Дамјан – географска секција
Јеремић Лазар – географска секција
Јевтовић Ања – фото секција, географска секција
Милићевић Марија – географска секција
Новаковић Мирослав – географска секција
Пантелић Марко – географска секција
Поповић Дуња – фото секција, енглески језик
Ранковић Софија – фото секција
Станојевић Дуња – кошарка, географска секција
Симић Стефан – енглески језик
Смолчић Тамара – енглески језик
Стојнић Соња – француски језик, фото секција
Урошевић Матија – кошарка
Урошевић Јована – географска секција
Ускоковић Вељко – математика, физика, биологија, дебатни клуб,
Ђачки парламент
Чоловић Александар – географска секција
Шујдовић Немања – дебатни клуб
III-4
Марковић Јана – енглески језик, француски језик
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Јосиповић Исидора – фото секција
Лазић Алекса – музичка секција
Стјепановић Нађа – енглески језик
Миловановић Марија – енглески језик
III-5
Жујовић Невена – лингвистичка секција, литерарна секција
Златановић Милица – енглески језик, хор
Јелисијевић Сара – енглески језик
Матић Магдалена – литерарна секција
Максимовић Ана – немачки језик
Марјановић Ђурђија – српски језик, Ђачки парламент, француски
језик, литерарна секција
Мирић Андријана – француски језик
Пантелић Милица – немачки језик
III-6
Васиљевић Софија – кошарка
Којић Петар – атлетика, хор
Малиџан Николина – хор
Митровић Теодора – књижевност, литерарана секција, хор
Радивојевић Бојана – хор
Радовановић Тамара – хор
Станковић Душан – атлетика
Стојковић Жељко – атлетика
Симанић Лука – кошарка
III-7
Ђерић Љубица – хор
Марина Петаковић – књижевност, хор
Момић Наталија – хор
Недић Синиша – Распевана гимназија, хор
Пајић Урош – хор
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професор

професор

професор

професор

4. БЕЛИЋ МИЛОРАД

КОВАЧЕВИЋ
РАДИША

ЈОВАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ

5.

6.

професор

ЦРНОБРЊА
ОЛИВЕРА

8.

професор

7. ВАШ ВЕРА

3.

ЈОВАНОВИЋ
СТАНИЦА

професор
Геометрија: I-1
Нумеричка математика: IV-1

НАСТАВА
(РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ)

РАЗ.
СТА.

36 Физика: I-1,3-7; III-2,5

Српски језик и књижевност:
II-1,2,3
37
Књижевност: IV-4
Реторика и беседништво: IV-4

38 Хемија: I-3,4,6,7; II-4,5,7; III-2; IV-3

39

Историја: I-6,7; II-5-7; III-2,3;
IV-6,7
Рачунарство и информатика: II-1;
IV-1,2,5
38
Програмирање и програмски језици:
IV-1

I-1

IV-4

IV-5

39 Математика: I-4; II-3,5; III-6; IV-3,7 II-3

17

41

ЗАНИМА- ГОД
ЊЕ
РС

професор

АНДРИЋ др
ВОЈИСЛАВ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

2. ПРЕДРАГ ЈЕВТИЋ

1.

Ред.
бр.

НАСТАВНИ КАДАР

Директор школе од 7. 5. 2018.

Директор школе до 6. 5. 2018.

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ
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НИКОЛИЋ
СВЕТЛАНА

професор

професор

професор

професор

14. РАДИЋ ЈАСМИНА

професор

професор

17. РАКИЋ МИРЈАНА

МИЛИСАВЉЕВИЋ
мр МИЛЕНА

ЂУРЂЕВИЋ
СНЕЖАНА

18.

19.

професор

професор

16.

СТАНОЈЕВИЋ
МОМИР

15. КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ професор

13.

МАРИНКОВИЋ
ТАТЈАНА

12. НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР професор

11. ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА професор

10.

9. ТОМИЋ ИВАНКА

Географија: I-2,3,6,7; II-3,6,7;
III-5-7

II-2

IV-6

III-3

I-2

У Ваљевској гимназији запослен са
40% радног времена

Помоћник директора 40%, стручни
сарадник – психолог 20%

26

30

Физичко васпитање: VIII-1; II-1,3;
IV-1-7

IV-3

Француски језик: IV-2
У Ваљевској гимназији запослена са
Латински језик: I-2,3,6,7; II-5,6
77% радног времена
Српски језик и књижевност: II-4,6;
27 IV-1,2
II-5
Књижевност: II-5

30 Хемија: I-1,2,5; II-2,6; III-1,3; IV-2

Рачунарство и информатика: III-1
33 Програмирање и програмски
језици: III-1

33 Енглески језик: II-4,7; IV-2,3,4,6

33 Енглески језик: I-1,4; III-4

34

34 Психологија: II-1,4,6; III-4

35 Математика: I-7; II-2,6; III-3,5

Анализа са алгебром: IV-1
36 Математика: I-2; II-6; III-5
Вероватноћа и статистика: IV-1
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професор

професор

професор

ГРАЧАНИН
ДРАГИЦА

МАРИНКОВИЋ
БИЉАНА

ГОЛУБОВИЋ
ДАНИЈЕЛА

27.

28.

29.

педагог

МОМЧИЛОВИЋ
ЈАСМИНА

професор

професор

професор

I-3

Грађанско васпитање: I-5; II-1,4;
III-5; IV-1-4,6,7

Латински језик: III-4
21 Француски језик: I-5,7; III-3,4,5
Грађанско васпитање: I-5; II-6
Српски језик: IV-4
21 Српски језик и књижевност: II-7;
IV-5,6

22 Немачки језик: I-2,6; III-2-4

24

II-7

III-4

Француски језик: VII-1; I-3,4;
24 II-3,7; III-7
I-4
Латински језик: I-4,5
Немачки језик: VIII-1; II-4-6; IV-2,4
24
II-4
Грађанско васпитање: II-6; IV-5

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

25 Физика: VII-1; VIII-1

25 Психологија: II-2,3,7

психолог

професор

25 Биологија: I-2,3,5,6,7; II-2,3,4,6,7

професор

26.

23.

УРОШЕВИЋ
СНЕЖАНА
ТАНАСИЈЕВИЋ
24. ВУКСАНОВИЋ
БИЉАНА
МИРКОВИЋ
25.
КАТАРИНА

22. НИНКОВИЋ МИЛКА

МИЛОВАНОВИЋ
20. АВРАМОВИЋ
ВЕРИЦА
АВРАМОВИЋ
21.
ГОРДАНА

У Ваљевској гимназији запослена са
70% радног времена

Стручни сарадник – педагог 55%,
библиотекар 20%

Ангажована по уговору о извођењу
наставе

Стручни сарадник – психолог 80%
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професор

професор

професор

професор

ДАШКОВИЋ
34. МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

35. НЕШКОВИЋ НАДА

ЈЕВТИЋ
АЛЕКСАНДРА

МАЈСТОРОВИЋ
МИЛКА

36.

37.

38. ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА професор

33.

професор

професор

32. КРИСТИЋ НАТАША

МАРИЈАНАЦ
СЛАЂАНА

професор

31. ИЛЧИЋ МИЛА

30. ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН професор

Рачунарство и информатика: I-2;
II-2,6,7; III-2,3,7

Српски језик и књижевност: I-6;
III-2,3,5
19
Српски језик: I-4
Увод у општу лингвистику: IV-4

19 Географија: I-1,4; III-2,3

19

19 Биологија: VII-1; III-4-7

I-6

III-7

Географија: II-5
20 Грађанско васпитање: VIII-1; I-1,4;
III-1-4,6,7
Ликовна култура: I-2-7; II-2-7;
IV-4-7
19
I-5
Грађанско васпитање: I-2,3,6,7;
II-2,3,4,7
Руски језик: I-2,6; II-3,7; III-3,7;
19
IV-3,6
Анализа са алгебром: I-1
Линеарна алгебра са аналитичком
19 геометријом: III-1
IV-2
Математика: IV-2
Рачунарство и информатика: II-6

20 Физичко васпитање: II-2,4-7; III-1-5 II-6

У Ваљевској гимназији запослена са
40% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
50% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
79%

У Ваљевској гимназији запослена са
30% радног времена
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професор

професор

професор

44. ГЊАТО САЊА

45. НОВОСЕЛ АНИТА

ДОМАНОВИЋ
БИЉАНА

49. ЛУКИЋ НЕВЕН

47.

БУДИМИРОВИЋ
НЕНАД
ЈЕВТИЋ
48. СТОЈАНОВИЋ
БРАНКА

46.

професор

IV-7

У Ваљевској гимназији запослен са
50% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
85% радног времена

17

16

У Ваљевској гимназији запослена са
65% радног времена
У Ваљевској гимназији запослен са
70% радног времена

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

У Ваљевској гимназији запослена са
30% радног времена

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

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

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

Српски језик и књижевност: I-3,7;
I-7
III-4,6
Информатика и рачунарство: VII-1; I-1
У Ваљевској гимназији запослена са
18 Техничко и информатичко
45% радног времена
образовање: VII-1
Енглески језик: VII-1; I-5,7;
17
III-5
III-1,2,4,5
18

16

професор

43. ЕРЧИЋ БИЉАНА

18 Енглески језик: I-2,3,6; III-3,6,7

професор

професор

САБОТКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР

42.

Француски језик: VIII-1; II-5,6;
18 IV-5,7,
Латински језик: II-7; IV-4

16

професор

41. ПЕРИЋ БРАНКИЦА

18 Физичко васпитање: I-1-5

19 Социологија: III-1; IV-2-7

професор

професор

СЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР

40.

професор

39. КОВАЧЕВИЋ НАДА
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професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

ВЕСЕЛИНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР

51. МИТРОВИЋ ГОРАН

ПРОДАНОВИЋ
ОЛИВЕРА

53. МИЛИЋ СЛАВИЦА

54. НИКОЛИЋ РОМИНА

ВЕСЕЛИНОВИЋ
ИВАНА

СТЕФАНОВИЋ
МАРИЈАНА

55.

56.

57. ГЛУШАЦ КРУНА

58. ДУМИЋ НЕДА

МИЛАНОВИЋ
59. НИНКОВИЋ
СМИЉАНА

60. МИШИЋ ВЛАДИМИР професор

52.

50.
Рачунарство и информатика: VIII-1;
IV-3,4,7

VII-1

III-2

Српски језик и књижевност: I-1,2,5
III-1
Књижевност: III-4

Математика: I-3,5; IV-5
Геометрија: VII-1; II-1

Немачки језик: VII; I-3,4,5,7;
III-5,6; IV-3

Филозофија: III-2,3,5,6,7;
IV-1,3,4,5

Анализа са алгебром: III-1
Математика: I-5; II-4; IV-5
11
Алгебра: VIII-1
Геометрија: VIII-1

11 Енглески језик: II-1,3,5; IV-1,5,7

12 Музичка култура: I-2-7; III-4-7

12

13

13

13

14 Хемија: VII-1; VIII-1; II-1,3

14 Шпански језик: III-4,6;

15

16 Филозофија: IV-2,5,6,7

У Ваљевској гимназији запослена са
52,5% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
50% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
11% радног времена

У Ваљевској гимназији запослен са
40% радног времена

У Ваљевској гимназији запослен са
40% радног времена
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професор

професор

професор

МИЛОВАНОВИЋ
МАРИЈА

СТЕФАНОВИЋ
ПРЕДРАГ

63.

64.

65. ЋИРОВИЋ ВЕЉКО

професор

професор

професор

професор

РАДОЈИЧИЋ
НЕМАЊА

РАДОСАВЉЕВИЋ
ДРАГАН

НЕСТОРОВИЋ
КАТАРИНА

69.

70.

71.

68. СОФРОНИЋ НЕВЕНА професор

67. ПОПОВИЋ МИЛАН

66. ХРЊАЗОВИЋ МИЛАН професор

професор

СТЕФАНОВИЋ
РУЖИЦА

62.

61. ВИТОРОВИЋ ИВАНА професор

Српски језик и књижевност: IV-3,7
Српски језик: VIII-1; II-5

Физика: I-2; II-3,4,7; III-6,7; IV-2,7
Астрономија: IV-1

Ликовна култура: III-5,6

7 Историја: VII-1; VIII-1; I-1

7

8

8 Енглески језик: II-2; IV-4

8

Алгебра: VII-1,
9 Анализа са алгебром: II-1
Математика: II-7; III-2,7
Ликовна култура: VII-1; VIII-1;
9
III-4-7

10 Физика: I-5; II-2,5; III-5; IV-3,5,6

10 Енглески језик: VIII-1; II-5,6

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

11 Немачки језик: II-2,7; IV-5,6

II-1

III-6

У Ваљевској гимназији запослена са
20% радног времена

У Ваљевској гимназији запослен са
10% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
34% радног времена

У Ваљевској гимназији запослен са
20% радног времена

Разредни старешина ванредних
ученика, у Ваљевској гимназији
запослена са 55% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
50% радног времена
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професор

професор

професор

73. ЂОКИЋ др ДЕЈАН

74. ГАЈИЋ АНА

ЈАНКОВИЋ
ВЛАДИМИР

професор

професор

професор

професор

професор

78. ЗЕЧЕВИЋ ДЕЈАН

79. ОСТОЈИЋ ЖЕЉКО

80. ДИМИТРИЋ ЂОРЂЕ

81. ГРУЈИЋ ДРАГАНА

МИШКОВИЋ
СУЗАНА

82.

професор

77. ТОМИЋ МАРКО

76. ЈЕРЕМИЋ АНЂЕЛКА професор

75.

професор

72. КОЈИЋ БОЈАНА

Географија: VII-1; VIII-1; I-5;
II-1,2,4

Јапански језик: I,II,III

1 Биологија: VIII-1; III-1-3; IV-1-3

1

Рачунарство и информатика:
I-3,5,7; III-4,5,6

Факултативна настава

У Ваљевској гимназији запослен са
30% радног времена

2

Физичко васпитање: VII-1; I-6
Изборни спорт: VII-1; VIII-1

У Ваљевској гимназији запослен
са 30% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
67% радног времена

У Ваљевској гимназији запослен са
20% радног времена

У Ваљевској гимназији запослена са
11% радног времена

Помоћник директора 18%, стручни
сарадник-библиотекар 27% радног вр.

У Ваљевској гимназији запослен са
30% радног времена

IV-1

VIII-1

3 Физичко васпитање: I-7; III-6,7

Књижевност: I-4
5 Српски језик и књижевност: VII-1;
III-7
Музичка култура: VIII-1; II-2,4,7;
3
IV-4,6

5 Музичка култура: II-3,5,6; IV-5,7

5 Италијански језик: III-2,6; IV-4,6

5 Физика: II-1; III-1,5; IV-1

6
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Колектив Ваљевске гимназије 16. VI 2018. године

СТАТУС ОСТАЛИХ ПРОФЕСОРА И РАДНИКА
ШКОЛЕ
ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС:
1.
2.
3.
4.

др Војислав Андрић, професор математике, директор школе до 6. 5. 2018.
године, због одласка у пензију
Видаковић Цвркотић Анђелка, професор српског језика и књижевности,
због одласка у пензију
Пошарац Милена, професор математике, због одласка у пензију
Деспотовић Јелена, професор биологије, због одласка у пензију

НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ:
1.
2.
3.

Петровић Маријана, професор информатике и рачунарства
Стевановић Јована, професор биологије
Нинић Николина, професор музичке културе

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

3.

Милка Нинковић, професор физике
По основу Уговора о делу Сузана Мишковић, дипломирани филолог
јапанског језика и књижевности држала је факултативну наставу
јапанског језика за ученике I, II и III разреда.
По основу Уговора о стручном оспособљавању приправнички стаж у
периоду од 10. 4. 2017. године до 9. 4. 2018. године обавиле су
Карадаревић Ирена за радно место професора филозофије и Лекић Јелена
за радно место професора историје.

ВАННАСТАВНИ РАДНИЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Неда Милошевић, секретар школе
Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Виолета Томић, административно-финансијски радник
Владимир Марјановић, административно-финансијски радник
Немања Андић, радник на одржавању рачунара
Живорад Ерић, домар
Светлана Мојић, помоћни радник
Љубинка Јовановић, помоћни радник
Слађана Живковић, помоћни радник
Бранка Васиљевић, помоћни радник
Весна Мијаиловић, помоћни радник
Соња Милошевић, помоћни радник
Душко Арсић, помоћни радник
Славица Милић, помоћни радник
Милијана Савић, помоћни радник
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ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014-2018.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Драги матуранти, мали и велики, основци и средњошколци,
Уважени родитељи,
Поштоване колегинице и колеге,
Драги пријатељи Ваљевске гимназије,
Вечерашња манифестација Завршна матурска свечаност током 147
година дуге традиције наше школе мењала је форму и назив, једино се није
променила суштина. Од 2002.
године, средином јуна, окупљамо
се у овом простору да се поздравимо са нашим матурантима, да
се захвалимо родитељима и професорима и да покажемо да
верујемо у матуранте.
Данас сумирамо заједничке напоре и резултате свих нас
који смо учествовали у успесима
наших матураната. Вечерас ћемо
поделити преко 250 књига, исто
толико награда. Прогласићемо
најбоље ђаке одељења као и
најбољег ђака генерације.
Директорово обраћање матурантима
Уважени родитељи матураната, хвала вам на указаном поверењу да
учествујемо у васпитању и образовању ваше деце. Хвала вам на сарадњи и
помоћи коју сте нам пружали током претходне четири године. Верујем да ће
наша сарадња бити још чвршћа и интензивнија.
Поштоване колегинице и колеге, а пре свих разредне старешине,
хвала вам за уложени рад, труд и посвећеност током стицања нових знања
наших матураната. У бројне награде, дипломе, успехе на такмичењима,
уткали сте своје име и свој ауторитет. Надам се да ћемо заједно посадити још
много генерацијских липа.
Драги матуранти,
Околности у животу не можемо да бирамо, али можемо да бирамо
наше реакције на те околности. Ви одлучујете. Ви ћете умети да нађете
најбоље решење.
Жеље нас, ваших професора, велике су и искрене, баш какви сте били
и ви према нама. Протекле четири године учећи и дружећи се у нашој школи
постизали сте изузетне резултате на многим такмичењима и смотрама.
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Усијали сте друштвене мреже успесима и радостима. Увек сте стављали
хуманост и солидарност на прво место. Били сте предани еколози, сјајни
астрономи, надахнути рецитатори... Створили сте један од најбољих
гимназијских бендова у историји школе.
Вечерас, када почиње ваша будућност, пожелећемо вам да останете
оно што јесте и да постанете све оно што желите и можете да будете. Једино
тако бићемо поносни једни на друге.
Вечерас сте се отиснули да бисте постали оно што сте замислили.
Постаните најбољи лекари, најбољи адвокати и судије, најбољи програмери,
најбољи професори, најбоље архитекте, најбољи политичари, и оно што је
најбитније - постаните најбољи људи.
Ваши родитељи, ваши професори и ваша Ваљевска гимназија
наставиће да расту, само ако ви порастете до својих снова, до својих жеља, до
властите велике будућности.
Позајмићу речи Стива Џобса, родоначелника дигиталног доба, који
се 2005. године обратио дипломцима на Универзитету у Питсбургу: „Твоје
време је ограничено, немој га трошити живећи нечији живот. Немој да
допустиш да те зароби догма – живети како други мисле. Немој дозволити да
бука туђих мишљења уништи твој унутрашњи глас. И најважније, имај
храбрости да пратиш своје срце и интуицију. Они некако већ знају шта заиста
желиш да постанеш. Све остало долази на друго место.“
Знајте да снове које сада сањате, никада нећете тако јасно видети као
вечерас, и зато сећајте их се у данима који долазе како их не бисте заборавили
и како бисте их испунили.
Срећно!
Ваш директор, Предраг Јевтић

Генерација матураната 2014-2018.
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ПОРУКА МАТУРАНАТА
Поштовани директоре, поштовани некадашњи директори, професори
и професорке Ваљевске гимназије, садашњи и бивши гимназијалци, уважени
родитељи, баке и деке нас матураната, драги матуранти,
Говорити данас пред вама није ни лако, ни једноставно. Ово је велики
дан у животу нас гимназијалаца. Данас смо порасли и срасли. Матурирали смо,
дипломирали смо, постали смо много зрелији, постали смо људи! Завршавају се
дани о којима су многи наши великани, писци, песници, глумци, писали и
казивали. Чувена реченица „Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба“,
тек ће се потврдити као тачна. Гимназија нам је помогла да се храбро упутимо у
науку и литературу, да се не плашимо непознатог.

Прошлогодишњи и овогодишњи ђаци генерације
Уважено признање, ђак генерације Ваљевске гимназије, генерације
2014-2018. године, највеће је признање које сам до сада добио. Још је и
светлије и вредније када се зна да оно потиче од професора чувене Ваљевске
гимназије. Бити ђак генерације у школи у којој су у прошлости учили и
образовали се Десанка Максимовић, Владика Николај Велимировић, Гордана
Бабић, Бранислав Петронијевић, Љубица Марић, Љуба Поповић, Петар Пајић,
Матија Бећковић, Александар Лома, Миодраг Матељевић као и многи други,
велики је подстрек за даље кораке и рад. Велико вам хвала.
Хвала вам што сте нас учили животу, што сте нам трасирали пут ка
даљем образовању. Хвала вам што сте нам помогли да свој темељ саградимо
од чврстих материјала и да сигурно наставимо даље.
Захваљујем се свим професорима, разредним старешинама нас
матураната, садашњем директору Предрагу Јевтићу, као и некадашњим
директорима Војиславу Андрићу и Радиши Ковачевићу, на свакој подршци
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пре уписа у Ваљевску гимназију, током гимназијског школовања, као и након
завршетка матурантске године. Неизмерно хвала на пруженој руци за сваку
победу на неком од такмичења, нa топлим речима утехе за лош резултат, на
подстреку да се уздигнемо и да наставимо напред ка даљем и вишем циљу.
Долазе дани када ће свако од нас кренути пут свог избора. Учећи и
живећи у Гимназији, усвајајући све добро што она садржи, а тога је било у
изобиљу, квалификовали смо се за наставак нашег развоја и образовања.
Верујем да ће цела наша генерација, у наредним данима успешно наставити
свој изабрани пут са ове животне раскрснице.
Хвала на здрављу и снази да дођемо до овог поља, до нашег великог
личног успеха у првој најважнијој деоници нашег живота, у којој се као
личности креирамо и формирамо како бисмо донели важне одлуке.
Желим вам свима добро здравље. Живели!
Матија Додовић, ђак генерације

ОБРАЋАЊЕ ДР ВОЈИСЛАВА АНДРИЋА МАТУРАНТИМА
Поносни родитељи,
Уважене колегинице и колеге – професори Ваљевске гимназије,
Драги матуранти,
Вечерас је сваки матурант Ваљевске гимназије као успомену на своју
школу добио књигу „Са небеског разбоја“ која представља антологију поезије од
120 песама за 120 година од рођења наше велике Десанке. Она би поново и по
сто двадесет пута рекла „тражим помиловање“, а ја подсећам да се у времену у
коме динамично живимо ретко чују и речи извини, молим те, хвала, браво ...
И зато
Тражим помиловање што и ви родитељи и ми професори по некад
нисмо разумели сензибилитет савремене младости и типична генерацијска
настојања да свету око себе дају неки свој оригиналан печат и своју околину
учине бољом за себе и за нас.
Хвала вама, родитељима наших матураната, јер сте са нама
професорима делили све тешкоће одрастања у једном од најостељивих
периода у животу сваког људског бића.
Извините за понеки неспоразум, чини се да је то неумитно у мору
четворогодишњих контаката усмерених на добробит ваше деце, а наших ученика.
Браво свим онима који су својим доброчинством учинили да
остваримо боље услове за рад у школи, обезбедимо све што је неопходно за
креативно исказивање ученика и наше и ваше најбоље ученике заслужено
наградимо за велика резултате које су остваривали.
Тражим помиловање
За престроге и преблаге професоре,
За све који су мало давали, а много тражили,
За сваку нашу непотребно изговорену увредљиву реч,
За сваку вашу безразложну младалачку сузу,
Хвала колегама професорима на бризи и труду да од петнаестогодишњих
дечака и девојчица у току четири године формирамо младе интелектуалце –
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младиће и девојке изграђених погледа на свет, младих људи који тачно знају шта
хоће, а шта неће.
Браво за разредне старешине.
Драге колеге, извините за понеку пребрзу реакцију, прејаку реч седог
директора, јер ми морате веровати да је то увек било само у искреним
настојањима да наша Ваљевска гимназија не одступи и увек буде међу
најбољим српским гимназијама.
И молим вас чувајте нашу Ваљевску гимназију – сигурно најважнију
ваљевску институцију, јер каква ће она бити сутра у сваком погледу зависи
само од колектива Ваљевске гимназије.
Тражим помиловање,
За све вас – матуранте који сте преписивали и подваљивали,
Који сте непотребно бежали са часова,
Који сте понекад безразложно правили мање или више наивне
дисциплинске прекршаје.
Захваљујем вам се што сте четири године низали само личне и
колективне успехе и показивали да је бити ваљевски гимназијалац поносан,
одговоран и тежак посао.
Браво за све ваше успехе, за постигнуто на многобројним
такмичењима и за достојанствено репрезентовање школе у нашем граду,
широм Србије и у Европи.
Извините и за понеки усмени директорски прекор учињен у
ситуацијама које су биле деликатне и верујте да је то било само у функцији
поштовања реда у нашој школи.
Молим вас да не заборавите вашу школу, ваше школске другове и ваше
професоре, јер сам сигуран да интерактивни живот који сте ималу у претходне
четири године никада више неће бити тако богат, безбрижан и искрен.
Тражим помиловање и
За вашег старог и строгог директора, који понекад није одобравао
ваше поступке, али је увек подржавао ваше добре идеје и распиривао ваше
стваралачке немире.
Који се трудио да пристојност и култура буду саставни део ваше
гимназијске свакодневице, а наука, посвећеност, рад и знање ваше звезде водиље.
Који је једнаку пажњу посвећивао најбољима у учењу и најбољима у
вашим многобројним ваннаставним активностима и интересовањима у школи
и ван ње. Који је чинио све да добијете најбоље услове за рад и учење и за
своје велике успехе будете пристојно и заслужено награђени.
И који вам на крају вашег гимназијског школовања и крају своје
професорске каријере најискреније, родитељски и васпитачки поручује да
волите своју школу, свој град, своју земљу и да сва блага овог света не вреде
колико упоран и вредан рад, употребљиво и примењиво знање, радозналост,
креативност, иницијативност, искрено пријатељство, поштење, моралност,
хуманост, лична слобода, слобода ума и љубав.
Воли вас ваш професор и директор,
Војислав Андрић
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СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
„Овде сам постао, овде сам угледао небески бескрај и ово не бих
заменио ни за један крај на свету. Лепших можда има, дражих нигде.“
Меша Селимовић
Овог пролећа прославе матуре обележиле су генерације:
 2. јуна 2018. прослава 60 година матуре генерација 1954 – 1958.
 2. јуна 2018. прослава 55 година матуре генерација 1959 – 1963.
 9. јуна 2018. прослава 50 година матуре генерација 1964 – 1968.
 30. јуна 2018. прослава 45 година матуре генерација 1969 – 1973.
 9. јуна 2018. прослава 40 година матуре генерација 1974 – 1978.
 28. априла 2018. прослава 35 година матуре генерација 1979 – 1983.
 2. јуна 2018. прослава 30 година матуре генерација 1984 – 1988.
 23. јуна 2018. прослава 25 година матуре генерација 1989 – 1993.
 16. јуна 2018. прослава 20 година матуре генерација 1994 – 1998.
 9. јуна 2018. прослава 10 година матуре генерација 2004 – 2008.
 18. маја 2018. прослава 5 година матуре генерација 2009 – 2013.

ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ
ДР ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ
Ове године навршило се 65 година од
рођења др Војислава Андрића, једног од оних људи
који су цео свој радни и професионални век
посветили Ваљевској гимназији. У историјској
грађи која ће сведочити о животу ове школе,
забележено је да је радни однос професора
математике засновао 1975. године. Од тада јој је
остајао веран, унапређујући њен рад и место у
образовном систему Републике Србије, дајући
Ваљевској гимназији и њеним ученицима најбољи
део себе. Др Војислав Андрић је први пут постао
директор Ваљевске гимназије 1986. године. На тој
позицији остао је до 1993. године, а затим још у два
наврата: у периодима од 2002. до 2005. и од маја
2014. до маја 2018. године.
Поред руковођења школом, предавао је гимназијалцима математику,
учећи их истовремено и понашању и животу. Уводио је генерације ученика у
науку, отварајући им књигу њених непрегледних поља и стварајући услове да
се у њој проналазе и опстају. За њега се може рећи да је током целог живота
учио, писао и предавао. У Ваљевској гимназији је матурирао 1971. године.
Студије математике на Природно-математичком факултету у Београду је
завршио 1976. године, а магистрирао у области методике наставе математике
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2001. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на коме је
одбранио и докторску дисертацију 2006. године. Војислав Андрић објавио је 44
књиге, 35 стручних и научних радова и имао око 140 саопштења и предавања на
стручним скуповима у Србији и иностранству. Реализовао је преко 100
акредитованих семинара стручног усавршавања наставника математике и
разредне наставе, објављивао текстове за младе математичаре, био предавач на
летњим, зимским и другим школама за младе математичаре итд. Наставни рад
Воје Андрића у Ваљевској гимназији један је од сегмената његовог рада на који
највише може бити поносан. Многи значајни ђаци, који су се најпре истицали
као изванредни такмичари, а касније врсни стручњаци и доктори наука расејани
по целом свету били су његови ученици који и сада често истичу значај свега
што су из математике научили од професора Воје Андрића.
Ваљевска гимназија се у претходном периоду по много чему
позиционирала као један од најважнијих и најквалитетнијих субјеката српског
образовног система. Те епитете је стекла захваљујући својој традицији,
систему рада, многобројним делатностима, а пре свега, људима. Међу њима
посебно место заузима баш Воја, који је многе сегменте поменутог система
покренуо, одржавао или унапређивао. Генерацијама професора и ђака који се
буду бринули о будућности школе, у наслеђе је оставио савремену образовну
институцију. Воја тиме може бити задовољан и поносан.
Гимназија, за коју се Воја борио, постала је културно средиште и
понос Ваљева, центар који организује и ствара културне догађаје – предавања,
трибине, књижевне вечери, округле столове, концерте... Ваљевска гимназија
позната је као расадник младих талената у разним научним и уметничким
областима. Колико се трудио да унапреди оно што је део његове струке –
систем рада са талентима у области математике, толико је радио и на
унапређењу система рада и обезбеђивању услова за напредак талената и у
свим осталим наставним областима.
Као директор школе, осим љубави и посвећености, у посао је улагао
и неизмерну енергију, показивао висок степен организационих способности,
разумевао и подржавао све оне којима је циљ бољитак школе и њено уздизање
на свим пољима. Борио се да рад Ваљевске гимназије јавности увек буде
представљен достојанствено. Његове маркетиншке способности доприносиле
су томе да значајан број донатора и пријатеља школе подржава школске
активности и награђује најбоље ученике.
Повезивао је Ваљевску гимназију са другим школама и
институцијама од значаја за образовање. Гледајући у будућност увек је међу
циљеве постављао угледање на оне образовне институције из земље и
окружења или читаве Европе, које су у неким областима рада или развоја
предњачиле. Памтићемо студијска путовања која је организовао да бисмо
учили и упознавали се са радом других, савремених школа.
Духовна сродност коју је имао и има са генерацијама ученика
узрокована је безрезервном подршком коју им је пружао у напредовању и
исказивању њихових креативних потенцијала и стваралачких моћи. Такав
однос и предан рад су нашу школу, по броју и квалитету слободних
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активности, ученичкој издавачкој делатности и подстицању креативности
довели на позицију лидера у овој области у Србији.
Љубав према Ваљевској гимназији, родном граду и Србији, као и
генерацијама ваљевских гимназијалаца коју Воја Андрић негује и развија,
пример су јединственог родољубља и посвећености која се ретко среће.
Чињеница да се бавио спортом (рукомет) и да и данас обавља послове
спортског радника, изградила је од њега човека који је живео са навиком да се
у животу и побеђује и губи. Али и да се у животу треба борити за своје идеје и
циљеве и никада не одустајати. Радити за свој род, поштујући и претке и
потомке. Подржавати млађе. Чинити добра дела, волети људе и несебично
уткивати себе у све што га окружује. Имати хиљаде гимназијалаца за
пријатеље и сараднике.
Као ученик, професор и директор, Воја је себе поклонио часној и
пребогатој традицији своје школе, племенитој мисији просветарског позива,
историји свог града и своје земље. Захвалност за све што је чинио, стизала је
кроз многобројне награде и признања. Једна од најзначајнијих је, свакако,
Награда Града Ваљева за животно дело која му је уручена 2015. године.
То је др Војислав Андрић, загледан у долазећи јубилеј – век и по
постојања Ваљевске гимназије и жељан да наша школа у 21. веку живи и ради
у најсавременијим условима.
На његовом примеру, речи Владике Николаја да мудрост није у
једној, већ у збиру врлина, имају свој прави и потпуни смисао.

АНЂЕЛКА ВИДАКОВИЋ ЦВРКОТИЋ
Кап по кап до снова
Висок степен стилизације песничког
израза, аутор аутентичне уметничке имагинације,
мирска светлост у речи и делу, позив на саборност
и духовност, пренос духовности на генерације
младих, изванредан допринос културном и јавном
животу школе и града, само су неке од важних
одредница које би могле да стоје у гимназијској
енциклопедији уз име Анђелка Видаковић
Цвркотић, професор српског језика и књижевности.
Анђа је рођена на Илиндан, 2. августа
1952. г. у Аранђеловцу. После Ваљевске гимназије
уписала је Филолошки факултет у Београду.
Дипломирала је 1978. на групи Југословенска
књижевност и српски језик. Путању педагошког
развоја започела је у Ваљевској гимназији 1978. и
1979. г. Наставнички позив наставила је у Медицинској школи, потом у
Доњим Лесковицама и у Првој основној школи. У Ваљевску гимназију
вратила се школске 2007/2008. и у њој остала до 2. августа 2017. г.
За вишегодишњи несебичан и неуморан рад на припремама сценског
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приказа на Светосавској академији у Ваљеву и унапређењу сарадње између
Ваљевске гимназије и Српске православне цркве, одликована је 2011. г.
Архиепископском граматом. Добитник је Светосавске награде Ваљевске
гимназије за дугогодишње ангажовање на плану чувања успомене на светост
и просветитељску улогу Светога Саве и извођење многих генерација
ваљевских гимназијалаца на прави светосавски пут.
Као изврстан предавач, с осмехом на лицу, Анђа је увек властитим
примером подстицали друге да раде на себи. Препознатљива као изузетан
методичар, чији је рад у настави и ваннаставним активностима био
разноврстан и свеобухватан, позивана је да примере из непосредне наставне
праксе излаже на Филолошком факултету у Београду. Неуморно је доказивала
да је оригиналност свуда, па и у настави, ствар личног надахнућа и стручне
инвентивности. Своју даровитост и умеће несебично је делила са младим
људима. Како то чине мудри учитељи, донкихотски се борила са ветрењачама
неукуса и аутоматизације памети. Андрићевски је позивала на спасоносност
читања, на читање као „највећи дар које нам пружа осећај да нисмо сами, ни
у најтежим, ни у најлепшим тренуцима, него да смо повезани са другим
људима многоструким и тајним везама.“ Ведрину духа одржава вером да
„прометејски“ пут има смисла.
Писање је део Анђине свакодневице од када је научила да пише.
Позив професора српског језика и књижевности видела је као могућност да
драматургијом, која је увек била у сфери њених проширених интересовања,
осветли и обогати уметничка догађања у школи и покаже магију позоришних
представа. Да нас речи сједињују, сведочи Анђа сваким текстом који
одражава истанчан поетски свет видан у духовном приповедању, у ефектном
позоришном казивању, у музичко-сценским приказима извођеним поводом
Дана школе, на Светосавској академији, На тргу песништва, на Завршној
матурској и Завршној школској свечаности. У школским публикацијама
Анђини осврти на културну делатности школе, са лирским преливима
пробраних мисли, мозаички се разливају и чињенице боје лирским
сензибилитетом. Објављени и необјављени стихови исказани на књижевним
вечерима носе уверење да су све лепоте овог света, чак и оне звездане
пролазне, осим лепоте уметности.
Као професор Прве основне школе, колегиница Анђелка Видаковић
Цвркотић, приредила је „Књигу незаборава – разговори са знаменитим
Ваљевцима“ (2000). Анђа је била препознатљив, дугогодишњи руководилац
драмске секције у Првој основној школи и у Ваљевској гимназији. Гостовала
је са ученицима у Београду, Темишвару, Вуковару, Крагујевцу, Новом Саду...
Зборник сценарија „Неимaри светлости“ (2017) у издању Ваљевске гимназије,
настајао је током три деценије Анђиног професорског рада, важан је прилог
традицији школског позоришта. Књига садржи четрнаест сценарија: Како
пробудити Снешка Белића? Одрасли, ви сте модел, Подсети се, тата, кад си
рокер био, Отишао на свеж ваздух, Звали смо Хари Потера да нам бриге
отера, Курикулуци, Надежда, Тражим помиловање, Нека буде Тесла,
Неугасли цветови српске ватре, Јеси ли се уморио, свече? Стефан Немања,
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Анастасија и Вођени звездом хиландарском. Текстови су у дослуху са дечјим
светом, са тајнама и великом запитаношћу пред животом, али и захвалност
благородности и свим врлинама које своје исходиште налазе у светосављу.
Музичко-сценски приказ „Тражим помиловање“ репризиран је више
пута на другом програму РТС-а. Духовита позоришна игра „Курикулуци“, у
којој су учествовали ученици и професори Прве основне школе, изведена је на
Филолошком факултету у оквиру Републичког зимског семинара 2004. г. На
15. Позоришним сусретима ученика гимназија 2011. г. по мишљену жирија
представа „Надежда“ била је „високо изнад осталих представа на фестивалу
које су у Крагујевцу изведене, па је први пут уведена Специјална награда за
јединствен позоришни израз и додељена Драмском студију Ваљевске
гимназије и „деци која су сама себе надрасла и превазишла“.
Као професор, песник, драмски писац, сценариста, редитељ, уредник
часописа, водитељ различитих трибина, Анђа пажљиво ослушкује стварност,
људе, и потребе ученика. Поштује ђачке извођачке способности и индивидуална
интересовања. Указује како се кроз уметност могу неговати праве животне
вредности, освежити прошлост и усмерити будућа деловања. Анђа нас уверава да
је за све што радимо потребна љубав, духовна ширина, унутрашња сигурност и
осећање да оно што казујемо треба да је лепо и богато смислом.
Памте се активска дружења, светли часи одмора, часови мирног
задовољства и радости у Анђином и Цакановом дому, дому књигољубаца,
уметничкој галерији.
Уме Анђа да заклони пријатеље и укућане од ветра како би имали
миран сан и радосно буђење. Свему даје топлину, срдачност, смиреност,
смисао и трајање. Захтеви Анђине душе наћи ће у часовома предаха просторе
за уживање у читању, за стварање нових књига. Анђу срце „без престанка
вуче даљинама и лепоти невиђених крајева.“ Нека јој од света припадне све
што погледом може обухватити, душом загрејати, у срцу понети, са дивним
сапутницама, унукама Леном и Јованом.

МИЛЕНА ПОШАРАЦ
Колектив Ваљевске гимназије ове године је
испратио у пензију неколико колега. Једна од
њих је и наша драга колегиница, Милена
Пошарац, професор математике.
Милена је завршила Ваљевску
гимназију као изузетан и узоран ђак, а затим
као успешан студент математику на
Природно-математичком
факултету
у
Београду. Просветарску каријеру започела је
у Економској школи, а наставила је у
Ваљевској гимназији 1999. где је провела 18
година све до одласка у пензију. Колегиница
Милена оставила је неизбрисив траг у раду
са ученицима у обе школе.
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Одговорност, стручност, педантност, дисциплинованост најважније
су карактеристике њене професорске каријере. Њен вишедеценијски
педагошки рад обележила је тежња да буде праведан професор и да у
ученицима развије систематичност, прецизност, одговорност и посвећеност
према свему што раде. Иза строгости, крио се савестан и брижан разредни
старешина који је увек знао када ученике треба подржати, разумети и
охрабрити. Са истом пажњом и преданошћу коју је имала према решавању
математичких задатака, водила је и прегледала педагошку документацију.
Увек спремна за сарадњу, Милена је организовано и одговорно учествовала у
раду многих школских тимова. Памтићемо је као одличног сарадника који
прихвата све технолошке иновације и труди се да сви послови буду обављени
на време.
Доследна и предана професорском позиву, завредела је поштовање и
колега и ученика. Велико богатство животног и професионалног искуства
несебично је делила са младим колегама. Предусретљива, умела је да
пажљиво саслуша и мудро посаветује. Динамична и духовита, вешто је
причала анегдоте и доживљаје. Сваки сусрет са њом је ведар, срдачан, увек се
интересује за напредак ђака, колега, за живот у школи.
Генерације су захвалне што су из школе понели не само васпитање,
него и знање стечено на Милениним часовима. Желимо јој да много година
ужива у пензионерским данима и да нас често посећује.

ЈЕЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
После 35 година успешне професорске каријере,
Јелена Деспотовић је ове школске године отишла
у пензију.
Јелена је завршила Ваљевску гимназију,
а затим и студије биологије на Природно –
математичком факултету у Новом Саду. Као
бивши ђак Ваљевске гимназије, учећи од својих
некадашњих професора, Јелена је знала да се
једино знањем, разумевањем, објективношћу и
ентузијазмом може остварити успех. А он их је у
свом професионалном раду итекако имала. Кроз
биолошку секцију препознавала је таленте и
усмеравала их на прави начин, а они су знали да
оправдају указано поверење освајајући награде.
Само у периоду од 2003. до 2006. њени ученици су освојили 25 награда на
републичким такмичењима и смотрама.
Њен рад, одговорност и успех препознат је и у Српском биолошком
друштву, где је Јелена била члан Извршног одбора. Била је и један од
рецензената уџбеника за први разред гимназије, а са професорима Биолошког
факултета у Београду аутор више акредитованих семинара. Јелена је добитник

230

награде Града Ваљева 2007. за допринос образовању, као и признања Српског
биолошког друштва за развој биолошке науке.
И ученици и млађе колеге су знали да у свакој њеној сугестији стоји
пре свега пријатељски савет. Иза много рада и много одговорности, брижног
разредног старешине за своје ученике, ентузијазма и колегијалности стоји
уверење да је Јеленин рад оставио неизбрисив траг у успешној традицији
наше школе.

IN MEMORIAM
СТАМЕН ИВАНОВ
Професор Стамен Иванов је рођен у селу
Барје код Босилеграда 29. новембра 1929. године.
Завршио је Природно-математички факултет
– група биологија у Београду.
Од 1955. до 1996. године радио је као
професор биологије у Ваљевској гимназији, а
неколико година је поред наставе обављао и
функцију помоћника директора.
Стамен Иванов је преко четрдесет
година на занимљив и популаран начин предавао
биологију генерацијама ученика Ваљевске
гимназије трудећи са младим људима приближи
све феномене класичних биолошких наука зоологије и ботанике, али и све тајне еволуције и
модерних биолошких наука попут генетике. Код својих ученика је развијао
радозналост, интересовање за биологију и љубав према природи и њеним
лепотама. Док је предавао о митохондријама или амебама, плућима и грађи
бубрега, заправо, учио нас је где станује душа. Ми смо се питали по ком је то
закону анатомије у његово мало тело, стало тако велико, широко срце. Све
што је радио, било је тихо, смирено, лагано. Чак су и критике тако биле
изговаране, па нису изазивале револт, а ефекат је увек био прави. Надимци
које нам је смишљао су нас засмејавали, али и лепо описивали.
Када видимо да са дневником који је испод његове леве руке
изгледао некако већи и важнији, гимназијским ходником иде лагано пут
кабинета, радовали смо се. Не само због тога што неће бити пропитивања и
оцењивања, већ зато што је кабинет за биологију опремио најновијим
препаратима, филмовима, микроскопима, моделима, сликама. Ко је волео
часове у тој просторији, сигурно још увек може да се присети
карактеристичних звукова док професор припрема и пушта филм.
Са својим ученицима био је присутан на многобројним научним
излетима и пешачким турама на ваљевским планинама. За свој образовноваспитни рад више пута је добијао оцену нарочито се истиче, а награђиван је
и другим важним признањима и неколико пута ванредно унапређиван.
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Најбољи његови ученици га сматрају за идејног инспиратора младих
истраживача у Ваљеву, а касније и у целој Србији.
Оно по чему ћемо га памтити је његова брига за уређивање и
технолошки напредак Ваљевске гимназије. Волео је да учионице и кабинети
лепо изгледају, плене чистоћом и буду савремено опремљени. Веома је
заслужан за кинофикацију свих наставних области шездесетих година и
увођење интерне телевизије осамдесетих година.
Ипак, оно по чему ће професор Стамен Иванова остати у вечном
сећању генерација својих ученика, многобројних колега, пријатеља и
познаника су његов ведри дух, срдачност, отвореност и неусиљена
комуникација са ђацима и колегама, проткана често разним шалама и
досеткама. Био је омиљен међу својим ученицима и познаницима, и на
сусретима генерација често није могао да се определи са којом ће на дружење,
јер су све генерације желеле да он буде баш са њима.
Професор Стамен Иванов је био отворена књига, енциклопедија
животне мудрости, али и добродушан и хуман човек, који је водио
хуманитарне акције и до последњег свог дана помагао свима са којима се
дружио. Памтићемо га као човека огромне животне снаге и веома позитивне
личности, професора који је према својим ученицима гајио васпитачки и
родитељски однос, пун коректности, праведности, љубави и разумевања.

НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
Ко не чини ништа за друге, не чини ни за себе.
Гете
Захваљујемо се свим нашим пријатељима који су нас и ове године
подржали и били уз нас и наше бројне успехе.
Помогли су нам:
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Агранела ДОО Ваљево
Austrotherm ДОО Ваљево
АВС тест – Ваљево
Ауто школа „Отворени семафор“
Блист – Ваљево
ПП „Борверк eurotrade“ – Лајковац
Босис – Ваљево
Бутик „Одисеј“ – Ваљево
Ваљево принт – Ваљево
Ваљевска пивара – Ваљево
Вега – Ваљево













Водовод – Ваљево
Woodmaster – Ваљево
Гала вода – Кључ, Мионица
Гете институт – Београд
Греда – Ваљево
Датомик ДОО – Дамњановић
Александар
Домино – Ваљево
Дунав осигурање – Ваљево
Душан Арсенић – Ваљево
Енел – Ваљево
























Жилекс трговина – Ваљево

Породица Ранковић (Награда
Истраживачка станица Петница
„Александар Саша Ранковић“)
Jосип Грачанин - Ваљево

Ресторан „Хемингвеј“ Ваљево
ЈП „Колубара“ – Ваљево

Ресторан „Ловци“ – Ваљево
Кинг – Ваљево, Горан Омеровић

Сезам – Ваљево
Крушик-пластика – Осечина
Славко Ђурђевић - Ваљево

Лусамбо - Ваљево

Српска књижевна задруга –
Металпром ДОО - Ваљево
Београд
Мичелини – Ваљево
Тесла вода – Ваљево

Народни музеј - Ваљево

Термо систем Техника – Ваљево
Одри принт – Ваљево

Техноунион – Ваљево
Омни центар – Ваљево

ТР Кош Промет 1 – Бојан Гњато
Пластик - Драчић

Удружење наставника Вага –
Пекара „Лукић“ – Ваљево
Ваљево
Пекара „Махi“ – Ваљево

Удружење „Ваљевски гимназијалци“
Подружница математичара Ваљево

Фондација Ваљевске гимназије
Полиформ – Ваљево

Фото студио Поповић – Ваљево
Породица Делеон (Награда

Француски институт – Београд
Хидраулик ситем – Мионица
„Љубица Ножица – Ћубана“)


ХТД Вујић – Дивчибаре
Породица Лазаревић (Награда

X Brend – Ваљево
„Гордана Лазаревић“)
Породица Поповић (Награда

Цвећара Флора – Ваљево
„Валентина Поповић“)

Центар за културу Ваљево

Штампарија „Топаловић“ – Ваљево

Захваљујемо се ученицима и њиховим породицама које су биле домаћини
нашим гостима:
Давид Рао I-1
Мина Петровић I-3
Десанка Шљиваковић I-3
Катарина Мирковић I-6
Николина Спасојевић I-6

Александра Кузмановић I-6
Урош Андрић I-6
Ана Бирчанин II-7
Наталија Никић II-7
Милица Пантелић III-5
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САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Свим ученицима и професорима Ваљевске гимназије честитам на
постигнутим резултатима у школској 2017/18. години и желим пријатан летњи распуст.
1.
Упис ученика у 7, 8, 2, 3. и 4. разред ће се реализовати у петак 29.
јуна 2018. године од 8 до 15 часова.
Упис ученика у 1. разред ће се реализовати у понедељак 9. и уторак
10. јула 2018. године од 8 до 15 часова.
Документа 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)
2.
Припремна настава за полагање поправних испита (други део)
почиње у среду 15. августа 2018. по договору са предметним наставницима.
Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок је у
четвртак 16. августа 2018. године од 9 до 12 часова.
Разредни испити ће се реализовати почев од петка 17. августа 2018. године.
3.
Пријављивање поправних, матурских и ванредних испита за
августовски испитни рок је у петак 17. августа 2018. године од 9 до 12 часова.
Поправни, матурски и ванредни испити ће се реализовати почев од
среде 22. августа по распореду који ће бити објављен на огласној табли школе
у понедељак 20. августа.
4.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у понедељак
20. августа 2018. године. Седница Наставничког већа биће одржана у среду
22. августа 2018. године са почетком у 10 часова
5.
Упис неуписаних ученика 7, 8, 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у среду
29. августа 2018. године од 9 до 12 часова.
6.
Часови разредног старешине за ученике 7, 1. и 3. разреда реализоваће
се у петак 31. августа 2018. године у 8 часова, а за ученике 8, 2. и 4. разреда у
10 часова.
7.
Редовна настава у школској 2018/19. години почиње у понедељак 3.
септембра 2018. године 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
Предраг Јевтић
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РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
ШКОЛСКОЈ 2017-2018.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-5
Павић С. Теодора

II-1
Грачанин Ј. Ђорђе

II-4
Павловић Н. Дуња

II-6
Јевтић З. Душан

II-7
Ђерић Д. Љубица
Крстић М. Игор
Пантић С. Јелена
Петаковић М. Марина

III-1
Радић С. Ђорђе

III-3
Ђурђевић М. Огњен
Ђурић Г. Урош
Марковић М. Игор

III-7
Милановић Т. Лука
Пурић Н. Марија
Стајић А. Игор
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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2017-2018.
Школску 2017/2018. годину уписало је пет ванредних ученика, а у
фебруару 2018. придружила су им се још два ученика. Ванредни ученици су:

Лука Бирчанин – ученик првог разреда друштвено-језичког смера

Алекса Ковачевић – ученик првог разреда друштвено-језичког смера

Ивана Спасојевић – ученица другог разреда друштвено-језичког смера

Алекса Севић – ученик трећег разреда друштвено-језичког смера

Дина Дудић – ученица трећег разреда обдарених ученика у филолошкој
гимназији

Дина Дудић је завршила трећи разред школске 2017/2018. године са врло
добрим успехом.

Јана Ћук – ученица четвртог разреда друштвено-језичког смера

Јана Ћук је завршила четврти разред школске 2017/2018. године са врло
добрим успехом и положила матурски испит са добрим успехом.

Ђорђе Драгојловић – ученик четвртог разреда друштвено-језичког смера

Ђорђе Драгојловић је завршио четврти разред школске 2016/2017. године
са добрим успехом и положио матурски испит школске 2017/2018.
године са довољним успехом
Разредни старешина Марија Миловановић

ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК
Док ходамо
пустим улицама
загледани у даљину
чујемо тупе кораке
тамничара и њихов узвик:
Требало је живети, само живети!
Све је већ учињено и решено.
Не треба много
мислити.
Треба живети, само живети!
Невена Жујовић III-5
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