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Наратор (праћено музиком): Мали бистрои железничких станица су вам
отворена књига људских дешавања. Пролазећи овим заједничким простором,
идући на различита путовања, они остављају део својих прича које желе да
испричају. Неке им се и нехотице отму и те су најлепше и најтрајније, остају
посматрачу у срцу. Укрштени њихови путеви овде се спајају у једно,
јединствено представљање себе. Некад су те слике ведре и веселе, некад
тужне, али увек написане пером живописних сазнања и искуства које у
садејству чине колаж наших живота.
I
Келнерица: Песниче, још спаваш! Видиш колико је сунце високо одскочило!
(он протрља очи и мало се придигне)
Песник: Још једну...!
Келнерица: Немам више где да пишем рецке, а и рекао си да данас сигурно
одлазиш...
Песник: Одлазим данас или сутра, свеједно... Да ли ти знаш да могу да одем у
прошлост као и у вечност, а да се одавде не померим?
Келнерица: Каква филозофија! Ко ће тебе песниче разумети?
Песник: Ево, управо је ноћас настала она песма за коју сам тако дуго тражио
праву реч.
Песма (рецитатор)

Бајалица

М. Дединац

Сломљен сам од несанице.
Док ми је срце слушало, како ветрови налећу,
сагледах да је напољу, уместо сунчевог свитања, гранула трава.
А ја сам патио за зором, за дубоком зором.
Дува ветар! Ветар дува!
II
Рускиња (прилазећи песнику): Баћушка дарагој... Словенска топла душо, само
нас они слични нама могу разумети.
Сад те гурају, чудан си им, понеко показује прстом на тебе, а једнога дана кад
те угледају на књизи рећи ће: „Ја сам познавао овог песника...”, а ти ћеш се
келнерице, поносити што си знала баћушку...
Показиваћеш гостима где је седео, а неко од њих ће оставити ружу на том
месту...
Баћушка дарагој, послушај миња!

Одломци из сценарија Станица Подлугови, поводом Дана школе,
Анђелка Видаковић Цвркотић
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Између два Гимназијалца

К

рај школске године 17. јуна, празни ходници и учионице нису
представљали и крај бављења науком и активностима које су
инспирисале наше ученике и професоре. Још више успеха ниже се
откако је почела нова школска 2016/ 2017. година, нови циљеви, могућности.
Већ десет дана после почетка летњег распуста почиње IV Међународни
куп Математичке гимназије и траје до 2. jула. Колико дана је трајао, толико је и
медаља освојио изванредни тим Ваљевске гимназије који се такмичио из
математике, физике и програмирања. Једину златну медаљу освојио је
Михаило Тимотић из физике, а Нина Матић сребрну медаљу из математике и
физике. Окићени сребром и бронзом били су још и Ђорђе Трифуновић и Јован
Марковић.
За оне који су хтели да искажу своје кликере одржан је Дан шаха 6.
новембра. Одигран је Бергер турнир, где су се веома добро показали Лазар
Жујовић, Богдан Бадовинац и Филип Дамњановић.
Септембар и октобар су резервисани за путовања ученика и професора
у иностранство. Четвртаци су крајем септембра посетили Италију, док су
трећаци упознали културу Европе пролазећи кроз Мађарску, Чешку, Аустрију и
Немачку. Двадесет и један ученик друге године имао је прилику да заједно са
професорима Мирком Ћировић и Драганом Ђурђевићем посети Словенију и
побољша свој енглески језик, а љубитељи француског језика у оквиру недеље
посвећене њима драгом језику, отпутовали су у Солун где су провели 4 дана.
Оно што треба истаћи јесу гостовања људи који, не само да преносе
своја искуства, већ и мотивишу како ђаке, тако и професоре за читањем. Пре
посете Сајму књига, који је на дан отварања организовано посетило 330
ученика и професора школе, наш гост је био приповедач и књижевни критичар,
професор Филолошког факултета др Михајло Пантић. Учесници књижевне
вечери били су ђаци од првог до четвртог разреда који су са уживањем
проучавали Михајлова дела и говорили о њима пред пуном свечаном салом.
Места у најраскошнијој просторији наше школе била су попуњена и у
понедељак, 7. новембра када су Клуб читалаца и литерарна секција Ваљевске
гимназије организовали представљање романа Александре Михајловић Кроз
прстохват цимета.
Угостили смо и министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади
Републике Србије, Младена Шарчевића који је током посете констатовао да
треба да се обезбеде бољи услови не би ли се деца бавила спортом. И поред
неповољних услова, и ове године у нашој сали планирају се турнири у баскету и
одбојци поводом Дана школе.
Настављају се традиционално добри односи са Суботичком гимназијом.
Шест ученика је отишло у гимназију на самом северу Србије и одиграло турнир
у одбојци. Иако су доживели пораз од 2:1 у сетовима, имaли су прилику да
присуствују свечаности организованој за Дан школе тога дана супарничке
гимназије.
На Тари је организован семинар у којем су учествовали ученици из 10
градова и радили са новинарима Србије. Из наше школе ову част имале су
новинарке Гимназијалца Јована Мијаиловић III6 и Теодора Митровић II6.
Током школске године дешава се много догађаја које сви ишчекујемо не
би ли показали колико је наша школа установа у којој се налази доста
талентованих ученика и не би ли сами пронашли себе. Професори и ђаци имају
прилику да сарађују на разним секцијама за које се надамо да ће допринети
знању и напредовању малих, а заправо великих људи. Са оволико успеха
почела је једна, надајмо се веома добра година за све нас.
Андреа Лескур III2
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Са француским чак и у Грчку

Ч

итајући наслов сигурно се
питате како мелодичан
језик који везујемо пре
свега за пределе романтичног
Париза и уметничким духом
испуњене Француске, може имати
нешто
заједничко
са
тако
прелепом, мистичном Грчком.
Промислите мало, а ако идеја
није
дошла
сама,
одговор
пронађите у читању даљег
текста.
Сто година уназад у јеку је био Први светски рат, када је толико наших
предака изгубило своје животе гинући за отаџбину. Поред Срба чији је број
жртава био највећи, на Солунском фронту гинули су и други, пре свих
Италијани и наравно, Французи. У ту част, је Magineaux, асоцијација војних
француских ветерана, организовала одлазак ученика и професора Ваљевске
гимназије у Солун, како би присуствовали свечаностима организованим овим
поводом и посетили Зејтинлик, српско војничко гробље.
Путовање је реализовано у периоду од 30. септембра до 2. октобра.
Могућност одласка на путовање имали су ученици билингвалних одељења, али
и ученици других смерова који уче француски језик.
Професори и ученици су се заузврат потрудили да направе сопствени
програм у ову част. Програм је био билингвалан, односно изводио се
делимично на француском, а делимично на српском језику, што је одушевило
обе присутне националности. Наши ученици су испољили своје глумачке,
рецитаторске и музичке способности. Ученице одељења II5 и III5 рецитовале су
Плаву гробницу Милутина Бојића на српском и француском, док су ученици
одељења III5 и II3 верно тумачили улоге значајних историјских личности попут
Милунке Савић, једне од најхрабријих жена наше целокупне историје. Овај
програм свакако не би био тако потпун да га није заокружио наступ хора
ученика одељења II3, II7, III5, III7 и IV3. Судећи по насмешеним лицима,
импресије присутних за време и по завршетку програма биле су заиста
позитивне и гимназијалци су још једном у најбољем светлу представили своју
школу и потврдили њен углед.
Након завршетка овог нешто формалнијег дела путовања, гимназијалци
и професори имали су слободних неколико сати у предивном Солуну. Иако се
већина одлучила за шетњу и обилазак града, било је и оних који су сматрали да
се то ранооктобарско сунчано поподне не може боље искористити него у
седењу покрај мора уз добро друштво и песму, док су очи упрте у блистави
Медитеран, а леђа окренута Аристотеловом тргу.
Дан препун доживљаја је, као и претходни, био завршен у веома
луксузном хотелу DiTania, где су се ученици и професори одморили и спремили
за сутрашњи повратак у Србију.
Мада кратко, ово путовање је по много чему било посебно. Поред оних
који су раније посетили Солун и упознали се са лепотама овог града као и са
историјским значајем Зејтинлика, било је и оних који су први пут посетили ова
места. У Србију смо се вратили усхићени, пуни доживљаја и са надом да ће нам
се указати приликa да поново будемо део сличног путовања, јер то како смо се
провели тешко је дочарати, ако се лично не доживи.
Дуња Добрашиновић III5
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Будућност Ваљевске гимназије

Д

авне 1870. године основана је Ваљевска гимназија, као дворазредна
Гимназијска реалка, која се од 1906. године налази на адреси Улица Вука
Караџића 3. Током свих тих година све се мењало. Школа је мењала
називе, наставне програме,
професоре,
директоре,
унутрашњи изглед, али оно
што се никада није мењало и
по чему је до дана данашњег
остала препознатљива јесте
зграда у којој се налази и
њена спољашњост. А сада,
након сто четрдесет шест
година, указала се прилика за
велику
промену,
која
подразумева
могућност
промене локације познате
Ваљевске гимназије. Како свима нама, на први поглед ово изгледа као далека и
у неку руку неостварљива идеја, заправо је веома добро осмишљен пројекат, са
којим ћемо се, надам се, у интервјуу са директором Ваљевске гимназије др
Војиславом Андрићем, мало боље упознати.
Одакле идеја о премештању Ваљевске гимназије? Чија је то идеја?
Када су умни Ваљевци пре више од 110 година размишљали о
премештању Ваљевске гимназије из тадашње зграде (садашњег здања
Народног музеја) у нови, савремен и по наставним условима потпуно
прихватљив простор, имали су на уму само једну идеју: да будућим
генерацијама младих суграђана обезбеде најбоље могуће услове за
образовање и васпитање. Разматрајући шта би ваљало учинити поводом
предстојећег јубилеја 150 година Ваљевске гимназије Управни одбор Фондације
Ваљевске гимназије и Управни одбор Удружења Ваљевски гимназијалци су
дошли на сличну идеју, јер је садашња зграда пројектована за 15 одељења и
рад у једној смени (а сада има 30 одељења и ради у две смене). Чињеница је
да и поред тога што захваљујући напорима, пре свега ученичког и наставничког
колектива и града Ваљева, Ваљевска гимназија данас спада сигурно у ред
најуређенијих и најопремљенијих српских гимназија, наша школа има много, на
овој локацији, нерешивих проблема (једносменски рад, школско двориште,
отворени спортски терени, фискултурна сала, интернат, библиотека, школски
музеј, наставни кабинети, простор за рад у мањим групама, кабинети за рад
наставника, вентилација и климатизација ...). Да закључим, идеја о премештању
је последица објективних сазнања да је на постојећој локацији немогуће све
наведене проблеме решити, јер данас они многима изгледају безазлени (у
односу на проблеме које друге школе имају), али за десет-двадесет година ће
бити очигледни и сигуран сам непремостиви, вероватно и погубни за даљи
развој наше школе..
Да ли је постојала нека друга опција за решавање проблема простора
школе?
Управни одбор Фондације Ваљевске гимназије и Управни одбор
Удружења
Ваљевски
гимназијалци
су
разговарали
о
вероватно
најплодотворнијој идеји – анексном делу Ваљевске гимназије (опет на локацији
касарне) којим би се решили сви проблеми Ваљевске гимназије за наредних
100 година. Неки наши суграђани су помињали простор садашње ВИПОС-а,
који, сем просторног, не решава ниједан други наш проблем. Неки су опет
размишљали о евентуалној подели на две гимназије с тим да прва друштвено4

Гимназијалац 98
новембар 2016.

-језичког карактера остане на садашњој локацији, а друга природноматематичког карактера буде премештена у новосаграђену зграду. Ја сам
наравно за први предлог (изградња анексног дела на „Пећини“) , јер он решава
и наведене проблеме и носталгичност и емотивну везаност за садашњу зграду,
али нисам сигуран да ће тај предлог у граду и Републици наићи на неко велико
разумевање.
Ко је, у ствари, власник ове зграде и ко ће се питати о њеној даљој
намени?
Власник садашње зграде је Република Србије, али то и није много битно
ако се успостави консензус око изградње нове зграде. Други део питања је
много озбиљнији, али тај део одговора припада неким другим људима и чини
ми се да противнике израдње нове гимназијске зграде, с правом, много више
брине одговор на питање ко ће се уселити у постојећу зграду, него што ће се
гимназија евентуално преселити на неку другу локацију.
Како коментаришете приче на различитим друштвеним мрежама да то
има везе са Вама и Вашим везама у Министарству?
То има везе са угледом који Ваљевска гимназија има у Министарству и
Србији захваљујући преданом раду многих генерација ученика и професора.
Ако моја маленкост оличена у лику дугогодишњег професора и директора
Ваљевске гимназије има повезаност са ауторитетом наше школе, онда ми та
чињеница причињава изузетно признање. А приче које се вију на ваљевским
блоговима и друштвеним мрежама о некаквим везама, о томе како Војислав
Андрић прави себи за живота споменик су бесмислене, јер мој споменик је све
оно што сам за претходних 40 година своје професионалне каријере радио и
урадио. Мој споменик је све оно што је у Ваљевској гимназији постало добра
пракса: моје наставне идеје и идеје везане за културну и јавну делатност
школе; мој математички допринос и написане књиге. И највише, моји ђаци које
сам као популаризатор науке упућивао у дивни свет математичких тајни, успео
да код њих развијем радозналост и љубав и успут укажем и на неке културне
врлине савременог човека.
Мислите ли да је цео пројекат могуће остварити до краја, у датом
временском периоду?
Не мислим, него сам сигуран, да се током 2017. године могу решити сви
имовинско-правни проблеми, припрема пројекта и рашчишћавање локације;
2018. и 2019. изградити зграда и 2020. године опремити. Све ће то коштати
петнаестак милиона евра, што за Републику Србију (која годишње не искористи
средства ЕУ за сличне намене и у већем износу) и за град Ваљево (који
тренутно има на рачуну близу 500 милиона динара са којима не зна шта ће)
нису на четири године, а у случају повољних кредита и већи период, нека
велика средства.
Постоји ли нешто што би могло спречити премештање? Да ли можда
емотивни аргументи средине могу спречити премештање?
Премештање је на „дугом штапу”. Већ сам рекао да ће се око свих
поменутих идеја разговарати. Ако буде амбиција у граду и Републици, можемо
за Ваљевску гимназију учинити јако добре ствари било да на „Пећини” градимо
анексни део, било комплетно нову зграду Ваљевске гимназије. Ако не буде
амбиција, онда ће све остати само на нашим идејама и лепим жељама да
Ваљевска гимназија наредних 100 година ради у најбољим могућим условима
за ученике и наставнике.
Ако сте и после овога забринути за будућност Ваљевске гимназије,
немојте бити. Дух Ваљевске гимназије који пре свега чине генерације ученика
које најлепше четири године младости проводе овде, никада се неће
променити. Ваљевска гимназија ће заувек остати Ваљевска гимназија, ма где
год се она налазила.
Јована Мијаиловић III6
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Ваљевски гимназијалци у Словенији
Двадесет и један ученик који похађа другу годину Ваљевске гимназије је
имао прилику да, у оквиру размене која постоји већ две године између наше
школе и гимназије Јуриј Веге из Идрије, посети Словенију, упозна се са њеним
лепотама и културно-историјским знаменитостима, гостује код својих вршњака
са којима су склопили и нераскидива пријатељства, као и да учествује у разним
занимљивим активностима међу којима су час словеначког језика, час
уметности прављења идријске чипке, уметничка радионица и радионица хемије.
Час словеначког језика био је одржан првог дана по доласку у Словенију,
17. октобра. Поделили смо се у две групе. Прву групу су предводили наши
домаћини Хана и Жак, а другу Бењамин и Таја. Научили смо како да се
представимо на словеначком,
бројимо, причамо о својим
хобијима и активностима у
слободно време, како да
наручимо пиће, а чак смо и
заједно уживали певајући
познате словеначке песме.
Иако српски и словеначки
припадају истој групи језика
(јужнословенској), и није било
много препрека у споразумевању, битне разлике између ова два језика ипак
постоје.
У среду, 19. октобра, одржани су час прављења идријске чипке,
уметничка радионица и радионица хемије. Сваки ученик је могао да похађа две
од наведених радионица.
Пре часа израде чипке, посетили смо и изложбу чипканих радова.
Ученици који су изабрали ову радионицу
покушали су сами да исплету наруквице. За
израду идријске чипке, која се доста разликује
од других метода, потребни су: дрвени
штапићи који се зову бобини, шара по којој се
чипка плете, јастук на који се шара качи и
корпа у коју се ставља јастук ради
стабилности. Конац који је намотан на бобине
се плете по правилу „увиј па прекрсти” што
омогућава занимљив коначни резултат. Данас
се у Идрији традиција наставља и девојчице
одмалена похађају баш овакве часове
плетења чипке.
На часу уметности били смо подељени
у три групе које су сачињавали заједно Срби и
Словенци. Дат нам је задатак да произвољно
нацртамо шаблон по којем би се чипка могла
исплести. Прво смо цртали скице на црном
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папиру, а затим по већ исцртаним линијама повлачили темпере живих боја. У
читавој процедури помагала нам је професорка ликовне културе.
За време радионице хемије, учесници су изводили разне експерименте.
Сваки пар је урадио по неколико експеримената. Најупечатљивији од њих је
свакако био онај са гуменим медведићима и калијум-хлоратом. Прво се топи
калијум, а затим се дода гумени медведић у епрувету. Реакција је била брза и
бурна – шећер се оксидисао производећи јак прасак пропраћен пламеном.
Слонова паста за зубе је такође један од занимљивијих експеримената.
Помешају се водоник-пероксид, калијум-јодид и течност за прање судова. Ради
бољег визуелног ефекта додаје се и прехрамбена боја. Смеша је реаговала и
пена је почела да избија из посуде.
Још један од експеримената је био и тзв. „ракета”. Прво се на врху
затварача за флаше од плуте направи мала ракета. Папир којим су се
претходно мешале различите супстанце се умота и убаци у флашу са водом.
При затварању ове флаше, због реакције, чеп излеће и добија се ефекат
ракете.
Поред ових занимљивих активности, ученици су посетили и главни град
Љубљану, рудник живе у Идрији, Шкоцјанске пећине и приморски град Пиран, а
остатак времена проводили са породицама и другарима из Словеније
упознајући се са њиховом културом, начином живота и традицијом, али као што
је рекао Ендру Зимерн: „Молим вас, будите путник, а не туриста. Пробајте нове
ствари, упознајте нове људе и гледајте иза онога што је испред вас. То су
кључеви за разумевање света у ком живимо.”
Јана Марковић II4

Европски дан језика и културе у Београду

У

ченици наше школе су ове године имали прилику да присуствују
обележавању Европског дана језика и културе у Београду. Тог дана, 26.
септембра, на Студентском тргу организован je разнолик програм на
различитим језицима. Манифестацију је организовао Goethe Institut, који је
одлазак и омогућио, заједно са својим партнерима из Европске уније. Програму
су присуствовали ученици филолошког, билингвалног и друштвено-језичког
смера сва четири разреда Ваљевске гимназије.
Програм је био организован у циљу скретања пажње на потребу учења
страних језика како би се у већој мери ценила вредност и развијеност
различитих култура. Ђаци су
имали прилику да учествују у
наградној игри скупљањем
печата, а сваки печат је
означавао тачан одговор на
питање из различитих језика
чији су представници имали
штандове. На великој бини
наступао је румунски бенд
The Nightlosers и берлински
бенд Stamping Feet. Било је
то забавно, али и поучно дружење. Стечена су нека нова знања, а ми се надамо
да ћемо и следеће године имати прилику да будемо део овог програма.
Нина Ристовић и Ксенија Селенић III4
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Када је матерњи језик стран

Ј

едан од најлепших и најзначајнијих момената за
сваког родитеља је тренутак када њихово дете
проговори. Међутим, родитеље Филипа Николића
сачекало је изненађење ― он је своје прве речи
изговорио на немачком језику! Филип је ученик наше
школе, иде у трећи разред двојезичног одељења, а
немачки осећа као свој матерњи језик. О овом
изузетном и ретком таленту, као и о ситуацијама кроз
које је пролазио, сазнали смо од њега.
Које су предности и недостаци познавања
немачког језика?
Предност је што могу лако да одем у иностранство и приликом
тестирања знања језика не бих имао проблема, јер познајем језик. Такође, има
и недостатака. Мој лични проблем је што нисам довољно добро знао српски у
детињству па сам имао проблема у комуникацији са другом децом. То се
највише могло видети у првом разреду, јер скоро нисам уопште познавао
српски језик.
Ко од чланова твоје породице влада вештинама овог језика?
Мој старији брат Димитрије је научио немачки језик гледајући немачку
телевизију. Разлика између мене и њега је та што је он научио прво српски, а
затим немачки језик. Он ми је доста помогао када сам био мали, пошто сам као
дете имао доста проблема око споразумевања са другим људима из околине.
Колики значај за тебе представља то што је он могао да ти помогне и
разуме те?
То је мени било јако важно јер је његова помоћ била од велике користи у
ситуацијама када је нешто требало да се преведе са немачког на српски језик и
тако ми је олакшао комуникацију.
Да ли си имао проблема приликом прилагођавања у друштву, сем
комуникације, јер си духом Немац?
Највећи проблем је био у мојим схватањима одређених ситуација,
приликом којих би дошло до сукоба. Најчешће сам био изложен вербалним
сукобима. То се дешавало јер сам прво научио немачки језик. Такође су ме
називали фашистом, Хитлером итд. Мене је то искрено много болело и није ми
само јасно због чега нападају особе које су другачије.
Да ли је твоја околина разумела ту предност и таленат познавања
страног језика?
Па, неки јесу, а неки нису. Они који нису имали разумевања није им било
јасно то да ми комуникација на српском језику може пасти веома тешко и да ми
је тешко да се прилагодим.
Да ли помажеш деци у школи и одељењу око учења немачког језика?
Доста помажем друговима, најчешће око домаћих задатака или при
конверзацијама које је потребно да спреме. Осим друговима, помажем и
професорима око превођења текстова на немачки језик.
Због чега си изабрао баш овај смер?
Осим тога што волим немачки језик, овај смер сам изабрао и због
интересовања према историји коју волим да проучавам на оба језика. Уписао
сам га и да бих повећао своје знање из тих предмета, а и из других.
Какви су ти планови за будућност, где би волео да студираш?
Искрено, још увек не знам. Вероватно ћу да студирам у иностранству.
Двоумим се између политичких наука и историје, а у последње време сам почео
да размишљам о томе да студирам неки језик.
Ања Симунић III5 и Ана Станојевић I7
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Кус петлић за гимназијалце

У

склопу једанаестог Абро феста који је трајао од 22. до 28. септембра,
под покровитељством града Ваљева у сарадњи са Центром за културу
одигране су четири представе. Те представе су Смрт трговачког
путника, Аудиција, Кус петлић и Чернодрински се враћа кући. Након нешто
више од месец дана, тачније 28. октобра од 20 часова, гимназијалци су имали
могућност да одгледају представу Кус петлић.
У остварењу и реализацији
овог специфичног драмског
дела радило је доста људи.
Текст је нашег познатог писца
Алкесандра Поповића, док је
режија
била
колективна
замисао. За сценографију и
костимографију потрудили су
се Душан Арсенић и Бранка
Шишиначки Обрадовић. На
врхунцу задатка су били и
глумци:
Маријана
Андрић,
Стефан Трифуновић, Катарина
Корша, Никола Јездић, Никола Илић и Богдан Трифуновић.
Ако узмемо у обзир колико се данас пажње поклања и колико се
материјалних средстава улаже у културу, труд и рад ових глумаца је уродио
плодом. Глумци су своје ликове публици представили на прави начин и
дозволили нам да завиримо у њихова осећања, жеље и надања.
Дело је прожето конфузијама и заблудама о политици, религији,
идеологији и животу. Радња је смештена у једно турбулентно, тешко,
нестабилно време на територији града Београда. Други светски рат је сломио и
угасио много тога, али није наду младих људи тог времена. Бомбардовани
страним утицајима и празним причама они иду напред, настављају своје животе
очекујући нешто ново и другачије што би им окупирало пажњу. На једном месту
имамо потпуно различите и специфичне личности – младог студента медицине
кога отац на самрти признаје и
преписује му наследство, ђакона
који одбацује Бога и одлази у војску
где на крају извршава самоубиство,
две сналажљиве и младе девојке
оштрог језика, светски познатог
виолинисту и веома тврдоглавог
војника који због своје својеглавости
губи чин у војсци. Живот пред њих
ставља
различите,
наизглед,
безизлазне ситуације са којима они
морају да се изборе, јер само тако
могу да опстану.
Речник који је коришћен, много тога говори о нама и нашем менталитету.
Доста ласцивних и погрдних речи можда је могло да се замени неким другим,
примеренијим изразима. Дело при том не би изгубило смисао.
Прича ове драме је изузетно тешка и захтева сталну концентрацију и
активно разматрање речи, мимике и покрета глумаца. За већину нас доста тога
је остало недоречено, јер смо још млади да о свему томе мислимо тако широко.
Милица Филиповић III6
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Непланирано у Америци

Н

евена Марковић је ученица природно-математичког смера Ваљевске
гимназије, која, захваљујући стипендији и одличном познавању енглеског
језика, борави годину дана у америчкој породици. Тренутно похађа
америчку школу.
На питање како је све почело, одговорила је: „Непланирано”. Чула је за
програм који нуди Ваљевска гимназија, пријавила се и после пет месеци добила
одговор да је добила стипендију. Од тада, у њеном животу наступа период где
је потребно припремити се.
„Ја, типична Ваљевка, стојим на аеродрому у Вашингтону, невероватан
осећај”, било је прво, што нам је рекла ове млада талентована ученица.
Најупечатљивији моменат, био је сусрет са новом породицом: „Дочекали су ме
са великим натписом мог имена и крупним словима добродошлице”.
Колико ти тешко пада промена људи и средине, и шта ти се највише
допало у Америци?
Промена људи ми не пада тешко. Код нас постоји много стереотипа за
Американце (да су дебели, нељубазни), што није тачно. Јако су отворени. Без
обзира што те не познају, увек ће ти пожелети добар дан. Што се тиче средине,
захтева доста времена. Огроман шок и изазов је гостовати у тако великој
држави. Јако ми се допада уређеност паркова, града, што код нас и није случај.
Да ли си се променила од када си у Америци?
Променила сам се доста. Када сам дошла у Америку била сам јако
уплашена. Иначе сам повучена особа, али долазак у Америку је све променио.
Рекла сам себи да ћу бити сасвим другачија него што сам иначе и већ првог
дана сам дала све од себе да упознам нове људе.
Да ли си се покајала због одлуке да годину дана посветиш Америци и
њиховом систему образовања?
Нисам се покајала, јер
сам видела толико ствари
које другачије не бих могла
да искусим, упознала сам
много људи са различитим
погледима на чак и обичне
ствари. Упознала сам боље
себе и пронашла спорт који
ми се свиђа, а нема га у
Ваљеву. Обогатила сам своје
знање
и
постала
сам
самостална особа. У питању
су мале ствари које те чине
великим.
Који је твој мото?
Треба покушати све, свему рецимо ДА. Треба да искористимо све што
нам живот и ова школа дозвољавају.
Да ли можеш издвојити једну ситуацију која је на тебе оставила
највише трага од када си гост Америке?
То је крос такмичење. Најлепши осећај је радити спорт који волиш, а
истовремено представљати своју школу носећи број на дресу, осећала сам се
као прави маратонац. Велика част је носити име своје школе, и знати да је
представљаш. Мислила сам да се такмичи мали број људи, и видевши нас 250
како чекамо знак за почетак трке, било је јако узбудљиво. Овог пута, твој
резултат је нешто што је битно. Пробијаш се, осећаш бол, али настављаш
даље, људи око тебе те мотивишу. Видиш своје тренере и другове који те
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бодре и гласно изговарају твоје име. Осећај је невероватан, тера те да трчиш
још јаче. Једно дивно искуство, заиста.
Шта је оно што ти се не допада код њих и у њиховом школовању?
Не допада ми се што не користе уџбенике. Све је онлајн. Пошто немаш
уџбенике, потребно је да све бележиш у свеску. То је
доста напорно и одузима време.
Довољно познајући Србију, а сада и Америку, реци
ми, по твом мишљењу, колико се и у ком смислу
разликују ове две државе?
Разлика је велика. У неким стварима, Америка
је испред нас. Одлична им је организација самог
друштва. Нуди више избора по питању посла, што не
важи за Србију, али Србија је испред због природног
богатства које поседује. Американци немају храну као
део своје културе и традиције, све је базирано на брзој
храни, док Србија то поседује.
Замишљаш ли своју будућност у Америци?
Волела бих да живим у Америци, али тренутно
ми је највећа жеља да се вратим у Србију. Нисам
сигурна да ли бих могла да живим овде. Тек када одеш
далеко, схватиш колико је твоја земља добра!

3:1

Бојана Панић III6

Д

о скоро је важило неписано правило да природни смер у гимназији уписују
само најбољи ученици. Међутим, околности су се мало промениле. Наиме,
ове школске године у гимназији су образована три одељења природно-математичког, а само једно одељење друштвено-језичког смера (не
рачунајући смерове за које је потребан посебан пријемни испит). Друштвени
смер успело је да упише само тридесет ученика, који су имали изванредне
резултате на завршном испиту. Али имамо и велики број оних који су желели да
упишу тај смер, а то нису успели, првенствено због малог броја места. Многи од
њих ипак су остали у гимназији, али на супротном смеру. Неко још увек гаји
наду да ће баш он/она попунити место у друштвеном одељењу које ће игром
случаја бити ослобођено до краја године.
Разговарали смо са ученицима првог разреда о могућим последицама
уписивања нежељеног смера и о томе да ли би, као и до сада, требало да
постоји још једно одељење друштвено-језичког смера. Мишљења су подељена.
Ипак, већина ученика сматра да је велика грешка што не постоји још једно
„друштвено” одељење. Шта ако некоме заиста не леже природне науке, или их
једноставно не воли? Да ли је он „осуђен” да у старијим разредима уместо пет
часова страног језика има пет часова физике или математике недељно? Неки
„природњаци” учешћем у секцијама, које су у вези са друштвеним наукама,
покушавају да надоместе мањи фонд часова из тих предмета на свом смеру.
Још једну препреку представљао је веома висок број бодова који је био
неопходан за друштвени смер. „Ишла сам да полажем пријемни испит за
филолошко одељење, јер сам сматрала да ћу ту боље проћи. То је била опција
за случај да не упишем жељени смер”, рекла је ученица друштвеног одељења.
Она неколицина ученика која је успела да упише друштвено-језички
смер, такође сматра да би требало да постоји још једно одељење. Присећају се
како су и сами стрепели да ли ће им прва жеља са листе бити остварена.
По свему судећи, изгледа да је већина за то да се, стари систем са по
два одељења од оба смера, врати.
Ана Станојевић I7 и Ивана Новковић I2
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Млади уређују за младе

Д

ок сте још дете све вас
интересује,
све
бисте
дотакли,
ослушнули
и
истражили, а како наилази
тинејџерско доба, интересовања
нестају. Негде у сред ваше
хибернације пробудићете се и
опазити нешто сасвим ново и
непознато.
Одједном
имате
жељу да истражујете новине око
вас, али ваши извори сазнања су
ограничени, зато је важно да у
том периоду имате некога ко ће
вам указати на бројне могуће
правце вашег истраживања.
Зато је МРИ Логосфера уз подршку Канцеларије за европске
интеграције Владе Републике Србије организовала едукативну радионицу за
чланове редакција средњошколских листова из Србије. Тродневна радионица
одржана је на Тари и окупила двадесет средњошколаца из десет градова
Србије. Млади су имали прилике да размењују искуства са људима који се низ
година успешно баве новинарством у нашој земљи. Своја искуства и савете, са
ученицима поделиле су новинарка, књижевница и члан неколико угледних
редакција у Србији Весна Малишић и новинарка, водитељка и ауторка емисије
Један на један Даница Вученић.
Поред низа битних проблема данашњице, говорило се и о данашњем
стању наших медија. Као сви остали и деца су данас, углавном, у сталном
контакту са неком врстом медија, небитно да ли је то дневна штампа,
телевизија, школске новине или интернет. Питање је како утиче на младе то о
чему слушају или читају свакодневно?
Новинарство у Србији је на путу у пропаст, данас нас медији уче како је у
реду устукнути пред насиљем, затворити очи пред битним питањима, а
проблеме једноставно гурнути под тепих. Показују нам да је у реду лагати зарад
неких „виших циљева”, дају нам оно што желимо да видимо и чујемо, а када
неко жели да прикаже стварност каква јесте, „велики” људи ће га угушити, јер
би тиме кварио стварност у коју само они верују. Тако ће се показати сваком
следећем шта би се догодило када би покушао да буде другачији од њих. Али
треба ли због тога ућутати? Не! Можда појединац не може сам да промени цео
свет, али свакако може утицати на то да свет око њега буде бољи. Никада се
немојте водити правилом „ако не можеш да их победиш, придружи им се”, да ли
бисте се стварно придружили људима који већ уништавају садашњост, а теже
ка томе да униште будућност свих нас, само да би њима било боље?
Када мало боље погледате све те наслове и вести, сви су исти, можда
им је форма мало измењена, али порука и поента (које заправо и нема) је иста.
Запитате ли се да ли се ико заправо бави нама, децом и нашим проблемима?
Да ли се ико, стварно бави вршњачким насиљем у школама, проблемима
тинејџера са дрогама, или сви обрате пажњу на то само када осете последице?
Ако сте и ви „само” појединац, осврните се око себе видећете још много
појединаца, са истим или сличним ставовима као и вашим, повежите се, јер
заједно можемо да урадимо много.
Шта ми као, још увек, деца можемо да урадимо? Па, као што и сами
знате, свет остаје на нама, с тога можемо све. Сами бирамо свој пут, бирамо
своје узоре, бирамо какви ћемо бити, хоћемо ли се придружити маси или ћемо
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задржати своје ја и веровати да то „ја” може урадити много. Лично, бирам да
верујем у своје ја, јер је то оно што ћу увек имати, без обзира на све остало.
Шта се све може учинити уз малу подршку, пример дају они новинари
који су и данас остали етични, морални и доследни себи. Они и данас, ма
колико тешко било, шире позитиван утицај на младе, враћају веру у
новинарство и боре се против неправде. Наравно, ни они нису успели да се
изборе за све што су желели, али никада нису одустали од тога.
Јована Мијаиловић III6

Библиотека се не да

М

атична библиотека Љубомир Ненадовић сваке године организује
пројекат колективног учлањивања ђака. Ове године, Библиотека је
дошла на идеју да то уради у сарадњи са младима нашег града, па је
тако ступила у партнерство са Групом за друштвене науке Друштва
истраживача Владимир Мандић Манда и одељењем I7 наше школе. Циљ овог
иновативнијег приступа читању,
јесте да нама, младима у Ваљеву,
поред свих изазова које нам нуде
разноврсне спортске организације
или које нам нуде техника и
интернет, не заборавимо колико је
само читање важно за образовање
и
формирање
ставова,
као
карактеристике зрелих људи. Но,
овај пројекат нема за циљ само да
се обрати публици, већ и да
поспеши креативно размишљање и
вршњачку иницијативу, што и јесте
почетна претпоставка реализатора
ове кампање. Уз помоћ и координацију чланова Групе за друштвене науке, који
су и сами махом наши ђаци, а који са организовањем оваквих или сличних
кампања имају доста искуства,
прваци, који суделују у овом пројекту,
припремиће едукативни, мултимедијални, интерактивни, и музичко-сценски
програм који ће као караван обићи ваљевске основне и средње школе. Они ће
овим путем покушати да, кроз музику, скеч, радионицу и кратке научне
чињенице приближе читање својим вршњацима и прикажу како књиге крију
многе тајне лепоте и занимљивости, које само читањем могу бити докучене.
Слоган ове кампање је у потпуности у духу њене природе. „Блеји исправно,
учлани се у библиотеку!” даје поруку да читање није само учење; да је читање,
популарно речено, „блејање”, и то не било какво, него исправно. Ови млади
ентузијасти сматрају да је јако битно да се својим вршњацима обрате њиховим
језиком, што су, чини се и успели. Библиотека овоме даје своју подршку дуплим
смањивањем годишње чланарине за ђаке одељења која се колективно учлане у
библиотеку. Па, као што може и да се закључи, овај пројекат је вишестрано
користан, и својим организаторима, и публици.
Ђаче, ти ово читаш сада, мало по дану школе, то значи да кампања још
увек траје. Мислиш ли да смо те убедили у ово што говоримо? Ако мислиш да
нисмо, прочитај текст још једном, а ако јесмо, знаш и сам шта ти је чинити!
Матеја Манојловић IV5
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О Готфриду Вилхелму Лајбницу

Р

ођен је 3. јула 1646. године у Лајпцигу.
Отац му умире када је он имао свега шест
година, али је Лајбниц и поред тога
показао изузетно напредовање у школи и у
стицању нових знања. Важио је за чудо од
детета.
У шеснаестој години уписao je права на
универзитету у свом родном месту, међутим,
осим правних предмета, прати и предавања из
филозофије. Тако се упознаје са делима новијих
филозофа, који утичу на њега. Посебно га
интересује Декартов рад.
Ускоро се посветио и детаљнијим
математичким студијама, па убрзо завршава и Еуклидове елементе и нижу
анализу. Више од тога се тада није знало у Немачкој, па је своје студије права
завршио у двадесетој години. Међутим, када је хтео да положи докторат из ове
области, одбили су га јер је био „сувише млад”. Стога, одлази у Алтдорф, где са
великим успехом брани докторат. Био је већ изузетно познат и пред њим се
отварала сјајна академска каријера. Међутим, његова потреба за личним
усавршавањем и стицањем нових знања, била је огромна. Желео је да
обухвати сва знања свога доба, као и да активно утиче на своје савременике.
У овом периоду (до 1676. године), Лајбниц је начинио свој велики
проналазак – решење проблема инфинитиземалног рачуна, што га је довело у
врло непријатну препирку око првенства са Њутном.
То је и доба његових великих филозофских идеја, тако да је Лајбниц, као
релативно још увек млад човек (у двадесетим годинама) већ био, као и већина
великих генија, готов са својим епохалним идејама, само што је те идеје, зреле
и потпуно артикулисане, објавио тек доста касније.
Теодицеја и Монадологија су му капитална и најзначајнија дела.
Централно место у оквиру Лајбницове теорије вредности заузима његово дело
Теодицеја. Специфичност тог дела је оптимизам: „Наш свет је најбољи од свих
могућих светова”. У аргументацији за ову тезу, Лајбниц формулише већ
пословичну трилему: „Ако наш свет није најбољи могући – то Бог или није знао
или није хтео, или није могао да створи бољи”. Међутим, не стоји ни једно, ни
друго, ни треће, јер је Бог свезнајући, предобар и свемогућ. Дакле, наш свет је
најбољи могући. Лајбниц разликује метафизичко, физичко и морално зло. Прво
се састоји у несавршености, друго у патњи и треће у греху. Откуда зло у свету,
ако је Бог врхунско добро? Дефинишући зло као најмању количину добра, или
као „одсуство добра”, Лајбниц анализира четири основне релације добро – зло:
1. целина – део, јер оно што је у појединостима зло, у целини посматрано, може
се показати као добро;
2. контраст, јер да није зла, ни добро се не би могло одредити;
3. релативна мера, јер мање зло је добро, у односу на веће зло;
4. мотив за усавршавање, јер зло може бити и подстицај за усавршавање и
самоусавршавање.
Дакле, основа Теодицеје је покушај да се помири постојање зла и патње
на свету, са постојањем свемогућег доброг божанства, односно, покушај да се
докаже да је овај свет најбољи од свих могућих светова и да постојање зла на
свету не противречи Божијој доброти, већ је плод слободне воље човека.
Монадологија – Монада није ништа друго до проста супстанција (без
делова), која улази у саставе. А онде где нема делова, нема ни протежности, ни
облика, ни могуће дељивости. Монаде су атоми природе, истински елементи
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ствари. Нема ту ни страха од распадања и нема начина на који би проста
супстанца могла природно нестати. Тако да се може рећи да Монаде не би
могле почети, ни скончати другачије него одједном, односно, не би могле
почети другачије осим стварањем, нити скончати осим уништењем.
И поред његове генијалности, мучен годинама и реуматизмом, сасвим
сам и без пријатеља, 14. новембра 1716. године, умро је велики Лајбниц. Чак ни
Берлинска академија наука није тада нашла за сходно да учини помен свом
оснивачу и првом председнику. Међутим, то сада чини редовно и уз дужно
поштовање.
Магдалена Обрадовић, бивша гимназијалка
генерација 2012/16.

Председнички избори у Америци

О

тправник послова амбасаде САД одржао је 18. октобра предавање о
председничким изборима у Америци. Предавању у свечаној сали
присуствовали су ученици првог разреда који су показали велико
интересовање. Инспирисани победом Доналда Трампа, одлучили су да се
позабаве овом темом.
Доналд Трамп:
Врлине: отвореног ума, говори све што мисли, жели да стабилизује односе
између Русије и Америке.
Мане: расиста, нетрпељивост према Мексиканцима, шовинистички ставови.
Хилари Клинтон:
Врлине: бори се за истополне бракове, за права жена, дозвољава абортус.
Мане: корумпирана, лоша спољна политика.
Зашто су Срби наклоњени Трампу, а не Хилари?
Већина становника Србије пре би изабрала Доналда Трампа због саме
чињенице да је Бил Клинтон (Хиларин муж) бомбардовао Србију 1999. године и
да је Хилари имала удела у томе. И сам Доналд Трамп је као аргумент против
Клинтонове изнео тероризам над Србима и њихову патњу за време
бомбардовања. Неки мисле да би Трамп могао да поврати Косово, док неки
само сматрају да би државом и светом требао управљати мушкарац.
Реакција Америке на победу Доналда Трампа?
Американци су на Трампову победу реаговали веома бурно и, када је
свима постало јасно да Доналд Трамп има реалне шансе да уђе у Белу кућу,
почели су масовно да на интернету претражују информације о селидби у
Канаду. Чак је оборен и канадски сајт који пружа информације о условима за
добијање држављанства те земље. На Твитеру се појавио хештег
#heisnotmypresident, а и на другим друштвеним мрежама сваким даном је све
више и више пошалица на његов рачун.
Сви се питају шта ће се десити сутра у САД? Ништа нарочито, као што рече
Барак Обама: „Сунце ће и сутра изаћи.”
Какав ће председник бити Доналд Трамп?
Вероватно занимљивији за праћење и анализу од многих досадашњих, али ће
бити ограничен и деловати до граница могућег, а не жељеног. Да ли ће
испунити сва предизборна обећања? Вероватно не, али који политичар јесте?
Одељење I5 на тему избора у САД:
За Трампа: 5
За Хилари: 11
Неутрално: 8
Јована Бранковић, Динка Радосављевић I5
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Ко ако не ви, када ако не сада?

Н

еда Миливојевић, ученица билингвалног одељења, била је представник
наше школе на овогодишњој скупштини Уније средњошколаца Србије у
Аранђеловцу. На састанцима, који су трајали од 29. до 31. октобра,
средњошколци су водили разне дебате, склапали пријатељства и размењивали
искуства. Поред тога, доста се расправљало о правима и положају ученика у
средњим школама.
Шта те је привукло да постанеш члан и да представљаш Ваљевску
гимназију у Аранђеловцу?
Поред жеље да се борим за ученичка права, много волим да причам, и
то је био један од главних разлога да постанем члан Уније. Мој задатак је био
да прикажем нашу гимназију и таленте наших ученика у најбољем светлу. Била
сам веома почаствована што сам добила прилику да осталим ученицима
прикажем чари наше школе.
По чему се Ваљевска гимназија разликује од осталих школа?
Највећа разлика је разноврсност ваннаставних активности, на састанку
нисам упознала ниједног ученика који похађа школу која има више активности
од наше. Оно што бих навела као ману јесте мали број пројеката у којима наша
школа учествује, сматрам да нисмо довољно искористили капацитет ове школе
и наших ученика, и да могу, то је оно што бих променила у нашој школи.
Када би имала прилику, шта би променила по питању школства?
Постоји пуно ствари које
би требало променити, али као
најважнију
бих
издвојила
модернизовање наставе. Када би
наставни план био занимљивији,
ђаци би имали већу мотивацију
да уче и самим тим би постизали
боље резултате. Поред тога
мислим да би скраћивање часова
дало добар учинак, часови би
били ефикаснији и сви бисмо
били више усредсређени на оно шта нам професор предаје.
Тимски рад игра важну улогу у сваком послу. Да ли је, по твом
мишљењу, тимски рад најефикаснији начин за остварење циљева?
Сматрам да је тимски рад кључан за остваривање циљева, и да помоћу
тимског рада можемо урадити много више него што бисмо сами урадили. Идеје
и искуства других људи могу доста да утичу на наш начин размишљања и да
нас подстакну да урадимо нешто слично и да се боримо за себе.
Шта си научила од осталих ученика и по чему ћеш памтити овај
семинар?
Научила сам како да се изборим за себе и друге, не само у школи, већ и
у животу, то је оно на чему сам највише захвална Унији и њеним члановима.
Такође, доста се полемисало о раду парламената, како они функционишу, како
се боре за своја права, једва чекам да искуства и идеје о раду других школа
пренесем нашем Парламенту. Овај семинар ћу памтити по доброј забави,
едукативним предавањима, занимљивим дебатама, а највише по дивним
људима које сам упознала тамо.
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Када би била изабрана за новог члана Одбора, какав би то утицај имало
на нашу школу?
Када бих била изабрана за новог члана Одбора, верујем да би наша
школа учестовала у много више ђачких размена. Мој примарни циљ би био да
покажем Ваљевску гимназију у правом светлу и да је укључим у што већи број
активности. А и да не будем члан Одбора, дефинитивно бих се залагала за
права ученика и њихов положај у школском систему. Следећи циљ ми је да се
кандидујем за локалног координатора, али ако не будем имала успеха
наставићу сигурно даље тако што ћу се пријавити за пројектни тим.
Које би предности Уније навела као најважније?
Мислим да је највећа предност Уније повезаност великог броја школа,
чак 160 у 60 градова. На састанку је присуствовало преко 90 ученика. Такође,
једна од већих предности јесу људи који воде ту организацију, без њих све то
не би било могуће. Чланови тима су вредни, посвећени и тимски настројени.
Унија пружа нова знања, искуства, пријатељства и мислим да је она све што би
једна организација за средњошколце требало да буде.
Да ли, по твом мишљењу, постоје мане Уније ?
Унија је јако лепо организована. Свако има своје задужење и
максимално је посвећен свом задатку. Једино што бих променила је број
ученика који су део Уније, волела бих да нас је што више!
Шта је потребно да би неко постао члан Уније?
Локални координатор бира свој локални тим, тако да ће ученици, који су
заинтересовани да буду део тог тима, морати да конкуришу. Конкурс се састоји
од неколико кратких питања о личном мишљењу на тему парламента, ђачких
права и школства.
Коју поруку би дала будућим члановима?
Доста ствари ми сада пада на памет, али мислим да је најважнија порука
коју сама Унија носи јесте „Ко ако не ви, када ако не сада?”. Сматрам да је
кључно да ученици знају да су важни и да могу да направе промену ако се
стварно потруде, и Унија служи да им помогне у томе.
Невена Вићић III5

Пешачка тура до Ћелија

У

четвртак, 29. 09. 2016. године, ученици првог разреда Ваљевске
гимназије кренули су на једнодневан ђачки излет. Седам одељења
ученика заједно са својим разредним старешинама и професорима
физичког васпитања Снежаном Ђурђевић и Драганом Ђурђевићем у 15 часова,
кренули су пут Ћелија.
Пешачило се од Ваљева до Ћелија и назад, у дужини од 10км.
Пешачење је било напорно, па је направљена једна пауза, где су могли да се
одморе и фотографишу. После кратке паузе наставили су пут ка Ћелијама.
Када су стигли, иако су били помало уморни, уживали су у предивној околини
манастира која благотворно делује на душу.
Лепо време их је послужило у доласку и у повратку. Ученици Ваљевске
гимназије су се вратили уморни после дугог пешачења, али и срећни због онога
што су могли да виде за јако кратко време.
Анђела Миловановић I4
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Незаборављена краљица Наталија Обреновић
„Спознавајте лагано своје погрешке.
Осликајте душу, не би ли тело зрачило.
Човек носи све у себи. Немојте сад посустати.
Посрнућа нису падови, већ узлети.”

У

понедељак, 22. октобра, у свечаној сали Ваљевске гимназије одржана је
промоција романа Кроз прстохват цимета наше књижевнице
Александре Михајловић. Чланови литерарне секције су, уз подршку
професорке Милене Милисављевић, присутнима приредили једно незаборавно
књижевно вече. Програм је водила Ленка Живановић, која је пожелела
добродошлицу свим присутнима.
На почетку вечери ученице III2, Марија Чулић и Милица Стојаковић су
нас упознале са портретом Александре Михајловић, наводећи азбучним редом
сва њена интересовања, особине, мисли и дела. Александра је прва српска
списатељица која се позабавила темама проституције на историјско-филозофски
начин.
Она
говори да је проституција
свакодневна појава са којом
нико од нас не сме да се
суочи, већ жмури на то што
прочита у новинама или види
на телевизији. Због сурове
искрености и пуно детаљних
описа
проституције
у
Београду, била је приморана
да, уз договор са издавачком
кућом,
избаци
десетак
страница из књиге.
Роман Кроз прстохват
цимета је спој психологије и
историје са Наталијом Обреновић у средишту приповедачког тока. Задатак
ученице Кристине Јевтић био је да свим присутнима приближи историјски лик
краљице Наталије, а на читаоцима је да пажљивим читањем овог романа
створе књижевни лик и сопствено виђење прве српске краљице модерне
историје. Роман има две приповедне нити – историјску и савремену, које својим
писмима боје цимета спаја краљица Наталија, супруга краља Милана и мајка
Александра Обреновића. Суштина овог дела је тежња сваког човека да пронађе
себе, али да не повреди околину, посебно ближње. Роман је остварен као
сложено приповедање четворо наратора у првом лицу. Ученице првог разреда
Теодора Марковић и Милица Вујовић, као и ученица трећег разреда Александра
Андрић су нас увеле у особине јунака овог романа и приказале нам место и
време у ком је радња смештена.
Промоцији књиге присуствовала је и књижевна критичарка Вања Јекић,
која није имала много шта да дода анализи романа, рекавши да су ученице
наше школе обавиле одличан посао. Она је додала да је једно од кључних
питања на које роман одговара – питање идентитета. Питање је опште, увек
актуелно, а посебно у нестабилним временима једне нације, а наша нација, по
свему судећи, никако не излази из тих времена.
Пред сам крај вечери књижевница је радо одговарала на питања и дала
нам врло корисне савете за живот, нагласивши да је круг човековог знања
велики, али да је круг његовог незнања много већи. Она је за овај роман
истраживала три и по године, а сада се спрема за путовање у Ватикан, где се
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чувају Наталији дневници, који крију многе тајне. Које тајне се ту налазе,
нажалост није могла да нам открије, рекавши да се мало стрпимо док не изађе
следећи њен рад.
Ипак једно питање је изазвало праву лавину коментара и наше
књижевно вече се претворило у дебату. Наиме, један ученик је питао: ,,Да ли
Ви заиста мислите да је краљица Наталија била добра супруга и мајка ?“.
Одговор на питање се нарочито свидео женском делу публике.
Преносим вам само један део одговора: ,,Краљица Наталија је била изузетна
жена и емотивно и интелектуално. Српска историја је историја владара,
патријахална, у којој су жене биле по страни. Да су жене могле да се укључе у
политику, можда Србија не би била у положају у ком је данас, ко зна где би јој
крај био. Али у времену, у ком је она живела, свима, сем народу, сметала је
једна амбициозна, изузетно богата и одлучна краљица. Мушкарци су је се
плашили. Она је била савремена жена која је донела дух европских престоница
на српски двор. Као мајка никако није могла бити лоша, водила је бригу о свом
сину на најбољи могући начин. Душу је отварала једино својим дневницима у
којима можете пронаћи шта је све писала за свог сина.
“Као мали знак пажње, свако у публици је добио по једно писмо краљице
Наталије, које се може пронаћи у роману. Као прилог вам достављам то писмо.
На крају вечери, ауторка је потписивала књиге и фотографисала се са
публиком чиме је, можда једно до сада најлепше, књижевно вече завршено.
Кристина Јевтић III6
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Читање је важније од писања

К

луб читалаца и литерарна секција Ваљевске гимназије, уз помоћ
професорки Вере Ваш и Милене Милисављевић, организовали су 20.
октобра у свечаној сали школе књижевно дружење са приповедачем,
књижевним критичарем и професором Михајлом Пантићем. Књижевно вече је
било проткано занимљивим
радовима талентованих ученика Ваљевске
гимназије који су показали своју
елоквентност и интересовање за
додатни рад. Ученици свих
разреда учествовали су у
представљању дела професора
Михајла Пантића. Овога пута,
гимназијалци су били у улози
истраживача
и
књижевних
критичара. У име организатора,
посетиоце и госта, поздравила је
Јелена Лончар III4.
Портрет
писца
кроз
азбучник прочитали су, у име
литерарне секције, Михаило
Недељковић и Катарина Младеновић, ученици I4 и потврдили да Мика Пантић
чита и у четири ујутру, чита стално јер читање покреће имагинацију.
У току вечери публика и сам гост могли су уживати у анализама,
приказима, цитатима из обимног књижевног опуса писца. Тако да се могао чути
монолог Михајла Пантића настао на основу пишчевих разговора са
књижевницом Радмилом Гикић Петровић, прича Мање занимљив део дана у
очима ученика седмог разреда, Седми дан кошаве из угла девојчице из блока.
Осврт на неке од прича из збирке Не могу да се сетим једне реченице, Приче
на путу из књиге путописа Михајла Пантића, есејистички конципирану књигу
Бити рокенрол, затим Новобеоградске приче, књиге прича Вондер у Берлину и
Хроника собе, Ако је то љубав. Говорило се и о најчитанијој књизи Михајла
Пантића Овога пута о болу, као и о књигама Ходање по облацима Седми дан
кошаве, Писци говоре. Ученици су чак анализирали и семинарски рад Михајла
Пантића из 1980. године, када је још увек био студент Филолошког факултета у
Београду. Посебну атмосферу и драж овом програму давали су звуци рок
музике. За музички део вечери били су задужени Филип Дамњановић III1, Марко
Глогиња III2 и Синиша Недић II7.
Писац је био веома изненађен и обрадован слушајући како гимназијалци
гледају на његово стваралаштво. Обраћајући се учесницима и публици,
Михајло Пантић је рекао: „Испуњава ме чињеница да читамо упркос свему. Овај
наш сусрет доживљавам као једну врсту похвале читању и прилику да себи
поновимо да је читање врло важна ствар. Давно сам написао да човек који чита
има двоструки живот, и све оне људе који читају доживљавам као врсту
реинкарнираних чувара ватре, оног највреднијег што постоји у човеку. Читање
је важније од писања. Та врста идентификовања са текстом је једна од
најсмисленијих радњи које човек може себи да уприличи у животу. Књижевност
је једна велика радост. Креација било које врсте је радост, а човек који ствара
је најсрећнији човек без обзира шта је предмет његовог стварања јер тиме
потврђује и оправдава своје постојање.”
Публику су красила лица знатижељних гимназијалаца, као и грађана који
цене књижевну реч.
Мина Бирташевић и Ленка Живановић I5
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Љубомир Симовић добитник награде „Љубомир П.
Ненадовић“

Н

аграду Љубомир П. Ненадовић додељује Матична билиотека од 2014.
године. Први добитник био је писац Милисав Савић за књигу „Долина
српских краљева”, а други добитник била је књижевница Радмила Гикић
Петровић за дело Кореја пост
скриптум.
Ове године на конкурс је
пристигло двадесет и седам
путописних књига. Жири, кога су
чинили професори Филолошког
факултета проф. др Радивоје
Микић, проф. др Михајло Пантић
и Владимир Шекуларац, уредник
часописа Путопис, донео је
одлуку да овогодишњи добитник
награде Љубомир П. Ненадовић
за најбољу путописну књигу на српском језику у 2016. години буде писац
Љубомир Симовић за књигу До Оба и Хуангпуа. Награда је уручена у
Бранковини, родном месту Љубомира Ненадовића, 14. септембра, 190 година
од рођења славног путописца. Путопис До Оба и Хуангпуа чине два путописа
настала у различито време, један је из 1982. године Руске цркве и реке, а
други је Кина: читање спаљених књига из 2006. Књига је насловљена по
најудаљенијим рекама Русије и Кине до којих је писац стигао.
Проф. Михајло Пантић образлажући одлуку жирија на свечаној додели
награде, истакао је да је путопис Љубомира Симовића узоран текст, да је и
дневник и есеј, и лирска оаза, и критички коментар, да виђеном прилази као
песник „водећи рачуна о свакој речи, без вишка дескриптивности и
распричаности, са пуном усредсређеношћу, тежећи крајњој економичности
израза, при чему ту сажетост не треба схватити као шкртост, већ као свођење
на суштину, оно што је вредно спомињања и незаборављања”.
Секретар жирија Остоја Продановић истакао је да Симовићев путопис
говори о „два велика народа, две велике културе, кроз њихову религију, цркве
и реке, говори и о кризама и падовима два велика народа, али и о њиховим
успонима. Он види та два успавана „џина“, њихову будућност на један посебан
уметнички начин. Тако да је овај текст, на свега стотинак страна, толико густ у
уметничком и садржајном смислу”.
Примајући награду, Љубомир Симовић, песник, академик и драмски
писац, рекао је да значај ове награде види пре свега у томе што она обнавља
наше сећање на један некада леп и моћан, а у новије време прилично
занемарен, књижевни жанр, путопис, и у томе што нас у исто време подсећа на
једну од најзанимљивијих књижевних личности нашег 19. века, на песника и
путописца Љубомира П. Ненадовића.
Додели награде присуствовали су и представници литерарне секције
Ваљевске гимназије.
Анђела Срећковић и Катарина Павловић I5
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Семантичко-стилска анализа дела ''Писмо
Харалампију'' Доситеја Обрадовића

П

исмо Харалампију је дело које је Доситеј Обрадовић написао у
епистоларној форми; текст је упућен 13. априла 1783. године у Трст.
Доситеј у овом делу тражи помоћ од Харалампија Мамуле, пароха цркве
у Трсту, помоћ за штампање дела Совјети здравога разума које је издато 1784.
године. Доситеј је желео да штампа своју књигу на српском народном језику, а
будући да су те његове идеје биле револуционарног карактера и да он до тада
није издао ниједну српску књигу, „зато сумњава се предузимати је на свој
трошак не знајући какву ће срећу имати књига”.
Писмо Харалампију јесте писмо пријатељу, али не и обично, лично
писмо, јер не садржи интимне елементе. Оно је Доситејев просветитељски
манифест1, који је штампан у више примерака и издаван као књига.
У
делу
су
заступљене
Доситејеве
револуционарне
идеје
просветитељског карактера, образложене су идеје у духу просветитељства2,
покрета који је настао у Европи. Поред тога, могу се осетити и рефлексивни
елементи, који повезују дело са уметничким покретом сентиментализам3, који је
спона између просветитељства и предромантизма4.
Лексика овог дела карактеристична је за период 18. века. У делу је
заступљена рускословенска, славеносрпска, као и архаична лексика. Доситеј,
иако први реформатор језика, није писао чистим народним језиком. Ту можемо
запазити друштвени тренутак који је утицао на Доситејеву свест о писању
народним језиком у то време.
Рускословенске лексеме
Гражданска (слова)
Руска грађанска слова
Кромје (мужа)
Осим Хрвата који говоре кајкавским
дијалектом
весма
веома
Црквенословенске лексеме
полезан
користан
дрзновеније
смелост
какову либо
какву било
всегда
свагда
Старокњижевне лексеме
надежда
нада
општеполезан
општекористан
Русизми
вражда
сукоб
Турцизми
вилајет
покрајина

1

Манифест је текст кпме се најављују пснпвна начела коижевнпг рада неке нпве групе писаца.
Духпвни ппкрет настап крајем 17. в. У пснпви прпсветитељства је филпзпфскп учеое
раципнализам.
3
Коижевни правац зреле прпсвећенпсти. (пд енгл. sentimental–псећајан)
4
Oспбине енглескпг сентиментализма, али кпје јпш више пзначавају ппјаву рпмантизма.(франц.
preromantisme – ко. ппкрет претхпдип рпмантизму)
2
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Из писма сазнајемо просветитељске идеје Доситеја Обрадовића које он
у овом делу сaкупља у једно писмо и тако омогућава свима који су
заинтересовани за његово дело и рад да се упознају са његовим идејама. Због
тога Писмо Харалампију има велики књижевноисторијски значај.
Поетика Доситејевог просветитељства није била на првом месту при
писању овог писма, већ намера да се изда дело Совјети здравога разума, од
које је за неко време одустао и прво штампао дело Живот и прикљученија.
Идеје овог дела могу се поклопити са неким мотивима који представљају
главне одлике доба просвећености. Образовање, отварање школа,
просвећивање широких народних маса, верска толеранција, разум и
слободоумље, представљају неке од главних идеја у овом делу.
Доситеј у делу наглашава потребу за писањем народним језиком и каже
да ће књига „написана бити чисто српски, да је могу разумети сви српски синови
и кћери, од Црне Горе до Смедерева и Баната”. Он се позива на пример других
европских земаља Италије и Француске и даје пример како се код њих није
изгубио латински језик упркос новом језику: „Неће ни наш стари пропасти,
зашто учени људи у народу свегда ће га знати и с помоћу старога нови ће се од
дан по дан у боље састојаније приводити.”
Поставља се питање и каква је корист од језика који не разумеју сви они
који живе и раде на подручју на ком се тај језик говори? „Језик има своју цену од
ползе коју узрокује”. Доситеј представља језик као непресушан извор мудрости
и лепоте, као и потребу једног народа за његовом употребом јер „закон и вера
се могу променити, али језик и род никад”. Језик је главно обележје једног
народа, много значајније од вере и закона.
Доситеј такође наглашава потребу писања народним језиком јер се тако
ради свуда у свету, али и због тога што је потреба за описмењавањем и
просвећивањем народа неопходна, како за ширење знања, тако и за човекову
личност и истицање оног доброг у њему путем учења. „Само простота и глупост
задовољава се всегда при старинском остати... А шта је друго боље него оно
што је полезније? Што год не приноси какову либо ползу, не има никакве
доброте у себи.” Овим реченицама у тексту приказана је веза морала и
образовања, два нераскидива појма у животу сваког човека. У вези са тим каже:
„Моја ће књига бити за свакога који разумева наш језик и ко с чистим и правим
срцем жели ум свој просветити и нараве побољшати.” Доситеј каже да није
важно ко је ког закона и вере и да су несугласице и сукоби због такве разлике
одраз мржње, зла и људске глупости, самољубља и сујете. „Ниједан закон на
свету не вели: чини зло и буди неправедан... Није у том закону узрок, него
неразумије, слепота ума, покварено, пакосно и зло срце, и преко мере љубав
према самом себи.”
Доситеј је увидео да је свој мржњи непросвећеност узрок и зато је
направио корак ка просвећивању свог народа не тражећи заузврат никакву
надокнаду. Највећа награда ће му бити када неко после много година буде
рекао: „Овде леже његове српске кости! Он је љубио свој род! Вечна му памет!”
Доситеј Обрадовић у делу Писмо Харалампију, излагањем и
образлагањем своје идеје, шаље јасну поруку о потреби просвећивања и
образовања, као и употребе народног језика. Једна од порука овог дела јесте
да образовање чини човека бољим и представља светло у мраку које зароби
неучен и непросвећен ум. То можемо најбоље схватити данас када је
образовање све више доступно и прилагођено многима. Доситеј је
превазилазио оквире свог времена и донео нову књижевност у Србију, али пре
свега нову идеју и мисао.
Поставља се питање да ли полако губимо из вида Доситејеву поруку и
потребу за образовањем, данас, у време процвата науке и технлогије, и шта би
Доситеј данас рекао?
Лингвистичка секција
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Биоскоп у Ваљеву

У

торак, 22. децембар ове године биће упамћен као један од најзначајнијих
дана 2016. године у области културе и забаве. То је дан када ће наш град
поново добити биоскоп!
После много времена без редовних филмских пројекција, у Ваљеву ће
бити отворен модерно опремљени 3D биоскоп, у некадашњој великој сали Дома
омладине. Свакодневне пројекције бројних домаћих и страних филмова свакако
ће највише обрадовати млађу публику. Биоскоп, који ће радити 6 дана у
недељи, са две пројекције дневно и то у терминима од 17:30 и од 20:00,
пружиће многима прилику за уживање и упознавање са најпопуларнијим
остварењима из света филма. У пријатном и удобном простору будуће
биоскопске сале налазиће се 88 седишта, као и модерна опрема потребна за
звук и слику. Цена улазнице за филмску пројекцију биће као и до сада, 250
динара.
Жалили смо се како немамо добар филмски репертоар, како немамо где
да погледамо добар филм, и како немамо биоскоп. Ускоро ће нам то бити
омогућено, а преостаје нам само још да подржимо овај пројекат Града и Центра
за културу. Сви у биоскоп!
ФИЛМОВИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ГОДИНУ
DEADPOOL
РЕЖИЈА: Тим Милер; СЦЕНАРИО: Рет Рис, Пол Верник;
ГЛАВНЕ УЛОГЕ: Рајан Ренолдс, Морина Бакарин, Ед Скрајн;
У настојању да излечи рак, бивши оперативац специјалних снага, Вејд Вилсон
(Рајан Ренолдс), подвргава се ризичном експерименту, након којег добија
способност врло брзог исцељивања, али добија нови идентитет, Дедпул. Уз
новостечене способности и мрачан, уврнут осећај за хумор, Дедпул лови човека
који му је скоро уништио живот.
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
РЕЖИЈА: Ентони Русо, Џо Русо; СЦЕНАРИО: Кристофер Маркус, Стивен
Макфили;
ГЛАВНЕ УЛОГЕ: Крис Еванс, Скарлет Јохансон, Роберт Дауни Јуниор;
Captain America: Civil War наставља тамо где се филм Avengers: Age of Ultron
завршио. Стив Роџерс предводи нови тим Осветника у настојању да сачувају
човечанство. После још једног међународног инцидента у који су Осветници
били умешани и у коме је дошло до колатералне штете, расте политички
притисак да се успостави систем одговорности и управљачко тело које ће
одлучивати када тим треба да буде ангажован. Нови статус дели Осветнике
док покушавају да заштите свет од новог опаког зликовца.
WARCRAFT
РЕЖИЈА: Данкан Џоунс; СЦЕНАРИО: Чарлс Леавит, Данкан Џоунс;
ГЛАВНЕ УЛОГЕ: Тревис Фимел, Паула Патон, Бен Фостер;
Радња филма је смештена у период прве стратегијске игре. Мирно краљевство
Азерота стоји на ивици рата кад се њихова цивилизација суочи са
неустрашивом расом освајача: оркски ратници беже из свог дома који је на рубу
пропасти и желе да колонизују други свет. Кад се портал отвори да споји ова
два света, једна војска се суочава са уништењем, а друга са нестанком. Са ове
две зараћене стране, два хероја ће кренути један на другог, а то ће одредити
судбину њихових породица, њиховог народа и њиховог дома. Тако почиње
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спектакуларна сага о моћи и жртвовању у којој рат има много лица и где се
свако бори за нешто.
NOW YOU SEE ME 2
РЕЖИЈА: Џон М. Чу; СЦЕНАРИО: Ед Соломон, Пит Чјарели;
ГЛАВНЕ УЛОГЕ: Морган Фриман, Данијел Редклиф, Џеси Ајсенберг;
Годину дана након што су надмудрили ФБИ, додворили се јавности својим
„Робин Худ” стилом, илузионисти се припремају за велики повратак на сцену.
Враћају се како би разоткрили неетичку праксу технолошког магната који их је
приморао на пљачку. Њихова једина нада је да изведу још један спектакуларан
трик којим ће открити ко стоји иза целе приче.
DIRTY GRANDPA
РЕЖИЈА: Ден Мазер; СЦЕНАРИО: Џон Филипс;
ГЛАВНЕ УЛОГЕ: Роберт де Ниро, Зак Ефрон;
Радња филма врти се око декице који жели поново да иде у провод, након што
му је умрла супруга. У томе му, против своје воље, помаже његов згодни унук,
млади адвокат Џејсон, којег игра Зак Ефрон, и ког очекује венчање са
вереницом, за коју дека сматра да није прави избор за њега. У улози деке
нашао се непоновљиви Роберт де Ниро. Њих двојица убрзо крећу на
незаборавно путовање на Флориду где их чекају разуздане журке и лепе жене.
Павле Игњатовић I7

На Сајму књига

У

ченици Ваљевске гимназије посетили су 61. сајам књига у Београду, који
је трајао од 23. до 30. октобра. Четири двоспратна аутобуса су 23.
октобра око 10 часова кренула за Београд са западне капије Крушика.
У три хале Сајма излагало је 480 издавача и то 412 домаћих и 68
страних. Почасни гост био је Иран са слоганом „Књиге у руке”. Најпопуларнији
су били штандови издавачких кућа Вулкан и Лагуна. Сајму је присуствовала и
Тамара Кучан, писац романа Пешчани сат и Индиго. Највеће интересовање за
Сајам показали су ученици прве и друге године, због којих се тражила карта
више. Након Сајма, до 19 часова имали смо слободно време, а затим смо се
окупили испред Позоришта на
Теразијама. где смо гледали мјузикл
Виктор Викторија.
Главну улогу тумачи глумица
Мина Лазаревић. Прича се одвија у
Паризу у савременом времену.
Викторија Грант се претвара да је
гроф Виктор Грежински који имитира
жене и та улога доноси јој славу и
богатство о ком је одувек сањала.
Музика је спој разноврсних музичких
жанрова - од џеза преко балада до нумера са бојом класике, са захтевним
певачким задацима. Костими су веома раскошни и просто плене. Потребно је
похвалити и кореографију, која даје изузетан допринос укупном гледању
мјузикла. Због хумора и изузетне досетљивости глумаца, неопажено су
протекла два сата уз једну малу паузу. Глумци, музичари и плесачи, били су
награђени десетоминутним аплаузом публике.
Након представе кренули смо из Београда за Ваљево. Стигли смо у
Ваљево око 24 часа.
Јована Митровић, Зорана Теовановић II6
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Слободна и неспутана - Милица

Р

азговарали смо са Милицом Ђурић, бившом
ученицом Ваљевске гимназије, која је ове
године уписала грађевински факултет у Бечу. У
нашој школи је била веома успешан ђак. Била је
ученица природно-математичког смера и баш због
тога је необична њена огромна љубав према
књижевности, рецитовању и глуми. Милица је била
члан Драмског студија Ваљевске гимназије и
учествовала на многим такмичењима на којима је
такође постизала огромне успехе. Њен труд и рад се
највише истакао на Републичкој рецитаторској смотри
где је освојила друго место у трећој години, а затим и
прво у четвртој. Испричала нам је како је то студирати
у иностранству, како је дошла на неке идеје и како је
постизала своје успехе.
Како и када си добила жељу да се бавиш рецитовањем?
Главни „кривац” који ми је усадио љубав према поезији јесте моја мама.
Доста ми је читала док сам била мала. Она је својим гласом толико
оживљавала ликове и ситуације да сам и ја пожелела да гласом оживим песму
пред нечијим очима. Заправо прилику за испуњење своје жеље видела сам у
рецитаторској секцији која је избрусила мој дар и начинила од мене рецитатора.
Интересантно је што си се бавила рецитовањем а природни си смер.
Да ли је то за тебе било теже него за ученике филолошког и
друштвеног смера који се иначе више баве књижевношћу?
Одувек сам негодовала ограничавању људи. Природни смер, како му и
само име каже, је усмерење, али не и потпуно одређењe. Свако кроји свој
правац кретања. Да није било рецитовања, остала бих ускраћена за многе
догађаје, познанства, али и доживотна пријатељства. А да ли ми је теже него
филолозима и друштвењацима, не могу знати, јер нисам била ни филолог ни
друштвењак.
Како успеваш да савладаш трему на сцени док рецитујеш?
За мене трема значи да сам свесна људи испред себе, њихових погледа
и реакција. Временом и сталним наступима тај осећај да сви чекају вашу
грешку, ишчезне. Сем тога успела сам да се усредсредим на песму, а када то у
потпуности успем, онда занемарим све са стране, што значи и трему.
У једном тренутку си се прикључила Дрaмском студију. Шта је био
мотив за то?
Чиста радозналост. Желела сам да видим како настаје представа, шта
се дешава иза спуштене завесе, како теку пробе... И нисам се разочарала.
Како си се снашла у Драмском студију и како си се слагала са људима
који су били у тој екипи?
Мислим да сам се добро снашла, мада о томе треба неко други да
говори. Незахвално је себе оцењивати. Ми драмци се увек слажемо као плазма
и млеко.
Опиши нам један дан са пробе неке представе
Ух, то је незахвално учинити. Мислим да се мора доживети. Мада 'ајде
да покушам да пренесем делић...
Проба заказана за 9 сати (ујутру). Иако сам мислила да сам почела да се
спремам на време, морала сам у трку да изађем из куће. Гледам на сат, 10 до
9. Мрзим да касним. Приговарам себи мислећи како су сви већ стигли и како
цупкају од нервозе чекајући само мене. Стижем у драмску салу Дома културе у
9 и 5, кад оно, у сали само професорка и још двоје људи, од којих је једно
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теткица која је откључала врата. Цела екипа пристиже тек око пола 10 и до 10
смо већ спремни за рад. (Тек после неколико година схватила сам да се на
пробу никада и никако не може закаснити, јер увек постоји неко ко касни више
од вас). Након завршене пробе, на којој је било смеха до суза, али и по неке
чарке, Абраш је незаобилазна станица. Ту се кафенисање отегне, јер се никоме
не растаје.
Чули смо да си и поред свих ваннаставних активности била и одличан
ђак. Како си успевала све да постигнеш?
Не знам који су вам извори, али добро сте обавештени. Можда ће
зазвучати ,,труло“ ако кажем да сам се трудила да учим знања, а не оцене
ради, мада је то истина. Трудим се да се образујем и учим, шта год то било.
Сем тога, увек ме је било срамота да будем рђав ђак. А уз испланирано време,
замишљено је углавном и оствариво.
Да ли си некада размишљала да се и даље бавиш глумом, као неким
споредним занимањем?
Свакако да ми је то падало на памет, мада ми мисли тренутно више
окупирају бетони и челичне конструкције...
Шта би био твој савет млађим
генерацијама које желе да се
опробају у рецитовању и глуми?
Да се никад не брину да ће
закаснити на неку пробу, јер је то
скоро немогуће, могу слободно рећи
perpetuum mobile треће врсте. Да
увек раде и уче, чак иако делује да су
савршено „испекли занат”. Увек
постоји нешто ново што се може
сазнати или на другачији начин
урадити.
Уписала си грађевину у Бечу, зар
не? Како си дошла на ту идеју?
Већ
дуже
времена
сам
осећала да морам да се склоним од
апатије и јадиковке које су код нас
загосподариле и претварају се у
епидемију односећи сваким даном све више жртава.
Знала сам да ћу им и ја пасти у канџе, ако се не склоним. Нисам желела да се
претворим у роба који скрштених руку чека боље сутра без воље и снаге да
било шта предузме. Такође сам изазивала себе сматрајући да ћу тако најбоље
упознати своје домете. Била сам радознала, жељна даљине и ширине.
Сем тога, нисам желела да моје знање немачког остане пасивно. Чим сам
положила B2, на крају треће године, почела сам да прикупљам информације
како да своје планове изведем. Остало је само да се одлучим шта ћу студирати.
Када сам преломила и почела да спремам пријемни, упоредо сам скупљала
папире за Аустрију. После неколико месеци ишчекивања сазнала сам да сам
примљена на Технички универзитет у Бечу.
Тако је почела моја авантура…
И за крај, какав утисак си стекла о животу и студирању у Бечу за ово
кратко време?
Најјачи утисак може се сместити у једну реч: МОГУЋНОСТ.
Изместивши се из наше чамотиње, осетила сам се слободно и неспутано. Чини
ми се да сам повратила креативност и вољу да нешто истински урадим,
створим, постигнем. Из једног простог разлога, што вам се овде пружа шанса и
даје могућност.
Силвија Бутарац и Лина Ранковић III4
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Сећање на Љубу Поповића

М

ислим да за некога оваквог није потребан увод. Могу наравно да кажем
да је Љубомир Поповић био српски, ваљевски сликар, који се родио
1934. године, завршио исту Гимназију коју и ми данас похађамо, радио
и живео у Паризу и да је,
нажалост, умро у августу ове
2016. године. Наравно, све то
може да се нађе и на
интернету, а сврха овог
чланка није да вам кажем оно
што већ знате или оно што
лако можете да нађете.
Сврха овог текста је да се
господин Љуба представи
кроз речи људи који су га
лично познавали, професора
Миломира Роме Романовића и фотографа Душана Јовановића.
Кроз разговор са обојицом сазнала сам да су у Љуби постојале две
личности. Да цитирам Дула Јовановића: „Једна је сликар, а друга је Љуба
Поповић. Та друга је била тешко видљива.“ Љуба као сликар је био потпуно
посвећен својој професији. Сваки дан је ишао у атеље, али није сваки дан
сликао. Умео је да започне дело, па да га остави на месец или два дана
окренуто ка зиду атељеа, па тек касније да се врати и да га заврши. Наравно,
ако погледате његова дела, видећете да она нису планирана, него су рађена у
налетима инспирација. Када сам питала професора Рому разуме ли он Љубина
дела, добила сам одговор какав се само од њега могао очекивати, „Шта имам
да разумем дело? Дело се не разуме, кад би се разумело, значило би да је
рађено разумом што би онда била наука, не би била слика. Настало је нешто
неразумно, ако оно настане неочекивано не
може се везивати за разум, већ за подсвест.
Ако покушаш да разумеш његово дело,
упропастићеш његову причу.” Љуба као
уметник је, по речима професора Роме,
припадао некој врсти „мистичног надрелизма“.
Сликао је дела у којима је контекст дела
померен и у коме су облици сликани онако
како долазе. У делима се може огледати и
расположење и темперамент, иако сам Љуба
није придавао велики значај расположењу.
Питала сам професора да ли је Љуба утицао
и на његово стварање на шта ми је он
одговорио „Па наравно да јесте. Он је једна
важна појава, поготову у нашој култури, како
националној, тако и локалној. Утицао је на
бројне младе, па и на мене. Нарочито ти први
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радови, „подземни” радови, у којима сам видео нешто сирово што се мени
лично свиђало.” Дотакли смо се и теме о критичарима који често спомињу дела
Љубе Поповића, за које професор каже: „Он је један озбиљан стваралац и они
који коментаришу та дела од њих праве циркус. Мисле да тиме што их стално
наглашавају, да им чине услугу, а у ствари је то естрадирање погубно за ту
врсту дела. Ја говорим о Љуби који је јако ударан, и њим и његовим делима се
не сме манипулисати”.
Причали смо наравно и о Љуби који је био Ваљевац, који се често
враћао у Ваљево, било то у пролазу или са циљем да борави дуже. Овде је и
упознао Дула пре неких четресет година, као и професора Рому, који је и
испричао причу о њиховом упознавању: „Ја сам правио неку изложбу, коју је он
игром случаја видео. И један дан сам седео у библиотеци, кад осетих да ме
неко лупка по рамену. Ја сам се окренуо и видео њега. Рекао ми је да је видео
моју изложбу, да му се свидела и да смо могли да одемо у Централ на чај, што
и јесмо. После тога смо се углавном виђали на фудбалу.“
Кад год би Љуба свратио, виђао се са „својим Брђанцима”, постављао
изложбе, своје као и туђе. Те поставке су за Душана Јовановића можда и
најлепше успомене са Љубом, „поставка изложбе је увек била доживљај”. На
његово присећање надовезујем се питањем шта је
он од Љубе научио за тих четрдесет година, колико
га познаје. Мало је размислио па ми је дао наизглед
једноставан одговор: „Научио сам да видим, што је
велика ствар. Он је био посвећен сваком детаљу, и
у раду и у поставци изложби. Где ће која слика
стајати и зашто ту. Не могу стајати две слике једна
поред друге ако се бију, треба их бар раздвојити.”
Дуле Јовановић је причао такође и о фотографији и
фотографијама које је показивао Љуби. „Ја сам
радио на некој изложби и хтео сам њему да је
покажем јер и кад је фотографија у питању, од њега
се имало шта чути. Он је ту гледао моје
фотографије, коментарисао их и после месец дана
ме звао и рекао ми: „Мајсторе, ту изложбу правимо
у Паризу. Е, то је био Љуба.” Питала сам га и по чему ће памтити Љубу, на шта
ми је рекао: „Памтићу га по томе што са њим неке ствари другачије видиш, пре
свега оптички. Наравно, памтићу га и по томе што је рођен и што је завршио као
уметник, све друго је било у другом плану.”
Његовој слици уметника допринело је и то што никада није имао
мобилни, нити било шта од технике, а у атељеу је само држао један од оних
старих телефона са каблом. У слободно време је читао, пливао, возио кајак,
али је до краја остао предан сликарству. Како каже професор Рома има сликара
и који напусте сликарство, као и књижевника који једног дана кажу: „Нећу више
да пишем”. Он то није урадио, остао је до краја предан. И професор Рома и
Дуле Јовановић су се сложили да је он био јако шармантан и посвећен човек,
који је држао до свог, али и до достојанства професије у којој је био.
„Није он једноставан портрет и не може се он схватити за пола сата”, Душан
Јовановић
Нина Катић III6
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а ли сте некада помислили шта је у главама наших професора, како
размишљају, како гледају на свет који нас окружује, шта мисле о нама и
нашој младости, какве савете би нам дали... По угледу на телевизијску
емисију Двоугао, радила сам интервју са професором ликовне културе
Миломиром Романовићем и професорком немачког језика Катарином
Мирковић. Какве ставове и мишљења имају, да ли их деле, и шта нам поручују,
можете видети кроз питања која сам им поставила.
Један придев којим бисте описали положај професора у Србији?
Професорка Катарина Мирковић: Незадовољни.
Професор Миломир Романовић: Глуп положај.
Као неко ко ради са младима, да ли мислите да су млади
незаинтересовани за културу и уметност или је за то крив постојећи
систем вредности, или сматрате да је све то повезано?
Професорка: Ја мислим да је све то повезано. Уопште, млади су много
упућени на компјутере и технику, и мислим да их то на неки начин спутава и
ограничава. С друге стране, ни они се довољно не труде, него прихватају оно
што им је понуђено, и просто се тиме задовољавају.
Професор: Да, повезано је. Поремећени систем вредности, ако овде
говоримо о безумљу, онда је то потпуно измицање система вредности. С друге
стране, постоји индивудуална потреба за
културом и уметношћу. Ја мислим да постоји
интересовање и да постоји та потреба индивидуе,
не на том широком фронту као на пример
интересовање фудбалског навијача, него да
постоји потреба просто зато што постоји људско
биће које је одувек имало потребу за уметношћу.
Најлепша и најружнија ствар у вашем послу?
Професорка: Најружнија ствар јесте
дељење оцена. Увек изгледа да је неко за нешто
оштећен, а ја оцене не делим, него оцењујем
онолико колико ђаци знају. Најлепша ствар јесте радити са вама младима, јер
та ваша младост и ентузијазам, јесте нешто што ми не можемо више доживети,
јер то поседујете само сад у тим годинама, и тога после више нема. Управо
енергија која одатле проистиче, то је оно што је мени супер.
Професор: Најлепша ствар да сам цео живот имао контакт са
младошћу. Тако сам се обраћао, поштовање вашој младости и лепоти, а онда је
требало они мени да се обраћају, поштовање вашој старости и мудрости, што
није функционисало (смех). А, најружније, некада ако дете има неки нерешив
проблем, болест или нешто слично.
Који бисте савет дали нашим матурантима, да ли да изаберу оно што
воле или оно занимање за које мисле да ће им донети успех?
Професорка: Најбоље је увек да изаберете оно што волите да радите, а
сматрам да када нешто волите да радите, наћи ћете начин да нешто зарадите.
Професор: Ја бих прво натерао све ученике да упишу оно што не воле,
да би могли да виде шта воле. Јер то што као „Волим ја” то је мало шупље, као
„Волим намазану паштету на хлеб” (смех). Када осетиш ту мисију, онда можемо
о томе говорити, ал' сад ретко ко то осећа. У моје време је био заступљен још
тај романтизам, па се кроз тај романтичарски флуид могла осетити та мисија. А,
сад је деци, у овом хаосу информатике, тешко да осете унутрашње сигнале који
воде ка некој мисији, због које смо ми на овој Земљи, не знам ни ја због које,
али то је чињеница. Наравно да треба да зарађујете, али не да будете
каријеристи.
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Предности и мане Вашег предмета у односу на друге предмете?
Професорка: У Гимназији сви причају да морају да имају приватне
часове из математике, физике и хемије, а из језика се подразумева да имате
петицу, да уопште ништа не морате да учите. Тако да мана је, што језик мора
да се учи редовно, јер речи не падају с неба, поготово немачки језик, који није
довољно доступан за разлику од енглеског. Тако да смо ми изоловани, једини
ваш контакт са немачким језиком је преко уџбеника. Нема ни музике, ретко који
бенд на немачком је познат, о литератури да не причам. Интернет, медији,
апсолутно је све на енглеском. Сматрам да смо у том смислу ускраћени. Али,
Немачка је економски најразвијенија, најјача, то је предност познавања тог
језика.
Професор: Сваки предмет је предмет за себе, има своју лепоту,
садржину. У европској култури је направљено тако да је физика за себе,
музичко за себе... а у ствари то би требало све изучавати као једно знање или
незнање како год назвали. Са посебним угловима, као нека врста кристала, у
коме имамо више углова, али то је један кристал.
Три ставке којима бисте описали себе и свој рад у овој школи?
Професорка: Мотивација ђака да уче немачки, да се не штедим у свом
послу, и да се преиспитујем да ли је добро то што радим и да увек мислим да
могу нешто боље да урадим.
Професор: Љубав према деци и младости, јер младост је живот. Љубав
према том периоду у коме је човек чист, чедан, касније се човек квари. Можда
сам и сам остао у том узрасту. Нека врста потребе да извучем из младог
човека, његов најбољи садржај или да га он сам открије. И, ухлебљење, имао
сам неку плату, нисам морао да се бринем.
У животу да се водимо срцем или разумом?
Професорка: У животу је јако битно да
када изаберу нешто, да им срце буде пуно и да
буду задовољни.
Професор: Срце обавезно. Разум је
алатка срца. Средство којим се срце помаже да
не експлодира или да не изгори.
Као неко ко живи и ради у Србији, да ли
предлажете младима да остану овде где су
рођени, или да иду „преко”, за неким бољим
животом?
Професорка: То је много тешко питање,
из разлога што сам ја отишла у Немачку да се не вратим, а вратила сам се.
Сада ћу мало поетски да се изразим. Ваздух нигде не мирише као овде, нема
те јутарње кафе... Оно што је у духу нашег народа, да патимо за том близином,
за дружењем, тога на западу нема. Зато сматрам да је јако добро да млади оду,
да виде, јер просто има људи који могу да се носе са таквим начином живота.
Не могу да генерализујем, и да вам кажем: Идите!; али ако вам се укаже
прилика, идите, искористите је, па онда сами одлучите.
Професор: Што би неки рекли: „Ванземљаци, нека живи ко где ’оће.”
Моја основна поставка је у томе да сам сматрао да ме Бог због нечег створио
овде, јер да је хтео да ме створи у Канади он би ме направио у Канади, а ако ме
направио овде и створио, није то безвезе урадио или импровизујући нешто.
Зато је јако битно да човек укапира своју мисију. Он ће знати где треба да буде,
а ако то не укапира он ће да „блеји” по свету, јер најдаље су од себе они који су
отишли далеко од места где су рођени.
Тамара Марковић III6

31

Гимназијалац 98
новембар 2016.

Гимназија, друга кућа

О

вих дана свуда влада неки вирус. Неко кија, а неко носи папуче. Неко
брине због инфекције, а неко је забринут за стање ученика из III7. Све те
папуче које тумарају кроз ходнике школе, па снимак на YouTube каналу,
па зачуђени погледи. Екипа Гимназијалца је одлучила да оде да види шта се то
дешава и сазнала је како је све почело.
На слави. Група другара је позвала друга, комшију домаћина, да сиђе.
– „Ајде, дођи доле. Има нас неколико.” – Филип
– „Ето ме за пет минута.” – Стефан
Силази у папучама и чуди се.
– „Зашто сте сви у кошуљама? Идете после у град?” – Стефан
– „Слава. Слава. Слава!” – заграјаше сви у глас.
–„А која слава?” – Стефан
– „Ахахахаха...”
Тако је отпочела и прича о папучама у понедељак у нашој другој кући,
гимназији. Ако може Стефан на славу (додуше, није знао да је слава) у
папучама, онда
може и одељење
у
школу,
у
папучама. Исти
дан је цело III7
уредно дошло у
ципелама,
патикама
и
чизмама. Неки из
одељења су се
преобули
у
папуче, док су се други плашили реакције професора и ученика из других
одељења.
Један ученик је поносно изашао да одговара, код своје разредне, у
„необичној обући”. Разредна III7 се изненадила, зачудила, али на крају јој се
ипак допало и питала је да ли су сви понели папуче. Али нису сви били
благонаклони према овој идеји. Један
професор их је критиковао и рекао да
ће их уписати у напомену у дневник, док
су се други одушевили и питали да ли
ће и они идући час добити „школске
папуче”. Цела школа бруји о овој
необичној инфекцији. Наравно, као и
увек, реакције су различите. Ученици
III7, како кажу, нису имали никакав циљ
и нису ни слутили да ће се та необична
појава у њиховом одељењу толико
прочути. Све је почело из шале, а до чега ће довести, видећемо.
Такође, ови ученици су први у нашој школи прихватили
#МannequinChallenge, најновији изазов који је завладао светом за веома кратко
време, а захтева да што дуже останете „залеђени” у једном положају, а ефекат
је бољи кад је учесника што више. Седмица је, наравно, урадила овај изазов са
једном професорком на малом одмору, а њихов видео можете погледати на
YouTube-у под називом Јака седмица #MannequinChallenge.
Родитељи, који су посећивали школу тих дана, смешкали су се док су
гледали променаду разнобојних папуча и питали се шта су то пропустили, која
су то нова правила и зашто их сви не поштују.
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Ништа од овога не би успело, да ово одељење није оволико сложно, а
када смо их питали како је могуће да су сви све испоштовали, кажу да им је то
увек био најмањи проблем и да су се увек слагали око свега, баш зато што се у
гимназији осећају као у другој кући и функционишу као породица. Додали су:
„Да смо могли да бирамо, боље одељење не бисмо изабрали”.
Правило је поставило III7 и поштује га. Ученици III7 су поносни на себе,
своју сложност и енергију коју доноси заједништво. Носе папуче јер се, како
кажу, осећају као код куће. Једна ученица је питала „Коме смета јака седмица?”
Михаило Савковић III6

Појмовни речник за просечног гимназијалца – прво
издање
Влага – саставни део свих учионица на првом спрату гимназије, корисна за
подстицање младих предузетника, који се баве узгојем печурака
Главни улаз – мистериозни портал кроз који само одабрани могу да прођу,
прича се да су неки недостојни покушали да се туда провуку, али им се тада
губи сваки траг и глас
Дежурни професор – званични тражилац хране у гимназији, врло способан да
пошаље дежурног ученика да чека у реду у Пошти да би платио рачун за
телефон коме год треба, никада није на свом радном месту
Дежурни ученик – званични достављач хране запосленима у гимназији, врло
способан да чека у реду у Пошти да би платио рачун за телефон коме год
треба, никада није на свом радном месту
Кавез – део гимназије који служи за окупљање ученика, прави назив за овај
простор јесте ОБОР, зато што је кавез, кавез само ако је направљен од 51%
жице5, у сваком другом случају је обор
Каријатиде – оне скулптуре у свечаној сали, које сви ученици и поједини
професори броје, док траје неки програм на који су приморани да дођу
Круг – објекат од великог историјског и културног значаја за (не)рад
гимназијалаца, својим сунцем окупаним предворјем (између 12 и 12:15),
спортским тереном којем нема равног у земљи, увек љубазним и расположеним
особљем, као и невероватним асортиманом пића (кафа, Цедевита, пиво) може
се сврстати у сам врх угоститељских објеката у близини гимназије
Мићко – легенда гимназије, медијатекар, глумац, електричар, хроничар...
једина особа на свету која је и поставила и скинула Лењина и тренутно једина
жива особа која зна где је Лењинова глава
Јован Петровић, бивши гимназијалац
генерација 2012/16
5

Вељко Николић, 2016, Пољопривредне површине у архитектури,
кулинарству и баштованству, Магазин „Сточарска ревија – Маљевачка
јаруга“ , село Маљевац општина Мионица
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Трећаци у Европској унији

Г

имназијалци трећег разреда су се давно наоружали стрпљењем, целе две
године чекали своју прву екскурзију у средњој школи, и, најзад, је
дочекали! Узбуђени и решени да се супер проведемо, десетог октобра
кренули смо на мало другачију, средњоевропску (Медитеран више није у моди)
руту: Ваљево – Будимпешта – Праг – Дрезден – Беч – Ваљево. Око сто
тридесет ученика, тачно шест професора, два аутобуса и један директор
Ваљевске гимназије запутили су се ка земљама Европске уније.
Полазак!
Из угла ђака трећака, знамо да је свима нама на првом месту провод и
дружење. Али не иде ни ту баш све глатко: по три одељења у сваком аутобусу,
сви потпуно једнаки, а ипак потпуно различити! Са стране можда то и не
изгледа тако, али када се нађете у тој средини, онда све видите кристално
јасно. Свако одељење за себе. Свако се проводи на свој начин. Неколицина
спава, већина пева, понеко мирно седи, посматра и ослушкује атмосферу
екскурзије: „Неодољиво ме подсећаш на његааа…!”. „Појачајтеее!” је реченица
која је била поновљена хиљаду пута.
Професори
Ваљевске гимназије се
не
могу
похвалити
избором музике својих
ученика. Цеце је било
превише. А родитељи
су нам причали да се у
њихово време слушао
само
рок
и
блуз,
понекад би залутала
нека поп песма. Питам
се
шта
се
у
међувремену десило?
Шта је ово сад – грок и
бљуз? Професор Рома
би рекао: „Скоројевићка
култура...”
Један аутобус је, поред редовне аутобуске журке, имао и рођендане
Марија2 из III6,било је супер, а научили смо и рефрен: „Марија, Марија, вино ми
ноћас прија / Марија, Марија никада ти и ја”. Ето. Екскурзије томе и служе, да се
нешто ново научи.
Туристички водич Драган је био по свему јединствен, увек у центру
пажње са својим сјајним причама, великом количином знања и шашавим
изгледом (две јакне минимум, фенси капа и селфи штап на којем је минион по
имену Срђан – мораш и Драгана и Срђана уочити и у највећем туристичком
кркљанцу).
Прва дестинација – Будимпешта и величанствено крстарење Дунавом.
Сјајно осветљени мостови и монументални Парламент пружили су незабораван
доживљај свима. Стари Будим и Пешта су и по дану фасцинантни, то је и
потврдио обилазак Цитаделе, Будимске тврђаве, Брда Гелерт, Краљевске
палате, Трга хероја и Рибарске куле... „Реците да сте Хрвати, добићемо
јефтиније карте, него ако кажемо да смо Срби“ ова реченица је многе насмејала
па смо је зато сви упамтили. Мада није само смешна та реченица, тера нас и да
се мало замислимо. Али само мало, не можемо баш много да размишљамо, на
екскурзији смо.
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У Сент Андреји смо се осећали као код куће, а поред тога и у Бечу!
Посетили смо Београдску и Грчку цркву, Градски трг, кућу Вука Караџића, кућу
Јакова Игњатовића...Сент Андреја је романтичан и живописан градић који чува
успомену на многе знамените Србе.
Праг? Прећи преко прага и закорачити у нешто ново, нешто непознато!
Да, тако смо и ми закорачили и… ето нас у Прагу, нестварно лепом граду. Ни
хладноћа није могла да поквари обилазак Вацлавске и Старометске намести,
Градске куће, Храдчана, Карловог моста, катедрале Светог Вита... чаробан
град.
А онда Дрезден, и прва асоцијација – шопинг! Међутим, Дрезден, је
много, много више: Синагога, Променада принчева, Златни коњаник, Галерија
старих мајстора, па се изгубиш у Палати Цвингер, не знаш где пре да погледаш,
шта пре да сликаш, архитектуру, скулптуре, слике!
Па тек после свих чудеса – незаобилазни Прајмарк. „Прајмарк, децо,
тамо идите, тамо ћете наћи најјефтинију одећу”. „Одвешћемо вас сада до
Прајмарка”. „Е, овде вам је, децо, Прајмарк”... И тако скоро цео дан – Прајмарк,
Прајмарк, Прајмарк.
По доласку у Беч, сунце нам се осмехнуло, дан је био диван. Као и Беч.
Пространост, лепота и очаравајући вртови дворца Шенбрун и музеја Белведере
са импресионистичким сликама у нама су оставили најјачи утисак. Најјачу
импресију. Огромно пространство, рапсодија архитектуре и вртларства. И
некакав осећај да си мали и безначајан. Царство показује своју моћ.
Ипак, и ми имамо
тајно оружје да покоримо
престоницу
–
магију
српског
националног
ресторана, ту смо ишли
на вечеру. А на менију?
Сарма! Било је веома
пријатно
боравити
у
атмосфери са живом
музиком,
сармом
:),
нашим земљацима – и
усред Беча се осећати
баш као код куће. Пар
дана нас нема и већ смо
носталгични. Свашта!
И ту се све завршава. У Ваљево смо се вратили пуни утисака и
занимљивих прича.
Има и једна прича која и није баш нешто посебно занимљива – али је
зато „веома поучителна”, што би рекао Доситеј. А, ви сте је сигурно и чули. И
извукли наравоученије па не треба да вам је препричавамо, у таблоидном
стилу.
Сви смо кренули са циљем да се лепо проведемо, дружимо, посетимо
многа значајна места и нешто ново научимо. То нам је и успело. Видели смо
света и свет је ушао у нас. Већина ученика је сад први пут видела ове
знамените градове Западне Европе. Желим и надам се да ћемо сви моћи и
даље да путујемо и будемо богатији упознајући друге културе и људе.
И себе.
Наташа Драгојловић III4 и Михаило Савковић III6
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Не може лепше од овога

С

игурно вас је неко некада питао шта за вас представља богатство и када
сте мало боље размислили, схватили сте да у одговору нећете
споменути готово ништа материјално, стварно и опипљиво.
Ја бих, између осталог, рекла да је богатство када ти управо то,
материјално, омогући да ствараш успомене. Сувенири и фотографије остају
заувек. Једине спремне да се супротставе времену и његовој пролазности. Оне
неће избледети и иструлити, на њих се неће спустити прашина све док
последњи издах не избрише њихово постојање заједно са нашим.
Прочитала сам у једној књизи мисао која, сасвим веродостојно, у само
пар речи описује то колико су заправо сећања вредна. „Схватио сам да би и
човек, који је живео само један дан, могао без муке сто година живети од
сећања”. И, заиста верујем да је тако. Постоји нешто чега ћемо се сви ми,
садашњи матуранти, заувек сећати. Прича о томе почела је пре годину дана.
Узбуђење и нестрпљивост. Тај осећај се временом увећавао. Прво смо
бројали месеце, а затим и дане до поласка. Школа је почела, а главна тема је
екскурзија. Еуфорија која траје недељама пре и недељама после. Чини ми се
да је било само пар сати после поноћи и чувена пумпа Југопетрол.
На тренутак морам прекинути ово излагање и обавестити вас да ми је,
када сам добила задатак да пишем овај текст, речено да не би требало да буде
у облику класичног извештаја. Била сам принуђена, управо због тога, да овде
направим паузу.
Самим тим, ја вам нећу рећи да је то био 17. септембар, ни да је било
негде око 4 сата када смо кренули, а ни да су ишла два аутобуса. Сасвим
небитне информације. Мислим да вам због претходно наведеног услова не могу
рећи ни редослед одседања, одосно Монтекатини терме, затим Рим и на крају
Лидо ди Јесоло. Постоји ту и пар битних ствари које бих ја ипак „прескочила”.
Фиренца, предиван град уметности и љубави, наша прва дестинација. И
верујем , већина је помислила „То је то, не може лепше од овога”. Међутим, то
би смо понављали изнова и изнова приликом сваког уласка у наредни град.
Италија. Сувишно је и спомињати подразумевану одушевљеност њеним
главним градом. Као што увек осетите добро познати укус на непцима када се
сетите омиљене торте, тако је и са Римом. Немогуће је не сетити га се када вас
неко упита „А које је најлепше место у коме сте били?”, „Постоји ли град у који
бисте се радо вратили?”.
Ватикан. Време проведено унутар тако мале државе могла бих
изједначити са најбоље утрошених пар сати у свом, а верујем и животу мојих
другова. Покушаваш погледом да упијеш сву ту лепоту, да ти дубоко у сећању
остану урезане слике музеја, Сикстинске капеле, божанствено уређена
спољашњост.
Део о битним информацијама са овог путовања које сам морала да
„изоставим” започела сам описом Фиренце који гласи „предиван град уметности
и љубави”. И верујте, у Италији, свако место можете описати овим речима.
Ту су и Венеција и Болоња, места која вас несумњиво остављају без
даха и терају да на тренутак помислите како се једном морате поново вратити.
Екскурзија, свакако, не би била екскурзија ако се не би памтила и по
песмама из аутобуса, окупљањима по собама, најлепшим моментима на плажи,
по оним безалкохолним густим соковима, макаронама и шпагетама које нисмо
могли да окусимо месец дана након повратка.
Сада бих се вратила на почетак, јер све ово до сада заправо није
требало да вам кажем, бар не на овакав начин.
Поново бих вам поставила исто питање, шта је за вас богатство?
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Није ли то управо тренутак када се нађете у свом дому, на моменат
затворите очи, а онда вам се као филмска трака одвијају сва ваша путовања,
сва та предивна места, упознавања са разним људима, језицима, културама?
Није ли то онда када сте нерасположени тренутним животом, па покушавате да
у својим мислима оживите све оне успомене и помоћу њих бар на трен вратите
осмех на лице? Нису ли то они сувенири који вас сваким погледом на њих
врате на места на којима сте били срећни? Нису ли то фотографије које
спречавају заборављање давних путовања?
Кренули смо са превеликим очекивањима, а Италија је ипак успела да их
надмаши заслепевши нас својом лепотом. Како њом, тако и неодступањем од
онога што су јој некада давно сви ти уметници и архитекте пружили. Остала је
нетакнута, као некада, достојанствена, величанственог карактера, гостољубива
и савршено усклађена.
Настасија Димитријевић IV7

Дијета за тинејџерке

У

среду, 2. новембра у свечаној сали Ваљевске гимназије одржана је
промоција књиге проф. др Јагоде Јорге, професорке на Медицинском
факултету у Београду. Поред тога што је објавила преко 200 научних
радова, др Јагода Јорга у штампаним и електронским медијима често говори о
темама везаним за исхрану. Оно што у свему томе сматра изузетним јесте
искуство с хиљадама пацијената којима је помогла, успешно разрешавајући
њихове мале и велике проблеме у вези са исхраном и здрављем.
Промоцији њене нове књиге Дијета за тинејџерке, присуствовао је
велики број људи. Поред професора и ученика Ваљевске гимназије, били су ту
и многи спортски тренери и спортисти. Поред тога што је здрава и редовна
исхрана веома битна у тинејџерским годинама, доста је важно да се деца у
доба адолесценције баве и спортом. Према речима Јагоде Јорге, деца не смеју
да држе дијету, јер би то имало велике последице за њихов даљи развој. Како
каже, ухрањеност је огледало наше исхране. За оцењивање овог стања треба
измерити висину и тежину, а потом и тзв. БМИ. Разне дијете могу довести до
одређених поремећаја, нпр. губитка тежине, али упркос свему, наше тело се не
обликује како треба. Зато је непоходна програмирана физичка активност. Веома
је битно да се вежба сваки дан око сат времена. Професорка сматра да треба
три пута недељно вежбати интензивније, с тим да један
дан може и да се направи пауза.
Намирнице делимо у четири групе. Прву групу
чине житарице и скробне намирнице, другу млеко и
производи од млека, трећу месо и четврту поврће и
воће.
Управо према овој подели можемо да
искомбинујемо своју исхрану. Битно је да сваки дан
узимамо бар по једну намирницу из сваке групе. Морамо
узимати такође оне „непријатеље наше линије”, а ту
мислимо на чоколаду, која поред тога што је слатка, она
има доста масти, али и гвожђа, магнезијума, мангана.
Увек можемо себи да приуштимо бар мало овог слаткиша, каже професорка
Јорга. За дечији развој веома је битно да намирнице које уносе буду свеже.
Поред тога увек треба проверити рок трајања!
Сви они који су били на предавању и промоцији имали су само речи
хвале за нашег госта, као и за њену књигу која се великом брзином продаје.
Невена Матић и Мина Адамовић III3
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Спортски дан

К

ао и сваке и ове године је одржан Спортски дан Ваљевске гимназије у
СРЦ Петница. У петак 2. септембра 2016. године у 10 часова сви ученици
били су на базену спремни за учествовање у разним спортским
активностима. Одржана су такмичења у одбојци, баскету, пливању и малом
фудбалу где су учесници постигли значајне резултате.
На терену за баскет најбоља је била екипа III3 „прегазивши” у финалу
екипу I2, а најистакнути је био Урош Ђурић. У базену је као и увек била највећа
конкуренција, а најбољи су били:
У категорији за девојчице прво место деле Анђела Лазић 7. разред и
Анђела Лукић I5. Друго место заузела је
Соња Лазић III3, а треће место Теодора
Перишић III6. У категорији за дечаке прво
место је заузео Алекса Ђурђевић II1,
друго место деле Милан Лукић III1 и
Антоније Станковић II7, а треће место
Филип Пуце III7. Крај пливачког дела
обележила је ревијална трка где су
ученици четвртог разеда на шаљив
начин забавили присутне.
Ове године било је доста заинтересованих за одбојку, конкуренција је
била велика и играло се у мешовитом саставу по куп систему (2 девојчице и 2
дечака). Учествовало је 16 екипа, од којих су се у финалу састале две најјаче „Тамарини” и „Бора и екипа”. После веома занимљивог дуела и велике борбе
победу су однели „Бора и Екипа” са 2:1 у сетовима, а њу су чинили: Бојана
Челић III6, Јована Сировљевић III6, Боривоје Михаиловић IV2 и Милош Марковић
I3.
Због великог интересовања за друге спортове у малом фудбалу је
учествовало само 8 екипа, а најуспешније су биле екипе првог и другог разреда.
Успешно је реализован још један спортски дан, а ученици и професори
су уз занимљиве активности провели дан.
Тамара Бељић и Марија Живковић III6

Важно је учествовати

У

част оснивача Олимпијског покрета у Србији, и ове године је одржана
Меморијална атлетска трка Генерал Ђукић. Поред сениора, војске и
полиције, као и основних школа, у трци на 800 метара за средњошколце
учествовало је и 14 ученика наше школе. Резултати, иако нису у првом плану,
јер ово је такмичење у складу са олимпијским геслом „Важно је учествовати” и
нису били тако лоши.
Од наших ученика, најзапаженији резултат остварила је Марија
Огњеновић III1, која је заузела треће место. На четвртом месту нашао се
Андрија Глигоријевић III7, а на петом Андрија Бојичић I6.
У овој атлетској трци учествовали су и: Вања Марић I6, Невена
Старчевић I6, Крсман Павловић I3, Ана Радосављевић III1, Бошко Ђенисић
III3,Јована Сировљевић III6, Матеа Прокић III7, Давид Рао VIII1, Алекса
Ковачевић VIII1, Марко Митровић VIII1, Огњен Јовановић IV4.
Треба похвалити све учеснике, а нашим гимназијалцима желимо више
успеха у наредним надметањима!
Матија Тодосић I7
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Да ли сте знали?
● Тело човека садржи довољно фосфора да се направи 2000 шибица, довољно
масти за неколико сапуна и довољно гвожђа
за једну огрлицу.
● Албатрос може да лети преко 900км без
махања крилима.
● Алберт Ајнштајн је своје последње речи на
самрти изговорио на немачком али је његова
неговатељица знала само енглески језик и
није га разумела.
● Свемир званично почиње на висини од
100км од нивоа мора и та замишљена линија
се назива Карманова линија.
● Мерилин Монро није била природна плавуша него бринета.
● Држава Монако се може препешачити за око сат времена.
● Филм Сам у кући ушао је у Гинисову књигу рекорда као
комедија са највећом зарадом свих времена.
● У Викторији у Аустралији је нелегално заменити сијалицу
осим ако нисте квалификовани електричар.
● Компанија Nestle је радила истраживање о утицају чоколаде и
било им је потребно годину дана да нађу 11 људи који не воле
и не једу чоколаду.
● Кечап је 1980-их година био продаван као лек.
● Metallica је једини бенд који је свирао на свим
континентима.
● Да би се пластична кеса разградила потребно
је 1000 година.
● Стрипови о Паји Патку су били забрањени у
Финској зато што он не носи панталоне.
● У Италији се верује да је несрећан број
17, а не 13.
● Дидаскалеинофобија
одласка у школу.

је

страх
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Чуло се на часу...
Професор: „Пљоснати црви. Осим што су пљоснати...”
Ученик: „Они су и црви.”
Професор: „Колика је дужина границе са
Албанијом?”
Ученик: „317км”
Професор: „317 минус 316 и шта остаје?”
Ученик: „Па један.”
Професор: „Није један, него твоја оцена.”
Ученик: „Је л' то пишемо?”
Професор: „Не, имам шлог, па споро
причам. ”
Професор: „Зашто ово делимо са два?”
Ученик: „Па, да не испадне пуно. ”
Професор: „Шта је програмска песма?”
Ученик: „Песма која се ради по програму.”
Професор: „Овде је загушљиво, зашто сте
затворили прозоре?”
Ученик: „Да угушимо муву. ”
Професор: „Наведите врсту рибе вама
најпознатију.”
Ученик: „Туњевина.”
Ученица на часу немачког погрешно
напише реч на табли.
Професорка: „Како се пише именица
Sport?”
Ученик: „Са великим s и малим port.”

Главни уредник: Марија Чулић III2
Главни и одговорни уредник: Данијела Голубовић, професор
Технички уредник: Ксенија Селенић III4
Редакција: Новинарска секција и Жељко Љубичић, професор
Коректура: специјализовано филолошко одељење III4
Цртежи: Љубица Марковић III3
Насловна страна: Стефан Крунић III3
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