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Поштовани млади људи,
Умешајте се у свој живот, јер то нико не може тако добро као ви сами, са
ставом, знањем, индивидуалношћу која искључује егоизам. Тада ћете умети
да бринете и о општем, тако ћете пробудити успавану друштвену свест,
јер се из овог времена не можемо избавити само уз туђу помоћ, већ пре свега
ослоњени на сопствену мисао, рад, знање, самопоуздање и самопоштовање.
Будите васпитани, али не и послушни, или, не дај боже, покорни.
Из поруке матурантима, др Зоран Јокић, председник Школског одбора

Даме и господо, поштовани директоре, цењени
професори, драги родитељи и, напослетку, драге
колеге матуранти, сада смо већ одрасле индивидуе.
Јасно нам је да смо сви у својој јединствености
посебни, али да нас и поред тога спаја знање и
служење истим племенитим циљевима. Сва та
наша

разноликост

јесте

уједно

и

највећи

потенцијал будућности нашег града, земље и
глобалног друштва. У школи смо се упознали са
уметношћу, језицима, филозофијом, друштвеним и
природним наукама. Наша разноликост се и ту
манифестовала, а оставиће и значајног трага на
будућност.

Иако

ћемо

се

бавити

потпуно

различитим занимањима, заједно ћемо бити апологете правих вредности. За
њих ћемо се борити у времену када у нашем друштву све видљивији постају
негативни аспекти човековог бића. Верујем да ће многи од нас, у складу са
дугом гимназијском традицијом, постати елита у својим животним
позивима. Са те позиције, моћи ћемо да мењамо свет.
За крај бих пожелео свим матурантима да свој професионални и приватни
живот обликују баш онако како замишљају, те да увек чувају ведрину и
позитиван став према животу и долазећим задацима. Како каже наш чувени
књижевник Вељко Петровић: „Вера у успех, успеха је пола”.
Из говора Марка Тодоровића, ученика генерације 2012 – 2016. године
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Између два Гимназијалца
Откако Ваљевска гимназија постоји, ниједна школска година није
прошла, а да не можемо да се осврнемо и будемо поносни на школу у којој је
корачао велики број угледних личности. Са овогодишњим резултатима можемо
рећи да се традиција наставља.
Једна од многобројних који су осветлали образ Ваљевске гимназије јесте
Милица Ђурић, матуранткиња природно-математичког смера, поставши
апсолутни победник на 48. Смотри рецитатора Србије. Марко Тодоровић,
матурант друштвено-језичког смера, наставља своје велике успехе и ове
године. Освојио је прву награду на конкурсу Борино перо као и пласман на
Балканијаду освојивши друго место на републичком такмичењу из географије.
У мају су одржана републичка такмичења из књижевности и српског
језика на којима су забележени одлични резултати. У познавању српског језика
и језичке културе опробало се дванаест ученика, од којих је пет освојило
награде. Лука Николић и Марко Тодоровић, матуранти, освојили су прво место.
У књижевности је бриљирала четврта година са три освојене награде.
Најуспешнија је била Ђурђина Марић освојивши прво место.
Резултати са Републичке смотре талената не изостају, освојено је шест
републичких награда из енглеског језика, екологије, психологије и биологије.
Ни математичари се нису вратили без одличја са највиших нивоа
такмичења. Екипа Ваљевске гимназије освојила је прву награду на
Архимедесовом турниру у Београду. На такмичењу Кенгур без граница наша
школа је однела по једну златну и сребрну медаљу, као и 6 бронзаних и 18
похвала. На 49. Државном такмичењу из математике постигнути су запажени
резултати: Јован Марковић VII1 освојио je трећу награду, док су Добрица
Цветиновић VII1 и Михаило Тимотић VIII1 освојили похвалу, а Ђорђе
Трифуновић I1 учествовао је на Српској математичкој олимпијади.
Постоји толико могућности и различитих такмичења, те наши ђаци то у
потпуности искоришћавају. Ваљевска гимназија имала је и представнике и
награђене на републичким такмичењима из информатике, географије и на
многим конкурсима. На ликовном конкурсу Вуков сабор у Тршићу, стрип
Стефана Крунића освојио је треће место.
Многа научна предавања и трибине одржане су у свечаној сали.
Гимназијалци су у великом броју учествовали у традиционалним
манифестацијама као што су Језичка приредба, Распевана гимназија, чистили
свој град и околину у оквиру Еколошког дана. Неки су учествовали у снимању
кадрова за филм Љубовијски одред који су снимани у Гимназији. Хумани, као и
увек – новац намењен за куповину хране и пића за Последњи школски час,
гимназијалци су уплатили у Хуманитарни фонд Ваљевске гимназије.
Како ђаци, тако и професори подижу углед школе у којој нам преносе
своје знање. Директор Војислав Андрић изабран је за председника Друштва
математичара Србије, а у убској галерији Свети Лука отворена је изложба
Слика – поезија – слика Јованке Божић, професорке социологије.
За крај треба похвалити сам школски часопис Гимназијалац и секцију
која је вредно радила на његовом како изгледу, тако и садржају. Овај већ
уходани тим освојио је другу награду на Републичком такмичењу за најбољи
часопис. Али, осим Гимназијалца, и литерарна и лингвистичка секција на
републичком такмичењу освојиле су трећу награду.
Несумњиво је да ће се десити много лепих ствари, награда и похвала
којима ће бити исписане странице следећег броја нашег часописа.
Пријатан одмор до следећег Гимназијалца!
Андреа Лескур II2
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Бивши матуранти

В

аљевска гимназија изнедрила је многе личности које су на овај или онај
начин оставиле или тек исписују свој траг у српској историји. По
завршетку средње школе, свако одлази тамо где га животни пут наведе.
Увек је било и биће тако. У животу свакога од нас долази тренутак одласка,
међутим, Ваљево је град коме се увек радо враћаш. Ове године, у Ваљево,
вратила се једна цела генерација, овог пута поводом 25 година матуре. Међу
њима су били и Жељко Јоксимовић и Драган Ристић, фронтмен групе Кал, који
су се радо присетили својих гимназијских дана.

На кафици са Жељком
Зашто сте уписали Ваљевску гимназију?
Гимназију сам уписао из више разлога. Доста мојих рођака, стричева је
завршило Ваљевску гимназију. Она је храм знања и Ваљево је познато по њој.
У Београду, и дан-данас, када кажете да долазите из Ваљевске гимназије,
људи то посматрају са поштовањем. Годину дана пре него што сам уписао
Гимназију, уписао сам и средњу музичку школу. И некако у тим годинама
пубертета и почетка адолесценције најтеже ми је било да завршим седми и
осми разред, некако ту нисам могао више да издржим, али када сам уписао
средњу музичку осетио сам тај мирис школе који ме држи и до дан-данас.
Заједно са својом генерацијом коментарисао сам како је лепо бити у школи,
дакле ми смо се радовали када смо имали по седам часова дневно, а можете
замислите онда како је мени било
када сам након тога и у другој
смени имао још пет часова, јер
сам ишао и у средњу музичку.
Уживао сам, био сам и са
старијима од себе и са својом
генерацијом, тако да је ово
отприлике један благи осврт на то
зашто сам ја уписао Гимназију и
зашто се ја Гимназији увек радо
враћам.
Колико је Гимназија утицала на
Вас и на Ваш даљи развој?
Свакако доста, пре свега
што сам се образовао, што сам стекао једно квалитетно знање, и на пољу
језика, јер сам завршио смер културолошко-језичку струку у гимназији, а
завршио сам и инструментални смер у средњој музичкој школи. То је било једно
истурено одељење које је било овде из Земуна, из Музичке школе Коста
Манојловић, тако да сам имао ту срећу да нисам морао да идем у Београд, него
је професорка која је радила са мном долазила овде и тај период живота ми је
некако најдражи и пуно сам тога понео са собом у будућност, и мислим да ми то
веома значи. Зато ми ови доласци на матуре, враћање у Ваљево и подсећање
на све то што је било лепо дају велику снагу.
Можете ли да нам кажете нешто више о бенду у којем сте били током
средње школе?
Тај бенд је био заиста један фантастичан скуп и ја сам и дан-данас
поносан на цео репертоар који смо ми тако зрело изводили, а били такорећи
клинци. Сада, када се мало вратим уназад и када учествујем у тим разним
музичким шоу-програмима и када неко отпева неку песму из тог периода када
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сам ја био у Гимназији, увек радо признам да ме све то подсети на младост.
Мада не треба се претерано враћати у прошлост, у прошлост се вратим само
да бих мало обезбедио и осигурао будућност. Дакле, све оне катарзе се
дешавају када се мало вратиш у прошлост и присетиш се тих драгих људи са
којима си делио буквално цео дан, све сате у току једног дана, али шта да
радимо, време иде и ми смо сада ту.
Како сте успевали да постигнете обавезе из две средње школе,
гимназије и средње музичке?
Мени је то представљало јако велико задовољство. Гимназија је на
таквом положају у граду да је дивно бити по цео дан у њој, све је омогућено. На
врло је краткој удаљености од свих дешавања, уживаш у једној велелепној
грађевини и једној спремној, организованој и чистој установи са дивном
свечаном салом и увек се радо враћам у њу. Ту сам имао многобројне
концерте, бројне сате сам проводио ту вежбајући, јер, док нисам набавио свој
клавир, вежбао сам на школском клавиру.
Јесте ли остали у контакту са неким другарима из средње школе?
Како да не, те контакте гајимо. Ми смо једна од ретких генерација, а
саветујем и вама да будете, која је остала сложна, остала у контакту и која
негује то другарство. Пријатељство је заиста нешто што памтите цео живот и
другарство увек опрашта све то време раздвојености и кад год се сретнете са
неким с ким сте били добри, присетите се тих дана, значи то другарство све
апсорбује, све те празнине. Ја се са некима двадесет пет година нисам видео, а
као да се никада нисмо ни раздвајали.
Сећате ли се прве средњошколске љубави?
Наравно да се сећам. Биле су ту и неке неуспешне, нису то биле све
остварене љубави. Мој први брак је заправо гимназијски брак и ја сам са
Весном добио прво дете, Мину. Мина сада завршава другу годину Музичке
академије. Лепо је сетити се и тога, тако да Гимназија има и ту неку линију која
је спојила и изнедрила ту љубав.
Сећате ли се неке анегдоте или смицалице коју сте направили са
друговима?
То је био посебан период, било је толико лепих детаља који нас и дан-данас држе у животу и, наравно, имамо и ми наше, као што и ви имате ваше
анегдоте. Ја бих о томе могао да причам не данима, него месецима, тако да,
ето, можемо да направимо малу колумну у Гимназијалцу па да ја напишем неку
од анегдота, то би било баш лепо. Да вам сад претерано не отварам све наше
карте.
Који је највећи успех који сте постигли за време свог школовања у
Гимназији?
Највећи успех који сам постигао јесте када сам пао у другој години из
математике и ту оцену у августу поправио, то је дефинитивно највећи успех.
Да ли мислите да се Гимназија променила од времена када сте ви учили
па до данас?
Гимназија као гимназија се никада неће променити. Време се променило
и то је тачно, али Гимназија не. Када сам ушао у Гимназију, прекрстио сам се,
јер је она за мене храм, мој храм у коме сам ја одрастао и где сам завршио две
средње школе.
Да можете, да ли бисте се вратили у Ваљевску гимназију?
Увек! Данас сам поставио на Фејсбук и на Инстаграм слику са својим
одељењем (први пут сам био у могућности да са часа сликам сам себе и своје
другове (смех))
Које часове и професоре сте највише волели, а које сте избегавали?
Волео сам све часове, волео сам да будем са својим друштвом, ми смо
часове посматрали као једну врсту разоноде из које смо увек излазили
паметнији, по цену и да добијемо лошу оцену. А када завршите школу, онда
4

Гимназијалац 97

Јун 2016.

схватите да сте све професоре волели. Издвојио бих нашу разредну Веру
Јанковић, као професора кога сам највише волео.
Која је најважнија животна лекција којој вас је Гимназија научила?
То је мало теже питање, могао бих дуго да причам о томе. Животна
лекција подразумева један дужи период, а то је четири године, тачније ја сам
пет година провео у гимназији. Цео тај период је био нешто што ћу увек памтити
и што је једна велика лекција. Све што сам касније на академији радио, није
било ништа друго но једна мала ретроспектива онога што сам радио у
гимназији, а то ћете и ви видети.
Дете које сте били, шта би рекло човеку који сте данас? Да ли сте
остварили све његове снове?
Данас сам размишљао о томе, чини ми се да још увек нисам рекао све
што могу да кажем, али сам на добром путу. Мислим да нисам ниједног
тренутка скренуо са тог пута, слушао сам свој осећај, слушао сам своје ближње.
Верујем у позитивне мисли, позитивно размишљам и мислим да сам на добром
путу да све што сам замислио и све што сам желео, што желим и што ћу желети
надам се, Боже здравља, и остварити.
Шта бисте поручили младима који желе да крену Вашим стопама?
Да верују у то што раде, да никада не одустају, јер само најјачи остају и
они који верују у свој посао, у своју судбину могу да успеју и да се надају
добром, остали нажалост не.

На кафици са Драганом
Зашто сте уписали Ваљевску гимназију?
Ја са вама, данас, морам да будем врло поштен и искрен, па ћу вам дати
тачан одговор. Наиме, требало је да упишем Техничку школу, али старији брат
је већ био у гимназији, био је друга
година и онда је мама рекла: „Ако је
старији брат у гимназији, онда ћеш и
ти“. Деца, када заврше осми разред
основне школе, немају идеју о томе
шта би и како требало да раде, тако да
мислим да је помоћ родитеља јако
битна. И то је разлог зашто сам уписао
гимназију, а никада нисам зажалио.
Све што ме веже за гимназију је
невероватно лепо, претпостављам
зато што је ретроспективно. Ако сам
игде ишта научио, то је свакако била
Ваљевска гимназија. Чини ми се да је и дан данас, знање овде нешто што је
императив. То је било неко феноменално време и наравно да је постојала
огромна разлика између некога ко иде у гимназију и некога ко иде у било коју
другу школу, ми смо се делили на нас и остале.
Колико је Гимназија утицала на Вас и на Ваш даљи развој?
Невероватно. Посебно утиче на оне који се баве било којом врстом
уметности. Уметност никада није била занат који је најлакше савладати, да ли
то био сликар, био песник, био музичар, али оно друго оно што је концепт и што
је идеја, за то ти треба сублимација свих животних искустава и знања, то
подразумева књижевност, кинематографију и математику. Сублимација свих
тих знања је нешто што даје уметнику могућност да се отвори и према себи и
према свету. Ја сам то што сам, захваљујући пре свега породици, а онда и
Ваљевској гимназији.
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Јесте ли остали у контакту са неким другарима из средње школе?
О, да. Поготово када крену да се славе ове матуре. Најчешће се
срећемо на прославама. Живот нас је заиста одвео на много различитих
страна, али једна од најбољих дефиниција живота јесте савладавање
унутрашњих и спољашњих препрека. Сваки пут када сретнем ове људе,
доживим једну врсту емотивног шока. Што се више приближаваш другом делу
живота, онда схваташ да све функционише по принципу концентричних кругова,
у којима ти у ствари на крају завршаваш тамо где си почео, а мој почетак
апсолутно има везе са гимназијом.
Сећате ли се прве средњошколске љубави?
Сећам се једне од првих љубави из средње школе. Знам да сам јој
рецитовао стихове који овако гласе „Пробах замислити како је тешко, возити се
ноћу кроз пусти град у друштву госпође самоће. Љубав се зове именом
твојим...“ То нисам писао ја, већ један велики песник Дино Дворник, и та песма
се зове Љубав се зове именом твојим. И замислите пре четрдесет дана, и то
има симболику, она ми је у Београду, приликом случајног сусрета, пошто је
нисам видео двадесет и кусур година, рекла „О то је било тако дивно, ја сам
седела на кревету, држала сам телефонску слушалицу и нисам могла да дођем
себи“.
Сећате ли се неке анегдоте или смицалице коју сте направили са
друговима?
Било их је заиста много, ја се гимназијских дана сећам јер је то био спој
различитих људи, а сви су били квалитети и увек је било разлике између
природних и друштвених смерова. Ја сам негде између, ја сам као неки
компромис. Данас сам седео са математичарима који имају озбиљне принципе
и неки од њих вечерас неће ићи на то Дивчибаре, на прославу, јер имају
принципе који су супротни од принципа неких других људи. Данас сам схватио
да сам ја у неком културлошком контексту и контексту естетике, много више
нагињао на ову страну, иако нисам математичар, ужасно сам лош у истој, него
оној другој страни којој сам припадао. Ја сам, заправо, увек био мост између
различитих култура и утицаја. Очито да ми је то судбина наменила.
Који је највећи успех који сте постигли за време свог школовања у
Гимназији?
Ово ће бити један одговор који ће имати везе и са вама. Не постоји неки
успех због кога бих ја био претерано поносан из гимназијских дана, али сви они
који су мислили да ћу ја и многи попут мене бити неуспешни, гадно су
погрешили. Управо ти, који нису имали успеха у средњој школи, на крају су
највише успеха постигли у животу.
Да ли мислите да се Гимназија променила од времена када сте Ви учили
па до данас?
О томе не могу да судим јер овде нисам присутан. У неком визуелном
контексту ја не видим никакве промене. Ја видим само да су ваши професори
углавном бивши гимназијалци, доказ да и после школовања у њој, неки јој се
радо врате. Сви ти људи су доживели неку врсту духовног прочишћења и они су
сада феноменални и у том смислу ја не видим промену. Ја о вама не могу да
судим, нити имам намеру. Знам само да су ово друга времна.
Да можете, да ли бисте се вратили у Ваљевску гимназију?
Био бих у супротности са сопственим ставовима, ако бих рекао да.
Малопре сам цитирао Иву Андрића који је говорио о младости и детињству, као
о нечему што је лепо само када је ретроспективно, а ја сам задржао само оно
што је лепо. Рецимо, та девојка којој сам рецитовао стихове. Никада нисмо
били заједно, према томе не бих волео опет да прођем кроз то.
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Које часове и професоре сте највише волели, а које сте избегавали?
Највише сам волео предмет Организација културних делатности, али не
знам да ли ви то сада имате. И то захваљујући мом професору који се зове
Миле Перић. Тај предмет је био везан за оне који су били културолошко-језички
смер и ја сам то заиста волео, зато што волим културу у глобалном контексту.
Највише сам избегавао, па ваљда вам је јасно, иако данас седим са друговима
математичарима, математику коју нисам волео.
Која је најважнија животна лекција којој Вас је Гимназија научила?
Да је знање најскупља ствар на свету.
Дете које сте били, шта би рекло човеку који сте данас? Да ли сте
остварили све његове снове?
Ако је дете отац човека, а јесте, онда би то дете рекло следећу ствар:
„Момче, сасвим довољно си урадио, идемо даље“.
Шта бисте поручили младима који желе да крену вашим стопама?
Да заиста савладају сва могућа знања и све што им се понуди у овој
гимназији, јер је то једна од најбољих школа, не само у Србији, по мој скромној
процени, него и у Европи. Ни на факултету нисам научио толико, колико сам у
гимназији, све ми је било лакше после гимназије.
Валентина Петрановић и Настасија Димитријевић III7

Јосипа Лисац - Џез фест

М

ислимо да ваљевски 32. Џез фест не би протекао овако запажен да
целу манифестацију није употпунио долазак
једне велике уметнице каква је Јосипа
Лисац. У Центру за културу 18. маја Јосипа је
Ваљевцима својим упечатљивим перформансом
пружила незабораван доживљај.
Препуна сала и обожаватељи пред салом
сведоче о томе да је овакав концерт био нешто што
је Ваљево дуго чекало. Музика која има праву
вредност је после дуго времена оживела и у
Ваљеву, захваљујући овој манифестацији. Као део
бројне публике имале смо утисак да су из свих нас
испливале снажне емоције које су употпуниле цео
наступ. Одушевљење публике је приметила и сама
Јосипа, упитавши се зашто до сад није посетила Ваљево.
Први тактови евергрина Богиња су наговестили прави спектакл након ког
се она обратила публици, која је то одушевљено пропратила дугим аплаузом.
Биле смо сигурне да је после тога концерт могао да почне, што је и потврдила и
песма О једној младости, која је старију публику вратила у доба младости, а
младу уверила како у њој треба да уживају док могу. Затим су уследили хитови
попут Дунава, Болујем, Живот је само мост, Хир и тако редом. Посебно су
били занимљиви моменти када је између песама причала о њиховом настанку и
музици и љубави као својој вечној инспирацији.
Бенд, са којим је наступила, до Магле је био на висини задатка успевши
да испрате вокал какав не може речима да се опише. Потом је концерт
завршила са нумером Да ли сам ти икад рекла, уз пратњу клавијатуре,
поздравивши се са публиком у великом стилу.
Нашој упорности није било краја па смо дружење са богињом наше
младости наставиле и иза бине уз неколицину посвећених обожаватеља.
Ђурђина Марић IV4 и Неда Ликнић IV7
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Будућност припада њима

М

еђу многобројним матурантима, који су пре 25 година завршили
Ваљевску гимназију, нашла су се и два доктора наука, др Бошко
Николић, професор на Електротехничком факултету и др Владимир
Лукић, професор на Stevens Institute of Technology у Америци. Били су веома
расположени да се са нама присете гимназијских дана.
Како сте се одлучили да упишете гимназију?
Влада: Мислим да никада, што се мене тиче, није било питања око тога шта ћу
уписати. Цело наше одељење се знало из основне школе, са тих летњих школа
за талентоване математичаре, које је организовао Војислав Андрић.
Бошко: Ми смо били прво математичко-програмерско одељење у Гимназији.
Били смо по различитим основним школама, али смо се упознавали на летњим,
зимским школама и такмичењима. Нас двојица се знамо још од предшколског.
Јесте ли се у средњој школи бавили ваннаставним активностима?
Влада: Ја сам био у одбојкашком тиму (мада, већином сам грејао клупу).
Бошко: Ја сам тренирао кошарку и фудбал...
Који професори су вам остали у лепом сећању, а којих сте се плашили?
Бошко: Ја се сећам разредне и директора. Мађар је само нама предавао
математику, Доста се трудио. Све смо радили на примерима, није било пуно
теорије. Давао нам је тестове са три групе (лака, средња и тешка).
Влада: Мађар је, по мом мишљењу, увек био модел идеалног професора, код
њега се тачно знало како треба да изгледа предавање. Он је био гласан и јасан.
Не сећам се да сам се некога плашио.
Колико је Гимназија утицала на ваше опредељење за студије или
уопште за будућност и посао којим се сада бавите?
Бошко: Доста. Када сам завршио Гимназију као и многи нисам знао шта ћу. Ја
сам волео математику, а отишао сам на електротехнику.
Влада: Пре гимназије нисмо доносили, такорећи, сами одлуке. Гимназија је
прва ствар и први избор који сам својевољно изабрао и на који сам поносан.
Дефинитивно, највећи утицај на мене су имали часови код Војислава, на којима
је била опуштена атмосфера и имали смо добру комуникацију са њим. Научили
смо да није страшно направити грешку. Такав став и размишљање је можда чак
и важније од ствари које смо научили.
Како је дошло до тога да ви одете у Америку и тамо почнете да
радите?
Влада: Чим сам дипломирао физику, односно већ у трећој години полагао сам
тестове (у Мађарској, због санкција). Положио сам тада четири теста. Примљен
сам на шест, седам универзитета, а ја сам изабрао најбољи од њих. Од нас, на
пример, двадесет који смо дипломирали те године, нас десет је на тај начин
отишло у САД.
Колико дуго сте тамо и колико се живот у Америци разликује од живота
овде?
Влада: Од 1997. године живим тамо. Не знам колико се живот разликује од
живота у Србији. Кад сам ја живео у Србији, она је била сасвим другачије место
од овог данас. Напорно је и тамо и овде, само из других разлога.
Да ли је рад на факултету био Ваш план док сте били у средњој школи?
Бошко: Мени се то свидело. Када сам завршио факултет, ситуација у Србији је
била јако лоша, били су штрајкови, затварана су врата, протестовало се на
универзитету. Првобитно сам био асистент на ФОН-у, а онда сам од 2000.
године Прешао на ЕТФ. Задовољан сам и поносан.
Колико се Ваљево и Гимназија променила од времена када сте ви учили?
Бошко: Не долазим толико често. У Гимназију нисам ушао скоро 15 година.
Задржала је дух, али је доста реновирана и сређена.
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Шта бисте ви поручили садашњим гимназијалцима?
Бошко: Да су на добром месту и да верују у себе, имају добар основ за даље.
На њима је да се потруде и искористе то. Имам висoко мишљење о
гимназијалцима и мислим да могу да оду одавде, са знањем стеченим у
гимназији, било где.
Влада: Ја имам мало више искуства са гимназијалцима од њега, због Петнице.
Мислим да су феноменални. Врло су образовани, свиђа ми се како
размишљају. Већина гимназијалаца са којим ја имам контакт, без проблема би
могли да буду у било којој од мојих студијских група на факултету.
Јована Мијаиловић II6

Музеј књиге и путовања

Т

ај дан који смо провели у
Београду био је све, само не
обичан. Имали смо прилику
да се уверимо да за све
љубитеље књига и велике и мале
постоји нешто што би могло за
њих бити налик рају. То би свакако
био Музеј књиге и путовања
Виктора Лазића на Бањици.
Угостио нас је сам Виктор,
наш познати путописац, адвокат
докторант, оснивач Удружења
грађана за унапређење српске
културе, уметности и међународне сарадње Адлигат и директор Музеја књиге
и путовања, који постоји чак од 18. века. У току ове посете смо имали прилику
да чујемо од Виктора како је Музеј почео са радом и како је успео да се избори
за његов опстанак. Његова бака, коју је научио да чита кад је имао 7 година,
недуго затим испричала му је причу о породичној библиотеци из 18. века коју му
је она и оставила у наслеђе. Нешто што је започео свештеник Михаило Лазић у
18. веку, у Војводини, Виктор је као припадник девете генерације своје
породице успео да настави. Наравно, како и сам каже, и остали преци су имали
велике потешкоће да услед минулих ратова и немаштине, које рат сам по себи
и носи, да се боре за опстанак ове, некад, библиотеке. Али су у својој намери
истрајавали, баш као што то данас чини и млади Виктор док на сваком
путовању као једној новој авантури препуном Ладом снабде овај, сада, музеј са
новим и ретким примерцима књига, тим пре драгоценим као сведочанства
културе једног народа. Баш због те упорности данас посетиоци имају прилику
да као и ми виде књигу На Дрини ћуприја преведену на кинески језик са
посветом преводиоца, књигу од слоновог измета, Куран из Азербејџана, књигу
направљену од пиринча, књигу са Шри Ланке у облику лепезе и још многе
необичне и по облику, и по начину настанка, и по језику и стилу писања. Музеј
због тога представља многе стране државе и културе путем књига и других
значајних експоната (предмети, филателија, нумизматика итд.) у шта смо и
сами имали прилике да се уверимо. Зато нам је овај сусрет посебно драг.
Напросто, имали смо утисак да преко сваке књиге коју смо видели, ми, у
ствари, видимо читав један народ. Схватили смо и до каквих предела
посвећеност књизи може човека у ствари да одведе.
Ђурђина Марић IV4, Маријана Урошевић IV6
9
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Недеља француске културе

К

ао и протеклих година, наша школа је током децембра пажњу посветила
француској и немачкој култури организовањем недеља ових двеју култура.
Уз подршку Француског института и Катедре за романске језике
Филолошког факултета у Београду, ученици и професори Ваљевске гимназије
успешно су реализовали манифестацију Недеља француске културе. У
периоду од 7. децембра до 11. децембра 2015. године у нашој школи је
спроведен низ културно-научних активности који су у вези са француском
културом.
Програм су 7. децембра отворили ученици прва три разреда двојезичног
одељења рецитацијама, представом и песмом на француском језику. Истакли
су због чега воле француски језик и њихову културу, а затим, уз помоћ својих
професoра, припремили богату трпезу француских јела. Цењени гости били су
и Фабрис Пето, аташе за француску културу при Француском инстинитуту, Жан
Франсоа Гупил, бивши лектор за француски језик, који је две године вредно
радио са ученицима и професорима двојезичних одељења и Бландин Пивер,
лекторка, која од ове године ради са ученицима. Господин Фабрис Пето, аташе
за француски језик, ученицима, који су полагали испите за одређене нивое
знања француског језика, свечано је уручио дипломе.
Група ученика Економске школе у Ваљеву и ученици Ваљевске
гимназије су у уторак присуствовали презeнтацији о настанку и развоју
француског филма, које су припремиле ученице друге године двојезичног
одељења Кристина Милошевић, Ања Симунић и Дуња Добрашиновић, уз помоћ
професорке француског језика Бранкице Перић. По завршетку презентације,
пуштен је веома интересантан филм Tout ce qui brille (Није злато све што
сија). Среда је био дан резервисан за науку. У свечаној сали наше школе
професори Светлана Дашковић Миловановић, Владимир Мишић и Бранкица
Перић одржали су предавање о Блезу Паскалу дочаравајући значај овог
научника у области математике, физике, информатике и филозофије. У
четвртак, 10. децембра, угостили смо талентоване
ученике 8. разреда
ваљевских основних школа заинтересоване за француски језик. Гошће из
Француског института, Клер Бије, координаторка за двојезичну наставу, и
Бландин Пивер реализовале су језичке радионице уз помоћ ученица прва три
разреда двојезичних одељења. Осмаци су били подељени у групе које су
предводиле ученице наше школе, а задаци су били веома изазовни и забавни.
Затим су у свечаној сали, чули многобројене похвале и импресије ученица
двојезичних одељења, које су им одговарајући на питања објасниле начин рада
и предности овог одељења, како би им пробудиле жеље да упишу овај смер.
На последњем дану овогодишње француске недеље одржано је
предавање о француском спорту ученика одељења IV5, Миодрага Топличевића,
Петра Марјановића, Павла Бадовинца и Николе Благојевића. Том приликом су
поменути ученици поделили са нама своја знања о француском спорту.
Завршетак разноврсног програма француске недеље означила је посета
Жељке Јанковић, гошће са Филолошког факултета у Београду која је одржала
предавање о француско-српским књижевним прожимањима.
Ова недеља је била једна од значајнијих недеља децембра у Ваљевској
гимназији. Поред богато организованог програма који је употпунио сваки
тренутак, имали смо прилику да још више учврстимо сарадњу са
представницима Института за француски језик и прикажемо успехе и труд
младих ученика ове школе, који ће, како се надамо, из године у годину
постајати све успешнији и посвећенији овом прелепом језику.
Ања Симунић и Дуња Добрашиновић II5
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Дани немачке културе у Ваљевској гимназији

У

ченици и професори Ваљевске
гимназије су у периоду од 23.
до 28. новембра 2015. године
реализовали манифестацију Дани
немачке културе у Ваљевској
гимназији.
Манифестација
је
отворена у понедељак, 23. новембра
посетом
немачког
амбасадора
Аксела Дитмана, који је имао само
похвале за нашу школу. Специјални
гост
био је и
Јакоб Контрат,
представник Гете института са
којим имамо сарадњу већ годинама.
Ова недеља је започела културно - уметничким програмом који су
припремили ученици двојезичких одељења првог и другог разреда. Након
изведеног програма, који је укључивао глуму, певање и рецитовање, одржана је
изложба Сва наша путовања. Ученици, који су добили стипендије и посетили
градове Немачке, Хрватске или Румуније, имали су прилику да на креативан
начин прикажу своја стечена искуства и да мотивишу остале ученике. Изложба
је употпуњена презентацијама које су ученици презентовали након краће паузе.
Презентације су направљене на српском језику, али су ученици причали на
немачком. Професорке немачког језика су се такође доста залагале и имале
су водећу улогу у припреми целог програма. На крају смо имали прилику да
чујемо говор представника Гете института и директора Ваљевске гимназије
Војислава Андрића. Господин Јакоб се захвалио ученицима на дивном
програму и изразио наду да ће се у будућности наставити сарадња.
У уторак је настављено приказивање немачке културе на мало
опуштенији начин. У свечаној сали имали смо прилику да видимо пројекцију
немачког дугометражног играног филма Збогом Лењине. Овај немачки филм из
2003. године се свидео публици која га је уз осмех гледала. Филм је режирао
познати режисер Волфганг Бекер у Берлину. У петак, 27. новембра, одржан је
концерт Плес по жици у класичном стилу немачких аутора квартета МИСС.
Квартет постоји од 2006. године и чине га професорке Mузичке школе Живорад
Грбић. Концерту је присуствао велики број ученика и професора који су
уживали у познатим композицијама славних немачких музичара. На овакав
професионалан начин дочаране су нам све лепоте танга и валцера.
Приказивање немачке културе настављено је и 3. децембра у свечаној
сали. Професор др Миодраг Лома, некадашњи ученик Ваљевске гимназије,
одржао је предавање на тему „Како је Гете видео српске народне јуначке
песме?“. Повезаност српске и немачке културе била је главна тема, али су на
овај начин приказане и све чари светске књижевности. Ученици су имали
прилику да чују доста информација о историји српских народних песама и
Гетеовом раду. Слика Јохана Волфганга фон Гетеа је добила место у Галерији
знаменитих Ваљевске гимназије чиме је употпуњено ово вече. Велики број
ученика је показао заинтересованост за ову тему па се надамо да ће се
наставити сарадња између Ваљевске гимназије и професора Ломе.
Овим успешним програмом Ваљевска гимназија је још једном показала
колико ради на напредовању ученика из разних предмета и области. Надамо се
да ће у новој школској години бити још више мотивисаних ученика који ће
радити на усавршавању немачког језика.
Невена Вићић II5
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Кад звона занеме у Ваљевској гимназији

В

лада Арсић, писац, новинар, истраживач и дугогодишњи сарадник бројних
часописа, ове године издао је своју нову књигу Кад звона занеме.
Промоција је одржана 25. марта 2016. године у препуној свечаној сали
Ваљевске гимназије. Гост вечери био је директор Народног музеја у Ваљеву, др
Владимир Кривошејев, од кога је и потекла идеја за стварање овог дела. Влада
Арсић, аутор романа Армагедон, Бродолом, Изгубљене у магли, Лопатање
ђавола, овога пута написао је дело са тематиком која је у вези са нашим крајем.
Када сте почели да пишете и одакле љубав према томе?
Ја сам каријеру започео као новинар. Међутим, имао сам једну паузу
током 90-их када десетак година уопште нисам писао. Поново се упуштам у те
воде 2003. године. Радио сам као уредник рубрике Туризам. Управо ми је та
рубрика омогућила да се први пут на прави начин упознам са лепотама Србије.
Сада могу слободно да кажем да не постоји град у Србији у ком нисам био.
Многе пределе сам чак и препешачио. У својим књигама ниједно село, ни
варош нисам споменуо, а да га претходно нисам лично видео.
По чему се ова књига разликује од претходних?
Кад звона занеме је мој пети роман. У јулу, стицајем околности, излази и
шести. Некако сваке године напишем по једну
књигу, али сваке друге изађу обе, што није баш
најсрећније решење. У јавности сам се
профилисао као писац две потпуно различите
теме. Једна је она коју волим да радим, као што је
ова
књига,
историјски
трилери,
давно
заборављени догађаји којима удахњујем нов дах,
односно приближавам новим генерацијама
фосилизовану историју коју оживљавам. Постоје
друге теме које заиста не волим да радим,
међутим, некако оне јуре мене. То су социјално-ангажовани романи где се углавном осврћем на
оне пошасти које прете младима. Када бих писао
само о тим темама, ја бих вероватно до краја
каријере имао сабрана дела на тему рецимо алкохолизма, коцке, секте,
педофилије, трговине људима и о свим искушењима и претњама које младима
стоје на путу одрастања.
Где сте пронашли инспирацију за ово дело?
Да будем прецизан и искрен, идеја за писање књиге о Ваљевској
болници није моја. Идеја је дошла од директора вашег музеја Владимира
Кривошејева. Они су постављали током прошле године велику изложбу која је у
вези са стотом годишњицом епидемије и онда им је пало на памет да ангажују
неког професионалног писца који би направио један литерарни приказ целе те
приче. Рекли су ми да су дуго бирали, али да сам био њихов први и прави
избор. Када су ми рекли тему, ја сам прокоментарисао: „Може, али ја о томе не
знам ништа.“ Буквално сам знао три реченице.
Како сте након тога проналазили историјске изворе?
Историјске чињенице сам проналазио уз несебичну помоћ људи
запослених у ваљевском музеју. Владимир Кривошејев ми је рекао да ће ми
музеј обезбедити сву грађу штo ми је све знатно олакшало. Прикупљање грађе
је најтежи део посла. Само писање иде много брже кад знате шта желите да
напишете. Већ негде крајем марта прошле године ја сам на столу имао на
стотине докумената, архива, сведочење савременика, итд. У једном тренутку
једноставно нисам знао шта са тим да радим. Требало је све споменути,
значајне личности, значајне догађаје, значајне датуме, а то је већ у једној
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литерарној композицији јако тешко. Закључио сам да ми треба једна фиктивна
личност која ће све то да повеже. Тако је избор пао на доктора Андрију
Срећковића. Њега сам сврстао међу оних пет преживелих лекара. С обзиром на
то да ми тај лик некако сублимира несрећу целог народа, некога ко је жестоко
пострадао у Првом светском рату, где су му умрли супруга, млађи син, а
страдао је у Другом светском рату, одлучио сам да се радња покрене од 1946.
године. Цела књига о Ваљеву 1915. почиње заправо у Београду 1946. године
где он седи у ћелији (ухапшен).
Да ли постоји нешто што Вас везује за Ваљево?
Моји су са Дебелог брда.То је место где ја проводим већи део лета и све
своје књиге углавном пишем тамо. Тако да сам за Ваљево, иако нисам ту
рођен, јако везан. Супруга ми је рођена овде и учила је у Гимназији.
Шта бисте препоручили младима који би желели да се баве писањем?
Основ сваког писања је читање. Свака књига која се напише мора нешто
да има, да вам отвори видике, нешто да вас научи, орасположи, да пружа поуку.
Ако нема ништа од тога, онда нема ни сврху зашто је написана. Да бисте имали
тему и да бисте се у тој теми сналазили, потребно је предзнање, а оно се стиче
на два начина: прикупљањем сопствених искустава, радозналим посматрањем
света око себе и прикупљањем туђих искустава, а то је читање.
Настасија Димитријевић III7

Распевани и разиграни

У

ченици и професори Ваљевске гимназије били су, као и до сада, веома
ангажовани и у погледу припремања Распеване гимназије, наше
највеселије манифестације. У изванредној песми и игри уживали смо 25.
маја, када су се ученици представили кроз двадесетак интересантних и добро
припремљених наступа, на сцени Центра за културу.
Публику је свако освојио на различит начин ― неки засенивши је
талентом који су најсмелији показали, а други слатко је засмејавши својим
оригиналним и комичним наступима. Феноменалне Јована Максимовић III4 и
Јана Здравковић IV6 засениле су публику својим изванредним певањем, док је
нежни глас Анђелке Панић III3, уз звуке клавира, такође нашао пут до свачијег
срца. Громогласни аплауз са сцене је испратио ученике другог разреда, Душана
Радовића II7, Филипа Дамњановића II1 и Вукана Арсенијевића II1 захваљујући
најоригиналнијем сценском наступу и одабиру песме која је сву позитивну
енергију пренела на публику. Да рокенрол ни овог пута не буде запостављен,
потрудио се ученик II7 Филип Пуце, који је изведбом песме ТNT успео да
присутне подигне на ноге. Као најбројнији на сцени остали су упамћени ученици
одељења I3 који су ведри дух донели песмом Ми плешемо. Подстакнуте овом
песмом, Нина Станковић III6, Тодора Ђурашиновић III5, Дуња Добрашиновић II5,
Тамара Ранковић I2 и Тамара Тимотић I3, представнице плесне секције у нашој
школи, показале су колико су богати они који воле, умеју или желе да науче да
плешу, оставивши све присутне без даха изванредном игром. Ученице Љубица
Марковић II3 и Анђела Тешић II4 су својим наступом и шармом купиле публику и
заслужено добиле један од најгласнијих аплауза.
Распевана гимназија је и ове године покупила све похвале на уложени
труд и дивне наступе које је тај труд скројио. Уколико сте били посетилац,
сигурно је да сте уживали у непоновљивој вечери испуњеној квалитетном
музиком и младалачким духом. Meђутим чак и уколико нисте, позивамо вас да
исту грешку не поновите следеће године и да будете наш гост!
Дуња Добрашиновић II5
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Писмо из Италије

И

талија ― земља високе моде, преукусне хране и прелепих дестинација
које треба посетити. Доста њих би волело да проведе макар и недељу
дана овде. Ја сам имала ту срећу да добијем јединствену прилику у
животу да у њој живим годину дана. И трудим се да је максимално искористим.
Нећу лагати да је лако и да је све бајно и сјајно, али лепи тренуци дефинитивно
пониште све лоше.
Зовем се Александра и
имам 17 година. Овде сам ипак
познатија као „Беба“, надимак који
ми је дала моја италијанска
породица. Ове године живим на
адреси Via Gran Paradiso 100, San
Maurizio Canavese, Torino, Italia.
Вау, колико лепо звучи. Од
Торина сам удаљена двадесетак
километара, а од Француске
стотинак. Свако јутро кад кренем
у школу, имам предиван поглед
на Алпе који ме окружују. Живим у
породици Фреца. Мама ми се зове
Милена и кад смо то сазнали,
погрешно смо помислили да има
неке везе са Србијом или
околином. Тата је Паоло и имам
две сестре и брата. То су Вирџинија, Лоренцо и Ањезе. Вирџинија има 20
година и тренутно студира у Француској, али релативно често долази кући.
Лоренцо је моје годиште, али како је на размени у Доминиканској Републици,
још увек се нисмо упознали. Ањезе има 12 година и она је код куће са мном.
Пре него што сам стигла овде, уопште нисам била свесна чињенице да
ћу провести годину дана ван куће. И онда ме је то погодило толико снажно прво
вече кад сам дошла у породицу. Од тад сам бројала дане до повратка, али се
чинило да време стоји. Онда је почела школа. Плашила сам се хоћу ли наћи
другаре, хоћу ли седети сама, хоћу ли се уопште икад уклопити... Рекла бих да
сам се само беспотребно оптерећивала сувишним питањима. Све је дошло
природно, само од себе. Ипак, први дан сам добила практично напад панике
због двосатног седења у учионици и слушања језика који уопште нисам
разумела. Почела сам да губим ваздух, знојим се и да имам страшну
главобољу. Овде часови трају сат времена и нема чак ни петоминутног одмора
после сваког часа. Само после другог и четвртог имамо по 10 минута. Требало
ми је неко време да се навикнем. Чудно ми је и то што не сме да се излази из
дворишта за тих пет, шест сати колико смо дневно у школи. Најтеже од свега
ми, ипак, пада чињеница да се суботом иде у школу. Професори су строги,
понекад се понашају као да постоји само њихов предмет и дају невиђено много
домаћих задатака. У неким тренуцима помало изгледа као да ме не разумеју и
да немају баш много саосећања за моју ситуацију, али добро.
Бар једном недељно сам у Торину, што због часова италијанског, што
због изласка са другарима из школе или осталима који су овде на размени.
Град је стварно прелеп. Неки делови су ме у почетку страшно подсећали на
Београд, али сам сад већ навикла, па на то гледам мало другачије. И поред
свих луксузних и модерних делова, мени се убедљиво до сад највише свидео
парк Валентино који изгледа као оаза међу свим тим зградама. Поред Торина и
околних месташаца, од којих је свако лепо на свој начин, била сам и у Ђенови.
14

Гимназијалац 97

Јун 2016.

Међутим, нисам била претерано одушевљена вероватно јер сам видела неки
малецни, не толико леп, делић. Близу Ђенове налази се национални парк
CinqueTerre. Е то је већ нешто чаробно што треба видети! Ишла сам са
породицом тамо за зимски распуст. Двадесет седмог децембра сам била
напољу у мајичици без јакне и ногама у мору. Осећај је био неописив. Посетила
сам такође Пизу, Фиренцу, Милано, Аосту, Рим и Сардинију. Не зна се шта је
лепше. У Сардинију сам ишла на једнонедељни програм размене са
Интеркултуром. Имала сам нову породицу на недељу дана, упознала још деце
на размени овде, открила још један од многих нагласака у италијанском,
научила реч на њиховом дијалекту, купала се у мору иако је био почетак априла
и иако је било ледено, и, наравно, пробала нову храну. Убедљиво најлепша
недеља од доласка овде. Најискреније се надам да ћу за ових преосталих три
месеца обићи ако не све, бар већину дестинација које желим, мада сам добар
део већ одрадила.
У суштини, и не разликујемо се много. Људи су овде можда отворенији и
не касне, а ја имам урођен ген за кашњење. Налазим такође и да су веома
срдачни и да би помогли кад год могу, што верујем да би и Срби. Неколико пута
сам заустављала људе на улици да их питам где треба да идем, и то на
енглеском, и сваки пут су ми уз осмех помогли. Чак су неки и ишли са мном. И
другари су се у почетку трудили да ми преводе лекције на енглески и
једноставно да ми помогну, и ја бих све то урадила за њих кад бих била у
могућности. Ипак ми је помало чудно то што се не излази сваке суботе увече,
што да бих се видела са другарицом, морамо да се договоримо бар недељу
дана унапред, што се чешће иде у биоскоп него у кафиће и слично. Не кажем да
ми смета све то, чак понешто баш напротив, али ми је чудно. Исто сам
приметила и да је животни стандард много виши овде и да људи много лакше
троше паре. Купују непотребне ствари ако су на попусту, који иначе уопште
нема везе са попустом јер су цене свакако вртоглаво високе, често иду у
ресторане, пију скупа вина и пива свако вече уз вечеру... Веома су побожни што
је реткост у Србији, бар из моје перспективе. Сваке недеље и за сваки празник
иду у цркву. Доста се ангажују око ње и једном месечно имају вечеру са групом
породица. Та група породица је нешто што и нисам баш разумела, али је
поента да се једе ― основни хоби сваког Италијана. Или ако баш не једу, онда
причају о храни. Ове године сам имала прилику да славим Божић два пута - 25.
децембра и 7. јануара. Ту са сигурношћу могу да кажем да смо у предности.
Имамо више обичаја и много смо више повезани са породицом на тај дан.
Верујем да немају многи ту срећу да дођу у Италију и упознају некога из
Србије. Мој италијански тата је фан хокеја на леду и једно вече смо ишли онако
породично да гледамо утакмицу. Тим за који смо навијали је победивши освојио
куп Италије. У њему игра, ни мање ни више, Србин! Увек смо тамо где се
побеђује. Упознала сам се са њим и било је прелепо причати свој језик после
четири месеца. Био је веома пријатан и рекао ми да га додам на Фејсбуку и да
може да ми да карте ако будем хтела опет да дођем на утакмицу.
Премда ми је прва недеља трајала као 7 година, ево већ сам овде око 7
месеци. Време лети, а ни ја не заостајем много. Кад успем да застанем на
секунд, почнем да размишљам колико ће ми сви и све недостајати кад се
вратим. Доста ствари сам први пут пробала баш овде. Од чудних врста јела,
која не бих ни у лудилу помислила да пробам, до разних спортова. Кроз шалу
често кажем породици да ћу погинути поред њих, али истина је да сам им веома
захвална на свему што раде за мене. Сад, ја бих могла да останем и недељу
дана да пишем овако и опет не бих све написала, али и ово је довољно, да
можете да стекнете неки утисак о лепоти Италије и живота у њој.
Поздрав,
Александра Суботић
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Са друге стране успеха

М

арко Тодоровић је ученик четвртог разреда друштвено-језичког смера
Ваљевске гимназије. Ваљевска гимназија се поноси тиме што га назива
својим ђаком, а ми се дивимо његовим успесима које ниже из године у
годину. Неки од његових највећих успеха су републичка такмичења из српског
језика и језичке културе у првом и
трећем разреду и из географије у
трећем разреду. Као и сваке, и ове
школске године освојио је многе
вредне награде. Неке од њих су:
наградa за најбољи писмени
задатак на такмичењу ученика
средњих школа из књижевности,
као и наградa за освојено прво
место на литерарном конкурсу
Борино перо. Међутим, највећим
успехом можемо назвати, као што и
сам сматра, пласман на Међународну географску олимпијаду која ће се
одржати овог августа у Пекингу. Тим поводом смо одлучили да интервјуишемо
једног од овогодишњих најуспешнијих ученика наше школе.
Који је твој највећи мотив?
Нисам много размишљао о томе, али рецимо та унутрашња мотивација
односно жеља за успехом је оно што мене покреће.
Шта за тебе представља успех?
Успех, генерално, за мене представља када поставиш неки циљ и онда
се бориш да достигнеш тај циљ. Према томе, сва ова такмичења и генерално
било шта у животу, такмичења са другима или доказивање самом себи,
односно такмичење са самим собом, са оним што си пре постигао и оним што
тек треба да постигнеш.
Да ли ти је важно да на такмичењима само учествујеш или и да
победиш?
Није ми довољно само да учествујем, али не морам да будем прво
место, друго или шта већ, у суштини битно ми је да постигнем оно шта сам ја
планирао. Ако сам рекао да ако будем у првих пет и да је то супер, онда да
будем међу првих пет.
Које награде су ти омиљене и којом наградом се највише поносиш?
Све моје награде су мени на неки начин драге, али рецимо можда,
објективно, највећи успех који сам постигао је пласман на Међународну
географску олимпијаду, која ће се одржати у Кини овог августа. То могу да
издвојим као нешто што ми је можда највише драго.
Можеш ли нам рећи нешто више о Међународној географској
олимпијади?
Такмичење се састоји из три дела. Први део је писани тест, на коме се
постављају питања на која ми одговарамо у облику кратких есеја. Теме су из
друштвене и физичке географије, на пример о глобализацији или тако нешто.
Нешто што је углавном масовно и захтева повезивање многих знања. Често је
то повезивање више области и не могу да седнем и то научим већ морам ту да
укључим логику. Други део је мултимедијални тест. Пуштају нам слике и дају
питања са понуђеним одговорима на која морамо да одговоримо за 30 секунди,
то је мој омиљени део. Трећи део је теренски рад. Изведу нас у, нама потпуно
непознату област, ми треба да је мапирамо за почетак, а сутрадан одговарамо
на питања о тој области, на пример како би могла да се унапреди та област или
које су сметње.
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Шта је оно што те највише испуњава и како проводиш своје слободно
време?
То питање иначе не волим. У суштини оно што ме највише испуњава и
како проводим своје слободно време јесте да проводим време са породицом и
пријатељима, или изађем у град као и сви моји вршњаци. Уколико сам већ сам
са собом онда ћу или читати нешто или одгледати неки филм. Волим да читам,
волим књижевност, волим поезију.
Да ли си некада написао нешто и шта највише волиш да читаш?
Јесам, јесам, мада више волим да читам него сам да пишем. Што се
тиче прозе највише волим драму, драму као књижевни род, али и драме
унутрашњег карактера.
Да ли ти је некада тешко да ускладиш школу и ваннаставне
активности?
Углавном не, зато што ми школа не одузима много времена, то ми је,
онако, више успутно, колико год то чудно звучало. Често и професори имају
доста разумевања, на пример ако не стигнем да научим нешто.
Шта планираш након средње школе?
Након средње школе планирам да упишем Међународне односе, још не
знам тачно где, али највероватније у Дрездену.
Шта би желео да будеш у животу и да ли се то променило у односу на
жељу из детињства?
У суштини нисам као мали имао неко стално занимање којим сам желео
да се бавим, рецимо можда је то било да будем адвокат или судија. Касније,
током средње школе, нису се моја уверења много удаљила од тога. Рецимо да
бих сада више волео да се бавим међународном политиком, дипломатијом или
можда међународним правом.
Да ли некада зажалиш што си преузео толико одговорности на себе?
Не буде ми жао, заправо осећам неки притисак да све то неће испасти
онако како сам планирао.
Шта је најважнија ствар коју Ваљевска гимназија пружа ђацима?
Гимназија је у суштини одлична школа, бар из мог искуства. Заправо
није важна сва та настава која је окосница школе, најважније је оно што се нуди
ван наставе, секције, сарадња са професорима, дружење. Гимназија има тај
интелектуални дух који нас усмерава. На почетку школовања будемо једна
особа, а на крају будемо једна свестранија и испуњенија особа.
Да ли би ти посаветовао људе да упишу Ваљевску гимназију и који
савет би им дао?
У принципу, посаветовао бих људе да упишу, али само онима који су
спремни да уче и да се развијају, ко то заправо жели. Нервира ме када неко
каже да је уписао друштвени смер да би мање учио, то су глупости. Просто
треба да упишу оно што их занима. Занима те математика, иди на природни
смер, занимају те језици или историја, иди на друштвени смер. Треба уписати
оно што те занима, генерално не треба бежати од неких предмета, па због тога
уписати други смер.
Јована Мијаиловић и Бојана Панић II6
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Поетски конкурс

И

ове године, 15. и 16. маја, Ваљевска гимназија је многим
манифестацијама обележила Десанкине дане. У недељу 15. маја у
свечаној сали Ваљевске гимназије одржано је књижевно вече посвећено
XXIII финалу Поетског конкурса Десанка Максимовић. У првом делу вечери
промовисана је збирка песама Целулозни рокенрол, прошлогодишње
победнице Поетског конкурса Радмиле Петровић, сада студенткиње Економског
факултета у Београду. Жири у саставу Драган Лакићевић, главни уредник
Српске књижевне задруге и председник овог жирија, Петар Пајић, песник, и
Вера Ваш, професор српског језика и књижевности у Ваљевској гимназији,
донели су одлуку да на XXIII финално вече позову десет финалиста.
Пред препуном свечаном салом, са по три песме, представили су се
овогодишњи финалисти: Бијелић Анастасија и Лекић Тара, ученице Карловачке
гимназије, Сремски Карловци; Микић Урош, Четврта гимназија, Петровић
Јана, Филолошка гимназија и Спасић Вук, Пета београдска гимназија из
Београда; затим
Веселица Милан, Гимназија Жарко Зрењанин, Врбас;
Ђорђевић Николина, Гимназија Урош Предић Панчево, Лекић Александра,
Гимназија Приштина, Лапље Село, Радевић Тамара, Економска средња школа
Боса Милићевић, Суботица и Топаловић Ђорђе, Гимназија Свети Сава,
Пожега.
Председник жирија Драган Лакићевић, саопштио је да трећа награда ове
године припада Николини Ђорђевић, ученици 4. разреда Гимназије Урош
Предић из Панчева, ментор проф. Александра Михајловић. Николина је прву
песму написала у обданишту. Најважнија ствар у животу јој је породица, у којој
проналази поршку и инспирацију. Планира да упише Ликовну академију и
највише свог времена проводи у атељеу. Бави се спортом и шест година је
ишла на глуму. Омиљени песници су јој Милана Марковић и Васко Попа.
Друга награда додељена је Тари Лекић, матуранткињи Карловачке
гимназије из Сремских Карловаца, ментор проф. Маја Рогач. Тара је почела да
пише након основне школе, али све до ове године није имала храбрости да то
покаже и другима. Много воли да иде у позориште. Пише углавном кратке приче
и обрисе драма. Планира да студира француски језик. Обично пише како не би
заборавила, а омиљени песник јој је Владимир Мајаковски.
Победница XXIII Поетског конкурса Десанка Максимовић је Анастасија
Бијелић, ученица трећег разреда Карловачке гимназије из Сремских
Карловаца, ментор проф. Маја Стокин. Пре него што је почела да пише поезију,
Анастасија се бавила писањем прозе. У слободно време учи корејски,
интересује се за астрофизику и воли да пише о грчкој митологији уз коју је и
одрасла. Омиљени песници су јој Артур Рембо и Ален Гинзберг.
Међу осталим такмичарима има и оних који говоре више језика и теже ка
учењу нових, оних који тренирају борилачке вештине, праве оригами фигуре,
инспирацију проналазе у музици и природи... Неки од финалиста били су
спречени да дођу, а њихове песме прочитала је Тања Савић, ученица
Ваљевске гимназије, члан рецитаторске секције.
Сутрадан, 16. маја, у 11 сати, одржан је Поетски час ваљевских ђака, на
Тргу песништва у лику Десанке Максимовић. Гости Ваљевске гимназије су
затим посетили Бранковину где су присуствовали уручењу награде за песничко
дело песнику Мошу Одаловићу и положили цвеће на Десанкину хумку.
Овом приликом, желимо да честитамо свим финалистима, а осталим
ученицима захваљујемо на учешћу и позивамо их да и даље својим стиховима
улепшавају овај свет.
Настасија Димитријевић III7 и Марија Чулић II2
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Ми имамо потенцијал

У

Ваљевској гимназији одржан је, трећи по реду,
Фестивал науке. Организатор Фестивала је
Емилија Станишић, ученица четвртог разреда
природно-математичког смера. Фестивал су посетили
ученици других средњих, али и основих школа, као и
бивши ученици наше гимназије.
Посетиоци су имали прилику да виде
експерименте из различитих природних, али и
друштвених области. Први експеримент који смо
имали прилику да видимо био је из области
биологије. Помоћу микроскопа посматрали смо деобе
ћелија.
На штандовима друштвених наука могли сте
искусити праву хипнозу ума, али и да откријете шта је
то нумизматика ― наука о
проучавању старих новчаница.
Посебну
заинтересованост
посетилаца
Фестивала науке привукли су разни експерименти из
области хемије: пенушави вулкан, праскави гас и
магично млеко. Млади астрономи су придобили пажњу
посетилаца правећи комету од сувог леда, прашине,
воде, сирћета и земље.
Највећу пажњу привукли су експерименти из
физике. Могли сте видети на који начин функционише
примењена физика и како све у природи нађе смисао у
овој науци. Теслин трансформатор, који је наизглед
једноставна справа, нашао је примену у медицини и за вештачко прављење
муње. Упознали смо се и са чарима атмосферског притиска, магнетним пољем,
центрипеталном силом и кинетичком енергијом.
Емилија
(организатор)
нам
је
одговорила
на
пар питања при
чему је истакла
да је Фестивал
рађен по узору на
Сајам науке у
Београду. Додала
је: „Основни циљ
Фестивала
је
промовисање науке и сарадње ученика и професора.‟
Ове године Фестивал има више учесника, младих научника, праве се
сложенији експерименти са више хемикалија и разних реквизита, такође је
остварена и сарадња са Друштвом истраживача Владимир Мандић Манда.
Имали смо прилику да попричамо са председником гимназијског клуба
љубитеља науке Јованом Петровићем: „Живимо у свету у коме зависимо од
науке и технологије, а о томе врло мало знамо. Зато је веома важно децу што
пре упознати и заинтересовати за науку.‟
Јована Мијаиловић II6 и Милица Мићић IV2
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Искрено о Драмском студију

И

мали смо прилику да интервјуишемо
истакнути трио Драмског студија
Ваљевске
гимназије,
Марију
Стефановић, Јована Петровића и Вељка
Николића и да чујемо њихове анегдоте и
доживљаје са представа. Они су у
последње три, четири године глумили у
скоро сваком комаду које је Драмски
студио приредио, па и у најновијој
представи Сабирни центар. Сазнали смо
шта ће им највише недостајати код
Драмског студија, као и каква је атмосфера
била на пробама, а причали су нам и о
својим будућим плановима.
Када сте се прикључили Драмском
студију?
Марија: Ја сам се прикључила у првој
години јер је то, поред рецитовања, било
једино што сам знала да радим.
Јован: Ја сам се прикључио у другој
години, зато што сам се и пре бавио
глумом, а и хтео сам мало да се играм у
Гимназији, и онда се сва та игра
претворила у нешто дивно.
Марија: Али и у основној смо глумили у
представама, а у обданишту сам имала прву улогу са Јованом, он и ја смо
играли краља и краљицу...
Да ли мислите да је ваш међусобни однос на пробама утицао на
извођење представе?
Марија: Да, зато што нам је баш професор Милан рекао да треба да радимо
само монодраме, да смо егоисти и ...
Јован: И егоцентрични јер смо ми гурали неке ствари, кад нико није хтео да
ради, ми смо хтели да радимо, а онда кад су сви хтели, ми нисмо.
Марија: Али, генерално, сви се добро слажемо и волимо се.
Каква је атмосфера на пробама?
Јован: На почетку и на првим пробама је скроз опуштено, јер нико ништа не
ради и нико не зна текст, али већ на оним пред представу, сви смо
хиперактивни, ради се на новим идејама и обрадама, поприлично смо
продуктивни. Већ на последњој проби, генералној, обично избије нека свађа јер
се нагомила толико енергије да негде мора да пукне, али на крају је све то
небитно.
Марија: Вероватно вас интересује ко бира текст?
Јован: Што се тиче Сабирног центра, прво је требало да радимо Лет изнад
кукавичјег гнезда, и професор је спремио текст и све улоге су већ биле
подељене. У једном неформалном разговору споменем му да смо могли нешто
од Душана Ковачевића. Сетили смо се онда Сабирног центра и ми смо у року
од 5 минута одлучили да одустанемо од једне представе и почнемо да радимо
другу, што опет мислим да је испало мало боље.
На које сте проблеме наилазили док сте припремали представе?
Вељко: Проблем је био што никад нисмо могли да се скупимо.
Јован: Проба траје отприлике 5 сати, и прва особа дође на почетак пробе, а
последња после 3 сата.
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Шта вас је највише излуђивало на пробама?
Јован: Марија.
Марија: Вељко.
Вељко: Јован.
Како сте се слагали са професорима и да ли вам је било необично са
њима да глумите?
Јован: Не, није, јер су се професори понашали скроз опуштено. Ми смо њих
поштовали као професоре и они су нас као глумце који имају више искуства у
овоме од њих.
Марија: Поставили су се као ауторитети, али нам нису превише паметовали око
глуме.
Јесте ли научили нешто од њих или они од вас?
Јован: Ја сам од професора Бана научио како изгледа
циклохексанкарбалдехид.
Марија: Ја сам од професорке Бојане научила како да
гађам људе штиклом.
Јован: И од Мићка... Он је нама причао приче на свакој проби, мислим,
понаваљао се некад, али су увек приче биле занимљиве, он има енормно много
прича.
Марија: Много прича које су много добре и занимљиве и он има много искуства.
Која вам је омиљена представа у којој сте играли?
Вељко: Највише ми се допала представа Сабирни центар, коју смо играли ове
године.
Марија: Да, мислим да је за ове четири године колико сам у Драмском студију,
Сабирни центар најбољи.
Шта радите после представа?
Марија: Углавном прослављамо сви заједно. Деси се некад да се одвојимо, али
када су неке озбиљније представе, онда углавном славимо заједно.
Како бисте описали Драмски студио?
Јован: Сваки моментат, свака проба и припрема као и изласци на сцену имају
неку своју чар. Неописив је осећај бити у Драмском студију.
Марија: Драмски студио је најбољи због осећаја после представа, оног осећања
среће кад добијемо аплауз. То је нешто што не могу ни са чим другим да
поредим.
Вељко: Некад нас је и било срамота кад добијемо аплауз. Кад је била Наташа
Ковачевић, аплауз траје и ми стојимо и не знамо шта да радимо. Сви смо
изашли, па се вратили у џепове, па публика онда наставља да аплаудира, и на
крају буде непријатно јер не знамо шта да радимо, да плачемо једино.
Јован: Па, неописив је осећај када вам 600 људи стоји и аплаудира.
Марија: И онда схватиш да су то ствари за које треба да се живи.
Зашто бисте некоме, ко сад уписује прву годину, препоручили Драмски
студио?
Марија: Треба свакако да пробају јер мислим да свака особа треба да искуси
како то изгледа чинити нешто пред великим бројем људи. Тај осећај не може да
се пореди ни са једним другим, и мислим да свако треба да се окуша у глуми.
Јоване, ти си на овогодишњим XX Позоришним сусретима ученика
гимназија Србије, која је одржана у Крагујевцу, освојио награду. Шта је
допринело томе да освојиш ову награду и како си се спремао за улогу?
Јован: Да, освојио сам награду за епизодну мушку улогу. Мислим да је то једна
колективна награда за цео Драмски студио, пошто ја ову улогу не бих могао да
одиграм тако добро, како су они то проценили, да није било осталих људи из
Драмског студија. Ја сам се трудио да се донекле поистоветим са тим ликом,
његовим проблемима и са свим оним са чиме се он сусреће кроз свој живот
односно смрт и да на тај начин некако уђем у лик. Ја се надам да сам то добро
урадио, и по мишљењу тог жирија изгледа да јесам.
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Колико је теби лично значила та награда?
Јован: Значила ми је доста зато што је то потврда мог труда и рада на свему
томе и донекле мислим да је ово после свих мојих улога у Драмском студију
нека круна, јер је ово ипак последња година у гимназији и последња представа
коју сам играо, на тај начин ми значи.
Да ли сте некада размишљали да се професионално бавите глумом?
Јован: Не може баш од глуме да се живи нешто добро, тако да је то увек било
„Нека, хвала‟. Факултет драмских уметности ћу пробати да упишем, не ове
године него следеће, чисто ето да пробам, али не бих никад могао да се бавим
глумом професионално, јер мислим да ме то не би у потпуности испуњавало,
због неких других ствари које волим да радим и мислим да бих на тај начин
доста изгубио.
Вељко: Ја сам прошле године ишао на пријемни, а и Марија је.
Марија: Да, постоји шанса да ћу ја то покушати и ове. Пало ми је на памет да
упишем глуму кад сам схватила да и немам много других талената.
Вељко: Ја сам имао идеју од другог разреда основне. Тад сам се распитао кад
и како могу да покушам. Имао сам идеју да пробам у трећој години да упаднем,
па ако ми то не пође за руком, да пробам опет у четвртој и онда су ми се
ставови променили. На факултету је атмосфера стварно дивна, али онда сам
схватио да ако једног дана и постанем глумац, морао бих да се продајем по
рекламама, а и не бих имао ту љубав коју имам сад. Зато смо се нас троје
одлучили да кренемо тим аматерским путем, па смо смислили да започнемо
наш драмски студио.
Јован: То је чисто потреба да наставимо нешто што нам је до сад пријало.
Марија: И да то буду људи за које знамо да им је стварно стало до глуме.
То је интересантно, реците нам нешто
више о тој идеји.
Јован: Ми имамо сад један мали пројекат,
оснивамо наш самостални драмски студио,
независно од свега.
Вељко: Да, пошто смо се ми везали за Драмски
студио, и пошто волимо то што радимо,
одлучили смо да пробамо. А и издвојила се та
нека екипа. Били смо на губитку што се тиче
Драмског студија, мислим не добијамо ништа,
а опет се за тих 5 минута на сцени живи, и ми
то радимо већ неки низ година и то
представља за нас успех.
Јован: То је чисто потреба да наставимо нешто
што нам је до сад пријало.
Марија: И да то буду људи за које знамо да им
је стварно стало до глуме, пошто се увек види
ко је ту зато што то воли, а ко је дошао да би бежао са часова.
Вељко: А и у Србији је аматерска сцена доста развијена, и има много аматера
који се баве тим.
Јован: Мислим, није то баш драмски студио. Него смо се ми окупили, и радимо
нешто зато што то волимо, па сад где нас то одведе.
Шта ће вам недостајати највише код Драмског студија?
Вељко: Све.
Марија: Комплетан Драмски студио.
Јован: Ја предлажем да се ми прогласимо саветницима Драмског студија, да
дођемо као консултанти, кад се вратимо, мислим имамо искуства.
Марија: Треба да дођемо кад буду бирали нове чланове.
Вељко: Онако кад будем гледао гимназију, неће ми ни професори, чак ни моје
одељење неће ми толико недостајати као Драмски студио, баш сам се везао.
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Јован: То се, чак ја мислим, и видело на последњој представи у Звездара
театру.
Којом бисте реченицом завршили причу о Драмском студију?
Јован: Са каквим сам барабама живот провео.
Вељко: Имамо лепе црте лица, само лоше распоређене.
Марија: Уби ме прејако светло.
Јована Мијаиловић и Нина Катић II6

Аутобиографија

Т

врде да је рођен 05.09.1997. године у
Ваљеву од оца Горана и мајке Наташе,
мада поприлично сигуран да су га на тај
дан нашли у купусу. Као сасвим мала биба
показује таленат за глуму, тј. пуно лаже, али
сви глумци су лажови, тако да је то сасвим на
месту.
Још
у основној школи показује
заинтересованост за науку и уметност. Заправо
само добија добре оцене и учествује у
осредњим школским представама, али шта се
може, пустите дете нека мисли да зна нешто.
По доласку у Ваљевску гимназију, на
природно-математички смер, у одељење које
ће касније постати, сад већ чувено (они тврде
да је чувено) IV2, упознаје гомилу нових људи
који на њега остављају невероватан утисак и
мењају му живот из Корена (не односи се на
роман Добрице Ћосића, великим словом је
написано зато што је у питању грешка у
куцању, али је аутора мрзело да то исправља већ му је лакше да откуца цело
ово објашњење). Носилац је и разних признања и похвала. У гимназији је
пронашао и своју велику љубав, према позоришту. И схватио зашто се даске
које живот значе тако зову, јер да нема њих глумци би масовно пропадали кроз
сцену, тако да није ствар естетике него функционалности. Због одрађеног
инцидента са даскама, данас га повремено зову Столар.
У гимназији је заузео истакнуту функцију првог потпреЦедника Ђачког
парламента. Функција на којој се за све питао, а није био одговоран ни за шта.
Најбољу улогу у позоришту, за коју је добио и награду (моли се Марија
Стефановић да на ово обрати посебну пажњу), је остварио играјући Јанка у
представи Сабирни центар, за улогу овог алкохоличара се врло темељно и
предано припремао. Утврдио је закон уласка и изласка из гимназије који гласи:
„Свака акција (излазак на главни улаз) изазива несразмену реакцију‟. Редовно
похађа семинаре у Петници, Истраживачкој станици, на базену. Он заправо не
зна да плива, тј. зна, али не воли да плива, зашто би било ко пливао кад може
да седи поред базена и ужива у дамама у купаћим костимима. Нада се да ће
једног дана студирати медицину, или се добро удати. Само да му се ташта не
зове Нада, зато што нада последња умире.
Има много леп глас, али не зна да пева. Воли да чита, гледа филмове,
ужива у храни и пићу, гледа залазак Сунца и шета по плажи обасјаној
месечином. Омиљене животиње су му мачке, ретке врсте птица, као и ајкуле.
Овим путем, слободан момак, тражи девојку за дружење, а можда и везу.
Девојка мора да буде добро ситуирана, пожељно да је усељива, без дечка и
старије браће. Шифра: пудинг. Број телефона: 0606600597
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Осмех као покретач

Н

аташа Ковачевић, позната српска кошаркашица, која је освајала многе
утакмице играјући за Партизан, Вождовац, Ђер и Црвену Звезду, 2013.
године изашла је као победник из, за њу, најважније утакмице у којој се
није борила за пехар, него за живот. Након несреће коју је доживела, а која се,
нажалост, завршила ампутацијом ноге, основала је Фондацију Наташа
Ковачевић. Ове године, била је наш гост са циљем да промовише Фондацију и
мотивише младе да се баве спортом. На терен, који је, како она каже, њено
једино уточиште, вратила се после само две године. Осмех са лица никада не
скида и може се рећи да је управо он њен заштитни знак. Уласком у свечану
салу Ваљевске гимназије, унела је позитивну енергију које није мањкало до
завршетка вечери.
Шта је то подстакло Вашу
љубав према кошарци и навело
Вас да се њом бавите?
Смешно је, али заљубила сам
се у Пеђу Стојаковића. Гледала сам
првенство у Индијанополису када су
освојили златну медаљу и тада сам
чврсто одлучила да ћу се бавити
кошарком.
Можете ли нам рећи нешто о
својим првим данима на терену?
Мама ме је довела на први тренинг, у клуб који нажалост више не
постоји. Имала сам осам година. Одмах су ми рекли да сам талентована, а
таленат сам наследила од мајке која је бивша кошаркашица Црвене Звезде.
Да ли мислите да је за успех у спорту битнији таленат или ипак рад и
одрицање ту играју већу улогу?
Ако си талентован, а не радиш, нема шансе да постанеш играч, а ако
ниси талентован, а радиш и трудиш се довољно, можеш постићи велике успехе.
Рад је оно што пресуђује.
За који клуб Вас везују најлепше успомене?
Поред репрезентације, јер се то не може мерити ни са чим, у Црвеној
Звезди и Вождовцу сам провела најбоље године и дружења.
Иако Вам је несрећа коју сте доживели 2013. године променила живот из
корена, осмех са лица ни у једном тренутуку не скидате, како Вам то
успева?
То је оно што црпим од куће. Мој брат и ја смо позитивни и на тај начин
смо васпитавани. Трудим се да из сваке ситуације извучем оно најбоље. Када
се догодила несрећа, сама себи сам показала колико могу. Осмех је лек за све.
Да ли сте након ове несреће на неке ствари почели другачије да
гледате?
Искрено, нисам. Само сам сазрела од 19. до 21. године. У суштини мој
поглед на свет се није променио.
Какав је осећај бити на терену после паузе од две године?
Заиста прелеп. Нисам имала трему, што је јако чудно, али када изађем
на паркет, осећам се као код куће. Није ми тешко да трчим, скачем...
Јесте ли се сами определили за спорт или су Вас родитељи тако
усмеравали?
Као мала, са свега 5 година сам тренирала пливање по жељи мојих
родитеља, али нешто касније, сама сам се определила за кошарку. Сјајно су
поступали и дозвољавали су ми да сама доносим своје одлуке.
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Шта мислите о томе што се група Фрајле укључила у Вашу
хуманитарну фондацију?
Почаствована сам што сам „пета фрајла‟ и ако не певам и не свирам.
Оне су одлучиле да промовисање албума буде хуманитарног карактера.
Захвална сам им због тога. Иако седе док певају, оне су пуне енергије и
савршена смо комбинација.
Како успевате да ускладите два факултета и обавезе око тренинга и
хуманитарног фонда? Проналазите ли слободног времена за себе?
Трудим се да добро организацијом издвојим и мало слободног времена
за себе које проводим са пријатељима. Они су такође, углавном спортисти, па
имају разумевања. Као и сви млади, волим да излазим, али тренутно су ми неке
друге ствари, попут факултета и Фондације приоритети.
Како сте се осећали када Вас је ФИБА номиновала за амбасадора за
младе?
То је изузетно велика част за мене. Постоје још четири старија
амбасадора који су много тога постигли. Радимо различите активности са
децом, делимо своје савете младима и учимо од њих.
Шта бисте препоручили младима који желе да се баве спортом или
онима који се налазе у сличној ситуацији као и Ви?
Свакако бих препоручила да се баве оним спортом који их испуњава и
измамљује им осмех на лицима. А за оне у сличној ситуацији, да се максимално
боре, окруже позитивним људима који ће их гурати напред и терати да дају све
од себе. Када сте у окружењу пуном љубави, ретко када можете да
посустанете.
Настасија Димитријевић III7

Приредба на страним језицима

К

ао и сваке године Ваљевска гимназија организовала је приредбу на
станим језицима за ученике, професоре и госте као и драге госте из
Словеније. Већ на самом почетку сви су били одушевљени програмом на
јапанском језику који су извели ученици факултативне наставе. Поводом
обележавања 400 година од смрти Вилијама Шекспира, ученица IV2 Хана
Ристић извела нам је Сонет 104 и Сонет 71. Ученици Драмског студија на
немaчком језику извели су део представе Госпођа министарка. Одељење I7
представило нам се песмом II y a након чега су ученици II5 извели скеч Besties.
Песмом Save me from myself представила се ученица Јана Здравковић уз
музичку пратњу Синише Недића и Марка Глогиње. Ученице одељења II7 извеле
су песму на француском језику Est-ce-que tu m’aimes. Затим, ученици I2, II6, II4 и
II5 представили су се са низом занимљивих скечева на енглеском, немачком и
француском језику. Кратак филм, под називом Таксиста припремили су
ученици филолошког одељења треће године. Тачком Move, give away, bounce
Нина Станковић и Тодора Ђурашиновић показале су своје плесачке вештине.
Руску песму Константина Симонова Чекај ме одрецитовала је ученица Тања
Савић. Марина Петаковић и Синиша Недић извели су песму Последњи плес на
француском језику. Одељење I3 извело је песму Битлса Let it be док је Јана
Секулић, ученица III5 извела је песму Crazy in love. Сам крај улепшало нам је
одељење I4 извођењем великог хита Бруна Марса Uptown funk. Ово је било
једно лепо дружење које ћемо поновити наредног пролећа.
Наташа Драгојловић II4
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Овде су чистили гимназијалци

П

рви пут ове године колектив Ваљевске гимназије организовао је
еколошку акцију чишћења града Ваљева и околине. Ученици од седмог
до четвртог разреда, заједно са својим разредним старешинама,
обилазили су различите
делове града и сакупљали
отпатке.
У
акцији
је
учествовало 26 одељења са
укупно 417 ученика који су
отпацима напунили 281 кесу.
Одељења
прве
године и специјализована
одељења седмог и осмог
разреда сакупила су 88 кеса.
VII1 са 15 ученика; VIII1 са 10
ученика; I1 са 17 ученика; I2
са 20 ученика; I4 са 8
ученика; I6 са 28 ученика;
Највише кеса, 27, сакупило је одељење VII1, а најмање кеса, 2, сакупили су
ученици одељења I4. Чистили су шуму на граници Рађевог Села и Котешице, од
Храма до Крушиковог стадиона, дечији вртић на Петом пуку, двориште
Ваљевске гимназије и кеј Колубаре.
Одељења друге године сакупила су 60 кеса. II2 са 12 ученика; II3 са 7
ученика; II5 са 14 ученика; II6 са 30 ученика; II7 са 15 ученика; Највише кеса, 20,
сакупило је одељење II6, а најмање кеса, 7,сакупило је одељење II7. Чистили су
центар, улаз на Градац, парк и стадион на Петом пуку, парк на Јадру, паркинг
код Храма и степенице на Петом пуку.
Одељења треће године сакупила су 68 кеса. III1 са 10 ученика; III2 са 30
ученика; III3 са 16 ученика; III4 са 6 ученика; III5 са 10 ученика; III6 са 20 ученика;
III7 са 21 учеником; Највише кеса, 17, сакупило је одељење III2, а најмање кеса,
4, сакупили су ученици одељења III6. Чистили су кеј Љубостиње, Насеље
Збратимљених градова, околину споменика Стевана Филиповића, Насеље
Миливоја Бјелице, Насеље Ослободиоци Ваљева и парк Пећину.
Одељења четврте године сакупила су 57 кеса. IV1 са 14 ученика; IV2 са
13 ученика; IV3 са 16 ученика; IV4 са 17 ученика; IV5 са 19 ученика; IV7 са 25
ученика; Највише кеса, 14, сакупило је одељење IV1, а најмање кеса, 6,
сакупили су ученици одељења IV7. Чистили су Крушиков стадион, шуму у
Горићу, кеј Градца, Петничко језеро и Храм.
Одељења II4 и IV6 су заједничким снагама очистили парк преко пута
Павиљона, стазу до Маркове столице и Маркову столицу и сакупили 8 кеса.
Гимназијалци су одраслима показали како град може и да заблиста кад
бисмо само били сложни. Да нису само вредни, већ и креативни, показали су
порукама које су остављали на местима која су очистили: „Овде су чистили
ученици II7 Ваљевске гимназије“, „Ми смо очистили, а ви немојте прљати“,
„Молимо вас да будете пажљиви према природи“, „Не бацај смеће било где,
сачекај први контејнер“.
Акција је успешно спроведена, и може се закључити да су највреднији
били најмлађи гимназијалци који заслужују све похвале. Колектив Ваљевске
гимназије ће са задовољством наставити са организовањем сличних акција и у
наредним годинама.
Лина Ранковић и Нина Ристовић II4
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Die Frau Ministerin

Д

рамски студио на немачком језику постоји од октобра 2014. године и за
време свог постојања припремио је две представе по тексту Бранислава
Нушића: Аутобиографија и Госпођа министарка и са обе постигао
завидне резултате на домаћим, али и страним позорницама. Прошлогодишњи
успеси студија су настављени и ове године. Професорке немачког језика и
књижевности Ивана Веселиновић и Катарина Мирковић адаптирале су и
превеле чувену комедију Госпођа министарка Бранислава Нушића. Ученици
Гимназије, сва четири разреда, који уче немачки језик и воле да глуме и деле
ентузијазам и креативност својих професорки припремили су овај комад. Die
Frau Ministerin је изведена први пут на Позоришном фестивалу страних језика
Foreign language drama festival у Позоришту младих 15. априла 2016. године
који организује Гимназија Исидора Секулић у Новом Саду. Сјајна Ана Грачанин,
као госпођа министарка, добила је прву награду за најбољу женску улогу на
Фестивалу, а професорке прву награду за језичко-педагошки рад.
Три сцене из представе игране су на годишњој Језичкој приредби
Ваљевске гимназије одржаној 20. априла 2016. године пред препуном салом
Музичке школе.
Трећи јавни наступ Драмски студио је имао на Internationales
Deutschsprachige Jugendtheaterfestival Temeswar. Тринаест гимназијалаца,
глумаца, провело је са својим професоркама и лекторком Ларом Отен шест
незаборавних дана на Фестивалу, од 21. до 26. априла у Темишвару. Млади
глумци, аматери, су свакога дана имали радионице у Nikolaus-Lenau-LyzeumSchuleTemeswar. На овим креативним радионицама стекли су нова
знања из сценског покрета, балета, плеса, вежби дисања и реторике.
Радионице су водиле професорке Уметничке школе глуме из Темишвара на
немачком језику. У слободно време дружили су се са вршњацима из Украјине,
Хрватске, Мађарске, Румуније и Бугарске који су такође учествовали на
Фестивалу. Чаролију је
употпунио, у исто време
одржан, традиционални
Фестивал
цвећа
у
Темишвару. Позориште
и цвеће су се показали
као добра комбинација
за јаку импресију коју су
сви понели из Румуније.
Драмски студио
на немачком језику је
наставио
извођење
своје представе на 16ом Internationales Deutschsprachige Theaterfestival Essegg од 16. до 19. јуна у
Осијеку. Овај пут су са глумцима ишле лекторка Лара Отен, педагог Јасмина
Момчиловић и професорка Ружица Стефановић. За ученике су биле
организоване и посебне глумачке радионице. Наши ученици су након извођења
представе и приликом учествовања у радионицама добили бројне похвале и за
глуму и за немачки језик. За септембар се планирају нова извођења.
Професорке Ивана и Катарина су осмислиле и реализовале овај пројекат, а
Гете институт је финансирао путовања. Браво за све људе добре воље који
подржавају ученичку креативност и рад.
Михаило Савковић II6
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Гимназијалка у Италији

К

ао што смо и навикли, ученици наше
школе постижу изузетно добре резултате
на свим нивоима такмичења. Једна од
њих је ученица другог разреда филолошког
одељења, Милица Вучићевић, која је ове године
учествовала на интернационалном такмичењу
из енглеског језика у Италији.
Милица је за такмичење сазнала од
професорке Мирке Ћировић, која јој је
представљала
велику
подршку.
Само
такмичење је садржало три круга; први је
одржан у Ваљеву, у Основној школи Сестре
Илић, након тога полуфинале је било у
Београду и на крају, финале у Италији. Група од
78 ученика из Србије, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније,
Албаније и Италије провела је четири дана у
Италији, у месту Лидо ди Јесоло недалеко од
Венеције. Само такмичење подељено је у
четири категорије, од Хипо 1 до Хипо 5, у зависности од узраста ученика.
Миличина категорија Хипо 4, у којој су се такмичили ученици прве и друге
године средњих школа, бројала је тринаест такмичара, од којих је четворо
допутовало из Србије. У првом кругу такмичења учествовало је 14000
такмичара у свим категоријама, да би се у полуфинални круг пласирало 1500
ученика. Сама чињеница да је у финалу било 78 ученика говори довољно о
популарности и масовности такмичења у региону, али и о томе колико је тешко
пласирати се у само финале.
Такмичарски дан је био предвиђен за недељу и према Миличиним
речима, било је изузетно напорно јер је такмичење трајало од раних јутарњих
часова, па све до поподневних. Дан после такмичења Милица је сазнала
резултате, били су изузетно добри за овај ниво такмичења, 86 од 100. Поред
такмичења, ученици су имали прилику да се упознају са градићем у ком су
боравили, а организован је и излет у Венецију. Сама организација такмичења
доста полаже на остваривању нових пријатељстава, па су такмичари по собама
распоређени са цимерима из других земаља, уз идеју да комуникација тече на
енглеском језику што је више могуће.
Милица се са овог путовања вратила са пуно незаборавних доживљаја, с
обзиром на то да је први пут била у Италији и са доста стечених пријатеља и
свима топло препоручује учествовање на оваквим врстама такмичења.
Кристина Јевтић и Милица Филиповић II6
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Ваљево у туђим очима

И

талијанке Франческа Форнари и
Валентина Роко су волонтерке
хуманитарне организације Каритас
чији је циљ подршка најугроженијим
групама у друштву. Тренутно бораве у
нашем граду, а у Србији остају до августа
2016. године. Пишу пројекте, али се баве и
радом на терену. Желе да савладају наш
језик, како би што боље комуницирале са
становницима града, али и са другим
људима док буду путовале кроз Србију.
Како кажу, најтеже им пада учење падежа,
с обзиром на то да италијански нема
падеже. Франческа течно говори српски, док је Валентина помало несигурна у
знање нашег језика, али, како каже, потрудиће се да га савлада за време свог
боравка у Србији.
Разговарали смо са Франческом о посети Србији: „Предрасуде о Србији
нисмо имале, на жалост много људи у Европи не зна где се тачно налази
Србија, јер постоји мало информација о вашој земљи. Долазиле смо и раније у
Србију, али нисмо биле у Ваљеву. Имамо много пријатеља овде. Први пут сам
посетила Србију 2012. године, Валентина је била на омладинској размени у
Нишу.‟ А што се тиче Ваљева, каже: „Ваљево је мало, али у исто време
занимљиво. Има богату историју и доста културних догађаја. Задовољне смо
животом овде, никад нам није досадно. Волеле бисмо да што више људи сазна
за Ваљево и његове становнике. Овај град није много познат, али је јако добар
за развој туризма. Посебно нам се свиђа то што можемо пешице ићи било где,
а и природа око града је прелепа. Све је зелено и не треба нам више од 20
минута да дођемо до неког места. Обишле смо парк на Пећини, Павиљон,
Петницу, али и околна села. Омиљено место нам је река Градац, јер је јако
мирно место, али и брдо код Павиљона. Што се тиче ноћног живота, можемо
рећи да има доста свирки и сваки пут кад изађемо, упознамо доста нових људи.
Свиђа нам се доста ваша Гимназија, налази се на много лепом месту. Виделе
смо да има много радионица, своју библиотеку, свој часопис, и те активности су
врло занимљиве за младе, нажалост код нас се средње школе углавном налазе
у прилично старим зградама где нема места да се ученици баве разним
активностима, да се друже између часова. А да, читала сам песме Десанке
Максимовић, морам признати да ми је било јако тешко да разумем.‟
На питање, има ли сличности између нас и Италијана, наводи: „И једни и
други су доста отворени и јако дружељубиви, такође спремају добру храну,
придају велики значај традицији и породичном животу.‟ А за наша омиљена
традиционална јела, подвлачи: „Свиђа нам се много српска храна, доста се
разликује од италијанске. Јеле смо бурек, кајмак, ајвар... све је добро, а желимо
и да научимо како да кувамо нека српска јела. Највише нам се допада гибаница,
а пијемо и турску кафу.‟ На питање шта би поручиле младима овде, али и у
Италији, истичу: „Будите увек отворени према другим људима и другим
културама, то је једна ствар која нас може побољшати. Нажалост нема пуно
прилика за младе из Италије и из Србије да се међусобно упознају и проводе
време заједно, али нас две смо расположене да поделимо своја искуства са
младима и овде и тамо.”
А да ли би се преселиле у Ваљево, нису сигурне, с обзиром на то да
живе у Риму и Венецији.
Андријана Ковачевић IV5
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Берлин, град младих

Г

одину коју сам провео као ученик на размени
није лако дочарати на онако леп начин како је
она у ствари протекла. Као ученик двојезичног
одељења Ваљевске гимназије имао сам велику
жељу да одем у Немачку на годину дана. Уз велику
подршку родитеља и професора то сам и остварио
и доживео вероватно једно од најлепших искустава
у свом животу.
Moj боравак у Немачкој започео је у августу
припремним семинаром у градићу Мölln близу
Хамбурга на коме се сусрећу сви ученици који су те
године дошли нa размену, а волонтери су били
задужени да нас припреме за одлазак у породице и
да нам дочарају како изгледа година на размени
ученика. Нисам их баш превише разумео јер моје
знање немачког у том тренутку није било на
завидном нивоу, али ми је семинар остао у јако
лепом сећању пошто сам имао прилику да упознам
вршњаке из разних делова света. Након пет
незаборавнo проведених дана сви смо се опростили на железничкој станици у
Хамбургу и одатле упутили ка својим породицама.
Током пута у мени су се мешали страх, срећа, узбуђење. Сусрет са
мојом породицом домаћина био је срдачан и ништа није слутило на велике
проблеме у следећих неколико дана. Лош избор породице и места
проузроковали су мој страх и велику жељу за променом средине. Већ првих
дана имао сам прилику да упознам ту немачку уздржаност и хладноћу. Осећај је
јако лош када сте потпуно сами у туђој земљи и имате проблем, а родитељи не
могу да вам помогну. Био сам упоран и на сву срећу добио сам одобрење за
промену породице и села, а време, док ми не пронађу нову породицу, провео
сам са својом сестром у Берлину. Долазак у једну од тренутно најпопуларнијих
метропола света на мене је оставило велики утисак већ на самој железничкој
станици. Од тог тренутка постао сам заљубљен у Берлин, град младих, који
осим своје историје пружа велику енергију. Иако сам знао да нећу дуго остати
овде, надао сам се да ће можда моја следећа породица бити управо у Берлину
и да ћу своју годину на размени провести на најлепши могући начин. Али није
било тако. Након три прелепе недеље које сам провео у немачкој престоници
добио сам нову породицу у градићу Хермансбург, између Хановера и Хамбурга.
У мени су се поново пробудили страх и брига да не дође до грешке и лошег
избора породице, а то би аутоматски била моја повратна карта за Србију, што
свакако нисам хтео. Сусрет са мојим новим домаћинима је био савршен,
упознавање са ужом и широм фамилијом, њихова љубазност, топлина отерали
су мој страх и уверили ме да нису сви Немци хладни и уздржани. Посета
фудбалским утакмицама, обилазак великих градова, упознавање са немачком
културом и историјом, одавало је утисак да је моја година на размени кренула
правим путем. Нисам ни слутио да организација може да понови велику грешку.
Наиме, пошто нису успели да ме упишу у локалну Гимназију, пронашли су ми
школу која је 40 км удаљена од Хермансбурга, у граду Celle (град величине
Ваљева). Мењао сам некада два, а некада три превоза до школе што је
представљало превелики напор. Знао сам да нема назад и да мора да се трпи,
јер ако не издржим, враћам се у Србију, промена више нема. Након четири
недеље одлазака у школу и превеликог умора, прераног устајања,
немогућности да се квалитетно бавим наставним, ваннаставним, спортским,
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културним активностима, и што је најважније, да се дружим са својим
вршњацима, схватио сам да морам нешто да учиним да се то промени. Нисам
желео да напустим породицу јер су ме заиста изузетно примили, помагали да
научим језик што брже и постанем део њих. Уз све напоре да поново покушам
да се упишем у локалну Гимназију и уз њихове сталне негативне одговоре,
схватио сам да је, нажалост, промена поново једино решење. У том тренутку
сам био најближи повратку у Србију јер ми је организација саопштила да немам
више права на промену. Упорност се увек исплати, па и у овако тешкој
ситуацији. Уз велику подршку Милице, моје другарице са размене, и њених
савета у најтежим тренуцима своју годину на размени наставио сам у Берлину.
Организација ми је напокон изашла у сусрет, пронашла школу и од тог тренутка
ћу ову годину памтити само по лепим стварима.
Постао сам ученик гимназијe Albert Schweitzer у Берлину. Начин на који
су ме директор, професори и другови из мог одељења прихватили, само се
пожелети може. Требало ми је два-три месеца константног учења језика да се
потпуно прилагодим на немачки начин живота. Школски систем је по много
чему другачији од нашег. У немачкој школи сам много мање учио, али сам
много више научио јер се ради на извлачењу суштине из свега. Професори су
максимално посвећени и ту су за вас 24 сата дневно, када год вам затреба нека
помоћ. За наставу се искључиво користе „паметне табле” и инсистира се на
иновативним методама наставе. Сви ученици на почетку године добијају тачан
распоред контролних вежби, из свих предмета до краја године, што им
омогућава лакшу припрему и организацију времена. У Немачкој су оцене
приватна ствар и никада се не саопштавају пред свима. Користе се само
„електронски дневници” и све оцене се уносе у компјутер и аутоматски сабирају.
Када ученик касни на час, има прилику да се појави до краја, и уколико се не
појави, биће уписан тек на крају часа. Ако не присуствујете настави цео дан,
родитељи су дужни да обавесте школски секретаријат већ рано ујутру.
Интересантно да су мобилни телефони забрањени, не само за коришћење, већ
и само уношење телефона у школу је строго забрањено. Уколико неко од
професора примети да користите мобилни телефон, следи вам ригорозна
казна. Не постоје небитни тестови, сваки тест има исто значење и подједнако је
важан. Такође не постоје изненадне провере и усмена пропитивања, а
преписивање се сматра огромном преваром, не само од стране професора, већ
и од стране ученика. Између свака два часа прави се 20 минута паузе. Нема
кодекса облачења, слободни сте да дођете како год желите, али са друге
стране правила понашања морате строго поштовати. Немачка гимназија је
престиж, не може свако да уђе у њу, а ни да је заврши. Последње две године су
најбитније за једног немачког гимназијалца јер тада крећу припреме за матуру
која је изузетно тешка и захтева пуно рада. И на крају нешто најбитније за све
професоре и ученике и оно што заиста краси немачке школе, јесу распусти који
су чести, и има их много више него у Србији. Све је ово за мене било ново и на
неки начин чудно, али уз помоћ другова из одељења и великог разумевање и
стрпљења професора, брзо сам ушао у ритам.
Берлин је метропола која не плени само својом историјом и културом,
већ и атмосфером која влада у граду што је дефинитивно највећи фактор који
вас привлачи да дођете у њега. Живот у Берлину, граду младих, стварно је
невероватан, најблаже речено као да сте на мору, све је „живо” до ситних сати.
Правило које важи за све градове Немачке да уколико немате 18 година не
смете бити напољу после поноћи, у овом граду се не примењује. Људи су
опуштенији, радни дан креће око 10 сати. Све је другачије него у осталим
немачким градовима где је све „мртво”. Своје слободно време сам у почетку
користио да упознам град, научим језик и потпуно се уклопим у немачку културу.
Како је година одмицала и када је језик већ дошао до завидног нивоа, стигла су
путовања и сусрети са другим ученицама са размене и одласци на журке какве
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не могу да се виде у Србији. Највећи утисак на све нас оставио је Фестивал боја
у Wоlfsburgu. За Немце важи стереотип да су хладни и неприступачни, што је у
неку руку и тачно. Међутим, схватио сам да док вас боље не упознају, држе
дистанцу, али када вас прихвате, онда је то пријатељство за цео живот. Од
тренутка када сам стигао у Берлин, време је почело да пролази знатно брже.
Трудио сам се да искористим сваку прилику да научим нешто ново, да мало
боље упознам себе и људе око себе. И баш онда када је било најлепше, сетио
сам се да једна чаробна година иза мене и да се пут за Србију приближио.
Осећања су била помешана, жао ми је што напуштам Берлин и растајем
од људи који су били уз мене протеклих годину дана, али са друге стране сам
срећан што ћу видети породицу и пријатеље након дужег времена. Међутим,
схватио сам да нема разлога за туговањем, упознао сам другове из преко 30
земаља, културу и школски систем најјаче европске земље, још један страни
језик, путовао, забављао се што је и циљ размене ученика. Схватио сам да бих
једог дана волео да Берлин постане мој студентски град. Све у свему,
завршило се једно прелепо искуство за мене, а овај текст је само део онога што
може да се опише, остатак остаје у мени. За сам крај желим да кажем свима
вама који не знате да ли да направите тај корак или не. ДА, ризикујте, немате
шта да изгубите, јер само они који ризикују да оду предалеко, могу да открију
колико далеко може да се оде.
Велики поздрав,
Милан Ерчић

Матуранти
IV2

Слика 1. Распоред седења у учионици IV2 (занемарити величину клупа, Јован је
ово правио у 4 ујутру)

32

Гимназијалац 97

Јун 2016.

(писано ћирилицом, јер знамо колико професори воле ћирилицу)
Бројно гледано било нас је 30. Дејством природне селекције тај број се
експоненцијално смањио на 27, што је потврдило чињеницу да само најјачи
опстају (надамо се да ће се Марија Стефановић осетити прозваном). Били смо
фини, наочити, добри, вредни. Првих месец, два. Док се нисмо боље упознали.
Колектив нас је хвалио како смо културни, радни и амбициозни. Првих месец,
два. Док нас нису боље упознали.
Дакле сад нешто мало о сваком члану наше мале заједнице.
1. Влајко – само Лука разуме шта он говори, користан за мењање сијалица
2. Матија – напрасно постане религиозан пред крај године
3. Милица Мићић – спава у просеку 4 сата
4. Нина – животна жеља да се пресели у Швајцарску
5. МО – преЦедник ОЗ IV2, други најбољи фотограф одељења
6. Тамара – ситна али битна, једина особа у одељењу која разликује 6S i S6
7. Ена – #здравахранатеретана
8. Лука – званични рутер одељења
9. Милица – јавља Вери Ваш кад треба да дође на час
10. Лео – Тесла му постао најбољи друг, од кад се друже, видан је напредак у
знању физике
11. Јокић – inbreeding
12. Ђукић – преспавао више часова него што их има у плану и програму
13. Милић – „Милићу!“ „Па ти мили!“
14. Андрић – Голф 2 скоро 3, ко у мечку уђе, из мечке не излази
15. Јован – He doesn’t always go to school, but when he does he doesn’t (тумачити
као стално ослобођен)
16. Степа – не може тај без природног смера, још ако је млађа
17. Панта – Пантића пилићи на Пантића имању, покрај Пантића пута
18. Лазић – ипак се ошишао
19. Гајић – одељењски домар, зато што „Жића нема појма“
20. Боле – запленише му карте ни кривом ни дужном, иначе експерт за промену
пелена
21. Роле – СРС (Сесељ, радикал, Славка)
22. Ем – фотограф број 1, стуб ОЗ IV2, члан преЦедништва у периоду кризе ОЗ
23. Ирина – Данке Дојчланд... хвала што је нисте задржали
24. Сара, Марија, Хана и Никола – могу да се обједине из објективних разлога,
наиме стално су заједно
Много тога смо урадили за ове 4 године... Били код професора Вељовића кући,
пропутовали Италију и Грчку без да се ико изгубио (трајно), очерупали
језичарке (надамо се да се ни једна језичарка неће наћи прозвана), возили се
Андриним голфом (можда не делује импресивно, али реченица „Држи мењач
испада кад пребацим у четврту“ све описује), крали струју од школе, трудили се
да колективна штета буде већа од 100 динара, роштиљали кад год смо могли,
радили као служба за пренос намештаја... Има ту још доста да се каже, али не
желимо да давимо... То све можете прочитати у дневнику нашег одељења који
смо детаљно водили последње 2 године, а који ће бити отворени поново за 10
година, ако будемо живи (омаж професору Вељовићу).
И за крај ипак постоји нешто што ми немамо... НЕМАМО ПОЈМА
П.С.
Остали смо дужни професору Вељовићу телескопе, па ако икако може, да то
одговарамо до матуре?
(састављено у ситне сате 8.6.2016. Не питајте ко је састављао... боље за вас,
али ако се баш питате ја сам састављао, да ја, претпостављам да знате ко је то
ја, али нека остане тајна. Добро Јован, ЈА је Јован и Емилија је помогла, али не
као Јован, он је бољи, за све оне који га искрено хејтују/воле велики поздрав)
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IV4
Прошле су четири године. Четири године смо дисали заједно, понекад у
истом ритму, понекад у различитом, али опет – заједно. Научили смо много тога
једни од других и једни о другима. Свако другачији на неки посебан начин, а
опет сви исти. Филолошко одељење.
Године 2012. заједно смо ушли у Ваљевску гимназију која нам je постала
дом наредне четири године. Једни другима смо били потпуни странци које је
спајала љубав према језицима. Упознавали смо једни друге постепено, кроз
часове које смо волели и оне који нам нису баш пријали. У Гимназији смо били
породица и из ње излазимо као јако добри пријатељи.
Током школовања нисмо показали свој пуни потенцијал, а могли смо
толико тога. Неки од нас су искусили школовање током врелих летњих дана,
али је и то завршено уз мало муке, те се не може сматрати великим неуспехом.
Иако не школским, увек смо и увек ћемо моћи да се похвалимо великим
успесима на окружним и републичким такмичењима, језичким приредбама,
школским представама, дебатним турнирима, спортским теренима, радом у
Клубу читалаца и у многим секцијама, као и хуманитарним радом ван школе,
захвалницом удружења Загрљај за хуманост, чланством у удружењу Ваљевски
гимназијалци, разменама у Немачкој, Карловцима, држањем часова преко
интернета, волонтирањем у Ваљеву и Београду, особеним матурантским
мајицама... Ретко се дешава да у тако малој заједници постоји толико много
различитих интересовања. Али, то смо ми – врсни глумци, певачи, рецитатори,
такмичари, полиглоте. Различита интересовања се могу видети и у изборима
будућих занимања – од економисте и преводиоца преко правника и
дефектолога до форензичких инжењера, информатичара, професора и
учитеља.
Без велике расправе можемо рећи да смо најтврдоглавији ученици у
Гимназији. Кад дође до свађе, свако вуче на своју страну, али се ипак на крају
сложимо зарад добробити одељења. Онда када се мало теже долази до
решења, глас разума у малој заједници је, наравно, разредна. Професор
Милена Милисављевић је особа која је на све могуће начине покушавала да
реши сваки новонастали проблем и углавном је у томе успевала. Трудила се да
нам пренесе љубав како према свом, тако и према другим предметима који су
нам били мање драги. Она је једина која је наше неуспехе подносила много
теже него ми, једина особа која се свим силама борила за нас и због тога смо јој
заувек захвални.
И сада, на крају... Крајеви се истроше, почеци увек трају... Све успоне и
падове, сав смех и сузе, све лепо и ружно што смо проживели за ове четири
године, без предомишљања проживели бисмo поново.

IV5
„Ајде бре, Пека, шта си ме напао, чуо да ја имам времена да дођем на ту
твоју одбојку‟, почиње још једно, као и увек не баш нарочито тихо јутро у
учионици IV5. Али ово ипак није као остала, једно је од последњих и сви то
знају.
Истина да у последње време влада журба око пријемног, и да сви
подигнутих глава ишчекују своју што бољу будућност, али вратимо се бар на
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трен у прошлост, јер она је са вама била најбоља. А одакле заправо почети?
Успомена, лепих речи, симпатија, наших лудости је превише, превише да би
стало у једну вежбанку коју бисмо заборавили да купимо па би пред писмени
неко вечито ишао у Јанка Веселиновића по набавку. Још од првих дана, када су
збуњени и уплашени прваци, који нису знали ни где је тоалет, крочили у школу,
па до сада кад већ формиране личности и матуранти излазе из ње, за све то
време били смо једно разнолико одељење.
Било је ту и спортиста, и математичара, и коцкара, и језичара, како
суђених, тако и несуђених парова (Цицо, на тебе мислим) и гејмера, па и
вечитих просјака које не бих да именујем, препознаће се они сами. Рекао би
човек није ђаво онај ко нас створи, већ ко нас састави. А састави нас Драган
Ђурђевић, човек широког осмеха и још ширег срца за наше неоправдане
изостанке, а нарочито широког смисла за хумор. Али као што још једна народна
каже, супротности се привлаче, а нама су наше привукле успомене, много њих.
Растанак са Анђелом, долазак Јоване и Бојане, екскурзије, Андријанино
пунолетство, па и математика која је претила да нам смањи бројност, кроз све
смо прошли, а на крају и остали заједно. Ту су наравно и многи други, углавном
непогодни за очи и уши јавности, ваљда то мора да буде тако када учите са
једним Рашком и једним Павлом. Њих ћемо се присећати како на последњем
школском часу, тако и кроз живот, пошто сам сигуран да ће нам ту, у сећању
остати само насмејана и топла лица једни других.
Зато, драги моји другари из клупе, пожелео бих вам само једно. Увек
останите такви какви сте, можда несавршени, али увек насмејани и брижни.
Иако смо понекад имали и неслога, за све вас могу да потпишем да сте добри
људи, и ове четири године би било немогуће замислити поред било кога другог
на овом свету, а такође важи и за неизмерну љубав и поштовање према свима
вама. Ви мени, ако није проблем, пожелите да оженим Цицу, па да за двадесет
година матуре сви дођемо као академици, а она и ја као академски, брачни пар
Степановић.
Љубим вас!

IV6
У канцеларији смо увек ми главна тема, ем што се на нас стално жале,
ем што смо дефинитивно најбољи, па увек имамо ђака који покупи све награде.
У одељењу где има двадесет шест девојчица и пет дечака, лудило је
загарантовано.
Никад нема тишине и увек неко виче: „Јесте ли ви нормални?! Што су
врата затворена?! Па треба ли неко да се шлогира и помисли да је професор
већ ушао!‟ У ствари има тишине само кад видимо да професор није понео
маркер или да, не дај боже, отвара свој ћитап. Е, тада је прави мук. Наши
изостанци су некад еквивалентни броју становника једног омањег града, али то
смо ми и то је оно што нас чини посебнима, јер имамо најшареније поруке,
најлуђе изговоре зашто нисмо спремни, јер имамо ђака генерације и најлепши
вокал у школи, јер на крају ћемо ипак стати једни уз друге и бити сложни.
И сад, ево, после напорне четири године, одлазимо и ми. Коначно је крај,
али ипак морамо нешто да вам признамо: Да можемо, и ово бисмо одложили!
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Словенци у Ваљеву

У

ченици гимназије у Идрији који су учествовали у размени узвратили су
посету Ваљеву у трајању од 5 дана. Њихов боравак био је испуњен
многобројним активностима које су пажљиво испланирали њихови
домаћини како би им пружили незаборавно путовање и доживљаје који ће им
заувек остати у сећању. О томе како виде свој боравак у Србији и како су им се
допали Ваљево, Ваљевска гимназија, српска храна, нови пријатељи које су
стекли и како су се уклопили у начин живота у Србији питали смо Ану Милошев
и Уроша Логара.
How did you come here?
Our
school
had
an
internacional exchange, so,
your students came to our
school in october and then
we came here this week.
So, this is your first time in
Serbia?
Ana Milošev: Mine is second.
Uroš Logar: It’s my first time,
and I hope not the last.
What do you like the most
in Valjevo, Serbia?
Uroš: I like the connection and the atmosphere between people. Everyone is saying
„Hi‟ when you see them in the streets.
Ana: You are all friendly. I made a lot of new friends here and we are all connected.
What do you think is the difference between your school and our school?
Uroš: This school is about two times bigger then our school and in our school we
don’t have two shifts.
И ондa смо сазнали дa причaју српски...
Кaко тaко добро говориш српски језик?
Ана: Мaмa и тaтa су ми из Хрвaтске, па сам од њих полако учила
Штa сте све посетили у току боравка у нашем граду?
Ишли смо на Повлен, посетили Беогрaд, а у Ваљеву фабрику Горење и
Спортско-рекреативни центар Петницу. Приметили смо да су ученици
Ваљевске гимназије много више заинтересовани за ваннаставне активности
него ученици наше школе.
Штa вaм се нaјвише свидело?
Скоро све. Беогрaд и Вaљево су јaко лепи. За нас, Вaљево је велики град (а
свако, коме то кажемо, насмеје се). Свиделa нaм се вaшa предстaвa, види се да
су се сви максимално потрудили да нас угосте. Директор је веома фин и свудa
је ишао сa нaмa. Присуствовали смо часовима хемије и физике код вaших
професора. Рaдили смо неке експерименте.
По чему ћете памтити Ваљево и ваш боравак у Србији?
Дефинитивно по хрaни. Пљескaвице, бурек, кaјмaк, пaсуљ... Цело искуство је
било лепо, жао нам је само што је пребрзо прошло.
Јесте ли излaзили?
Јесмо. Свaки дaн су улице биле препуне, заиста има доста људи. Мождa зaто
што је велики грaд или једноставно волите дa излaзите.
Ако би вaм се укaзaлa приликa, дa ли бисте поновили ово искуство?
Дa, нaрaвно. И искрено се надамо да ћемо имати прилику за то.
Настасија Димитријевић III7
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Са спортских борилишта

О

ва школска година, као и свака
претходна, када је у питању спорт,
у архиви Ваљевске гимназије биће
исписана златним словима. Млади
гимназијалци су, и поред свих обавеза
које са собом носи школовање у
Ваљевској гимназији, били и више него
успешни на свим спортским теренима.
Вода
је
била
поприште
многобројних трка у којима су наши ђаци стизали међу првима до циља. Прва
места освојили су Лука Глигоријевић IV5, 100м краул, Филип Пуце II7, 100м
делфин, Теодора Перишић II6, 100м делфин, Соња Лазић II3, 100м краул,
Барбара Споладор I2, 50м краул, Стефан Филиповић VIII1, 50м прсно. Друга
места освојили су Божица Андрић II4, 100м прсно, Наташа Драгојловић II4, 100м
прсно, Михаило Тимотић VIII1, 50м краул. Захваљујући овим резултатима,
омогућен је пласман на Школске олимпијске игре у Врању, где су забележили
запажене резултате.
Копно ― ни на овим спортским теренима успех наших ђака није изостао.
Крајем октобра прошле године, одржана је Трка генерала Ђукића у којој су
ученици наше школе, Михаило Вуковић VII1 и Марко Митровић VII1, заузели
прво и треће место. Почетком ове године, одржана је
традиционална Светосавска трка на улицама нашег
града, на којој су наши ученици остварили добре
резултате: Огњен Пантић IV2, прво место и Александар
Андрић IV2, друго место. У овој трци учествовало је
двадесеторо наших ђака. На општинском и окружном
такмичењу у атлетици, у дисциплни скок у даљ, Огњен
Пантић IV2 освојио је прво место. У оквиру истог
такмичења, као прави тим, у дисциплини штафета,
Огњен Пантић и Александар Андрић ученици IV2, и
Ђорђе Вуковић и Милош Благојевић, ученици IV7, у
трци 4x100м, освојили су прво место, као и Јасмина Хаџић IV6 у дисциплини скок
у даљ. Успех наших ђака на овом такмичењу забележила је и Ања Митровић I6,
освојивши друго место у трци на 400м. На градском такмичењу у фудбалу и
рукомету дечаци су у оба спорта заузели друго место.
Да је футсал у целој Србији, па и у нашем граду, стекао велику
популарност захваљујући нашим репрезентативцима, који су на Европском
првенству које је одиграно у Београду освојили четврто место, показује и
градско такмичење које је одржано у Ваљеву. Наши дечаци су, баш као и наши
репрезентативци, испали у полуфиналу.
Ваздух ― девојке су на овим спортским теренима задале задатак
момцима. На градском првенству за средње школе у кошарци, девојке су биле
прве, а момци су испали у полуфиналу. Своју прецизност и смиреност показала
је и Мина Марковић III3, која је на општинском и окружном такмичењу у
стрељаштву освојила прво место, а на републичком шесто. У одбојци на
градском такмичењу, девојке су освојиле треће место.
Као и сваке године наши ђаци су се такмичили једни против других,
груписани у својим одељењима. Одржано је међуодељењско такмичење у
одбојци, веома популарно и посећено такмичење. Учествовало је 19 екипа, а у
финалу су се састали најбољи, II7 и IV3. Традицонално је победило IV3.
Све у свему, вода, ваздух или копно, наши ђаци су прославили своју
школу, другаре и себе.
Тамара Марковић и Тамара Бељић II6
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„Пружиће нам се многе прилике да погрешимо. Потрудимо
се да ниједну не искористимо” (М.Бећковић)
Сви грешимо, нема изузетака, али буди од оних што жале због грешке.
Сеци корење из баште. Знај једно, не плаши се да делиш, јер све што делиш
имаћеш мање, али љубав кад делиш имаћеш је све више, јер док љубави у
теби има, имаће снаге, и ниједна туга неће бити довољно велика да љубав
превазиђе. Ето, идем сад, требало би да пођем даље, имам снове којима
стремим, ето, чекам, чекам нови дан, нову наду, нови почетак, чекам љубав,
искушење... чекам, ваљда је то добро, још увек чекам... Хеј, има ли кога, још
чекам?
Милица Обрадиновић IV3
Толики праведни и учени људи делују својом добротом и знањем,
упозоравају на безумност и бесциљност рата. Човеков велики напор у
обнављању грешног живота је попут неговања сасушене биљке. Клонуле душе
не знају за животну радост.
Биљана Пејиновић IV5
Знаш да треба слушати глас који се јавља. Свачији Мефисто пружа
привлачне прилике. Да ли ће Мефисто наставити да прича, о томе ми
одлучујемо. Поведимо једни друге у лепоту дана, сата, тренутка. Спречимо
непријатност. Живимо смирено.
Александра Пајић IV5
Након грешке, добијамо нову шансу. Тада окрећемо нови лист и крећемо
испочетка. Ту шансу добијамо само једном, а на нама је како ћемо је
искористити. Да ли ћемо бити толико лењи да направимо нови корак ка бољем,
зависи само од нас самих. И зато немојмо стајати у месту и понављати све оно
што мислимо и знамо да је погрешно. Отвори очи и насмеј се. Сутра је нови
дан. Потруди се да ти буде најбољи до сад и никада не пропуштај шансе које су
ти поново пружене.
Јана Блажић IV6
За најважније изборе у животу обично имамо мало времена. Живот нас
неспремне ставља на раскрсницу захтевајући да наш избор буде брз, али и
исправан.... Кад бисмо лако чинили добра дела као што грешимо, овај свет би
изгледао као предворје раја.
Даница Драјић IV7

„Време је да цвет проговори, а уста занеме” (Б. Миљковић)
„Знаш, Луси, када су ме мама и тата узели, већ сам био одговоран и
савестан ученик. Ученик, јер то је једино чиме сам себе могао назвати. Једино
чиме сам могао завирити у истине света, у науку, једино чиме сам могао добити
бар делић блага овог света, довољно новца да надокнадим све што ми фали
откад знам за себе. Сам себи. Али све се тако брзо мења...”
Лука Николић IV3

Теби, који си крао огањ васионе...
Тако си високо да те више не видим Не уздижи се више! Поведи ме са
собом. Причај ми јер желим све да знам. Време је да и ја уђем у тај тајанствени
свет снова, искуства и изазова. Научи ме, тек сам добила крила.
Катарина Арсић IV7
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Да ли сте знали?
● Адолф Хитлер је обећао да ће забранити употребу дувана у војсци када се
рат заврши и нудио је златне сатове пријатељима који би оставили пушење.
● Влада у Мексику се бори против гојазности тако што даје бесплатне карте за
превоз у замену за десет чучњева.
● Захваљујући свом егзоскелету, бубашвабе могу да поднесу терет деветсто
пута већи од њихове тежине.
● Поларни медведи користе поздрав носевима како би једни друге питали за
услугу као што је подела хране.
● Клеопатра се сваки дан купала у магарећем млеку и у ту сврху је поседовала
седамсто магараца.
● Најкраћи комерцијални лет на свету се одвија између два острва у Шкотској
која су међусобно удаљена 2.7 километара, а лет траје 47 секунди.
● Најопасније и најсмртоносније животиње на свету су комарци и годишње убију
неколико милиона људи.
● Фармерке су забрањене у Северној Кореји зато што их сматрају симболом
империјалистичке Америке.
● У Јерменији сва деца старија од шест година уче шах у школи и то је
обавезни део њиховог образовања.
● Последње Олимпијске игре на којима су се додељивале медаље од чистог
злата биле су 1912. године.
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Чуло се на часу...
Професор: Ко је издао Исуса?
Ученик: Буда!
Професор: Како се зове онај црни паук
што има оно црвено на леђима?
Ученик: Паук Црногорац
Професор: Приликом примања Нобелове награде 1961. године, Иво Андрић је
одржао чувену беседу...
Ученик: (сав срећан) Беседу на Гори
Ученик: Па... професоре постоје две могућности...
Професор: Једна је да ћеш добити кеца!
Професор проверава прочитаност лектире
Професор: Како се зове главни лик у драми Тврдица ?
Ученик: Кур Јања
Ученик: Главна привредна делатност у Африци је земљорадња.
Професор: Је л', шта ору? Песак?
Професор: Причај ми о Стефану Душану
Ученик: О једном и другом заједно или појединачно?
Ученик: Професоре, ово Вам је најбоља фора до сад.
Професор: Ха ха ха, изађи пред таблу.
Ученик: (анализира лик) Велики везир Јусуф је прво био мали везир, па је онда
имао специјални тренинг да би постао Велики везир.
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