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

УВОД
„То што знамо је капљица.
То што не знамо је море.“
Њутн
Када матуранти Ваљевске гимназије, насмејани и ведри, радосно,
свечано и достојанствено прошетају кроз шпалир млађих гимназијских
колега, пријатеља, родитеља и грађана Ваљева, од своје школе до хотела
''Гранд'', у сусрет својој матурској вечери, знамо да је у Ваљевској гимназији
дошло време за сабирање догађаја, активности, резултата, успеха и именовање
ученика и професора који су све то остварили. Знамо да је дошло време за још
један гимназијски Извештај – вероватно најчитанију књигу у Ваљеву у
данима иза Видовдана.
Школска година која је иза нас је још једна година појединачне,
групне и колективне битке за знање – година увећања, како велики Њутн рече,
капљице знања и умањења мора незнања. И потврда свим заинтересованима у
наставном процесу (ученици, наставници, родитељи, друштво...) да су рад,
знање, умење, таленат, вештина, логичко расуђивање, критичност,
слободоумност, креативност, пристојност... вредности за које се ваља борити
и категорије у којима сваког дана, у сваком погледу, треба у највећој могућој
мери напредовати.
Школска 2013-2014. година биће у нашој школи упамћена као почетак
реализације два нова гимназијска пројекта: програма образовања ученика
обдарених за математику (7. разред) и програма образовања ученика на два
језика (српски + немачки, српски + француски – 1. разред). За суд о
вредностима и ефектима новоуведених програма је рано, али први утисци су да
су оба програма истински обогатила гимназијску образовно-васпитну праксу и
пружила могућност младима у нашем граду и крају да своје амбиције на плану
образовања остваре и кроз ове интересантне и захтевне програме.
Све остало је толико слично, а истовремено и толико различито од
претходних школских година. Слично, јер се традиција поштује и ништа од
гимназијских програма који одолевају изазовима времена не заборавља, већ
само обогаћује новим пројектима. Различито, јер нова младост која
незаустављиво тече кроз Ваљевску гимназију доноси нове идеје, нови звук,
нову атмосферу и свој специфични генерацијски сензибилитет, као и посебан
однос према науци, уметности, спорту...
Извештај који је пред нама је плод наших настојања да се велики труд
и најзначајнији домети ученика, наставника и свих оних којима је до Ваљевске
гимназије искрено стало, забележи у слици и речи и преда на оцену историји.
др Војислав Андрић
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Мируј на моме рамену
Умиру звезде на длану
Сви ћуте...
Мирише мајско поље
На ветар пун полена љубичице
Залети се у време
Загледај се у вечност
Вредим...
Вредиш и ти колико волиш
Свитац се сакрива у трави
Пева млад Месец над морем
Небо се љуби
Топло је у души
Сви спавају...
Мируј на моме рамену
Не иди још увек
Јер ноћ је тек пала
И заспала је плажа и
Панонска њива и
Зумбул
Остани...
Неће скоро зора…

Верица Михаиловић, IV-7
финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
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ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
„Увек је посебан доживљај срести се са Ваљевском публиком у сали
Ваљевске гимназије. А вечерас је свему додатну драж дао и тренутак
појављивања Сабраних дела Радована Белог Марковића. Ја сам Радовановој
прози посветио многе тренутке свог уживања у књижевности!“
19.XI 2013.
Радивоје Микић, аутор
„Сваки боравак у Ваљевској гимназији - за мене је прави догађај,
празник тако рећи... “
19.XI 2013.
Радомир Бели Марковић, књижевник
„Дивно вече у Ваљевској гимназији пред сјајном младом публиком
буди наду да посао књижевних посленика - писаца песника, књижевних
критичара, тумача - није узалудан. Хвала Гимназији, Р. Б. Марковићу, Р.
Микићу и свима који су ово вече учинили изузетним.“
19.XI 2013.
Јасмина Тонић, књижевни критичар
„Захваљујем господину директору и Ваљевској гимназији на лепом
дочеку и пријатној атмосфери.“
20.XI 2013.
Биљана Јаневска, професор и преводилац
„Као и увек, најдивније је свирати у једној од најлепших дворана у
Србији, у Свечаној сали Ваљевске гимназије у којој се осећам смирено,
узвишено, спокојно. Сам амбијент као и публика која је вечерас била веома
усмерена, веома концентрисана, срдачна, дала ми је врхунску инспирацију у
музичком представљању, а тај вечерашњи однос, наша узајамна емпатија ме је
оформила као човека који се вечерас осећао најдивније и најсрећније! Велико
ХВАЛА свима!“
21.XI 2013.
Никола Здравковић, пијаниста
„Одушевљен прелепом гимназијом и њеним препаметним ђацима који
се не дају фолирати већ постављају права, најбоља питања, остављам понеки
згодан савет будућим писцима, апел да поштују и памте своје професоре и
радују их и у деценијама које долазе својим писанијама, читају помно лектиру
и све друго вредно и лепо што им падне шака, а са собом носим драгоцене
успомене, тушта и тма сјајних издања и обећање дато самом себи да ћу се
вратити неким подједнако лепим поводом...“
22. XI 2013.
Павле Зелић, писац
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„Захваљујем се директору, професорима и ученицима Ваљевске гимназије
на топлом дочеку. Захваљујем се министру просвете који ми се придружио да
званично отворимо двојезично француско-српско одељење. Његово присуство
сведочи о важности коју српске власти придају двојезичној настави.“
28. XI 2013.
Франсоа Гзавије Денио, амбасадор Француске у Србији
„Француски институт у Србији је задовољан због изузетне сарадње са
Ваљевском гимназијом, поводом њеног двојезичног одељења. Двојезично
одељење Ваљевске гимназије поседује велике квалитете, а то можемо
закључити на основу изузетних успеха и ангажовања њених ученика. Треба
им на томе честитати.“
28.XI 2013.
Жан Лук Гестнер, директор Француског института у Србији
„Све честитке директору, колегиницама и ученицима!“
28. XI 2013.
Весна Фила, помоћник министра просвете
„Ево нас, и о 200-годишњици највећег песника, у Ваљевској
гимназији. Посебно је дивно пред очима младих ученика говорити о Вјенцу и
Лучи. Још кад „везе” професор Ломпар, кад уз гусле „дочарава” Славко
Алексић. Мала служба великој поезији.“
6.XII 2013.
Драган Лакићевић, књижевник
„Увек се осећам добро када се нађем у угледном здању Ваљевске
гимназије, посебно када сам, као у вечерашњој прилици-посвећен казивању о
Његошу. То је ове године посебан случај, како због 200-годишњице рођења
највећег српског песника, тако и због нечасног држања актуелне политичке
власти, која је одбила да обележи овај догађај.“
6.XII 2013.
Проф. др Мило Ломпар
„Било ми је изузетно драго да свирам код вас. Дивна публика и
гостопримство. Изузетна сала и звук. Сигурно ћемо поново доћи када буде
прилике. Пуно хвала на свему!“
27.II 2014.
Иван Кирн, обоиста
„Сваки пут када треба да свирам у Ваљеву, ја се изузетно радујем.
Међутим, ово вече ме је потпуно оборило с ногу! Дивна сала Ваљевске гимназије,
предивни људи и потпуно чаробна публика! Хвала пуно! С поштовањем.“
27.II 2014.
Верослава Јовановић, пијанисткиња
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„Хвала Вам на гостопримству. Стекао сам најбољи утисак о Вашој
школи. Осећа се једна веома позитивна атмосфера. Чини ми се као да сви
ученици, професори и школска управа раде са одушевљењем. Посебно ме
радује постојање двојезичног одељења у коме се предавања одвијају на
немачком. Желим школи све најбоље у будућности и надам се да ћу ускоро
поново доћи.“
7.III 2014.
Вилхелм Хајнц, амбасадор Немачке у Србији
„Било ми је драго да ми први концерт буде у Ваљеву. Осећам се одлично
док пишем ово, после концерта и радо бих некад опет свирао у Гимназији.“
10.III 2014.
Светозар Чанић, виолиниста
„Желим да се захвалим гимназији за гостопримство, сала је јако
лијепа, ваљевска публика је предивна, надам се да ћу још наступа имати у
Ваљеву. Поздрав!“
10.III 2014.
Ивана Грујић, сопран
„Хвала на сјајној вечери: пажљива публика, упућени водитељи
(Остоја Продановић), глумица експресивна и емотивна (Катарина
Вићентијевић). А ни ми нисмо били тако рђави.“
25.III 2014.
Горан Гоцић, писац,
добитник НИН-ове награде за роман године
„Важни су овакви сусрети. Школа и од оваквих дешавања живи. Овде
се чује оно што се на часу заобиђе, заборави, запостави. А будући ваљевски
писци овде су спознали којим путем треба да крену.“
25.III 2014.
Милета Аћимовић Ивков, књижевни критичар
„Одбор за постављање Спомен плоче изгинулим професорима и
ђацима Ваљевске гимназије у Другом светском рату - одржан састанак на
73-годишњицу од његовог почетка 27. III 2014. године и на 100-годишњицу
Првог светског рата - у нади да више неће бити ни ратова ни оваквих табла.“
27.III 2014.
академик Матија Бећковић
„Одбор је на данашњем састанку одлучио да не руши него да сагради
и постави нову спомен плочу страдалим професорима и ученицима Ваљевске
гимназије. Са уверењем да чинимо добро дело помирења и исправљања
неправде, желимо да умиримо српску историју и апсурде подела.“
27.III 2014.
др Момчило Павловић, директор
Института за савремену историју
5

„Била ми је част и велико задовољство да држим предавање у
надалеко чувеној Ваљевској гимназији. Велико хвала директору, професорима
и ђацима на изузетном гостопримству и изванрендној организацији.“
27.III 2014.
Станислав Сретеновић, историчар
„Увек је посебно задовољство боравити и свирати у гимназији. У
овим сложеним временима за класичну музику подухват организовања
концерта заслужује сву похвалу и захвалност. Ваш, с поштовањем“
11.IV 2014.
Александар Сердар, пијаниста
„На дан победе Ваљевске гимназије 9. маја 2014. године, постављена
је спомен плоча ђацима и професорима Ваљевске гимназије страдалим у рату
1941-1945. године.“
9.V 2014.
Матија Бећковић, академик
„Откривањем спомен-плоче, ученицима и професорима Ваљевске
гимназије страдалим у II светском рату, на Дан победе, ова школа је показала
да је одавно надмашила уске оквире наставних планова и програма и да врши
много дубљу мисију.“
9.V 2014.
Милорад Белић, професор историје
„Хвала свима! Врло заинтересована публика! Ђаци су били одлични и
пажљиви. Питања на месту- волео бих да таква питања добијем и од мојих
студената у САД! Видећемо се опет.“
3.VI 2014.
др Владимир Лукић, професор на америчком
Stevens Institute of Technology – Hoboken, New Jersey
„Све пролази, само реч остаје. Дивни сте! Хвала!“
10. VI 2014.
Ирина Лакић, финалисткиња Поетског конкурса
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ЛЕТОПИС
„Има тренутака кад се време зауставља и постаје вечно.“
Достојевски

ЈУЛ 2013.
•

•

•

•

1-13. VII - Професори Светлана Николић, Снежана Урошевић, Верица
Миловановић Аврамовић, Светлана Дашковић Миловановић и Предраг
Стефановић са професорком француског језика Биљаном Маринковић
боравили у Монпељеу на усавршавању француског језика.
4. VII - Недељни лист „Напред“ у тексту „Таленат, рад и љубав“ је објавио
вест да је Огњен Лазаревић, уписао драматургију на Факултету драмских
уметности у Београду, а Никола Јоксимовић, продукцију на Факултету
лепих уметности у Београду.
11. VII - Поред награда које већ додељује Гимназија: „Валентина Поповић“
за најбољег такмичара, „Љубица Ножица“, за најбољи писани рад из
српског језика, „Драгутин Мијановић Мијан“, за најбољег у уметничком
аматеризму, од ове године се додељује награда у спомен Гордани
Лазаревић, која је била професор српског језика. Награда у износу од 500
евра је ове године припала најбоље пласираном гимназијалцу на пријемном
испиту на Филолошком факултету, Стефану Степановићу. Професоркин
син Јован Лазаревић, који је са сестром Олгом установио ово признање
уручио је новац првом лауреату.
14-24. VII - На 45. Међународној хемијској олимпијади у Москви, као део
четворочланог тима Србије, Давид Копривица, ученик III-1
специјализованог математичког одељења, појединачно је освојио бронзану
медаљу, а српски тим укупно сребрну медаљу.

АВГУСТ 2013.
•
•

•
•

5. VIII - Школа је добила одлуку Министарства просвете којом се одобрава
упис ученика седмог разреда основне школе обдарених за математику.
16. VIII - Предраг Стојаковић, професор физике је одржао предавање
„Физика у астрономији“ у Друштву истраживача „Владимир Мандић
Манда“ у оквиру летње културне манифестације „Тешњарске вечери“.
20. VIII - Седница Наставничког већа.
20. VIII - Математички факултет је обавестио школу да је седморо
гимназијалаца: Марко Радосављевић, Александра Илић, Тихана Лескур,
Стефан Јосиповић, Урош Тачић, Мина Милић и Тијана Лугоња, уписало
Математички факултет у Београду.
7
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•

•

•
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•
•

•
•

23. VIII - Поправни испити.
24. и 25. VIII – Професори Оливера Црнобрња, Иванка Томић, Нада
Нешковић, Александра Јевтић и Момир Станојевић присуствовали
семинару о методама рада у двојезичном одељењу на немачком језику.
Семинар је одржан у организацији Гете института у гимназији „Ј. Ј. Змај“ у
Новом Саду.

Професори на семинару у Новом Саду
25-31. VIII - Обука за тренере на тему „Болести зависности“ одржана у
Гучеву. Учествовале Сара Лазић II-1 и Сара Ђурђевић, II-3 које су потом у
своме граду одржале тренинг за обуку вршњачких едукатора.
26. VIII - Пријемни испит за упис ученика у седми разред.
27. VIII - Ученици седмог разреда основне школе обдарени за математику,
први пут су уписани у Ваљевску гимназију, по посебном програму за
основце, са проширеним програмом из математике и физике.
27. VIII - Седница Наставничког већа.
27. VIII - У дневном листу Политика објављен је текст посвећен сребрном
успеху српског тима, у коме је Давид Копривица на Хемијској олимпијади
у Москви освојио бронзану медаљу.
28. VIII – Радна субота за ученике свих разреда. Распоред од уторка.
30. VIII - Часови разредних старешина.

СЕПТЕМБАР 2013.
•
•
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2. IX - Почетак наставе у новој школској години.
2. IX - Први пут је школска година започела са двојезичним одељењем
првог разреда. Настава појединих предмета се одвија на немачком и

•
•

•

•

•

•

•

•
•

француском језику. Наставу реализују наши професори који су завршили
одговарајуће нивое заступљених страних језика.
2. IX - Од ове школске године наставу математике реализују Маријана
Стефановић и Вељко Ћировић, а наставу историје Душко Ракић.
10. X - Спортски дан у СРЦ Петница. Организован је турнир у одбојци,
баскету и такмичење у пливању. Спортски дан школе организовао је Актив
за физичко васпитање.
11. IX - Седница Наставничког већа.

Екскурзија III разреда
12-15. IX - „Око Ва“ ликовна колонија Ваљевске гимназије одржана је у
Лелићу. Уметнички селектор мр Миломир Романовић, академски сликар и
професор ликовне културе.
14. IX - На Госпојинским сусретима црквених хорова „Певаћу Богу моме
док постојим“ као члан хора „Хаџи Рувим“, учествовала Јасмина Радић,
професорка енглеског језика. Центар за културу Ваљево.
14. IX - Гордана Аврамовић, психолог присуствовала састанку са темом
„Јачање професионалних улога наставника за реформу образовања“ у
Гимназији „Свети Сава“ у Београду.
14. IX - Наташа Кристић, историчар уметности и професор ликовне
културе, била је члан тима за евалуацију за сва четири уџбеника ликовне
културе и рецензент за уџбенике ликовне културе за први, други и трећи
разред гимназије.
15-22. IX - Екскурзија за ученике четвртог разреда на релацији ВаљевоФиренца-Рим-Болоња-Венеција- Ваљево.
15-22. IX - Екскурзија за ученике трећег разреда на релацији ВаљевоБудимпешта-Братислава-Праг-Беч-Ваљево.
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16. IX – Угледни час српског језика и књижевности „Доситеј и маркетинг“
реализовале Милена Милисављевић и Данијела Голубовић, професорке
српског језика и ученици II-5 у клубу Гимназијалац.
20. IX - Трибина из циклуса „Православље и млади“ са темом „Деца, млади
и одрасли - дилеме и неспоразуми“, одржала др Биљана Пиргић,
неуропсихијатар. Свечана сала.
21. и 22. IX - Гордана Аврамовић, психолог, реализовала акредитован
семинар „Обука водитеља за рад у дебатним клубовима“ за професоре
средњих и основних школа.
21. IX - На традиционалном кросу „Градац“ - Ваљево Јасмина Хаџић II-6,
освојила II место. Ментор Снежана Ђурђевић, професор физичког васпитања.
26. IX - Поводом европског Дана језика на Филолошком факултету у
Београду је одржана Конференција о мултилингвизму на којој су
учествовале професорке француског језика Биљана Маринковић и
Бранкица Перић и Катарина Мирковић, професорка немачког језика.
26. IX - Поводом дана Пољопривредне школе организован је турнир за
девојчице у одбојци. Екипа наше школе је освојила I место. Екипу
организовала и водила Снежана Ђурђевић, професор физичког васпитања.
27 и 28. IX - Поводом Дана Гимназије у Суботици, свечаности су
присуствовали директор Радиша Ковачевић, професорка физичког Снежана
Ђурђевић, професорка географије Бојана Којић и ученици, чланови
мешовите одбојкашке екипе.
28.IX - У Модерној галерији у Ваљеву, изложбу слика „Управа неукаљених
части“ Славка Крунића из Београда, отворила Наташа Кристић, историчар
уметности. Изложба је из циклуса „Једна изложба –једна слика“.

ОКТОБАР 2013.
•
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1. X - Презентацију „Доситеј и маркетинг“ реализовале Милена
Милисављевић и Данијела Голубовић, професорке српског језика и
ученици II-7. Свечана сала.
• 1. X - Милена Петровић,
професорка српског језика и књижевности, у
Гимназији и Пољопривредној школи, уредник
и коаутор монографије
„Деведесет година Пољопривредне школе у
Ваљеву“, говорила на
промоцији у новоотвореној свечаној сали ове
школе.
Угледни час

•

•

•
•

•
•

•

•

1. X - Професорка веронауке Бранка Јевтић Стојановић, са ученицима
поново покренула акцију, започету претходне школске године „За корак
испред свих-хуманост на делу“. Циљ је прикупљање средстава за помоћ
материјално најугроженијим ученицима.
2. X - Професорка немачког језика Ивана Веселиновић водила 20 ученика I
и II разреда на Гете институт у Београду, где су са успехом положили испит
Fit in Deutsch 1 и Fit in Deutsch 2.
3. X - Седница Школског одбора.
5. X - У оквиру манифестације „Дани гљива“ у организацији Гљиварског
друштва Ваљево, одржане на Медведнику, Наташа Кристић, професорка
ликовне културе, у име Фото клуба Ваљево, била ментор конкурса за
најбољу фотографију.
7. X - Ученици Ваљевске гимназије учествовали на централној епархијској
прослави Миланског едикта одржаној у Лелићу.
7. X - У оквиру обележавања Дечије недеље, у Свечаној сали је одржан
програм „Живот деце ни/је филм“. Емитовани су одломци из друштвено
ангажованих филмова након којих се дискутовало. Водитељке програма су
биле Јелисавета Новаковић и Милица Ракић, ученице IV-4.

Обележавање Дечије недеље
7-11. X - На Радио Ваљеву током Дечије недеље, емитован је програм под
називом „Гимназијалке“ који су реализовале Јелисавета Новаковић IV-4,
Милица Ракић IV-4 и Милица Обрадовић IV-5.
7-13. X - У Француској је боравио директор школе Радиша Ковачевић, у
организацији Француског института из Београда. Директори свих школа
Србије у којима постоје двојезична француско-српска одељења били су у
посети одељењима школа у Безансону које имају исти модел наставе.
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8. X - Чланови Дебатног клуба наше школе и гости из Економске школе
дебатовали су на тему „Држава треба да усвоји стратегију о наталитету“ у
оквиру обележавања Дечије недеље.
11. X - На Градском првенству у пливању одржаном у СРЦ Петница
учествовало је 169 такмичара. На републичко такмичење се пласирали
ученици који су освојили прво место: Милош Мијатовић III-2 краул,
Милица Ђурић II-2 краул, Анђела Споладор I-1 прсно, Немања Живковић
IV-4, леђно. Са ученицима такмичењу присуствовао Драган Ђурђевић,
професор физичког васитања.
12. X – Радна субота за ученике III и IV разреда. Распоред од понедељка.
14. X - У оквиру Дечије недеље, у програму „Игра и учење су дар” у
организацији Ђачког парламента, прикупљен је школски прибор,
дидактичка средства и едукативне играчке, које су поклоњене ученицима
ОШ „Милош Марковић“ из Доњих Лесковица. Представници Ђачког
парламента су са психологом Горданом Аврамовић и Слађаном Маријанац,
професором руског језика посетили ову основну школу. Том приликом је
организован турнир у стоном тенису и одбојци.

Активности Ђачког парламента у оквиру Дечије недеље
•

•
•
•
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20. X - На кросу РТС-а у СРЦ „Пети Пук“, учествовали су ученици првог и
другог разреда. Ученике је организовала и водила Снежана Ђурђевић,
професор физичког васпитања.
20. X - Посета Сајму књига у Београду и обележавању Дана школе
Филолошке гимназије.
21. X - Тренинг за обуку вршњачких едукатора (23 ученика) одржале Сара
Лазић II-1 и Сара Ђурђевић III-3.
25. X - Првенство средњих школа у стоном тенису одржано је у Техничкој
школи у Ваљеву. Прво место екипно заузеле Ана Грачанин I-7 и Тања
Савић I-7, а прво место појединачно заузела Ана Грачанин I-7.

•
•

28. X - Седница Наставничког већа.
28. X - На традиционалном кросу „Генерал Ђукић“ на стази од 10 км,
Платани-Јовања-Платани, ученица Јасмина Хаџић II-6 је освојила пето
место. Ментор Снежана Ђурђевић, професор физичког васпитања.

НОВЕМБАР 2013.
•
•
•

•

•

•
•
•

2. XI - Радна субота за ученике III и IV разреда. Распоред од уторка.
4. XI - Седнице одељењских већа.
6. XI - На Републичком такмичењу у стоном тенису, одржаном у
Трстенику, учествовале Ана Грачанин I-7 (осмо место) и Тања Савић I-7.
Ментор Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.

Републичко такмичење у стоном тенису
7. XI - У школи је одржан семинар за наставнике грађанског васпитања под
називом „Јачање професионалних улога наставника“. На семинару је
учествовало 17 наставника ваљевских средњих и основних школа. Семинар
је водила Гордана Аврамовић, психолог.
8. XI - Филолошку гимназију у Сремским Карловцима посетили директор
Радиша Ковачевић, Биљана Танасијевић Вуксановић, професорка француског
и латинског језика и Данијела Голубовић, професорка српског језика.
13. XI - Угледни час у одељењу I-6 „Моћ позитивних порука“ из српског
језика одржала Милена Петровић, професорка.
15. XI - Стефан Јевтић, апсолвент на катедри за јапански језик, за чланове
литерарне секције, одржао радионицу о креативном писању.
15. XI - Трибина „Одлив мозгова“. Учествовали др Војислав Андрић, др
Радован Марјановић, мр Бранко Матић, др Илија Трипковић, Младен
Радојевић, дипломирани инжењер и Давид Копривица, ученик Ваљевске
гимназије. Свечана сала.
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Трибина „Одлив мозгова“
16. XI - Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности
одржала семинар за професоре Пољопривредне школе у Врању са темом
„Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“.
18. XI - Седница Наставничког већа.
18. XI - На шаховском меморијалу „Три председника“ одржаном у
Ваљевском Шах клубу у Ваљеву Предраг Стефановић, професор физике
освојио прву категорију.
19. XI - Представљање књиге др Радивоја Микића “Прича и мит о свету“огледи о прози Радована Белог Марковића. О књизи говорили: Радивоје
Микић, аутор, Јасмина Тонић, књижевни критичар, а у програму
учествовали: Радован Бели Марковић, Остоја Продановић, књижевни
критичар. Овом приликом је Радован Бели Марковић поклонио школи
сабрана дела. Водитељ: Вера Ваш, професор књижевности.

Представљање књиге др Радивоја Микића
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19. XI - Такмичење средњих школа у одбојци за дечаке је одржано у Хали
Студент. Наша школа је заузела друго место. Ученике је водио Драган
Ђурђевић, професор физичког васпитања.
20. XI - Такмичење средњих школа у одбојци за девојчице. Екипа школе
освојила прво место. Екипу организовала и водила професорка физичког
васпитања Снежана Ђурђевић.
20. XI - На четвртом средњошколском литерарном конкурсу часописа за
књижевност, уметност и културу Акт из Ваљева, ученици Верица
Михаиловић IV-7, Никола Тодоровић IV-6, Јелена Марковић III-1 деле
равноправно прву награду.
20. XI - Представљање књиге препева српске поезије на француски језик
Биљане Јаневски. Учествовали: Биљана Јаневски и Биљана Маринковић,
професорка француског језика. Свечана сала.

Српска поезија на француском језику
21. XI - Концерт пијанисте Николе Здравковића одржан у Свечаној сали.
21. XI - Поводом светског Дана филозофије и Дана школе, ученици IV
разреда припремили су изложбу у ђачком клубу „Етика кроз време“. Са
ученицима изложбу припремила и секцију водила професорка филозофије
Ромина Николић.
22. XI - Изложба слика Ликовне колоније „Око Ва“ са Шесте ликовне
колоније одржане у Лелићу у септембру 2013. отворена је у холу
Гимназије. Организатор и реализатор мр Миломир Романовић, професор,
академски сликар.
22. XI - Представа „Ђачки батаљон“ у извођењу Драмског студија
Ваљевске гимназије. Центар за културу.
23. XI - Свечана седница Наставничког већа поводом Дана школе.
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23. XI - Отварање изложбе фотографија „Слике са екскурзије“ чланова
Фото клуба Ваљево и Фото секције школе, која обележава 10 година.
Организација Наташа Кристић, професорка ликовне културе и Фото клуб
Ваљево. Клуб Гимназијалац.
23. XI - Поводом Дана школе одбојкашка мешовита екипа наше школе
победила са 2:0 гостујућу екипу гимназије „Светозар Марковић“ из
Суботице. Екипу припремала професорка Снежана Ђурђевић.
23. XI - Поводом Дана школе у емисији „Жикина шареница“ Радио
телевизије Србије, учествовали глумци из представе „Ђачки батаљон“,
такмичари из хемије, језика, спорта, педагог Јасмина Момчиловић и
професорка српског језика Вера Ваш.
25. XI - Ученици двојезичног одељења су полагали испит из немачког
језика Fit in Deutsch 2 на Гете институту у Београду. Ученике је водила
професорка немачког језика Драгица Грачанин.
25. XI - Фестивал науке ученика Ваљевске гимназије. Организатор и
реализатор Оливера Црнобрња, професорка физике. Клуб „Гимназијалац“.
26 и 27. XI - Одржано је међуокружно такмичење у одбојци, за девојчице.
На окружном такмичењу, у финалу, наша школа је победила екипу средње
школе из Љига и освојила прво место, а на међуокружном такмичењу
освојила је треће место. Екипу је водила професорка физичког васпитања
Снежана Ђурђевић.

Одбојкашка екипа наше школе
•
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28. XI - Француски амбасадор Франсоа Гзавије Денио посетио је Гимназију
и званично отворио двојезично одељење у нашој школи. Преводиоци су
биле професорке француског и латинског језика Бранкица Перић и Биљана
Маринковић. Школу је том приликом посетио министар просвете, науке и
технолошког развоја проф. др Томислав Јовановић.

•
•

Отварање двојезичног одељења
29. XI - Др Живко Јовановић одржао предавање „ДНК молекул који је
променио свет“. Свечана сала.
30. XI - Дебатни средњошколски турнир на тему: „Држава треба да задржи
младе у земљи“ одржан у Београду. Нашу школу су представљале: Ђурђина
Марић II-4, Мирена Радојичић III-7 и Тијана Пантић II-1. Припреме наших
дебатера и осталих београдских школа на турниру је водила Гордана
Аврамовић, психолог.

ДЕЦЕМБАР 2013.
•

•

•
•
•
•

6. XII - Књижевно-уметничко вече „Српска књижевна задруга и Његош“.
Учествовали др Мило Ломпар, професор Филолошког факултета у
Београду, Драган Лакићевић, уредник СКЗ, Славко Алексић, гуслар,
рецитатори Ваљевске гимназије и Вера Ваш, професорка српског језика и
књижевности. Свечана сала.
6. XII - Бранкица Перић, професорка француског и латинског језика и
Снежана Урошевић, професорка историје учествовале у раду семинара
посвећеног подршци двојезичној настави. Семинар је одржан у
Француском институту у Београду.
6. XII - Седница Савета родитеља.
7. XII - Радна субота за ученике III и IV разреда. Распоред од среде.
12. XII - Промоција трилогије „Фловијан“ руског аутора протојереја
Александра Торика. Свечана сала.
12. XII - Седница Наставничког већа.
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23. XII - Православље и млади - трибина посвећена хришћанском схватању
васпитања деце. Предавач професор др Драган Милин, протојерејставрофор. Свечана сала.
25. XII - Подела пакетића за децу запослених радника у оквиру сценско-музичког
програма, који су извели ученици Медицинске школе. Музички кабинет.
26. XII - Сара Ђурђевић III-3 и Сара Лазић II-1 су добиле похвалу за учешће
у извођењу обуке за вршњачке едукаторе и најбољу медијску презентацију
пројекта „Бирам исправан став за живот здрав“.
27. XII - Завршетак наставе у I полугодишту. Седнице одељењских већа.
28. XII - Седница Наставничког већа.
28. XII - Семинар за професоре школе „Претпоставке успешне наставе“
реализовали: проф. др Радован Антонијевић, мр Стеван Крњајић, Ивана
Луковић, Јасмина Крњајић.
29. XII - Испраћај у пензију Божидарке Павловић, професорке географије и
Светлане Дракул, професорке српског језика у ресторану „Краљевић
Марко“ у Ваљеву.

ЈАНУАР 2014.
•
•

1-20. I 2014. - Зимски распуст за ученике. Семинари стручног усавршавања
за професоре.
15. и 16.I - Републички семинар за професоре српског језика и књижевности
одржан на Филолошком факултету у Београду. Учествовале: Милена
Милисављевић, Вера Ваш, Данијела Голубовић и Круна Глушац. Друштво за
српски језик уручило другу награду уредништву школског листa
„Гимназијалац“ бр. 90, новембар 2012. за најуспешније средњошколске
листове и часописе. Главни и одговорни уредници Никола Тодоровић, IV-6,
Сара Ђурђевић, III-3 и професорка Милена Милисављевић. У име уредништва
награду примиле професорке Милена Милисављевић и Данијела Голубовић.

Светосавска академија
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9-16. I - Зимска школа младих математичара на Златибору, у организацији
Подружнице математичара Ваљево, Као предавачи учествовали др
Војислав Андрић, Вељко Ћировић и Иванка Томић.
18. и 19. I 2014. - У организацији Друштва математичара Србије, у Београду
одржан Зимски семинар за професоре математике. Као предавач учествовао др
Војислав Андрић, а семинар пратила Иванка Томић, професорка математике.
20.I - Почетак рада у II полугодишту.
22. II - Општинско такмичење из физике. Такмичењу су присуствовали
само ученици Ваљевске гимназије.
25. I - Прослава школске славе на градском нивоу. Светосавска академија:
О Светом Сави беседио Епископ Јегарски Порфирије. Музичко-сценски
приказ „Нека ти крст буде чувар“, сценарио и режија Анђелка Видаковић
Цвркотић. У програму учествовали ученици Ваљевске гимназије.
Организатори: Црквена оштина Ваљево, Ваљевска гимназија, КУД
„Абрашевић“. Центар за културу Ваљево.
25. I - Општинско такмичење из математике.
27. I - Школска слава, Савиндан. Резање славског колача – чинодејствовали
протојереј ставрофор Љубисав Аџић, протојереј Драган Алексић и ђакон Невен
Лукић. Изведен је одломак из музичко-сценског приказа „Нека ти крст буде
чувар“ Драмског студија и аутора професора Анђелке Видаковић Цвркотић.

Школска слава
27. I - На школском првенству у одбојци у финалу су играли ученици
одељења IV-5 и IV-6. Титулу првака други пут заредом освојила је
мешовита екипа IV-6. Предметни професор Снежана Ђурђевић.
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27. I - На XVI Светосавској атлетској трци у Ваљеву, на стази од 800 м,
Маја Јовановић IV-1 освојила III место, а IV место Јасмина Хаџић II-6. У
конкуренцији дечака I место је заузео Огњен Пантић II-2. Ментор Снежана
Ђурђевић, професор.
29. I - Расписан конкурс за директора школе.
30. I - Сара Ђурђевић III-3, је добила награду Комитета за међународну
сарадњу у оквиру пројекта „Покрени се” за литерарни рад “Мој највећи успех”.
31. I - Ученици двојезичног одељења гледали су немачки филм „Збогом,
Лењине“ у Гете институту у Београду, са професорком немачког језика
Драгицом Грачанин.
31. I - Радионица на тему „Болести зависности“ у одељењима III-1,2,3,4
одржали: Сара Ђурђевић, III-3, Анђелка Миловановић III-1, Никола
Нинковић III-3, на часовима грађанског васпитања.

ФЕБРУАР 2014.
•
•
•
•

•

•
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1. II - Радна субота за ученике III и IV разреда. Распоред од четвртка.
2. II - Општинско такмичење из физике за ученике основних школа;
учествовало 12 ученика седмог разреда наше школе
11. II - У Хали Студент одржан је турнир у кошарци. Наша школа је заузела
друго место. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.
11. II - У Хали спортова Студент у Ваљеву, одржано је градско такмичење
у кошарци за девојчице. Ученице водила Снежана Ђурђевић, професорка
физичког васпитања.
13-17. II - Ученици III-1 Тијана Радовановић, Анђелка Миловановић (астрономија)
и Лазар Марковић (рачунарство) похађали семинаре у ИС Петница.

Видео-презентација „Први век Ваљевске гимназије“
15. II - Изложба фотографија и видео-презентација Миливоја Милинковића
„Први век Ваљевске гимназије“ одржана у Удружењу Ваљеваца у Београду.

•
•
•

•
•
•

•
•

17. II - Одржано школско такмичење из француског и немачког језика.
19. II - Одржано школско такмичење из енглеског језика.
21. II - Поводом Међународног дана матерњег језика одржан је угледни час
из лингвистике и социологије „Жаргон као лингвистичко-социолошка
појава“. Реализовали су га ученици филолошког одељења IV-4 са
професорком српског језика Миленом Петровић и професорком
социологије Јованком Божић.
22. II - Општинско такмичење из књижевности, учествовало: 7 ученика I
разреда, 14 ученика II разреда, 2 ученика III разреда и 4 ученика IV разреда.
23. II - Општинско такмичење из физике, учествовало: 5 ученика I разреда,
4 ученика II разреда, 3 ученика III разреда и један ученик IV разреда.
24. II - Седница Наставничког већа посвећена изјашњавању о кандидатима за
директора школе. Своје програме изложили Светлана Дашковић Миловановић,
професорка математике и др Војислав Андрић, професор математике.
26. II - Школски одбор се изјаснио око избора директора и донео одлуку да
подржи кандидата за директора др Војислава Андрића.
27. II - Предавање „Први светски рат“ одржао драмски уметник Тихомир
Арсић. Свечана сала.

Концерт Ивана Кирна
•
•
•

27. II - Концерт Иван Кирн (обоа) и Верослава Јовановић (клавир). Свечана сала.
28. II - Расписан конкурс за најбољу збирку поезије за 21. Поетски конкурс
„Десанка Максимовић“.
28. II - Професор др Војислав Андрић добио плакету Спортског савеза
града Ваљева, као најуспешнији спортски радник у 2013. години.
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1. III - Радна субота за ученике III и IV разреда. Распоред од петка.
5. III - Предавање „Архитектура и њене функције“ је одржао др Милан
Максимовић, професор на Архитектонском факултету у Београду. Свечана сала.
7. III - Концерт Иване Грујичић, сопран, и Светозара Чанића, клавир. Гост
вечери Павле Чанић, виолина. Свечана сала.

Посета амбасадора Немачке
7. III - Посета немачког амбасадора Хајнца Вилхелма и Јакоба Конрата из
Гете института нашој школи. Званични преводиоци за немачки језик и
креатори програма за госте професорке немачког језика: Драгица Грачанин,
Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић. Свечана сала.
8. III - Окружно такмичење из страних језика одржано у нашој школи.
11-17. III - Сара Ристић III-1 (дизајн), Јелена Марковић III-1 (математика),
Марко Прашчевић I-1 и Илија Пантелић III-3 (биологија) похађали
семинаре у Истраживачкој станици у Петници.
13. III - Предавање „Поремећаји спавања у огледалу неурологије“ одржао
др Горан Митровић, неуролог. Свечана сала.
14. III - Школско такмичење из биологије. Учествовали: 1 ученик I разреда, 6
ученика II разреда, 5 ученика III разреда и 8 ученика IV разреда из наше школе.
15. III - Општинско такмичење из српског језика одржано у Медицинској школи.
Учествовало: 6 ученика I разреда, 9 ученика II разреда, 5 ученика III разреда.
15. III - Државно такмичење из математике одржано у Нишу. Учествовали
Раденко Пејић I-1, Никола Васиљевић I-1, Теодора Смолчић II-1, Тијана Панић
II-1, Сара Лазић II-1, Ђорђе Степановић, II-2 Јелена Марковић III-1, Огњен
Пантић II-2, Лука Ивановић II-3, Јована Томић III-3. Са ученицима такмичењу
присуствовали Иванка Томић и Предраг Јевтић, професори математике.

•

•

•

•

•
•
•

•

18. III - Промоција књиге „Ваљево које нестаје“ Милорада Радојичића. О
књизи говорили: аутор, Здравко Ранковић и Бранко Пиргић. Делове из
књиге читао Љубивоје Бубе Марковић, а водитељ била Светлана Јевтић
Петронић. Свечана сала.

Промоција књиге
19. III - Предавање „Православље и религиозност Новог доба“, предавач
протојереј-ставрофор др Зоран Крстић, ректор Богословије „Свети Јован
Златоуст“ у Крагујевцу.
20. III - Одржано Међународно такмичење из математике „Кенгур без
граница“ у просторијама школе, на коме је учествовало 95 ученика наше
школе. Координатор такмичења за Колубарски округ била је Светлана
Дашковић Миловановић, професорка математике. Такмичење је
обухватило све узрасте ученика од I разреда основне школе до IV разреда
гимназије и свих средњих школа. Специфичност такмичења је што су
учесници са неколико континената из преко 60 земаља света.
20. III - На Фестивалу драмског средњошколског стваралаштва, одржаном у
Крагујевцу, учествовао Драмски студио Ваљевске гимназије са представом
„Ђачки батаљон“.
20. III - Катарина Челић, IV-6, је добила награду града Ваљева као најбољи
спортиста (одбојка) у прошлој години.
21. III - Седнице одељењских већа.
21. III - Одржана трибина „Популациона генетика птица Балканског
полуострва“, на којој је предавач био Марко Раковић, кустос орнитолог
Природњачког музеја у Београду, некадашњи ученик Ваљевске гимназије.
Свечана сала.
21. III - Видео презентација изложбе „Првих 100 година Ваљевске
гимназије“ аутора Миливоја Милинковића, медијатекара. Изложбу
отворила мр Јованка Божић, професор социологије. Свечана сала.
23

•

•

•

•

•

•

24

21-23. III - Традиционални јуниорски кошаркашки турнир „Лука Станчић“
одржан у Хали спортова у Ваљеву. У организацији турнира учествовале су и
ученице наше школе II-6 одељења: Александра Миловановић, Јана Блажић,
Тамара Ралетић, Милица Милошевић, Јелена Јешић и Маријана Вуковић.
Ученице водила професорка физичког васпитања Снежана Ђурђевић.
22. III - Окружно такмичење из књижевности одржано је у нашој школи.
Учествовало: 4 ученика I разреда, 5 ученика II разреда, 2 ученика III
разреда и 1 ученик IV разреда.
23. III - Општинско такмичење из историје одржано у Економској школи.
Учествовало: 2 ученика I разреда, 3 ученика II разреда, 2 ученика III
разреда и 5 ученика IV разреда.
25. III - Вече са Гораном Гоцићем, аутором романа „Таи“, награђеним
НИН-овом наградом за роман године. Уводна реч Остоја Продановић,
одломке из романа читала Катарина Вићентијевић, глумица, о књизи је
говорио Милета Аћимовић Ивков, књижевни критичар, аутор видео
презентације Јосип Грачанин. Свечана сала.

Вече са добитником НИН-ове награде
25. III - Трибина „Развој емпатије“. Гости: др Александар Димитријевић,
професор на Филозофском факултету на одсеку за психологију и Зоран
Хамовић, уредник Издавачке куће Клио. Свечана сала.
27. III - Састанак Организационог одбора за постављање спомен-плоче са
именима ученика гимназије који су страдали у II светском рату као
припадници различитих идеолошких групација и покрета. Чланови одбора
су: председник Одбора Матија Бећковић, академик, директор школе
Радиша Ковачевић, епископ Епархије Ваљевске господин Милутин,
Божидар Милић, председник Школског одбора, др Момчило Павловић,
директор Института за савремену историју, мр Љубиша Антонијевић,
помоћник министра просвете и представник општине.

•

27. III - Трибина „Србија на почетку Првог светског рата“. Предавачи:
професор др Момчило Павловић и др Станислав Сретеновић. Свечана сала.
Предавању је присуствовао и академик Матија Бећковић.

Трибина „Србија на почетку Првог светског рата“
•

30. III - Ученици Ана Грачанин I-7 и Бошко Јоцић I-2 су освојили награду
на видео такмичењу на немачком језику на тему „Моје визије будућности“,
коју је организовао Гете институт. Награда је учешће на интернационалном
летњем кампу у Истанбулу. Са ученицима ће путовати као пратилац
Катарина Мирковић, професор немачког језика.

•

1-7. IV - Јован Благојевић и Марко Радојичић, ученици III-1 похађали
семинар из физике у ИС Петница
2. IV - Седница Наставничког већа.
3. IV - Волонтерка Ана Фила Кнезовић у својству лектора посећује часове
немачког језика.
3. IV - Акција добровољног давања крви, у којој су учествовали пунолетни ученици.
4. IV - Трибина „Ако љубави нема – ништа смо“ у оквиру циклуса
„Православље и млади“. Предавач Владимир Меденица, уредник ИК
„Логос“. Свечана сала.
4. IV - Министар просвете професор др Томислав Јовановић именовао др
Војислава Андрића, професора математике за директора Ваљевске
гимназије, у четворогодишњем мандату.
6. IV - Одржано републичко такмичење у знању страних језика, на
Филолошком факултету у Београду. Нашу школу представљали: Катарина
Савић IV-4 (енглески), Невена Параментић IV-1 (француски), Димитрије
Николић, Немања Живковић и Далибор Крсмановић IV-4 (немачки).
7. IV - Седница Школског одбора.

АПРИЛ 2014.
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7. IV - Седница Савета родитеља.
10. IV - Трибина „Пост-пут у живот“. Учествовали: професор Медицинског
факултета у Београду др Весна Димитријевић Срећковић и др Владан
Вукашиновић. Свечана сала.
13.IV - У Шапцу је одржано окружно такмичење из биологије. Учествовало
је 15 ученика. За државно такмичење се пласирали: Лука Николић II-3,
Оливера Стефановић III-3, Милица Ђорђевић IV-2, Ана Урошевић IV-2.
13-14. IV - Нина Матић, ученица седмог разреда, на Државном такмичењу
из физике, одржаном у Крушевцу, освојила је трећу награду. Ментор
Предраг Стојаковић, професор физике.
14. IV - У Свечаној сали је одржано Вече рецитатора на коме су
учествовали рецитатори са општинског и окружног такмичења, гости из
Економске школе као и чланови музичке секције.
15. IV - Документарни филм „Дубоко у леду“, аутора Матеје Манојловића
I-5, Дејана Ђурашиновића I-2 и Саре Лазаревић I-2 приказан као угледни
час географије. Mентор Бојана Којић, професорка географије. Специјални
гост, Исидора Лазаревић, ученица петог разреда ОШ „Андра Савчић“
отпевала је „Зимску песму“.

Угледни час географије
22-26. IV - Фотограф из Париза Симон Ламбер реализовао део пројекта
„Генерација 14-18“ заједно са гимназијалцима Миодрагом Топличевићем II-5
и Алексом Јокићем II-2, који су му били домаћини за време боравка у
Ваљеву. Овај пројекат обухвата обилазак земаља у којима су се одвијале
велике битке I светског рата и аутентичних локација великих ратних окршаја.
26. IV - Републичко такмичење из физике одржано у Краљеву. Учествовали
Давид Копривица IV-1, Сара Бирчанин III-2 и Јелена Марковић III-1.
Такмичењу присуствовао професор физике Миладин Вељовић. Давид
Копривица IV-1 је освојио прву награду и пласман на државну Олимпијаду из

•

физике. Пошто се термин Олимпијаде из физике и Државног такмичења из
хемије поклапају, а Давид је остварио учешће на оба такмичења, он се
определио за такмичење из хемије и освојио сребрну медаљу и пласман на
Интернационалну олимпијаду у Вијетнаму.
26-27. IV - Ученице филолошког одељења III-4 Ваљевске гимназије, Јелена
Вучићевић, Исидора Ђекић, Милица Николић и Јована Лукић са професорком
енглеског језика Мирком Ћировић, посетиле Сремске Карловце и присуствовале
Шестој преводилачкој колонији и учествовале у радионицама везаним за
симултано и консекутивно превођење, као и у радионицама за течно и верно
превођење поезије. У раду колоније су учествовали сем Карловачке и Ваљевске
гимназије и ученици Филолошке гимназије из Београда.

МАЈ 2014.
•

•
•

5. V - Директору Радиши Ковачевићу престао мандат. Ову функцију је
преузео проф. др Војислав Андрић, коме је ово треће именовање за
директора Ваљевске гимназије (прво од септембра 1986. до децембра 1993,
друго од октобра 2002. до септембра 2005). Он је истовремено запослен и
као професор на Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву.
5. V - У Центру за културу одржана приредба „Распевана гимназија“.
Ученике припремала Горана Митровић, професорка музичке културе.
9. V - На десној страни главног улаза у школу постављена плоча са
именима 91 ученика и 3 професора „страдалих у току Другог светског рата
од 1941-1945“. Плочу је открио и беседио академик Матија Бећковић. На
отварању је говорио директор проф. др Војислав Андрић. Хор је отворио
свечаност извођењем химне Ваљевске гимназије под диригентским
руковођењем професорке музичке културе Горане Митровић.

Отварање спомен-плоче
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10. V - Републичко такмичење у знању латинског језика одржано у III
београдској гимназији. Пласман: Јована Тадић I-4 (IV место), Марко
Тодоровић II-6 (III место), Жељка Ранковић IV-4 (IV место). Није било
првонаграђеног. Ментори: Мирјана Ракић, Биљана Танасијевић Вуксановић
и Бранкица Перић, професорке француског и латинског језика.
10. V - На Републичком такмичењу из математике за основце, одржаном у
Јагодини, учествовали ученици седмог разреда Анђела Мишковић (друга
награда), Александар Станковић (трећа награда), Нина Матић (похвала),
Алекса Станић и Милош Миловановић. Са ученицима такмичењу
присуствовао професор математике Предраг Јевтић.

Учесници републичког такмичења из математике за основце
11. V - Републичко такмичење из биологије одржано у Београду. Лука
Николић II-3 заузео I место (ментор Верица Миловановић Аврамовић).
Учествовале и: Оливера Стефановић III-3, Милица Ђорђевић IV-2 Катарина
Николић IV-2, Ана Урошевић IV-2 (ментор Јелена Деспотовић).
11-12. V - Републичко такмичење из хемије одржано у Београду.
Учествовали Давид Копривица IV-1, бронзану медаљу, Сара Лазић II-1,
Теодора Смолчић II-1, Игор Гајић II-2, Мина Марковић и Марко Алексић,
ученици I-3. Такмичењу присуствовао Момир Станојевић, професор хемије.
12. V - Седница Наставничког већа.
12. V - Вече рецитатора Ваљевске гимназије. Свечана сала.
13-16. V - Размена ученика Карловачке и Ваљевске гимназије, праћење
наставних и ваннаставних активности, вече рецитовања, израда паноа литерарне
секције. Са 6 ученика гостовала професорка Јелена Марјановић. Домаћини су
били ученици и Милена Милисављевић, професорка српског језика.
14. V - Приредба на страним језицима, одржана је у Музичкој школи
„Живорад Грбић“.

Приредба на страним језицима
•
•

•

15. и 16. V - Због ванредног стања, уведеног услед великих падавина и
изливања река широм Србије, школе нису радиле.
17. V - Састанак директора и разредних старешина са Ђачким парламентом
поводом организовања хуманитарних акција прикупљања помоћи становништву
поплављених и евакуисаних градова. Сви су се ученици одазвали, према својим
могућностима, у пружању помоћи у храни, пијаћој води, одећи и новцу, онима
који су пострадали у катастрофалним полавама. Ненад Катић III-3 је похваљен за
учествовање у одбрани од изливања реке Колубаре.

Хуманитарна акција
20. V - Тијана Радовановић III-1 је освојила плакету као најмлађи
финалиста 46. Фестивала поезије младих, који се одржава у Врбасу.
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23. V - Завршетак наставе за ученике четвртог разреда.
23. V - Мира и Славко Драгачевац, родитељи Маријане Будимировић,
професорке информатике, настањени у Обреновцу, доживели су евакуацију
и велике материјалне штете поводом водоплављења овог града. Речима
„поносни смо што нам је ћерка једног тако хуманог и часног колектива“
писмено су се захвалили на новчаној помоћи у износу од 50 000 динара
који су прикупили запослени у Ваљевској гимназији.
23-26. V - Тијана Радовановић и Анђелка Миловановић, ученице III-1
похађале пролећни семинар из астрономије у ИС Петница.
24. V - Професорка Иванка Томић је са својим одељењем I-2 ишла на излет
на Мокру Гору.
26. V - Седнице одељењских већа IV разреда.
26. V - Седница Наставничког већа.
26. V - Последњи школски час - растанак матураната од школе.
27. V - Подела сведочанстава матурантима и пријављивање матурског исита.
28. V - Матурски писмени испит из српског језика.
29. V - Јавни час „Презентација ученичких радова - мини игрице“, ученика
III-2 и III-3 коју су припремили на часовима рачунарства и информатике, са
професорком Маријаном Будимировић. Свечана сала.
30. V - Матурски писмени испит из страног језика и математике.
30. V - Александра Бошковић I-4 се пласирала у финале НИС-ове олимпијаде
из руског језика. На такмичењу, одржаном у Гимназији „Ј. Ј. Змај“ у Новом
Саду, је присуствовала Слађана Маријанац, професор руског језика.
30-31 V - Давид Копривица, IV-1 је освојио друго место на Српској хемијској
олимпијади, одржаној у Београду и Новом Саду и пласирао се за светску
Олимпијаду, која ће се одржати средином јула у Вијетнаму. Такмичењу
присуствовао ментор Момир Станојевић, професор хемије. Награђене је
поздравио министар просвете у Влади Републике Србије, др Срђан Вербић.
31. V - Радна субота за ученике VII разреда. Распоред од среде.
31. V - Пријемни испит за двојезично одељење.
31. V - Сусрет генерација након 30 година од матурирања.
31. V - У Модерној галерији Наташа Кристић, историчар уметности,
професор ликовне културе, отворила изложбу цртежа Марине
Накићановић, академског сликара из Београда.
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1. VI - На Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе
одржаном у Тршићу, учествовало 13 ученика свих разреда. Другу награду
освојиле: Сара Јовановић II-5 и Јована Ашковић IV-1 (ментор Милена
Милисављевић, професорка српског језика и књижевности). Са ученицима
такмичењу присуствовале професорке српског језика Биљана Ерчић, Круна
Глушац и Данијела Голубовић.
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2-6. VI - Одбрана матурских радова.
3. VI - На Фестивалу креативности, одржаном у Дому омладине у Београду,
у оквиру Интернест пројекта учествовао тим наше школе са својом
филмском презентацијом књиге „Психологија зла“. Ментори пројекта
Гордана Аврамовић, психолог и Слађана Маријанац, професорка руског
језика и грађанског васпитања.
3. VI - Предавање „Нека искуства примене математике у медицини (на
примеру откривања тумора) одржао некадашњи ђак наше школе др
Владимир Лукић, професор на америчком Stevens Institute of TechnologyHoboken, New Jersey. Свечана сала.
3 -17. VI – Реализована је прва фаза пројекта Време сазревања у којем је
интервјуисано 46 матураната. Аутор пројекта мр Јованка Божић.
Сниматељи Миливоје Милинковић, медијатекар и Момир Станојевић,
професор хемије.
4. VI - Конференција за новинаре поводом успеха који су постигли наши
такмичари из хемије и српског језика. Говорили: директор школе др
Војислав Андрић, Момир Станојевић, професор хемије, Милена
Милисављевић, професорка српског језика и књижевности, Давид
Копривица, освајач сребрне медаље на НИС-овој олимпијади из хемије,
Јована Ашковић IV-1 и Сара Јовановић II-5, другопласиране на
републичком такмичењу из српског језика. Свечана сала.
4. VI - Предавање за ученике другог разреда „Заштита од злоупотреба на
интернету и сајбер криминал“. Предавачи, представници МУП-а. Свечана сала.
4. и 5. VI - Екскурзија за ученике VII разреда изведена на релацији Ваљево
- Ниш - Ваљево. Вођа екскурзије Круна Глушац, разредни старешина.
5. VI - Пријава поправних испита за матуранте.
5. VI - Предавање за ученике трећег разреда „Безбедност у саобраћају и
управљање моторним возилима под дејством алкохола“. Предавачи,
представници МУП-а. Свечана сала.
6. VI - Предавање за ученике трећег разреда „Безбедност у саобраћају и
управљање моторним возилима под дејством алкохола“. Предавачи,
представници МУП-а. Свечана сала.
6. VI - Републичко такмичење у рецитовању, одржано у Центру за културу
у Ваљеву. Учествовале Марија Арсић IV-6 и Ирина Марјановић III-7 (друга
награда). Meнтор Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности.
7. VI - Пријемни испит за математичко одељење.
7-8. VI - Пријемни испит за филолошко одељење.
7. VI - Сусрети генерација након 60, 45 и 30 година од матурирања.
7. VI - Радна субота за ученике I, II, III и VII са распоредом од уторка.
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8. VI - Републичко такмичење из историје одржано у Аранђеловцу.
Учествовали Милутин Вујић, I-7 и Ана Јеринић, II-6. Са ученицима такмичењу
присуствовали професори историје Милорад Белић и Душко Ракић.
8. VI - Поетски перформанс и изложба „Међуречје“ у чијој су организацији
и реализацији учествовале Тијана Радовановић III-1 и Марија Стефановић
II-4, одржан у Центру за културу.
9. VI - Седница Наставничког већа.
9. VI - У Математичкој гимназији у Београду одржана изложба
фотографија „Беокулис“, на којој су излагали чланови фото секције наше
школе. Ментор и селектор Наташа Кристић, професор ликовне културе.
10. VI - Министар просвете, науке и технологије др Срђан Вербић, посетио
Гинназију и разговарао о реформским променама, са директорима
гимназија Колубарског округа и начелницом просвете др Зорицом Јоцић.
Министар је свечано отворио поетску светковину и поздравио финалисте
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“.

Посета министра др Срђана Вербића
10. VI - На завршној манифестацији 21. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ учествовали финалисти, прошлогодишња победница Нина
Петров и књижевници, чланови жирија Петар Пајић, Драган Лакићевић и
Вера Ваш, професор српеког језика и књижевности. Водитељ програма
Биљана Ерчић, професор српског језика. Свечана сала.
10. VI - Спортски дан у СРЦ Петница oргaнизoвao Aктив зa физичкo
вaспитaњe. Оргaнизoвaнa су тaкмичeњa у пливaњу, бaскeту, oдбojци и
мaлoм фудбaлу.
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11. VI - Поетски час одржан у знак сећања на Десанку Максимовић.
Учествовали су рецитатори школе: Милица Ђурић II-2, Тања Савић I-7,
Александар Лукић IV-5, Иван Бобовац IV-6 и овогодишња победница
Поетског конкурса Хелена Петровић, ученица Филолошке гимназије.

Поетски час
12. VI - На иницијативу професорке мр Јованке Божић, као поклон своме
граду, школи и њеним потоњим генерацијама, матуранти су засадили
садницу липе, на јужној страни према музеју, до места на коме је до пре
неколико година расла столетна липа.
12. VI - Завршна матурска свечаност у Центру за културу.
12. VI - Поправни испит за матуранте.
13. VI - Матурско вече у хотелу „Гранд“.
14. VI - Радна субота и завршетак наставе за VII разред. Распоред од четвртка.
14. VI - Сусрет генерација након 15 и 25 година од матурирања.
14-22. VI - Јован Благојевић III-1, похађао летњи семинар физике у ИС Петница.
16. VI - Седница одељењског већа VII разреда.
17. VI - Концерт гитаристкиње Јелене Лукић. Свечана сала.
19. VI - Завршни час рачунарства и информатике двојезичног одељења на
француском језику са темом о коришћењу Интернета. Ученике припремала
Светлана Дашковић Миловановић, професор рачунарства и информатике.
Часу присуствовао лектор Жан Франсоа Гупил. Свечана сала.
19. VI - Солистички концерт Марије Обрадовић на флаути и фрули.
Свечана сала.
20. VI - Завршетак наставе за ученике I, II и III разреда.
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20. VI - Јасмина Радић, професор енглеског језика са ученицима II-6 као и
неколико година уназад прикупила помоћ за породицу Јелић
21. VI - Седнице одељењских већа I, II и III разреда.
21. VI – Обележавање 10 и 20 година од матуре.
23. VI - Седница Наставничког већа.
28. VI - Подела сведочанстава за ученике I, II и III разреда.
28. VI - Завршна школска свечаност. Додела награда најбољим ученицима
школе. Свечана сала.
29. VI - 12. VII - Професорка информатике Александра Јевтић и професорка
немачког језика Драгица Грачанин боравиће на двонедељном семинару
методике двојезичне наставе у Франкфурту у Немачкој.
30. VI - Упис ученика II, III и IV разреда.
30. VI - Седница Наставничког већа.
Летопис водила мр Јованка Божић

Ленка Сиришки I-7
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НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
„Откад су људи престали да уче од учитеља
тешко је од њих очекивати да не буду неуки.”
Хан Ји
Трајно опредељење Ваљевске гимназије када је у питању наставна
делатност је развијање и осавремењивање наставног процеса. Те активности
су пре свега биле усмерене на: повећање функционалности и флексибилности
образовног процеса, перманентно стручно усавршавање наставника и
стручних сарадника и побољшање услова у којима се наставни процес одвија,
посебно на стварање повољне атмосфере у којој се одвија оцењивање
ученика. Учешће школе на конкурсима и пројектима које организују европске
културне и образовне институције омогућује иновирање и размену искустава.
Резултат тих активности је упис прве генерације двојезичног, немачкофранцуског одељења. Ови ученици су један део наставе из математике,
историје и рачунарства и информатике слушали на једном од ова два језика.
Од ове школске године у нашој школи уче и ученици седмог разреда
основног образовања обдарени за математику. Успешно су реализоване
активности везане за самовредновање и развојно планирање – започели смо са
реализацијом новог Развојног плана.
Као и претходних година бавили смо се активностима везаним за
квалитет и доступност образовања за ученике из осетљивих група и за
ученике којима је потребна додатна подршка у развоју и учењу. Радили смо
на повећању функционалности редовне наставе, бољем хоризонталном и
вертикалном повезивању сродних наставних садржаја, на усвајању и примену
разноврсних, ефикаснијих и подстицајнијих метода рада, на усаглашавању
критеријума оцењивања на нивоу школе и актива сродних предмета, изради
стандарда и критеријума оцењивања уз обезбеђивање и неговање позитивне
атмосфере у којој се оцењивање одвија, на неговању сарадничних односа и
тимског рада на свим нивоима.
Весна Голубовић, психолог

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
У току школске 2013-2014. године Наставничко веће, највиши
стручни орган школе, радило је на остварењу стручних, васпитних и
организационих питања од значаја за оптимално функционисање школе.
Реализовани су редовни послови планирани Годишњим планом рада школе
као и актуелне теме у области средњег образовања. У току школске године
одржано је 15 седница Наставничког већа на којима се расправљало о
следећим темама:
•
анализа успеха и дисциплине на класификационим периодима;
•
анализа успеха пријемних испита на факултетима;
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разматрање и усвајање елемената годишњег Плана рада школе;
припремне активности за почетак школске године: планирање свих
облика наставе, усвајање списка уџбеника и приручника;
интересовање ученика за додатну наставу, слободне активности,
факултативну и припремну наставу за факултете;
конституисање и сарадња са Саветом родитеља;
анализа рада стручних актива, стручна већа за области предмета;
план уписа у гимназију;
извештај са усавршавања професора из Француске;
измене Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о
средњој школи; информације о Закону о заштити података о личности;
портфолио професионалног развоја;
Самовредновање рада школе: организација, руковођење и
обезбеђивање квалитета;
усвајање Школског развојног плана школе и акционог плана;
давање мишљења Наставничког већа поводом конкурса за избор
директора;
радне листе запослених у школи;
дежурство ученика у истој смени;
организација и анализа екскурзија;
стручно усавршавање;
молбе ученика;
програм прославе Дана школе;
избор тема за матурске радове;
систематски прегледи; акције добровољног давања крви;
хуманитарне акције;
програм обележавања школске славе Свети Сава;
план посете часовима;
измене и допуне школског календара;
комисије Наставничког већа; рад комисије за ванредне ученике;
културна и јавна делатност школе; позоришнe представe Драмског
студија Ваљевске гимназије; Приредба на страним језицима;
Распевана гимназија;
пријемни испити за специјализовано математичко, филолошко
одељење, двојезично и одељења надарених ученика за математику у
основној школи;
задужења за израду Извештаја о раду школе;
резултати матурских испита;
предлози за доделу диплома, награда и похвала ученицима;
избор најбољих ученика одељења, разреда, генерације и школe;
нови облици организације рада и информисање Наставничког већа;
Јасмина Момчиловић, педагог
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељењска већа су реализовала задатке предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања, као и нормативним актима школе.
У раду одељењких већа су учествовали сви предметни професори, разредни
старешина, директор, психолози, педагог као и представници одељењских
заједница ученика. Одржано је више седница током којих су реализовани
следећи задаци:
•
доношење и усвајање плана и програма образовно – васпитних
активности одељења, распореда часова, распореда писмених задатака
и контролних вежби ученика, утврђивање социјалне карте одељења;
•
упознавање чланова већа првог разреда са постигнућима ученика на
такмичењима у основној школи, као и са осталим психолошким,
социјалним и здравственим специфичностима ученика првог разреда;
•
утврђивање индивидуалног школског успеха ученика, школског
успеха одељења, као и утврђивање фактора за унапређење успеха и
превазилажење потешкоћа,
•
анализа извештаја о раду и резултатима рада одељења;
•
разматрање васпитно – дисциплинских мера и изостајања ученика
са наставе,
•
упознавање способности, сколоности и интересовања ученика и
предлагање ученика за укључивање у поједине области слободних и
факултативних активности;
•
идентификовање талентованих ученика и ученика који имају
тешкоће у савладавању образовних задатака и њихово укључивање
у додатни или корективни рад;
•
сарадња са родитељима кроз индивидуалне контакте, појединачне и
опште родитељске састанке;
•
разматрање мера за стабилизацију успеха у појединим одељењима;
•
разматрање дисциплинских мера за неиспуњавање права и обавеза
ученика.
Такође је на састанцима овог стручног органа дискутовано о
специфичностима специјализованих одељења, стандардима и критеријумима,
као и о вредновању знања ученика ових одељења.
Са посебном пажњом су организована и реализована одељењска већа
за седми разред. Теме ових састанака биле су: развојне карактеристике ране
адолесценције; стилови учења зависно од узраста; карактеристике наставног
процеса за ученике основне школе, Закон о основном образовању.
Поред редовних седница одељењских већа, одржаване су и ванредне
седнице за разматрање дисциплинских мера и других проблема одељењских
заједница и појединих ученика.
Гордана Аврамовић, психолог
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
„Имао сам у животу само једног правог, искреног пријатеља: књигу.”
Волтер
И ова школска година сведочи о одличним резултатима наставе
српског језика и књижевности. Реализоване су све наставне и ваннаставне
активности. Организована је додатна настава, припремна настава за факултет,
припремна настава за филолошко одељење, представљено је и
специјализовано филолошко одељење. Поред свих редовних активности
Актив је посебну пажњу посветио различитим видовима учења, јавним
часовима, корелацији са наставом социологије, географије.
Ове године били смо успешни домаћини и организатори општинског
и окружног такмичења из књижевности. На општинском такмичењу
учествовало је 18 ученика наше школе, на окружном 12, а на републичком
нивоу 9 ученика (ученик Марко Тодоровић II-6 освојио је друго место).
Ученици су били веома заинтересовани да провере своје знање из српског
језика и језичке културе. На општинском нивоу учествовало је 34 ученика
наше школе, на окружном 31, а на републичком 13 ученика (ученицe Сара
Јовановић II-5 и Јована Ашковић IV-1 освојиле су друго место).

Републичко такмичење из српског језика у Тршићу
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Чланови рецитаторске секције, и ове године, постигли су изванредан
успех. На општинској смотри освојили су 12 места и један директан пласман
за републичку смотру (Ирина Марјановић III-7), на окружној смотри прва три
места и директан пласман за републичку смотру (Марија Арсић IV-6), на
републичком такмичењу Ирина Марјановић III-7 освојила је друго место.
Поклоници лепе речи учествовали су на многобројним литерарним
конкурсима (Светосавски конкурс, Поетски конкурс ,,Десанка Максимовић”,
Литерарни конкурс поводом 150 година од смрти Вука Стефановића
Караџића). Ова година је била веома успешна, чак 8 награда литерарци су
освојили на републичким литерарним конкурсима. Део свог богатог
стваралаштва литерарци су објавили у Алманаху и Гимназијалцу.
Чланови новинарске секције уредили су два броја Гимназијалца. Рад
ове секције и ове године је награђен од Друштва за српски језик и
књижевност другом наградом на конкурсу средњошколских часописа.

Наши такмичари на Књижевној олимпијади
Драмски студио је припремио позоришну представу ,,Ђачки
батаљон” и учествовао на фестивалу у Крагујевцу. Настављена је традиција
организоване посете професионалним позориштима у Београду и Новом Саду.
Ученици су обишли Галерију Матице српске. Ученици су са професорима
српског језика и књижевности посетили Сајам књига у Београду и нарочита
пажња је посвећена праћењу нових издања и том приликом је школска
библиотека обогаћена новим речницима и стручном литературом.
Ове године Десанкини мајски сусрети, који се традиционално
одржавају 15. и 16. маја у нашој школи, одложени су због ванредне ситуације
у земљи и одржани 10. и 11. јуна.
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Актив је и ове године учествовао у раду Зимског републичког
семинара. Након семинара, на састанку Актива, сви професори су упознати са
новинама и садржајима Зимског републичког семинара.
Актив је редовно учествовао у организовању трибина, књижевних
вечери, такође је сарађивао са другим активима у школи, Градском
библиотеком, Културним центром, Црквеном општином, Музичком школом
,,Живорад Грбић” и другим институцијама културе.
Настављена је веома успешна пријатељска и стручна сарадња са
Филолошком гимназијом из Београда и Карловачком гимназијом. Сарадња са
Карловачком гимназијом оплемењена је петодневним боравком ученика и
професора ове школе у Ваљеву.
Професори српског језика и књижевности настоје да новим
облицима, методама и средствима подстакну развој стваралаштва и
способности ученика, посебно појачају читалачку активност и неговање
културе изражавања.
председник Актива
Данијела Голубовић, професор

АКТИВ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
„Језик је без ногу, али јури на хиљаде миља.”
корејска пословица
Актив за стране језике је и ове школске године поред редовне,
додатне, допунске наставе и рада у секцијама, учествовао у великом броју
различитих активности.
Школа је и ове године била организатор окружног такмичења из страних
језика. Пет наших ученика се пласирало на Републичко такмичење: енглески
језик-Катарина Савић IV-4, француски језик - Невена Параментић IV-1, немачки
језик- Димитрије Николић, Немања Живковић и Далибор Крсмановић IV-4.
Републичко такмичење је одржано 6. IV 2014. на Филолошком
факултету у Београду. Као и претходних година, наша школа је остварила
завидне резултате. Димитрије Николић је освојио II награду у знању немачког
језика. Ни пласман осталих ученика није занемарљив. Немања Живковић и
Невена Параментић у изузетно тешкој конкуренцији су остварили 4, односно
5. место. Ученици су у Београд ишли у пратњи својих предметних професора:
Јасмине Радић, Бранкице Перић и Иване Веселиновић.
Као и сваке године, наши ученици су били успешни на републичком
такмичењу у знању латинског језика које је одржано 10. V у Трећој београдској
гимназији. Ученик Марко Тодоровић II-6 (ментор Мирјана Ракић) је освојио
треће место у конкуренцији реалних гимназија. Ученица Жељка Ранковић IV-4
(ментор Бранкица Перић) је освојила четврто место у конкуренцији
Филолошких гимназија (прво место није додељено). Јована Тадић, ученица I-4
(ментор Биљана Танасијевић Вуксановић) такође је освојила 4. место у
конкуренцији Филолошких гимназија док су ученице Јелисавета Новаковић IV4 и Даница Новаковић II-4 освојиле 6, односно 7. место. Ученици су на
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такмичење ишли у пратњи предметних професора Мирјане Ракић и Биљане
Танасијевић Вуксановић.
Ученица Александра Бошковић, I-4 се такмичила у специјалној
категорији у знању руског језика. У великој конкуренцији од 880 ученика из
95 места широм Србије, Црне Горе и Републике Српске, пласирала се у
финале НИС-ове олимпијаде, које је одржано у Новом Саду 30. маја у
Гимназији „Јован Јовановић Змај“. На такмичење је ишла у пратњи
професорке руског језика Слађане Маријанац.
Професори страних језика су и ове године ишли на стручне семинаре.

Приредба на страним језицима
Професори немачког језика Драгица Грачанин, Катарина Мирковић и
Ивана Веселиновић су учествовале на четвородневном семинару „Musik,
Märchen und Spiele im Unterricht“ у Охриду.
Професорка Драгица Грачанин ће од 29.VI-12.VII учествовати на
семинару Гете института, под називом „Sach-und Fachunterricht“. Професорка
Катарина Мирковић је присуствовала конференцији на Филолошком
факултету „Европски дан језика“ а од 10. до 22.VIII ће водити ученике на
летњи камп у Истанбул. Професорка Ивана Веселиновић је учествовала на
семинару Гете института „Moodle im Unterricht“.
Професори енглеског језика (Јасмина Радић, Анита Новосел,
Александар Саботковски, Татјана Маринковић и Мирка Ћировић) су
учествовали на семинарима: Развијање усменог изражавања у настави
енглеског језика 19. X 2013, Претпоставке успешне наставе 28. XII 2013,
стручни скуп „Кембриџови испити у циљу праћења постигнућа ученика у
складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике 26. IV 2014.
док су професори Татјана Маринковић и Мирка Ћировић учествовале и на
стручном скупу „The English Book Oxford Day 2013“ у Сава центру у
Београду, 09. XI 2013.
Професори француског језика Биљана Маринковић и Бранкица
Перић су учествовале на конференцији о мултилингвизму, поводом
Европског дана језика 26. IX 2013. на Филолошком факултету у Београду.
41

Професори француског језика: Биљанa Танасијевић Вуксановић,
Биљана Маринковић, Бранкица Перић и Мирјана Ракић похађале су стручни
семинар Креативно француски одржан 19. X 2013. у нашој школи.
Слађана Маријанац, професор руског језика је била учесница
електронског семинара Фејсбук, блог и твитер у настави од 15. X до 10. XI 2013.
године. Као резултат тога настао је блог Руски кутак (ruskikutak.wordpress.com)
и истоимена фејсбук страница, намењена ученицима, колегама и
заинтересованим љубитељима руске културе, језика и књижевности. Ученици
који уче руски језик учествују у креирању страница својим преводима.

Са Приредбе на страним језицима
Преводилачке свеске су изашле у новембру а уредник овог броја је
била Мирка Ћировић, професор енглеског језика.
Професори енглеског језика Анита Новосел и Александар Саботковски
били су и ове године уредници часописа Полиглота који је изашао у мају.
Ученици филолошког одељења III-4 (Јелена Вучићевић, Исидора Ђекић, Јована
Лукић и Милица Николић) су са професорком Мирком Ћировић присуствовали
Шестој преводилачкој колонији 26. и 27. априла у Карловачкој гимназији где су
имали прилику да слушају предавања и присуствују радионицама у вези са
књижевним, симултаним и консекутивним превођењем.
Традиционална Приредба на страним језицима одржана је 14. V 2014.
у сали Музичке школе „Живорад Грбић“ у Ваљеву. И поред веома лоших
временских услова, приредба је била веома посећена, а ученици су бројним и
разноврсним тачкама забавили публику. Бројни скечеви, музичке тачке и
рецитације на енглеском, немачком, француском, руском и шпанском језику
учинили су програм занимљивим и разноврсним и показали компетенције
наших ђака када је реч о знању и коришћењу језика.
председник Актива
Биљана Танасијевић Вуксановић, професор
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АКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
„Није филозоф онај који има неку филозофију у глави
ако је нема у срцу.”
Жарко Петан
Актив друштвених наука реализовао је активности предвиђене
планом и програмом, у оквиру редовне, додатне наставе и секција.
Биљана Домановић, професор устава и права грађана, у оквиру правне
секције, организовала је посете суђењима, где су ученици развијали знања о
примени правне науке. Мирослава Пантовић, професор филозофије, руководила
је Дебатним клубом у сарадњи са Горданом Аврамовић, школским психологом.
Организоване су и јавне дебате наших ученика и њихових професора. Професор
психологије, Весна Голубовић и педагог Јасмина Mомчиловић, организовале су
психолошке радионице на којима се разговарало о свакодневним проблемима
са којима се сусрећу наши ученици. Рад ове секције одвијао се уз учешће др
Бранке Стаматовић Гајић, неуропсихијатра.
Секцију за филозофију и критичко мишљење води Ромина Николић,
професор филозофије, са циљем да се ученици оспособе да аргументовано и
критички разматрају проблеме етике и политике савременог света. На
редовним часовима филозофије, ученици IV-7 су радили презентације на
задате филозофске теме: Филозофијa Фридриха Ничеа, Жан-Пол Сартр и
Постмодерна филозофија.
Мр Јованка Божић је у оквиру социолошке секције, реализовала
пројекат „Време сазревања“ у сарадњи са ученицима IV разреда и школским
медијатекаром Миливојем Милинковићем. Ученици су учесвовали у
интервјуу у којем су одговарали на питања о својој будућности, недоумицама,
плановима, амбицијама за будућност. На редовним часовима социологије,
ученици су израђивали презентације на задате теме као што су: Модерно и
савремено друштво, Друштвене неједнакости, Урбанизација, Еколошки
проблеми савременог света, Економске, политичке и културне димензије
процеса глобализације и Поткултура младих и савремено друштво.
На часу социологије, поводом међународног дана језика, 21. II 2014.
одржан је интердисциплинарни угледни час социологије и лингвистике на тему
„Жаргон као лингвистичко-социолошка појава.“ Час су реализовали ученици
IV-4 са својим менторима мр Јованком Божић, професором социологије и
Миленом Петровић, професором српског језика и књижевности. Часу су
присуствовали ученици од I до IV разреда, са својим професoрима.
председник Актива
Ромина Николић, професор
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АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
„Историја човечанства почиње човековом непокорношћу која је
почетак његовог ума и његове слободе.”
Фром
Чланови Актива су реализовали план и програм усвојен на почетку
школске године за редовну и допунску наставу, секцију, матурске и ванредне
испите. Допринос квалитету редовне наставе дали су и ученици својим
ангажовањем на обезбеђивању кратких документарних филмова са темом из
наставних програма.
И ове године су наши ученици учествовали на свим нивоима
такмичења. На републичко такмичење, које је одржано у Аранђеловцу,
пласирали су се Милутин Вујић I-7 и Ана Јеринић II-6.
Чланови актива присуствовали су стручном семинару одржаном у
нашој школи децембра 2013. на тему „Претпоставке успешне наставе”.
Професор Снежана Урошевић присуствовала је семинарима у
Београду посвећеним двојезичној настави.
На овогодишњој регионалној смотри научних и истраживачких
радова у Лозници представио се са радом „Мајски преврат” ученик Матеја
Манојловић I-5, чији је ментор била професор Ружица Стефановић.
Поводом обележавања стогодишњице од почетка I светског рата,
одржана је трибина са темом „Србија на почетку I светског рата”. Предавачи
су били др Момчило Павловић и др Станислав Сретеновић. Секција за
историју, под вођством професора Милорада Белића, је свој рад такође
посветила овој теми. Секција је свој рад базирала и на истраживању грађе за
историју града и школе у периоду 1914-1918. године. Рад се највећим делом
одвијао у Историјском архиву Ваљева.
На Дан победе, 9. мај 2014. године у нашој школи је откривена плоча
страдалих ђака и професора у II светском рату, што је резултат дугогодишњег
рада и личног залагања професора Милорада Белића. Тим поводом је из штампе
изашло и друго издање књиге „Затамњена историја-Ваљевска гимназија 19411945”. Чланови Актива су Милорад Белић, Снежана Урошевић, Ружица
Стефановић и Марина Ћировић Марковић.
председник Актива
Снежана Урошевић, професор

AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
,,Кад путујемо светом да тражимо лепоту, ми је морамо понети са собом,
или је нећемо наћи.”
Емерсон
Чланови Актива су своје активности реализовали кроз редовну
наставу, секцију, матурске испите и стручно усавршавање. У оквиру секције
током године се реализовало неколико акција у природи. Највећи утисак на
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ученике је оставила дводневна посета крајем септембра планинарском дому
на Повлену.
И ове године су ученици дали свој допринос у изради и реализацији
новог броја часописа „Занимљива географија“.
Наставу географије су у овој школској години реализовали професори:
Лазар Ненадовић, Милка Мајсторовић, Мила Илчић и Бојана Којић.
председник Актива
Бојана Којић, професор

АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
,,Довољна је само једна влат траве да покаже правац ветра.”
Чланови Актива за биологију реализовали су школске 2013-2014. у
потпуности редовну наставу и додатну наставу као и многе друге активности.
Професор Нада Нешковић и неколико ученика присуствовали су
манифестацији Дани гљива на Медведнику.
У школи је 25. XI 2013. одржан Фестивал науке Ваљевске гимназије
на коме је Актив за биологију имао своју презентацију.
У фебруару је одржано школско такмичење из биологије. У априлу је
одржано окружно такмичење из биологије у Шапцу, учествовало је 15
ученика Ваљевске гимназије и освојена су два прва и два трећа места. У мају
је одржано Републичко такмичење из биологије у Београду, на коме је
учествовало 5 ученика Ваљевске гимназије а ученик Лука Николић II-3 је
освојио прво место.
Ученица VII-1 разреда Ваљевске гимназије Кристина Рајковић
учествовала је на општинском и окружном такмичењу из биологије за основне
школе где је освојила 3. место.
Професор Нада Нешковић је 29. I 2014. са ученицима III-4 посетила
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју. Учествовали су у
заједничкој радионици а након тога са дефектологом разговарали о наследним
болестима, поремећајима у понашању. Остварена је корелација у настави
између предмета биологија и психологија јер је радионицу припремила и
водила Гордана Аврамовић, школски психолог.
Под руководством професора Верице Миловановић Аврамовић
одржане су радионице вршњачке едукације на тему „Психоактивне
супстанце“ са ученицима другог разреда.
У оквиру серије трибина Ученици Ваљевске гимназије доктори наука
одржане су две трибине: 29. XI 2013. Јовановић др Живко са темом: „ДНК
молекул који је променио свет – чињенице и изазови“ и 21. III 2014. Марко
Раковић са темом: „Популациона генетика птица Балканског полуострва“.
Реализован је велики број матурских радова као и припремна настава
за Медицински факултет.
У оквиру ШРП реализоване су нове наставне методе, тестови и презентације.
Током јуна месеца ученици првих разреда су посетили Ботаничку
башту Пољопривредне школе у Ваљеву.
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Верица Миловановић Аврамовић и Нада Нешковић и даље су
усавршавале знање језика за двојезично одељење и присуствовале
семинарима француског и немачког језика.
Јелена Деспотовић је присуствовала акредитованом семинару
„Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у
средњим школама“ у организацији Универзитета Сингидунум из Ваљева.
Сви чланови Актива су присуствовали акредитованом семинару
„Претпоставке успешне наставе“ који је реализован у школи. Чланови Актива
су: Јелена Деспотовић, Верица Миловановић Аврамовић и Нада Нешковић.
председник Актива
Јелена Деспотовић, професор

АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
,,Живот поставља циљеве науци, наука осветљава пут животу.”
Николај Михајловски
У школској 2013-14. години чланови Актива за математику радили су
по плану и програму усвојеном на почетку школске године.
У септембру је усвојена подела часова, планова редовне, допунске и
додатне наставе. Урађен је иницијални тест за ученике I разреда. У сваком
тромесечју анализирани су резулати рада по разредима и одељењима: број
недовољних оцена, реализација допунске и додатне наставе. Реализовани су
заједнички писмени задаци за све разреде.
Поред редовне, допунске и додатне наставе, професори математике
су одржали и припремну наставу за упис на факултете као и за упис у
специјализовано математичко одељење у VII и I разред.

Државно такмичење из математике
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У нашој школи одржано је школско, општинско и окружно
такмичење за ученике средњих школа. На Државном такмичењу из
математике за ученике средњих школа (15. III 2013. у Нишу) било је десет
наших ученика (6 из специјализованих математичких oдељења и 4 са
природно-математичког смера). Ученици Лука Ивановић II-3 и Ђорђе
Степановић II-2 освојили су похвале. Са ученицима су ишли професори
Иванка Томић и Предраг Јевтић.
На Државном такмичењу из математике за ученике основних школа
(10. V 2014. у Јагодини) учествовало је пет ученика из нашег седмог разреда,
запажене разултате постигли су: Анђела Мишковић VII-1 (II награда),
Александар Станковић VII-1 (III награда) и Нина Матић VII-1 (похвала). Са
ученицима су ишли професори: др Војислав Андрић, Вељко Ћировић,
Владимир Мишић и Предраг Јевтић.
На Републичком математичком турниру „Архимедес“, одржаном у
Београду, 25. V 2014. наша школа је освојила похвалу. Екипу су чинили
ученици специјализованих математичких одељења: Раденко Пејић I-1, Теодора
Смолчић II-1, Јелена Марковић III-1 и Јована Ашковић IV-1 (похвала).
Зимском
републичком
семинару
Друштва
математичара
присуствовала је Иванка Томић, професор.
У марту је организовано међународно такмичење „Кенгур без
граница“. На такмичењу се појавио велики број ученика наше школе, најбоље
резултате постигли су ученици: Анђела Мишковић VII-1 (I награда), Милош
Миловановић VII-1 (III награда), Анђела Милошевић I-5 (III награда), Вук
Милутиновић III-1 (III награда). У организацији такмичења учествовали су
професори: Светлана Дашковић Миловановић и Вељко Ћировић.
У мају и јуну чланови Актива су успешно реализовали писмени део
матурског испита и одбрану матурских радова ученика IV разреда, пријемни
испит за специјализовано математичко одељење, као и прегледање задатака на
пријемном испиту за ученике осмог разреда основних школа.
У овој школској години први пут је у Ваљевској гимназији уписано
специјализовано-математичко одељење ученика VII разреда које похађа
наставу по плану и програму Математичке гимназије.
Од септембра је уписано и двојезично одељење, у коме су наставу на
немачком и француском језику реализовале професорке Иванка Томић,
Светлана Николић и Светлана Дашковић Миловановић.
Чланови Актива за математику су професори: Милена Пошарац,
Станица Јовановић, Иванка Томић, Светлана Дашковић Миловановић,
Маријана Стефановић, др Војислав Андрић, Вељко Ћировић, Владимир
Мишић и Предраг Јевтић.
председник Актива
Предраг Јевтић, професор

47

АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
,,Ништа не постоји осим атома и празног простора;
све остало су само мнења.”
Демокрит из Абдере
У Активу за физику су професори Оливера Црнобрња, Миладин
Вељовић, Предраг Стефановић и Предраг Стојаковић.
Реализоване су редовна, додатна, допунска настава и ваннаставне
активности. Опрема физичког кабинета је допуњена и посебна пажња је
посвећена извођењу лабораторијских вежби.
Поводом школске славе Свети Сава изашао је нови број школског
часописа Физика и техника, број 43. Часопис излази од 1978. године и први је
стручно специјализован школски лист на територији бивше Југославије. У
часопису се објављују прилози ученика који су везани за најновија открића у
физици и астрономији, занимљивости као и прилоге везане за важна открића
и догађаје из историје физике. Редакцију чине ученици и професори Ваљевске
гимназије. Главни и одговорни уредник је Предраг Стојаковић.
У оквиру прославе Дана школе организован је Фестивал науке.
Фестивал су организовали ученици одељења I-1 и III-1 са својим предметним
наставником Оливером Црнобрњом уз помоћ професора Предрага
Стефановића. На фестивалу су демонстрирани најпопуларнији експерименти
из физике и хемије, уз активно учешће посетилаца.
Одржано је општинско такмичење из физике (23. II 2014) као и
окружно такмичење (8. III 2014) На републичко такмичење су се пласирали
Јелена Марковић, Сара Бирчанин – њихова професорка је Оливера Црнобрња
- обе ученице трећег разреда, као и Давид Копривица, ученик четвртог
разреда. На републичком такмичењу Давид Копривица је освојио прву
награду. Његов професор је Миладин Вељовић. Он се пласирао на националну
олимпијаду из физике али није учествовао јер је постао олимпијац из хемије.
Ново је да од ове године у гимназији има једно одељење седмог
разреда, ученика обдарених за математику и физику. И они су учествовали на
општинском такмичењу за основне школе (8. II 2014), на окружном (8. III
2014). На окружном такмичењу је Нина Матић освојила прву награду, Алекса
Станић и Александар Станковић другу награду, Милош Миловановић трећу
награду, Маша Живковић, Анђела Мишковић, Здравко Новаковић су освојили
по похвалу. На републичком такмичењу за основне школе Нина Матић је
освојила трећу награду. Седмом разреду физику предаје Предраг Стојаковић.
Ове године је одржано и такмичење из астрономије. Учествовала су три
ученика другог разреда Дамњан Милић, Кристина Поповић и Сара Лазић сви
ученици одељења II–1. Они су се такмичили у конкуренцији четвртих разреда.
Пласирали су се на Националну олимпијаду из астрономије где су постигли
солидан резултат. Ученике је за такмичење припрeмао Предраг Стојаковић.
Велики број ученика је укључен у ваннаставне активности из области
физике и астрономије. Ученица I-1 одељења Анђела Ножица приказала је
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презентацију „Паскал – живот и дело“. Наши ученици су у Истраживачкој
станици Петница учествовали на семинарима из физике и астрономије. Такође
су учествовали у активностима Друштва истраживача „Владимир Мандић –
Манда”: посматрање метеорских ројева – Леонида, Персеида, Лирида и у
тематским курсевима из астрономије. За чланове друштва професорка
Оливера Црнобрња је одржала предавање „Северно небо“ а професор Предраг
Стојаковић предавање са темом „Велики прасак“.
У значајном броју ученици су се определили за израду матурских
радова из физике и астрономије. Сви радови су успешно одбрањени.
председник Актива
Предраг Стојаковић, професор

АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
,,Најмекше супстанце на свету продиру кроз најтврђе.”
Лао Це
Ове школске године Актив за хемију поред редовне и додатне наставе је
имао низ других активности. На почетку школске године ученици првог разреда
су радили иницијални тест из хемије. У четвртом тромесечју ученици првог
разреда природно-математичког смера су радили заједнички тест из хемије.
У оквиру додатне наставе која се састоји од теоријског и практичног
дела заинтересовани ученици су се припремали за такмичења из хемије.
Школско такмичење је одржано 18. III 2014. Окружно такмичење одржано је
20. IV 2014. у Лозници у средњој школи ,,Свети Сава“. Ученике је водио
Бранислав Јовановић, професор. На овом такмичењу Давид Копривица IV-1,
Теодора Смолчић II-1, Сара Лазић II-1, Игор Гајић II-2, Марковић Мина I-3 и
Алексић Марко I-3, су се пласирали на Републичко такмичење.
На Републичком такмичењу које је одржано у Београду на Хемијском
факултету од 12. до 14. маја 2014. године, у категорији тест и
експерименталне вежбе, Давид Копривица ученик IV-1 специјализованог
математичког одељења пласирао се на Српску хемијску олимпијаду. Ученике
је водио Момир Станојевић, професор.
Давид се све ове четири године такмичио из хемије у категорији тест
и експерименталне вежбе. На Републичком такмичењу у трећем разреду 2013.
године у Новом Саду Давид је освојио сребрну медаљу и пласирао се на
Међународну хемијску олимпијаду, која је одржана у јулу 2013. године у
Москви. На олимпијади је освојио бронзану медаљу, што је први пут у
историји града Ваљева и Ваљевске гимназије.
На Српској хемијској олимпијади која је одржана 30. и 31. маја 2014. г. у
Београду и Новом Саду, Давид је освојио сребрну медаљу и пласирао се на
Међународну хемијску олимпијаду, која ће се одржати у јулу 2014. у Вијетнаму.
Верујем да ће Давид из Вијетнама донети медаљу и као будући
хемичар имати великог успеха и да ће у овој науци бити познат. У Давиду су
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уткане све најбоље особине које гарантују успех. Не само што је надарен за
хемију, физику и математику, он је стрпљив, марљив, упоран и истрајан.
Велики је оптимиста, увек расположен, комуникативан, племенит. И ученици
и професори свих предмета са задовољством су сарађивали са Давидом.
Захваљујући систематичном раду, великој смирености и сигурности у себе,
Давид је успео да оствари све ове резултате у веома захтевним условима.
Сигуран сам да ће Давидов успех охрабрити многе ученике да се стрпљиво и
систематично припремају за такмичења из хемије и да ће бити све више
такмичара из нашег градa.

Давид Копривица са ментором Момиром Станојевићем
Српска хемијска олимпијада је трајала два дана. По тежини и начину
такмичења била је иста као и Међународна хемијска олимпијада. Такмичари
су првог дана радили практични део у Београду на Хемијском факултету који
је трајао пет сати. Другог дана радили су пет сати теоријски део у гимназији
,,Јован Јовановић Змај” у Новом Саду. Свечано проглашење победника било
је у великој позоришној сали пословног центра НИС-а у присуству високих
званичника и спонзора.
НИС је представљао заменик генералног директора Андреј Шибанов.
Медаље су доделили министар просвете др Срђан Вербић и председник
Српског хемијског друштва проф. др Живослав Тешић са Хемијског
факултета Универзитета у Београду.
Пошто је Ваљевска гимназија уписала двојезична одељења у којима је
настава на немачком и француском језику, Момир Станојевић, професор похађа
курс немачког језика који је организован у Ваљевској гимназији. На Гете
институту у Београду 26. XI 2013. је положио ниво А-2, а припрема се да полаже
B-1. Похађао је семинар за прегледање тестова основаца на завршној матури.
Професори Бранислав Јовановић и Момир Станојевић су oве школске
године похађали семинар ,,Претпоставке успешне наставе“.
Славица Милић, професор је у децембру држала огледни час
,,Периодни систем елемената“ у VII разреду. Ученици свих разреда су радили
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одличне презентације из хемије и сами држали врло успешно часове. Марко
Тодоровић, ученик II-6 одељења је припремио презентацију из хемије на
немачком језику и цео час је предавао на немачком уз моје велико
одушевљење а и одушевљење његових другова.
Уз Маркову дозволу час је снимљен камером, у циљу представљања
марљивих и надарених ученика, не само професорима који раде у
двојезичним одељењима, него и осталим професорима.
Чланови Актива су: Славица Милић, Момир Станојевић и Бранислав
Јовановић, професори.
председник Актива
Момир Станојевић, професор

АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Поред редовне наставе, чланови Актива су реализовали и тридесетак
часова допунске наставе, а током године се радило и на усаглашавању
критеријума оцењивања и изради тестова у свим разредима.
Александра Јевтић је у августу похађала у Новом Саду дводневни
семинар на немачком језику о методама рада у двојезичној настави. Од ове
школске године она предаје у двојезичном одељењу, где део часова
рачунарства и информатике држи на немачком језику. Од 29.06-12.07. ће
учествовати на семинару Гете института у Франкфурту, под називом „Sachund Fachunterricht“. Александра Јевтић, Ненад Будимировић, Горан Митровић
и Радиша Ковачевић присуствовали су семинару „Претпоставке успешне
наставе“ организованом у нашој школи. Такође, Горан Митровић и Ненад
Будимировић су присуствовали и зимским семинарима у Београду у
организацији Друштва математичара и Архимедеса.
У области стручног усавршавања, Маријана Будимировић је
организовала огледне часове са ученицима III-2 и III-3, а ученичке радове,
настале као резултат тих часова представила на јавном часу 29. V 2014. у
Свечаној сали. Као члан тима за школско развојно планирање, радила је на
изради петогодишњег школског развојног плана и акционог плана за ову
школску годину. Такође је и члан комисије за избор најбољих ученика школе.
Као администратор moodle система је радила и ове године и заједно са
Александром Јевтић креирала курсеве из рачунарства и информатике за други
и трећи разред и двојезично одељење првог разреда.
Ненад Будимировић је радио на одржавању рачунарске опреме у
кабинетима и у школи. Сви чланови Актива су радили на техничкој припреми
школских публикација.
Чланови Актива су: Александра Јевтић, Ненад Будимировић, Горан
Митровић, Југослав Кандић, Дијана Лекић, Радиша Ковачевић и Маријана
Будимировић.
председник Актива
Маријана Будимировић, професор
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АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
У току школске 2013-14. године реализоване су активности
предвиђене планом и програмом Актива: редовна настава, слободне
активности и друге ваннаставне активности, настава пливања и атлетике (СРЦ
Петница и парк „Пећина“). На почетку и на крају школске године, Актив
организује и Спортски дан у СРЦ Петница, где ученици учествују на
турнирима (баскет, одбојка, фудбал) и у такмичењу у пливању.
Ученици су учествовали на многим такмичењима (градском,
окружном, међуокружном, републичком и школској олимпијади). Постигнути
су запажени резултати.

Учесници кроса РТС
Такмичење средњих школа у одбојци за дечаке је одржано 19. XI
2013. године, у Хали Студент. Наша школа је изгубила у финалу од Техничке
школе и заузела 2. место.
Такмичење средњих школа у кошарци за дечаке је одржано 11. II 2014.
године, у Хали Студент. Наша школа је изгубила у финалу од Економске школе
и заузела 2. место.
Републичко такмичење у пливању је одржано 03. III 2013. године у
Београду, где је учествовало око 980 такмичара из целе Србије, а наши
ученици су остварили запажене резултате. Наша школа је имала 6
представника. У дисциплини краул пливали су: Милош Мијатовић III-2,
Милица Ђурић II-2 и Алекса Ђурђевић VII-1. У дисциплини прсно такмичили
су се Лука Глигоријевић II-5 и Анђела Споладор I-1. У дисциплини делфин
Немања Живковић IV-4.
Веома запажене резултате одбојкашице наше школе постигле су на
општинском (I место), окружном (I место) и међуокружном (III место)
такмичењу. Кошаркашице су освојиле III место на општинском такмичењу.
Наши фудбалери су учествовали на општинском такмичењу.
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Републичко такмичење у стоном тенису је одржано 06. XI 2013.
године у Трстенику. Наша школа је имала представнике у женској
конкуренцији појединачно и екипно. У појединачној конкуренцији је
наступала Ана Грачанин I-7 и заузела 8. место, а екипно су наступале Ана
Грачанин и Тања Савић I-7 и од укупно 105 пријављених екипа из целе Србије
стигле до осмине финала.
председник Актива
Александар Севић, професор

АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
,,Да се владате достојно у свом знању, у које сте позвани,
са сваким смирењем, кротошћу и благородношћу.”
Николај Велимировић
Све планиране редовне наставне и ваннаставне активности у току
школске 2013-14. су реализоване. Настављено је одржавање трибина
„Православље и млади” у сарадњи са Светосавском омладинском заједницом.
У октобру, наши ученици су присуствовали Светој Архијерејској
Литургији, коју је служио Патријарх српски Г. Иринеј уз саслуживање више
Архијереја СПЦ, поводом 1700 година Миланског едикта у манастиру Лелић и
завршној свечаности у храму Васкрсења Христовог у Ваљеву. На Богојављење
су учествовали у трци за Часни Крст, у реци Градац, као и Cветој Литургији.

Хуманитарна акција „Употреби слух за хуманитарни дух!“
У оквиру изборног предмета верска настава, ученици су додатно
укључивани у разне активности хуманитарног карактера. Поводом светског дана
детета, у новембру, наши ђаци су посетили најмлађе болеснике ваљевске болнице.
И ове школске године је настављена хуманитарна акција „Корак
испред свих - хуманост на делу”. Новац је намењен ученицима наше школе
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слабијег материјалног положаја. У Центру за културу 5. маја је у оквиру
традиционалне приредбе Распевана гимназија организована акција „Употреби
слух за хуманитарни дух!“. Посетиоци су имали прилику да уживају у
приказаним талентима наших ученика и да подрже хуманитарну акцију „Корак
испред свих - хуманост на делу” плаћањем симболичне улазнице. У сарадњи са
педагошко-психолошком службом школе, помоћ је подељена ученицима.
На празник Рођења Пресвете Богородице, 21. септембра 2013,
ученици су посетили манастир Ћелије и гроб Светог авве Јустина Поповића и
присуствовали Светој Литургији. Организовано је и поклоничко путовање у
манастире Острог, Михољска превлака, Режевићи, Морача и Куманице. Наши
ученици су учествовали и у хуманитарној акцији 19. маја, у организацији
епархије ваљевске, када су сакупљали помоћ за страдале у поплавама.
Чланови Актива верске наставе су Бранка Јевтић Стојановић и ђакон
Невен Лукић.
председник Актива
Бранка Јевтић Стојановић, професор

АКТИВ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
,,Оно што је велико у човеку, то је да је он мост, а не циљ.”
Ниче
Настава грађанског васпитања је реализована у 13 група у сва четири
разреда. У првом разреду је забележено веће интересовање ученика, па је зато
формирана још једна група. Садржај програма обухвата различите теме,
којима се подстиче развој личности, социјално сазревање, савладавање
социјалних вештина. Настава се одвија интерактивно у оквиру радионица.
Ученици су се упознавали са основним концептима из области
демократије, грађанског друштва, дечјих права. У настави су коришћени
кратки, документарни и едукативни филмови „Слободне зоне“ који покрећу
низ актуелних друштвених тема из целог света.
У оквиру наставе грађанског васпитања спровођен је и програм
професионалне оријентације, ученици су присуствовали представљању
појединих факултета, писали су радне биографије, мотивациона писма,
подстицани су на одговорност и иницијативу за даљи професионални развој.
Слађана
Маријанац
је
присуствовала
семинару
„Јачање
професионалних улога наставника“ за наставнике грађанског васпитања. Све
професорке који изводе наставу грађанског су биле учеснице семинара
„Претпоставке успешне наставе“, одржаном у нашој школи. Наставу
грађанског васпитања су реализовале: мр Јованка Божић, Слађана Маријанац
и Наташа Кристић.
Слађана Маријанац, професор
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Одељењске старешине непосредним ангажовањем у одељењу на најбољи
начин остварују васпитну улогу школе. И у овој школској години су успешно
реализоване активности и задаци дефинисани Годишњим планом рада школе.
Кроз садржаје часова разредног старешине, реализовани су садржаји
који подстичу развој позитивних вредности код ученика: толеранцију,
међусобно уважавање, кооперативност, хуманост и алтруизам. Важан сегмент
васпитног утицаја разредних старешина био је и развијање позитивног става
према школи, учењу, подстицање одговорног односа према себи и окружењу,
промовисање здравих стилова живота. Као подршку таквом васпитном
опредељењу реализовали су низ активности које на најбољи начин
продужавају традицију Ваљевске гимназије и негују позитиван гимназијски
дух код ученика: заједничке посете позоришним, биоскопским представама,
изложбама, трибинама, књижевним вечерима и другим културним догађајима.
Како сваки разред има различите задатке и приоритете то одређује и природу
рада разредних старешина у одељењу. Тако су разредне старешине првих
разреда реализовале уз помоћ психолошко-педагошке службе низ активности
усмерених на олакшавање адаптације на нову средину са већим захтевима на
плану учења и пружање подршке у превазилажењу проблема на том плану, а
разредне старешине четвртих разреда су се посебно ангажовале у раду на
професионалној оријентацији и на спровођењу матурских испита.

Разредне старешине III разреда на екскурзији
Кроз континуирану сарадњу са члановима одељењског већа разредне
старешине су релизовале активности усмерене на праћење и подстицање
напредовања ученика и одељења у целини, налажење и спровођење мера за
подизање, како квалитета рада, тако и резултата рада у одељењу.
Сарадња са родитељима се одвијала преко родитељских састанака и
кроз индивидуалне контакте разредних старешина са родитељима уз
укључивање педагошко-психолошке службе у решавању сложенијих проблема.
Весна Голубовић, психолог
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Годишњим планом рада за школску 2013-14. годину дефинисани су
најважнији послови и задаци које је директор обављао: Планирање и
програмирање рада школе, oрганизација рада школе, oрганизовање рада
стручних органа школе, материјално-финансијско пословање школе,
унапређивање просторних и материјалних услова, oрганизација такмичења и
учешћа ученика на такмичењима, стручно усавршавање наставника, рад са
Ђачким парламентом, педагошко инструктивни и саветода-вни рад,
аналитички рад, рад у стручним и другим органима школе, праћење и
реализација Годишњег плана рада школе, организација културне и јавне
делатности школе, другим наставним и ваннастваним пословима, сарадња са
Школским одбором и Саветом родитеља.
Школска 2013-14. година карактеристична је по томе што је школа
имала два директора. Четворогодишњи мандат професору Радиши
Ковачевићу је истекао 5. V 2014, а од 6. V 2014. директор школе је др
Војислав Андрић.
Школска година је почела са два нова програма - седми разред
основне школе ученика обдарених за математику и двојезично одељење
друштвеног смера. Велики део времена директор је посветио припреми и
организацији рада ових одељења. Одржано је више састанака у Ваљеву и
Београду са представницима ZfA организације, Гете института и Француског
института. Сви професори који похађају курсеве немачког и француског
језика положили су одговарајуће испите за тренутни ниво припремљености.
Сарадња са Француским институтом је резултирала петодневним боравком
директора у Француској, затим веома значајним посетама немачког и
француског амбасадора, као и министра просвете нашој школи.
Најзначајнији посао у првом периоду је, свакако, припремање и
усвајање Школског развојног плана који садржи основне смернице развоја
школе у наредних 5 година.
Као педагошки руководилац школе, директор је део свог радног
ангажовања посветио и организацији рада стручних органа школе:
колегијума, стручних актива, одељењских већа и Наставничког већа. У овом
периоду је одржао више састанака разредних старешина, стручних актива, као
и председника стручних актива. Стручно-педагошко усавршавање наставника
организовано је кроз два једнодневна семинара „Претпоставке успешне
наставе“, као и усавршавање у току јануарских дана просветних радника.
Рад са талентованим ученицима се одвијао се кроз додатну наставу,
секције и слободне активности, припрему, упућивање и укључивање ученика
у програме ИС Петница, учествовање ученика школе у конкурсима,
истраживачким акцијама и другим програмима за талентоване ученике ван
школе. По плану су одржана сва такмичења на којима су ученици постигли
резултате на нивоу претходних година. Директор школе је координирао рад
на организацији свих наведених активности и радио на обезбеђивању средства
за њихову реализацију.
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Као и до сада, школа је имала богату понуду за ваннаставне и
ваншколске активности ученика. Један део програма је презентиран је и ван
школе за родитеље и грађане Ваљева (позоришна представа, Светосавка
академија) приликом обележавања Дана школе итд. Број научних, културноуметничких и спортских активности које Ваљевска гимназија по традицији
реализује, у протеклом периоду је био мањи него ранијих година због
недостатка средстава. Један од највећих послова које је директор обављао је
припремање, прибављање материјалних средстава и организација шесте
Ликовне колоније Ваљевске гимназије. Као што је и планирано из штампе су
изашли ученички часописи - Гимназијалац, Физика и техника, Преводилачке
свеске, Полиглота.
Директор Ваљевске гимназије је имао интензивну сарадњу са
Саветом родитеља и Школским одбором, која се реализовала кроз седнице
ових органа, кроз опште и посебне родитељске састанке и личне
комуникације са члановима Савета, односно Школског одбора. Директор
Ваљевске гимназије је у овом периоду био ангажован и као председник
Актива директора средњих школа Ваљева, као члан Председништва Заједнице
гимназија Србије и као члан Управног одбора Задужбине „Десанка
Максимовић“. Један део својих активности усмерио и на сарадњу са
привредним и непривредним организацијама, сарадњу са институцијама
културе, сарадњу са средствима информисања, сарадњу са основним и
средњим школама у граду, региону, републици, иностранству, сарадњу са
СПЦ и Црквеном општином Ваљево, сарадњу са бившим ученицима и
наставницима школе.
Од тренутка преузимања функције директора Ваљевске гимназије
Војислав Андрић је наставио већ започете послове претходног директора и
помогао колегама и запосленима у школи у реализацији Приредбе на страним
језицима, Последњег школског часа, 21. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“, Завршне матурске свечаности... Успешно је организована и
реализована дводневна хуманитарна акција у којој су учествовали сви
ученици и наставници школе и у којој је на поплављена подручја отпремљено
осам комбија воде, хране, хигијенских средстава, обуће и одеће.
Тежиште активности је пренето на мере за поправљање успеха и
владања ученика и реализацију матурског испита, припрему екскурзија
ученика 3. и 4. разреда у наредној школској години, обезбеђивање услова за
похваљивање и награђивање ученика, иновацију појединих школских процедура, информисање ученика и наставника и уређење ентеријера улазног
школског хола.
По завршетку наставе предузети су и кораци усмерени ка реализацији
припремне наставе и започете активности (анкете и разговори) на
правовременом припремању, планирању и програмирању рада школе у
наредној школској години.
Радиша Ковачевић, професор
др Војислав Андрић, директор
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
У протеклој школској години помоћник директора је обављао
послове везане за планирање, програмирање, организацију и праћење свих
облика образовно-васпитног рада: редовне и факултативне наставе, слободних
активности, екскурзија и излета.
У делокругу рада помоћника директора су били и послови везани за
организовање рада одељењских већа, осмишљавање и организовање рада са
ученицима и професорима (посебно са разредним старешинама и
професорима почетницима), рад са родитељима, рад у комисијама, рад на
реализацији пројеката, сарадња са здравственим, образовним и културним
институцијама и организацијама, како у земљи, тако и у иностранству.
Са разредним старешинама и ученицима је радио на решавању
васпитних проблема ученика.
Радио је на: организацији промоција факултета за професионално
информисање матураната, професионалне оријентације за ученике основних
школа кроз програм промоције Ваљевске гимназије на територији општине
Ваљево и израду Информатора, организацији школских манифестација и друго.
У току школске године похађао је више семинара за стручно усавршавање.
Помоћник директора је, такође, изводио и редовну наставу, водио секције
за стони тенис, кошарку, одбојку, пливање и припремао ученике за такмичења.
Све наведене активности су реализоване у сарадњи са директором
школе, психолошко-педагошком службом, стручним активима, разредним
старешинама и Ђачким парламентом.
Драган Ђурђевић, помоћник директора

ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ
Психолог, стручни сарадник школе, је своју активност усмеравала
пре свега ка превентивном и саветодавном психолошком раду са ученицима и
њиховим родитељима. Део активности психолога наше школе односио се на
планирање, програмирање и праћење рада школе, унапређење наставног
процеса кроз иновације, као и на аналитичко – истраживачки рад.
На сваком класификационом периоду реализована је анализа успеха
ученика, интерпретација резултата, као и извештај и презенатација на седницама
Наставничког већа и Савета родитеља. На самом почетку школске године,
сагледавани су фактори опредељивања ученика основних школа за гимназију, са
циљем што боље припреме школе за упис следеће генерације основаца.
Са ученицима првог разреда акценат је стављен на олакшавање
процеса адаптације и прилагођавања новој средини, систематски је праћено
кретање успеха ученика, као и проналажење фактора неуспеха у школском
учењу. Извршено је иситивање интелектуалних способности ученика за
пријављивање и селекцију кандидата на семинаре ИС Петница, као и
упознавње психо-социјалних карактеристика ученика првог разреда у
сарадњи са психолошко-педагошким службама основних школа. Са
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ученицима трећег и четвртог разреда акценат је стављен на процес
професионалне оријентације: извршена је анализа уписа студија претходне
генерације матураната, затим су испитивана професионална интересовања
ученика трећег разреда, примењена је анкета о избору студија. У овој
школској години презентацију факултета у нашој школи имали су ФОН,
Економски факултет, Правни факултет, Технолошко-металуршки факултет,
Машински факултет, Факултет техничких наука, Випос, Филозофски
факултет, Математички факултет и др.
Активности професиналне оријентације су биле усмерене и ка
потенцијалним гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Приликом
планирања уписа ученика у први разред испитивана су заинтересованост
ученика осмих разреда основних школа са територије општине Ваљево за упис
у Ваљевску гимназију. Ове године смо проширили програм професионалне
оријентације на више планова. Посебно смо се бавили потенцијалним
ученицима двојезичног и математичког одељења; учествовали смо у медијском
представљању школе; унапредили смо сарадњу са родитељима ученика који
завршавају основну школу. Реализован је „Дан отворених врата“за ученике
осмог разреда, као и презентација гимназије у основним школама у Осечини и
Мионици. Информатор о упису у гимназију је ове школске године допуњен и
дистрибуиран ученицима завршног разреда основне школе.

Семинар Јачање професионалних улога наставника
Ваљевска гимназија наставља процес самовредновања квалитета рада
школе. Психолог школе је део тима за самовредновање и носилац већег дела
активности везаних за самоевалуацију изабраних кључних области, као и за
реализацију акционог плана за превазилажење снимљених недостатака. Ове школске
године вредноване су две области: Подршка ученицима и Постигнућа ученика.
Гордана Аврамовић је члан надзорног органа Удружења
психолошких саветника Србије и члан Управног одбора Асоцијације за
59

креативну комуникацију и дебату. Такође је члан Савета за интегралну
социјалну политику у оквиру локалне самоуправе.
Весна Голубовић је члан интерресорне комисије за инклузивно образовање.
Током ове школске године настављена је сарадња са невладиним
сектором: Асоцијацијом за креативну комуникацију и дебату за активности
дебатног клуба и ђачког парламента чије је активности координирала Гордана
Аврамовић, такође она је ангажована у раду Дневног боравка за децу и младе
са сметњама у развоју.
Од 20 до 22. септембра Гордана Аврамовић је водила семинар под
називом „Обука тренера за рад у дебатним клубовима“ за групу средњошколских
професора београдских школа. Семинар је реализован у Београду.
Током Дечије недеље наша школа је је реализовала програм који је
обухватио три области: фокус групе на тему „Живот деце ни-је филм“, затим дебату
на тему наталитета, и хуманитарну акцију под називом „Игра и учење су дар“.
У сарадњи са Удружењем за унапређење наставе грађанског
вaспитања и развој демократије, Гордана Аврамовић је била укључена у
пројекат са називом „Развој професионалних улога наставника“. У Ваљевској
гимназији је 7. новембра реализовала семинар за наставнике из ваљевских
школа под називом „Јачање професионалних улога наставника“. Реализовала
је истраживање на тему: „Ставови наставника о актуелним променама у
систему образовања“. У овом истраживању су учествовали поред професора
Ваљевске гимназије и професори из још девет градова Србије. За обраду
података и почетну интерпретацију резултата у овом истраживању била је
одговорна Гордана Аврамовић.
Током другог полугодишта заједно са Слађаном Маријанац, Гордана
Аврамовић је била ангажована на осмишљавању и реализацији активности у
оквиру пројекта Интернест. Циљ пројекта био је медијско и креативно
представљање књиге Сајмона Барона Коена „Психологија зла“. У марту
месецу гости наше школе су били др Александар Димитријевић, доцент на
катедри за психологију и Зоран Хамовић директор издавачке куће „Клио“.
Професор са Филозофског факултета је говорио на тему „Развој емпатије“.
Заједно са школским Интернест тимом учествовала је на Фестивалу
креативности 3. јуна где су ученици представили своје радове и креативни
приступ у обради ове теме.
У сарадњи са Здравственим центром у марту месецу током недеље која
је посвећена мозгу, организовали смо научно – популарно предавање „Функција
и поремећаји сна“. О овој теми је говорио др Горан Митровић, неуролог.
Током ове школске године успостављена је и сарадња са „Центром за
усвајање и хранитељство деце без родитељског старања“. Огранизована је
волонтерска група ученика наше школе који ће овој деци помагати у учењу.
Спроведено је и испитивање успешности адаптације ученика VII разреда.
Менторски и инструктивни рад је реализован и са ученицима који су
радили матурске радове из психологије.
Психолози наше школе су учествовале у осмишљавању и реализацији
фокус група. У сарадњи са Саветом родитеља осмишљен је нови модел за
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реализацију заједничких родитељских састанака, на којима су осим родитеља
учествовали и разредне старешине и ученици. Тема за први разред била је
„Адолесценција“ гост – др Бранка Стаматовић Гајић, психијатар и
психотерапеут. Тема за други разред су „Ризична понашања“, чију реализацију
су помогле Милена Максимовић, психолог и Јелена Петровић, инспекторка
МУП-а. За родитеље и ученике трећег разреда одржана је трибина са темом
„Професионална оријентација“, а сарадница је била Жаклина Ђурић, психолог.
Трибине и фокус групе је водила Гордана Аврамовић.
Ове школске године организована је припремна настава за ученике
који полажу психологију на пријемним испитима за факултете.
Процес стручног усавршавања се реализовао кроз више семинара и
стручних скупова. Гордана Аврамовић и Весна Голубовић су учествовале на
семинарима: „Претпоставке успешне наставе“; од 11 до 15. јануара 2014,
Гордана Аврамовић је учествовала на семинару под називом:
„Интеркултурално учење кроз драмски процес“.
Гордана Аврамовић, психолог
Весна Голубовић, психолог

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ
Током школске 2013-14. године педагог је обављала послове из
области: планирања, праћења и вредновања васпитно-образовног рада, рада са
ученицима, наставницима и родитељима, педагошко-инструктивног и
аналитичко-истраживачког рада. Радила је у стручним органима и тимовима,
сарађивала са директором, установама и институцијама, као и на осталим
пословима од значаја за функционисање наставе.
У оквиру планских и програмских активности радила је на изради
годишњег Плана рада школе, изради плана реализације наставе и на
унапређењу образовно-васпитног рада, затим, плана стручног усавршавања,
рада стручних актива, посете часовима, интересовањима ученика за
факултативну и припремну наставу, превентивних програма, програма рада
одељењских старешина, сарадње са родитељима. Радила је на формирању
одељења првог разреда. Организовала је увођење у посао наставника
приправника, сарађивала са њима у припреми и полагању испита за лиценцу.
Заједно са секретаром је радила на примени Закона о заштити података о
личности и других законских аката.
На Наставничким већима и састанцима стручних актива упознала је
професоре са Законом о основној школи и Правилником о оцењивању у
основној школи.
На Наставничком већу одржала је предавање о изради професионалног
портфолија
наставника. У оквиру педагошко-инструктивног рада
присуствовала је часовима редовне наставе свих предмета, посебно часовима
одељења седмог разреда, двојезичног одељења првог разреда, часовима
наставника почетника и наставника који су започели рад у Ваљевској гимназији
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и у специјализованим одељењима. Са стручним активима радила је на
унапређењу наставе. Пратила је стручно усавршавање наставника.
Као координатор тима за безбедност извештавала је о активностима
тима, израдила је предлог акционог плана за унапређење безбедности и
превенцију насиља у школи и програм заштите ученика од насиља. У сарадњи
са члановима тима и представницима МУП-а организовала је предавања о
заштити деце од злоупотреба на интернету и безбедности у саобраћају. У
оквиру превентивних активности организовала радионице превенције
злоупотребе психоактивних супстанци са ученицама вршњачким
едукаторима. Радила је у тиму на идентификовању проблема, са разредним
старешинама је присуствовала дисциплинским поступцима и давала стручно
мишљење, информисала тим о предузетим мерама и бавила се појачаним
васпитним радом и заштитом права ученика, индивидуално и у оквиру
одељењских заједница.
У тиму за развојно планирање је организовала и спровела активности
које претходе изради новог развојног плана. Представила је свот анализу на
седници Наставничког већа, Ђачког парламента и Савета родитеља. Заједно са
члановима тима, на основу прикупљених података у дугом процесу
усаглашавања са Законским оквирима и потребама школе осмислила је и
израдила нови Школски развојни план. Наставничко веће и Школски одбор је
обавестила о садржини Школског развојног плана. На основу плана израђен је
и акциони план за текућу годину. Пратила је и извештавала о резултатима
процеса, радила на прикупљању и обради материјала. Присуствовала је
састанцима у организацији ШУ о школском развојном планирању.
Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних
проблема ученика као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са
ученицима и родитељима реализован је индивидуално. У сарадњи са
психологом Весном Голубовић и др Бранком Стаматовић Гајић, психијатром
покренула је и водила групу сусретања са ученицима - психолошку радионицу.
У раду са ученицима, посебна пажња посвећена је ученицима седмог
разреда основне школе и првог разреда, њиховој адаптацији и васпитним
проблемима. Радило се са ученицима који имају тешкоће у савладавању
школског градива и проблеме са изостајањем и понашањем. Сарађивала је са
Центром за социјални рад и болничким установама у решавању проблема
ученика и њихових породица.
За професионално информисање матураната организоване су: промоције
факултета, дистрибуиран је информативни материјал, обављени су индивидуални
разговори. Професионална оријентација за ученике основних школа реализована
је кроз програм промоције гимназије, посебно специјализованих и двојезичног
одељења, у основним школама у Ваљеву и Коцељеви. За професионално
информисање ученика осмог разреда припремљен је Информатор за основце у
чијој је изради учествовала. Организовала је и спроводила активности за „Дан
отворених врата“ за ученике основних школа. Сарађивала је и у припреми
емисије локалних медија и емисији РТС-а о ученицима специјализованих
матeматичких одељења и са ученицима гостовала на РТС-у.
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Ученике је информисала о: програмима друштвених, научних,
невладиних организација, образовним разменама, стипендијама и наградама
републичких фондова. Била је укључена у рад Црвеног крста, Друштва
истраживача, еколошких и других невладиних организација. Сарађивала је са
здравственим, образовним и културним институцијама, амбасадама, факултетима.
Аналитичко-истраживачки рад подразумевао је анализе успеха и
владања ученика на свим класификационим периодима, посебно праћење
кретања негативних оцена и реализација свих облика наставе и извештавање
на седницама Наставничког већа и Савета родитеља.
Организациони послови представљали су велики део послова
педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за набавку и
дистрибуцију уџбеника, школске манифестације, организовање градских
акција, манифестација, предавања, промоција факултета. Разговорала је са
кандидатима у комисији по конкурсима за пријем радника. Била је члан у
великом броју комисија школе што обимом и временом превазилази послове
предвиђене програмом рада стручног сарадника.
Похађала је семинаре: „Претпоставке успешне наставе“ у школи,
„Идентитет професије педагог у савременом образовању“ на Филозофском
факултету у Београду. На градском активу стручних сарадника, заједно са
колегиницом из Техничке школе, одржала је предавање о саветодавном раду
са особама истополне оријентације. Учествовала је у раду градског актива
стручних сарадника и у републичкој секцији стручних сарадника у Београду.
Водила је трибину „Одлив мозгова“ у Свечаној сали.
Члан је радне групе у наставку пројекта Upstream, у коме је школа
партнер а који се бави заштитом менталног здравља.
Члан је Удружења психолошких саветника Србије, а има Национални
и Европски сертификат за психолошко саветовање. Похађа наставу немачког
језика у оквиру припрема за пројекат двојезичне наставе и у октобру је стекла
сертификат А2 о знању немачког језика на Гете институту.
Јасмина Момчиловић, педагог

БИБЛИОТЕКАР
,,Три дана немој читати књиге и твоје речи ће изгубити лепоту.”
кинеска пословица

•

•
•

•

У току ове школске године библиотекар је обављао следеће послове:
набавка и обрада библиотечке грађе (набавка, физичка обрада,
класификација, каталогизација и инвентарисање);
смештај библиотечког материјала и одржавање фонда библиотеке;
информисање корисника и сарадника о приновљеном библиотечком
материјалу;
пружање помоћи ученицима и наставницима у избору литературе за
потребе наставног процеса;
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пружање помоћи ученицима у изради семинарских и матурских
радова;
•
помоћ наставницима у припремању наставе и стручном
усавршавању;
•
образовно-васпитни рад са ученицима кроз упознавање ученика са
библиотеком, њеним задацима и функцијама, структуром фондова;
•
пружање помоћи и рад на изложбеним поставкама у школи и граду,
књижевним промоцијама, изради школских листова;
•
у сложеном и динамичном животу школе помагао да се решавају
многа образовно-васпитна питања, одржавајући сталну и корисну
сарадњу са ученицима, наставницима и директором;
•
сарађивао са образовно-васпитним и установама културе у граду и
Републици;
Укупан број књига износи 17490 јединица. Референсна збирка
(енциклопедије, речници, штампани каталози и библиографије) и периодика
смештени су у читаоници и корисници имају слободан приступ, а лектира,
стручна и научна литература, налазе се у затвореном простору и дају се на
коришћење ван библиотеке. Током школске 2013-14. године библиотечки
фонд је приновљен са 393 књиге. Највећи број приновљених књига су
поклони. Дародавци су аутори, издавачи, професори, бивши и садашњи
ученици школе. Књиге се дарују поводом школских свечаности, промоција и
књижевних вечери одржаних у школи. Све чешће се дарује и књижна
заоставштина. Тако, породица Љубице Ножице, бившег професора Ваљевске
гимназије, даровала је више од 500 књига из заоставштине коју је она вредно
стварала. Од дарованих књига 217 је ушло у фонд школске библиотеке, а
остале су прослеђене Матичној библиотеци Ваљево. Значајнији поклон у
књигама учинила је и породица Николе Делића са око 90 књижних јединица
(књиге и часописи), затим Градска библиотека Лајковац даровала је школској
библиотеци сабрана дела Радована Белог Марковића у 13 томова, а Издавачка
кућа Клио поводом представљања пројекта Интернест даровала је 10 књига из
своје најновије продукције. Дародавци су били и СКЗ у више наврата, проф.
Радован Марјановић, проф. Биљана Јаневска, проф. Јелена Деспотовић,
Задужбина „Десанка Максимовић“ и други. Дародавцима у име садашњих и
будућих корисника дарованих књига изражавамо захвалност.
Смештај и чување библиотечког материјала је деценијски проблем.
Постојећи простор и број полица је недовољан за смештај фонда па се
годинама размишља о изградњи или доградњи нових просторија и
надзиђивању постојећих полица, али због недостатка средстава то још није
учињено. У наредном периоду би било неопходно урадити нешто више на
решавању овог проблема.
Школа је претплаћена на десетак наслова педагошких и стручних
листова и часописа. О приспелим бројевима и садржају у њима, библиотекар
даје редовно информацију на огласној табли школе и усменим саопштавањем
заинтересованима. Часописи и листови се одлажу у читаоничком простору и у
слободном су приступу.
•
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На читање ван библиотеке изда се око тридесет књига дневно што
чини ову библиотеку најкоришћенијом специјализованом библиотеком у
граду. Коришћење Референсне збирке и часописа је свакодневно и у
слободном приступу, а пошто се овај део фонда у принципу не даје на
коришћење ван школе то се о његовом коришћењу не води евиденција.
Потребе и интересовања наших ученика за литературом и по
бројности и по суптилности тема често превазилазе могућности наше
библиотеке. Велика помоћ су умрежени рачунари и могућност коришћења
интернета у библиотеци. Истраживачка станица у Петници преко своје
претплате омогућила је ученицима и професорима наше школе приступ и
коришћење ЕBSCO базу података. Приступ најзначајнијим светским
часописима омогућава да се прати знање науке и струке још у току његовог
настајања. Слободан приступ рачунарима у библиотеци од изузетног значаја
је и за обуку ученика за њихово коришћење.
Посебан програм образовно-васпитног рада библиотекара обухватио
је следеће садржаје: упознавање ученика са организацијом и радом
библиотеке, затим са библиотечким каталозима (формирање и коришћење),
обука за коришћење приручне литературе, претраживање секундарних извора
знања, израда библиографија, прикупљање, обрада и употреба стручних и
научних података и информација, уопште, обука ученика за овладавање
техникама и методама интелектуалног рада.
У библиотеци су, уз коришћење библиотечких фондова, одржани и
бројни часови из разних наставних области (српског и страних језика, ликовне
уметности), затим, састанци секција, пробе рецитатора, припреме позоришних
представа, консултативна настава, семинари, састанци актива и комисија и
други мањи скупови.
Јован Племић, професор

МЕДИЈАТЕКАР
Школска медијатека има за циљ унапређивање облика и метода
образовно-васпитног рада у школи. Основни задатак школске медијатеке је да
набавља, обрађује и даје на коришћење медијатечки материјал ради
остваривања циљева и задатака средњег образовања, као и да оспособи један
број ученика да могу самостално да користе поједина аудио-визуелна средства.
У току ове школске године медијатека је радила у својој просторији
која је за то и намењена. Медијатека сада има оптималне услове за рад и
опремљена је тако да задовољава нормативе. У медијатеци је постављена
интерактивна табла што је осавременило и побољшало рад ученика и
професора. Већина професора је завршила обуку за рад на интерактивној
табли и успешно је примењује у настави. Школска медијатека је као и остали
кабинети прикључена на интернет што ђаци редовно користе у настави.
Велики број часова уз коришћење медијатечког материјала, одржан је
и у кабинету ликовне уметности, који је у току ове школске године
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освремењен са новим видео пројектором. Осавремењени су и кабинети
страних језика, физике и кабинет музичке уметности. Сва догађања у школи
су забележена дигиталним фото апаратом или дигиталном камером. Велику
помоћ у снимању свих догађаја у школи, медијатека је имала од професора
хемије Момира Станојевића и ученика, чланова фото секције школе.
У току ове школске године медијатеку су користили професори из
скоро свих предмета а највише из предмета: српски језик, географија,
биологија, историја, страни језици.Укључивањем у рад интерактивне табле и
професори математике, физике, хемије редовно користе медијатеку у свом раду.
Медијатека је остварила сарадњу са више установа у граду а посебно
са Културним центром, Матичном библиотеком, Модерном галеријом,
Истраживачком станицом Петница.
Медијатекар школе је наставио и у школској 2013-14. години са
сређивањем фото архиве Ваљевске гимназије. До сада је скенирано и
обрађено око десет хиљада фотографија, што представља огромно богатство
школске архиве, документацију која сведочи о историјату школе, животу,
раду и активностима ученика и професора, али и читавог града, јер је
Гимназија била увек центар образовних и културних активности у Ваљеву.
На позив Удружења Ваљеваца у Београду, поводом обележавања
шездесетогодишњице њиховог рада и постојања, 15. фебруара 2014. године
медијатекар школе је одржао презентацију под називом „Први век Ваљевске
гимназије у фотографији“ и том приликом приказао 118 фотографија из
периода од 8. новембра 1870. до 21. новембра 1970. године. Препуна сала
Удружења је са одушевљењем пратила презентацију, реаговали су врло
емотивно, јер је у публици било Ваљеваца који су одавно отишли из нашег
града, препознали су на фотографијама своје родитеље, пријатеље, неколицина
њих и своју генерацију, сећали се неких места из Ваљева и околине где су
проводили дане своје младости. Како је презентација била веома успешна
уследио је позив Удружења Ваљеваца да се презентација понови у мају 2014.
године. Међутим, због поплава и ванредног стања које је уследило, поновни
сусрет са Ваљевцима у Београду заказан је за јесен 2014. године.
Поводом стогодишњице освећења темеља Ваљевске гимназије, 21.
марта 2014. године медијатекар је приказао презентацију за ваљевску
публику. Окупили су се бивши и садашњи гимназијалци, професори и
пензионери школе, посленици културе, новинари и пријатељи школе. Имали
су прилику да виде дорађену и проширену презентацију о првом веку наше
школе. И опет је све било пуно емоција, успомена и позитивних коментара.
У мају и јуну 2014. године медијатекар школе је приказао скраћене
верзије ове презентације бившим ученицима Ваљевске гимназије, који су ове
године славили 40, 50 и 55 година од матурирања. Одабир фотографија и
материјала био је урађен за сваку генерацију посебно, примерено догађајима, који
су обележили њихово школовање. Било је и суза и смеха, а одушевљење свих
потврђује да са овом врстом рада треба наставити, довршити започети посао, а
као круна свега било би објављивање фото-монографије о Ваљевској гимназији.
Миливоје Милинковић, медијатекар
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
,,Тајна живота је у уметности.”
Волтер
Ваљевска гимназија већ 144 године сабира у себи плодове
талентованих генерација, ослушкујући дух града и времена у коме представља
културно језгро, које својим знањем и умећем из године у годину богате њени
ученици. Негујући дух стваралаштва и обилато га нудећи на дар својим
суграђанима, а и шире, преноси тако диљем света слово о Гимназији.
Својим широко отвореним вратима удомљује оне који су себе
подарили музи уметности и лепоти. Свима који досегну небо лепотом песничке
речи и исписују свој траг у многим часописима, књигама или на позорници.
Осликавају свет маште и боје их неомеђеним младалачким визијама.
Млади природњаци креативност и стваралаштво плоде и развијају у
истраживачким подухватима желећи да проникну у тајну света загледани у
дубину земље или у висине неба. Њима се придружују и трагаоци у
лавиринтима људске душе и у тајнама света око себе.
Полазећи од талента ученика и њихових интересовања, Ваљевска
гимназија нуди разноврсне ваннаставне активности. Ове школске године
поред рада 26 секција, организована је и припремна настава из (српског језика
и књижевности, математике, биологије, психологије), факултативна настава
(шпански језик) и додатна настава (15 предмета).
У оквиру ваннаставних активности реализоване су екскурзије (VII
разред, III и IV година), једнодневни излети (Сајам књига, посете, музеји,
позоришне представе, концерти, опере у Београду и Новом Саду као и
спортски дан у Петници).
Ваннаставне активности усмеравају и унапређују рад талентованих
ученика, мотивишу их да развију такмичарски дух али и дух заједништва, при
чему се ученици међусобно боље упознају и тако лакше проналазе своје место
на путу ка задатим циљевима.
Неисцрпни извор младалачких надахнућа, подстакнут жељом за
истраживањем и новинама, вођен руком професора-прегаоца, подиже њихове
таленте у висине, у којим се рађа успех на свим пољима.
О томе сведоче многобројне награде и признања која су ученици
освојили у току ове године.
Анђелка Видаковић Цвркотић, професор
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
,,Уметност је савршенство природе. Природа је изградила један,
а уметност други свет.”
Браун
Литерарна секција Ваљевске гимназије „Десанка Максимовић“ током
школске године настојала је да развија ученичке креативне способности у
активном односу према књизи и писаној речи. У оквиру рада секције
организоване су радионице Креативног писања које су водили некадашњи
гимназијалац Стеван Јевтић, професорка Милена Милисављевић и чланови
литерарне секције. Полазници су се опробали у писању хаику поезије, кратке
приче, лирских записа, драмских текстова, критичких приказа књижевних
дела, филмова и позорипних представа. На часу организованом преко скајпа о
значају подстицања ученика у немачим школама да пишу кратку причу
говорила је из Бремена Ирина Станишић II-2, ученица која је на
једногодишњем школовању у Немачкој.

Изложба Литерарне секције
Посебна пажња била је посвећена пројекту Интернет и књижевност
којим је руководила ученица Милица Машић IV-5. Трагала је за најбољим
сајтовима који приближавају наставу књижевности садржајима са интернета.
Резултате свог истраживања представљала је неколико пута током школске
године члановима секције и ученицима школе.
Млади литерарци посетили су Сајам књига у Београду, Српско
народно позориште у Новом Саду, Галерију Матице српске. Као организатори
и полазници радионице посвећене писању 22. новембра 2013. г.
Присуствовали су финалном проглашењу победника у оквиру пројекта
Литерарни онлајн инкубатор. То је јединствен пројекат који се реализује у
сарадњи са Министарством омладине и спорта (facebook.co /LiterarniOnline
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INKubator). Осмишљен је да младима омогући креативни развој на пољу
литерарног стваралаштва кроз коришћење модерних канала комуникације –
интернета, апликација и друштвених мрежа. Радионицу је водио писац Павле
Зелић који је поклонио школској библиотеци свој роман Пешчана хроника.
Представници секције пратили су и представљање књиге професора Радивоја
Микића Прича и мит о свету, огледи о прози Радована Белог Марковића,
програм Српска књижевна задруга и Његош у коме су учествовали професор
Мило Ломпар и књижевник
Драган Лакићевић, програм
Дарови Вукове задужбине у
градској библиотеци, представљање књиге Таи Горана
Гоцића, довитника НИН-ове
награде, вече са писцем
Милетом
Продановићем.
Били су укључени и у креативни фестивал Интернест
пишући на тему Саосећајно
слушање. Радови су објављени на блогу. Представници секције као чланови
ученичког жирија читали су
збирке поезије које су пристигле на Поетски конкурс
„Десанка
Максимовић“.
Приредили су изложбу збирки поезије са запажањима
читалаца. Били су укључени
у програме ваљевске културне мреже.
Добитници награда на Републичком конкурсу
Комбиновањем колективног, групног и индивидуалног рада настојало
се да се литерарна секција повеже са наставним садржајима из језика и језичке
културе као и са географском секцијом кроз заједнички пројекат Путовање
путописом који је представљен у јуну у Свечаној сали школе.
И ове школске године млади ствараоци били су веома запажени на
многим литерарним конкурсима. Међу награђеним средњошколцима и
студентима из целе Србије за писање литерарних радова на тему Косово и
Метохија биле су Марија Јовановић IV-7, којој је додељена друга републичка
награда и Верица Михаиловић IV-7, чија је поезија вреднована равноправном
републичком наградом. Награђене ученице биле су полазнице семинара „Лепа
реч – гвоздена врата отвара“ одржаног од 15. до 18. августа 2013. г. у
манастиру Милешева. Победници ваљевског литерарног средњошколског
конкурса који је расписао часопис Акт су Верица Михаиловић IV-7, Никола
Тодоровић IV-6 и Јелена Марковић III-1.
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Учесници републичког конкурса за најбољи писмени задатак на тему
Јован Скерлић као књижевни критичар и историчар књижевности Друштва за
српски језик Србије, Министарства просвете и Филолошког факултета у
Београду су Марија Глишић, IV-5 и Никола Тодоровић IV-6. Никола је био
учесник конкурса за награду Млади Дис. Сара Јовановић II-5 учествовала je
на конкурсу Идућ учи у векове гледа Задужбине „Доситеј Обрадовић“.
На републичком конкурсу који је расписао Центар за културу
„Сирмијум арт“ из Сремске Митровице награђена је поезија Тијане Радовановић
III-1. Песме су објављене у Зборнику фестивала. На тај начин освојила је учешћа
на Међународном фестивалу поезије младих Машта и снови који је организован
22. маја 2014. у Сремској Митровици. На конкурс у Сремској Митровици послати
су и радови Марије Стефановић II-4, Јелене Јеремић IV-7, Верице Михаиловић
IV-7, Немање Живковића IV-4, и Немање Цветановића IV-5. Ови ученици били су
учесници и конкурса Вуково звоно. На 46. Фестивалу поезије младих у Врбасу
песме Тијане Радовановић, најмлађег учесника фестивала, ушле у ужи избор за
победнички циклус и биће део збирке коју чини десет необјављених песама
аутора у категорији до 27 година. Рад Саре Ђурђевић Мој највећи успех награђен
је на конкурсу који расписује Комитет за међународну сарадњу студената
медицине и удружења Млади за Србију у оквиру пројекта Преокрени се. На
Поетском конкурсу „Десанка Максимовић“ збиркама поезије учествовли су
Јелена Јеремић IV-7, Никола Тодоровић IV-7 и Верица Михаиловић IV-7 која је
изабрана за финалисту конкурса.
Републички литерарни конкурс поводом 150 година од смрти Вука
Стефановића Караџића Вукове задужбине и Друштва за српски језик и
књижевност Србије донео је две републичке награде Ваљевској гимназији.
Прва награда додељена је Марку Тодоровићу II-6 (ментор Вера Ваш), а трећа
награда Андријани Чарапић II-5 (ментор Милена Милисављевић). Жири је
био у саставу: проф. др Зона Мркаљ, проф. др Зорица Несторовић и проф. др
Бошко Сувајџић. Награђени радови ће бити објављени у „Даници за младе“ за
2015. годину, коју издаје Вукова задужбина.
У мају, поводом Десанкиних дана, приређена је покретна изложба
литерарне секције у холу школе којом су представљене активности секције од
почетка школске године. Изради паноа придружили су се и гости из
Карловачке гимназије избором поезије. Сваки посетилац могао је да обогати
паное својим писањем, разменом утисака, препоруком за читање, избором и
предлогом тема за писмене задатке. Литерарци су посетили и изложбу
посвећену Добрици Ћосићу приређену у Градској библиотеци.
Радови чланова секције објављени су у часопису Акт, Алманаху
литераре секције и школском листу Гимназијалац.
Са жељом да млади ствараоци и током летњег распуста наставе
развијање доброг стила, неговање књижевног укуса и активног односа према
књизи, литерарна секција позива заинтересоване ученике да се прикључе
пројекту Путовање путописом.
Милена Милисављевић, професор
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ДЕСАНКИНИ ДАНИ
Манифестација „Десанкини дани“, која се традиционално одржава 15. и
16. маја у знак сећања на највећу поетесу српског песништва, ове године је због
поплава које су погодиле нашу земљу, одржана 10. и 11. јуна у нашој школи.
Овогодишњем 21. финалу Поетског конкурса „Десанка Максимовић“,
чију организацију потписују Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга,
присуствовао је и министар просвете, науке и технолошког развоја, др Срђан
Вербић. Снагом и лепотом своје интерпретације песме „Девојачки демон“
Мирјане Митровић, књижевно вече је отворила Ирина Марјановић, наша
награђена ученица на овогодишњој Републичкој смотри рецитатора. Посебна
захвалност исказана је песнику Петру Пајићу, дугогодишњем члану жирија и
лауреату овогодишње награде за песничко дело „Десанка Максимовић“. Стихове
његове песме „Србија“ говорио је Вук Ђедовић, члан рецитаторске секције.

Финале Поетског конкурса
У првом делу вечери, председник жирија, песник и главни уредник
СКЗ, представио је збирку песама „Буђење Маргарите“, ауторке Нине Петров,
победнице прошлогодишњег Поетског конкурса. После неколико прочитаних
песама, младој песникињи је уручена и награда, штампана збирка песама, дар
Ваљевске гимназије и Српске књижевне задруге.
У другом делу књижевне вечери, представило нам се 14 овогодишњих
финалиста. Избор из своје поезије читали су Петар Бачанин из Ниша, Марија
Вагнер из Београда, Урош Ђурковића из Београда, Јована Живановић из
Бијељине, Јован Јакић из Земуна, Дуња Карановић из Београда, Ирина Лакић из
Подгорице, Верица Михаиловић из Ваљева и Хелена Петровић из Београда.
Финалисти Филип Грујић из Новог Сада, Лидија Кордић из Котора, Данијел
Ристић из Београда, Елма Селими из Новог Пазара и Стефан Цвијић из Бања
Луке, били су спречени да присуствују овој књижевној вечери и са њиховом
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поезијом су нас упознали чланови рецитаторске секције наше школе: Марија
Стевановић, Филип Тимотић и Вук Ђедовић.
Програм су водили рецитатори Милица Ђурић и Никола Нинковић.
Жири у саставу: књижевник, песник и главни уредник СКЗ, Драган
Лакићевић, песник Петар Пајић и професор српског језика и књижевности
Ваљевске гимназије Вера Ваш, одлучили су да од 57 пристиглих збирки
средњошколаца из 27 градова Србије, Републике Српске и Црне Горе, њих 14
уђу у финале.
О овогодишњем конкурсу, пристиглим збиркама и раду жирија,
говорила је професорка Вера Ваш. Упознала је присутне и са одлуком жирија
да се од ове године, поред прве награде - штампане збирке песама, додељују и
два посебна признања. Ове године то су Признање за неговање класичних
културних вредности у савременој поезији и Признање за неговање српског
поетског језика ван Србије.
Мишљење жирија о литерарним аспектима, културној вредности и
трендовима у поезији наших младих песника, изнео је песник Петар Пајић.
Нагласио је да су књижевноуметнички домети поезије младих песника,
учесника 21. Поетског конкурса у потпуности оправдали очекивања.
Своје утиске, али и стручну реч о поезији овогодишњих финалиста,
као и одлуку о победничкој збирци песама саопштио је председник жирија
Драган Лакићевић.
За најбољу збирку 21. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
проглашена је збирка „Живот из кесице“ Хелене Петровић, ученице 4. разреда
Филолошке гимназије из Београда, која је на конкурс стигла под шифром
„Азазел“. Њена збирка ће бити штампана и промовисана на 22. Поетском
конкурсу, у мају 2015. године. Уручена су и новоустановљена признања:
Јован Јакић из Земуна је добио Признање за неговање класичних културних
вредности у савременој поезији, а Ирина Лакић из Подгорице Признање за
неговање српког поетског језика ван Србије.
Директор Ваљевске гимназије, др Војислав Андрић, уручио је
Верици Михаиловић награду из Фонда „Гордана Лазаревић“. Верица је
матуранткиња Ваљевске гимназије и овогодишња финалисткиња Поетског
конкурса „Десанка Максимовић“.Награде и дипломе су уручене и свим
финалистима овогодишњег конкурса.
Сутрадан, 11. јуна, на платоу испред Ваљевске гимназије одржан је
Поетски час где су рецитатори наше школе и ОШ „Десанка Максимовић“
говорили Десанкине стихове, а победница конкурса, Хелена Петровић,
говорила је стихове из своје награђене збирке. Затим су песници, финалисти и
њихови професори, са ученицима и професорима Ваљевске гимназије, у
Бранковини присуствовали уметничком програму и додели награде „Десанка
Максимовић“ за укупно песничко дело, песнику Петру Пајићу.
Вера Ваш, професор
Биљана Ерчић, професор
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
И реч, и стих, и звук! Интерпретација, емоција, глас! Даровитост и таленат.
И љубав. Много љубави према зналачки одабраној, младом душом доживљеној и
искреним срцем казаној речи коју најдубљим морањем својим, осмисли песник... То
су РЕЦИТАТОРИ Ваљевске гимназије! То су и њихове професорке које су,
подстакнуте истинском оданошћу рецитатора према уметничком казивању стихова,
увек ту да подрже, подстакну и надграде њихове таленте.

Наши рецитатори
Програм свечаног пријема првака, Свечана седница поводом Дана
школе, Светосавска академија, финално вече Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“, поетски час на Тргу песништва, откривање спомен-плоче
погинулим гимназијалцима, завршна матурска и завршна школска свечаност,
сусрети генерација, књижевне вечери и промоције, градске манифестације –
само су део програма у којима рецитатори школе редовно и успешно
учествују. Ове школске године, сценарија за већину ових програма осмислила
је и написала професор Анђелка Видаковић Цвркотић.
Круну љубави према рецитовању представљају такмичења. Већ дуги низ
година, наша школа има победнике Републичке смотре у рецитовању
захваљујући упорном неговању лепоте говора. Са надареним ученицима је
годинама радила професор Драгица Хаџић, али и још увек ради, не штедећи своје
пензионерске дане, професор Светлана Дракул. На том путу, и у том раду, такође
годинама истрајава ментор свих овогодишњих такмичара, професор Вера Ваш.
И ове године, Ирина Марјановић је поновила прошлогодишњи успех и
песмом Девојачки демон Мирјане Митровић освојила 2. место на 46. Републичкој
смотри рецитатора, на којој је пласманом са Окружне смотре, учествовала и
Марија Арсић песмом Имела Марије Шимоковић. Треба истаћи да Колубарски
округ, према пропозицијама такмичења, може имати два своја представника на
Републичкој смотри. Та два представника су биле рецитаторке наше школе.
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Ваљевска гимназија је на Општинској смотри имала 13 такмичара, од
којих је Ирина Марјановић, као најбоља, освојила директан пласман на
Републичку смотру, а рецитатори: Марија Арсић, Марија Стефановић, Милица
Ђурић, Иван Бобовац, Александар Лукић, Јелена Јеремић, Вук Ђедовић, Надица
Мандић и Филип Тимотић су се пласирали на Окружну смотру рецитатора на
којој је, од укупно 18 такмичара, наша школа била заступљена са њих 10.
Новина у раду Рецитаторске секције је Вече рецитовања. Ове године,
у Свечаној сали школе, одржано је два пута, у априлу и мају 2014, оба пута уз
учешће чланова Музичке секције: Наде Лукић, Јане Здравковић, Бојана
Ђорђевића, Лазара Бранковића и Уроша Урошевића. У априлу су као гошће, у
програму учествовале и рецитаторке Економске школе.
Александар Лукић је песмом Црњански Бошка Сувајџића учествовао у
програму свечаног отварања Књижевне олимпијаде у Сремским Карловцима.
Осим већ поменутих рецитатора, чланови секције, такмичари и
учесници наведених програма су и Драгица Томашевић, Софија Симић, Тања
Савић, Јелисавета Новаковић, Никола Вујачић, Алекса Ђурђевић, Ања
Радовановић, Јана Секулић, Лука Ђорђевић, Љубица Штрбац, Никола
Нинковић, Вукашин Станојловић и Матеја Манојловић.
Секцију води и такмичаре припрема професор Вера Ваш.
Вера Ваш, професор

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
„Истина је да начин на који мислим одређује начин на који ћу писати, али и
начин мог писања одређује начин на који ћу о том писању мислити. Како га
искуство непрестано редемолира, важи он једино сада и једино за себе.”
Б. Пекић
И ова школска година била је успешна за чланове новинарске секције.
Два листа „Гимназијлац“ објављена су захваљујући активном раду чланова који
су пропратили културне, образовне, уметничке и спортске манифестације у
школи, граду, а и шире. Пријатни су били сусрети са вршњацима, професорима,
спортистима, а посебно се истичу разговори са гостима из Карловачке
гимназије које су ученици специјализованог филолошког одељења од првог до
четвртог разреда угостили током маја ове школске године.
Као и претходног и овог септембра, редакција „Гимназијалца“ послала је
прошлогодишња издања на конкурс за најуспешније листове и часописе који је
расписало Друштво за српски језик и књижевност Србије и часопис „Свет речи“.
У оквиру Републичког семинара за професоре српског језика и књижевности које
такође организује Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство
просветe и науке Републике Србије и Филолошки факултет у Београду,
организована је свечана додела награда најуспешнијим школским листовима и
часописима Србије. Листу „Гимназијалац“, додељена је друга републичка награда
у виду дипломе и књига које је примила Милена Милисављевић, професор
српског језика и књижевности. То је уједно потврда креативности, самосталности,
вредног рада и и жеље наших младих новинара да стварају и покажу свој таленат.
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Од ове школске године у уредништво часописа укључени су и
ученици прве генерације седмог разреда ученика обдарених за математику
који уређују насловну страну. Велику захвалност дугујемо матурантима
Милици Мaшић IV-5, Јелисавети Новаковић IV-4 и Николи Тодоровићу IV-6
који су са нама били све време школовања у Ваљевској гимназији, а који су
своја искуства пренели млађим члановима подржавши их у даљем
самосталном раду.
Традиционално одржавање Дечије недеље у октобру месецу
пропратиле су између осталог, матуранткиње Јелисавета Новаковић IV-4,
Милица Обрадовић IV-5 и Mилица Ракић IV-5 које су потом о
најзанимљивијим дешавањима говориле у емисији „Гимназијалке“ коју су
снимиле на Радио Ваљеву.
Сара Ђурђевић III-3, уредник „Гимназијалца“ учествовала је прошлог
лета у пројекту „Млади у граду“ тако да од ове школске године пише и
припрема текстове који се објављују у оквиру сајта www.ugradu.info. Једна од
идеја која је том приликом покренута јесте да се направи изложба радова
чланова секције који су своји радом ангажовани у новинарству не само у
школи него и шире.
Координатор секције ове школске године била је Круна Глушац,
професор српског језика и књижевности док је уредништво листа поверено
Данијели Голубовић, такође професору српског језика и књижевности.
Тежећи бољем и лепшем са жељом да лист ученика Ваљевске
гимназије буде веза са стварношћу, да га осмишљавају наши ђаци и да буде
израз онога што ова школа заиста јесте, позивамо све заинтересоване ученике
да нам се придруже и дају своје идеје.
Круна Глушац, професор

ДРАМСКИ СТУДИО
,,Свога талента достојан је онај ко га свакодневно осваја.”
Јермилов
Ове школске године, Драмски студио је представом „Ђачки батаљон“
дао свој допринос програмима обележавања 100. годишњице Колубарске
битке, а истовремено је, њеном премијером, прослављен и Дан школе, у
новембру 2013. године.
Коришћени су поетски, прозни и драмски текстови Десанке
Максимовић, Миладина Шеварлића, Љубомира Симовића, Светлане Велмар
Јанковић, Биљане Србљановић, Душана Ковачевића, Добрице Ћосића, Жарка
Команина, Борислава Михаиловића, Михиза, Петра Пајића и Бране
Петровића. То је била и својеврсна прилика да се ученици упознају са
текстовима српске драмске литературе, како класичне, тако и савремене и
тако добију нова сазнања о српској културној и националној историји.
Усудили смо се на овај драмски изазов да бисмо кроз причу о страдању
младих у тзв. ђачким батаљонима који прате историју свих наших ратова и
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атентата, утичући тако на судбину Србије и српског народа, указали на
свевременске трагедије украдених права на младост.
После
прошлогодишње,
изизетно
успешне
авантуре
по
приповедачком опусу Лазе Лазаревића, ово је била нова прилика да се
сагледају и разумеју душевни ломови младих људи у временима јаких
друштвених, историјских и политичких превирања.
Осим за Дан школе, представа ја изведена за ученике школе, родитеље,
грађане Ваљева, ученике ваљевских средњих и виших разреда основних школа,
још седам пута. Део представе је изведен у програму прославе Дана Ваљева.

Ђачки батаљон
Селектор 18. Позоришних сусрета гимназија у Крагујевцу је представу
делегирао за такмичарски део. Наступили смо 30. марта 2014. пред препуном
салом најстаријег у Србији, Српског књажевског театра „Јоаким Вујић“,
изазвали овације публике и добили изванредне критике. Жири, састављен од
(само) бивших крагујевачких гимназијалаца, сада младих професионалних
глумаца и редитеља, међутим, није имао слуха да препозна једну сложену и
захтевну представу у чијој је реализацији учествовао глумачки ансамбл који
броји 26 глумаца при чему свако од њих, играјући две или више улога, држи
пажњу публике пуних 100 минута. Награде нисмо добили, али објављене
критике и утисци крагујевачке, захтевне и неговане позоришне публике, заувек
обавезују: „Представа је одлична, глумци феноменални, костими „у времену“
(Е.М, ученица); „Присуствовали смо спектаклу. На сцени су се, невероватном
брзином, смењивале најбитније историјске личности у мрачној српској
историји. Невероватна глума младих гимназијалаца из Ваљева је доказала да
смо сами себи били највећи непријатељи, тргла је и подигла на ноге публику у
сали. Оставила је потпуни тајац...“ (Н. Аксентијевић, позоришни критичар)
Избор и драматуршка обрада текстова за представу „Ђачки батаљон“
припада Мирославу Трифуновићу и професорима Актива за српски језик,
режију потписује Мирослав Трифуновић, визуелни идентитет представе је
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заслуга Душана Арсенића, сонгове је компоновао Воја Милутиновић. Остали
чланови техничке екипе су: Јована Вујић, асистент редитеља; Алекса Атић,
вођа технике, Ана Пејдић, шминкер; Богдан Арсенић, видео материјал; Петар
Јанковић, видео мајстор; Александар Рајичић, светло мајстор; Страхиња
Васић, тон мајстор и Ивана Вујић и Наташа Перић, реквизита. Избор костима
и сценографије су колективни. Глумачку екипу, у савршеном садејству
колективне игре, чинили су: Растко Радојичић,Саша Милићевић Јована
Јанковић, Лазар Марковић, Иван Бобовац, Исидора Саватић, Ивона Лескур,
Тамара Милошевић, Марко Аћимовић, Богдан Арсенић, Марија Арсић, Ђорђе
Марковић, Јана Секулић, Марија Стефановић, Ирина Марјановић, Јанко
Вишић, Арсен Рабреновић, Јана Здравковић, Лара Милановић, Сара
Петровић, Марија Милиновић, Лазар Бранковић, Нађа Мандић, Ања
Радовановић, Вељко Николић, Владимир Павловић, Јана Поповић, Петар
Марковић и Урош Урошевић.
Представа је реализована у самосталној продукцији Ваљевске
гимназије, продуцент је Радиша Ковачевић, а организатор представе Вера
Ваш. Посебно се захваљујемо Градском позоришту „Абрашевић“ и Центру за
културу „Ваљево“, без чије помоћи не бисмо могли успешно да осмислимо и
реализујемо извођења представе.
Чланови Драмског студија су, по сценарију, драматуршкој обради и
режији професора Анђелке Видаковић Цвркотић извели драмски игроказ
„Нека ти крст буде чувар“ поводом прославе Савиндана, у Центру за културу
за грађанство, и у школи за ученике, професоре и раднике школе.
Руководилац Драмског студија,
Вера Ваш, професор

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
,,Боље је што не знати, него наопако и зло знати.”
Д. Обрадовић
Као и претходних година, и ове су чланови секције спремно
закорачили у нове походе. Нови млади нараштај, саткан од наших првака, радо
се придружио старим, искусним зналцима ове секције, ученицима четвртог
разреда филолошког одељења. Тако обогаћени, већ у септембру, сачинили смо
план и програм препун садржаја које смо током године и реализовали.
На дан писмености, 8. септембра 2013. године, чланови секције
спровели су анкету на подручју града Ваљева како би обележили тај дан.
Испитаницима, у просеку старим тридесет година, постављена су четири
питања. Анкета је била затвореног типа, те су они на питања одговарали са
ДА и НЕ. Циљ овог истраживања био је да се утврди заступљеност латинице у
односу на ћирилицу.
Поводом дана писмености, у ђачком клубу Ваљевске гимназије,
постављен је пано којим су ученици позвани да на простору предвиђеном за
потписивање дају свој допринос све већој употреби ћириличног писма. Ученице
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четвртог разреда специјализованог филолошког смера, које су осмислиле ову
акцију, желеле су да провере заступљеност оба писма српског језика.
Такође су поводом Дана писмености анкетирани ученици наше школе
како бисмо утврдили ниво писмености. У анкети је учествовало једно одељење
првог разреда друштвено-језичког смера и једно одељење четвртог разреда
природно-математичког смера. Овакав узорак био је потребан да би се увидела
разлика у познавању матерњег и енглеског језика код ученика два различита
смера, од којих један више изучава друштвене, а други природне науке.
Чланови лингвистичке секције у овој школској години проучавали су
комуникацију на фејсбуку ученика Ваљевске гимназије. Језик најпопуларније
друштвене мреже на свету одликује се специфичностима на ортографском,
лексичком и граматичком плану. Констатовали смо важне измене
ортографског стандарда, тј. најчешће писање речи малим словима,
изостављање знакова интерпункције, непрописно спајање и растављање речи,
као и њихово скраћивање. Такође смо закључили да елизија и акроними
доприносе у значајној мери језичкој економији, која најјачи степен
експресивности постиже невербалним симболима, графичким знацима,
емотиконима и смајлијима. Симболиком се комуникација не само допуњује,
већ се врло често вербални код супституише графијским скицама сачињеним
од звездица, интерпункцијских и других знакова.
Јелисавета Новаковић и Жељка Ранковић, ученице четвртог разреда
филолошког одељења, посебно су се истакле у раду лингвистичке секције. У
овој школској години свесрдно су окупљале чланове секције подстичући их
на стваралачке подухвате за такмичење лингвистичких секција.
И ове школске године обележен је Дан језика. Ученици наше школе
присуствовали су угледном часу Жаргон као лингвистичко – социолошка
појава који је реализовало одељење IV-4 са професорком социологије
Јованком Божић и професорком српског језика Миленом Петровић.
Чланови лингвистичке секције учествовали су у припреми и издању
свих школских публикација, посебно у лекторском и коректорском делу.
Милена Петровић, професор

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
,,Са сваким језиком што га научиш
ослобађаш у себи по један до тад спутани дух.”
Рокерт
У протеклој школској години секција је радила у више група, окупљајући
ученике свих разреда. Секцију су водили сви професори немачког језика.
Ученици I-5, II-4, II-6, IV-2, IV-4 и IV-7 су ове године учествовали у
припреми и извођењу Приредбе на страним језицима.
Чланови секције су били ангажовани и приликом превођења текстова за
Преводилачке свеске. Имали смо част да угостимо амбасадора Немачке,
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господина Вилхелма Хајнца који је током посете нашој школи уживао у програму
на немачком језику и притом исказао велико задовољство креативношћу и
високим нивоом показаног знања немачког језика ученика Ваљевске гимназије.
Сарадња са Гете институтом наставила се и интензивирала у
протеклом периоду. У оквиру PASCH-пројекта добили смо две стипендије
које ће омогућити нашим ученицима да похађају летњи семинар у трајању од
двадесет дана у Немачкој, ради усавршавања језика али и дружења са
младима из целог света, који такође припадају овим партнерским школама.
Добитнице стипендија су ученице Мина Муњић II-4 и Милица Радојичић II-7.

Програм на немачком језику
Професори немачког језика један део своје активности су усмерили ка
припреми и реализацији испита Фит А1, А2, које Гете институт у Београду
организује бесплатно за ученике наше школе. Сви пријављени ученици положили
су испит и стекли дипломе које ће им бити од користи у даљем школовању.
У оквиру пројекта Двојезичне наставе наши професори похађају курс
немачког језика који води Драгица Грачанин, професор немачког језика за
ниво Б2 и професорке Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић за ниво Б1.
Кабинет је опремљен интерактивном таблом која доприноси бољој и
комплекснијој настави немачког језика.
У току године ученици првог разреда су учествовали у видеопројекту Гете института „Каравани у будућности“. Два ученика наше школе
су се изборила за учешће на интернационалном летњем кампу у Турској.
Ученици Ана Грачанин, I-7 и Бошко Јоцић, I-2 ће са професорком Катарином
Мирковић и још 160 ученика из 12 земаља Европе боравити у Истанбулу у
периоду од 10.VIII - 22.VIII 2014. Учествоваће у многим тематски различитим
радионицама на немачком језику.
Још једном су наши ученици уз велику и перманентну подршку
својих професорки немачког језика исказали своју креативност и маштовитост
на немачком језику.
Професори немачког језика
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СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Чланови секције за француски и латински језик са својим
професорима припремали су текстове за Преводилачке свеске, часопис
Полиглоту и учествовали на Приредби на страним језицима.
И ове школске године ученици који уче француски могли су да
полажу у свом граду и својој школи међународни испит DELF. Професорке
француског језика Биљана Маринковић и Бранкица Перић су припремале 35
ученика који су 22.02. полагали овај испит за нивое A2, B1 и B2. Крајем
априла су стигли резултати и сви ученици су успешно положили испит и
стекли међународну диплому.

Учесници такмичења из латинског језика
Добра сарадња са Француским институтом и Амбасадом Француске
се наставља. У новембру 2013. имали смо изузетну част да угостимо
амбасадора Француске у Србији, Његову Екселенцију Франсоа Гзавије
Дениоа, министра просвете Томислава Јовановића, директора Француског
института Жан-Лик Гоеснера и аташеа за француски језик Фабрис Петоа. Том
приликом је званично отворено двојезично одељење, а прва генерација је
почела са наставом у септембру 2013. Том приликом ученици наше школе су
кроз песму, рецитацију и скечеве показали своје знање француског језика, а
похвале наших гостију нису изостале.
Представница француског Института и координаторка двојезичних
одељења у Србији Елизабет Жуен је 20. маја посетила нашу гимназију,
одржала промоцију двојезичног одељења заинтересованим ученицима
основних школа и радионицу ученицима, који похађају наставу из појединих
предмета на француском.
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Француски Институт из Београда је препоручио нашу школу за
учешће у пројекту Генерација 14-18. Пројекат је посвећен прослави
стогодишњице првог светског рата. Идеја пројекта је да се открије колико
млади данас знају о великом рату и какав је њихов свакодневни живот,
имајући у виду да су њихови вршњаци пре сто година ратовали. Два ученика
наше школе су учествовала у пројекту, а за пројекат је био задужен Симон
Ламбер, фотограф из Париза, који је пет дана боравио у нашем граду и школи.
Актив професора француског и латинског језика

СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА
Ове године је у сарадњи са 45 матураната реализован пројекат „Време сазревања“.
Идеја је преузета из серијала документарне емисије „Доба зрелости“
Другог програма РТС, која је пратила „миленијумску“ генерацију матураната
београдских гимназија, која је снимана, на дан матурирања, 2001. Затим после
пет година, 2006. и након 10 година, 2011. Са намером да се испрати и у
следећим петогодишњим сусретима.
Жеља је била да се, применом ове замисли на овогодишњу
генерацију матураната Ваљевске гимназије, оствари корелација између
теорије и праксе. Тема је непосредно повезана са обрађиваним процесом
социјализације у оквиру социологије. О томе су, у току редовне наставе,
ученици већ стекли теоријско знање. Сада су могли, у процесу сопственог
сазревања, да и себе кроз искуствену димензију посматрају. А најважније
факторе тог процеса идентификују, опишу и објасне.
Садржај пројекта су чинили одговори ученика на пет постављених
питања. Матуранти су одговрали на питања која се односе на улогу и значај
школе у њиховом одрастању, свеукупни (економски, егзистенцијални,
технолошки, научни, уметнички, образовни) контекст своје средине, друштва и
глобалне заједнице. Изнели су своје погледе, ставове, планове, амбиције, свест
о сопственом свеукупном креативном потенцијалу и могућностима његовог
оваплоћења, Конкретизовали су своје визије о томе где виде себе за пет, десет
година и надаље, уколико имају јасну представу о своме месту и ситуирању у
временским, просторним и професионалним, али и приватним релацијама.
Питања из интервјуа:
•
Опиши, укратко, друштвени амбијент (на микро и макро плану) у
којем се одвијало твоје одрастање - процес социјализације.
•
Који су фактори условили да се развију твоје изразите способности,
интересовања, афинитети: сазнајни, уметнички, научни, спортски,
професионални?
•
Како би окарактериса(ла)о дух времена у којем полажеш матурски
испит, као потврду твоје зрелости?
•
Какви су ти планови и очекивања, сагледани кроз краткорочну (за пет
година) или дугорочну (за 10 и више година) временску димензију?
•
Шта желиш да оствариш и испуниш, као највиши смисао у животу,
на који начин и где видиш себе у будућности?
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Циљ пројекта је да се сагледавањем процеса сазревања младих, кроз
временске пресеке и уочавањем чинилаца који утичу на мењање и формирање
ставова, устврде потенцијали, снаге и мотиви личног ангажовања, као и да се
означе непосредни и посредни фактори друштвене средине који су имали
највећи утицај у том процесу.
Учесници пројекта су били матуранти Ваљевске гимназије (45
укупно), из сваког одељења по неколико, као репрезентативни представници
одељења, односно генерације 2010-2014. То су били ученици који су
пожелели и имали шта да кажу, пред оком камере која је трајно забележила
њихово сагледавање сопственог одрастања у прошлости, тренутку
матурирања, са погледом у будућност. Интервјуисани су пунолетни ученици,
уз информацију за родитеље о учешћу у пројекту.
Интервју је реализован у школи 23. и 29.V и 5. VI 2014. године. А
посебан колективни снимак са последњег школског часа (23. V 2014) и из
хотела „Гранд“, са матурске вечери 13.VI 2014. (кроз визуру културе одевања,
фризирања, исхране, плеса, забаве, фотографисања) да би се дочарао стил
живота, оно што им је у тим тренуцима било најважније, као рефлекс епохе у
којој је формирана и испољена њихова младост. Тако је „обредима прелаза“
комплетиран материјал, снимљених разговора из школског амбијента.
Разговор на исту тему је планиран и за пет, десет... година.
Пројекат су реализовали: мр Јованка Божић, професор социологије,
која је формулисала и постављала питања, матуранти који су давали одговоре
и Миливоје Милинковић, камерман, који је све разговоре снимио, као видео
запис и архивирао га у медијатеку на место важне документарне грађе.
Снимљени материјал има искључиво педагошку сврху и васпитно-образовну
стварносну оправданост, са својом, потоњом, историјском вредношћу.
Жељу да се пројекат реализује изразила је Јелисавета Новаковић, ученица
IV-4, која је заједно са професорком социологије пратила серијал и од које је добила
педагошку и фактичку подршку за остварење идеје, у окриљу Гимназије, уз
одобрење и заинтересованост директора школе др Војислава Андрића.
Мр Јованка Божић, професор социологије
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ДЕБАТНИ КЛУБ
Активности Дебатног клуба имају за циљ да код ученика развију и
негују критичко мишљење, аргументовану расправу, реторичке способности,
вештине, као и самопоуздање током јавног наступа. Поред јавних дебата
ученици су се на радионицама упознали са дебатним форматима, методама
истраживачког рада, принципима дискусије и конструктивне комуникације.
У оквиру Дечије недеље ученици су дебатовали на тему: „Држава
треба да усвоји стратегију о наталитету“. У дебати су учествовали ученици II–4:
Ђурђина Марић, Дајана Младеновић, Марија Стефановић и Сава Живановић и
ученици Економске школе.

Дебата „Држава треба да усвоји стратегију о наталитету“
Ове године смо учествовали на средњошколском дебатном турниру
30. новембра у Београду. Тема турнира била је „Држава треба да задржи
младе у земљи“. Нашу школу су представљале: Ђурђина Марић II-4, Мирена
Радојчић III-7 и Тијана Пантић II-1. Припреме наших и дебатера из осталих
београдских школа на самом туриниру водила је Гордана Аврамовић.
Дебатни клуб је значајно допринео активностима у оквиру пројекта
Интернест, кроз дискусије и групне дебате на тему: „Претерана употреба
савремене технологије утиче на смањење емпатије“. На овај начин су
дебатери заједно са осталим ученицима јавно представили истраживања из
књига „Интернет мозак“ Герија Смола и Гиги Ворган и „Психологија зла“
Сајмона Барона Коена.
И ове школске године трудили смо се да дебату као наставни метод
укључимо и у редован наставни процес. Поред наставе логике, филозофије,
грађанског васпитања где је то већ стална пракса, дебата се сада примењује и
у настави већине друштвених предмета.
Гордана Аврамовић, психолог
Мирослава Пантовић, професор филозофије
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СЕКЦИЈА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
У школској 2013-14. ученици четвртог разреда друштвеног смера су
учествовали у раду ове секције. Бавили смо се проблемима савременог
друштва, коренима тих проблема и решавању истих у оквиру етике и
савремене политике. Као основу за развој ових савремених недоумица, у
првом полугодишту смо се бавили анализом истих тема у оквиру антике и
модерног доба. Тако су ученици стицали шира знања о етици и политици од
Платона и Аристотела, до Волтера, Русоа, Хобса, Лока, Канта и Хегела.
У другом полугодишту смо се бавили утицајем ових идеја на
савремени свет 20. и 21. века, на развој либерализма, социјализма и фашизма
данас, као и механизме заштите слободе, права и дужности појединца у
савременом свету. Разматрали смо и примењену етику, моралне недоумице
које се рађају у оквиру правне праксе, медицинску етику и сличне, законом
различито регулисане теме, у различитим културама и деловима света.
Циљ секције је да ученици развијају критичко мишљење и да развију
способност да сами, из различитих углова сагледавају одређене проблеме и да
се оспособе да аргументовано бране своје ставове.
Ромина Николић, професор

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
Током школске године секција је имала низ гостујућих предавача,
бивших ученика наше школе који живе и раде у иностранству. Они су били
наши гости и уз занимљиве животне приче и фотографије покушали да нам
дочарају дух тих земаља. Организовано је и неколико стручних излета, посета
метеоролошкој станици, а највећи успех била је пројекција филма „Дубоко у
леду“ ученика првог разреда: Матеје Манојловића, Дејана Ђурашиновића,
Саре Лазаревић, Матије Цветановића и Настасије Димитријевић. Ученици су
на основу материјала, прикупљених из документарних емисија научних
канала направили аутентичну причу о животу људи и њиховој борби за
преживљавање у плеистоцену. Пројекција је одржана у априлу месецу у
Свечаној сали школе уз велику посећеност ученика и професора.
Бојана Којић и Лазар Ненадовић, руководиоци секције

СЕКЦИЈА ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
,,Где престаје говор, почиње музика.”
Хофман
Ове године музичка секција je окупила младе инструменталне
извођаче и певаче, који су у оквиру ваннаставне активности имали прилике да
развијају своје музичке способности како групно, тако и појединачно.
На традиционалној музичкој приредби „Распевана гимназија“ под
слоганом „Искористи слух за хуманитарни дух“, чланови секције представили
су се кроз поп и рок музику осамдесетих и деведесетих година.
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На овој манифестацији посебну пажњу привукли су чланови хорске
секције који су се на несвакидашњи начин представили публици легендарним
песмама „За милион година“ и „Another brick in the wall“.

Распевана гимназија
Хор је учествовао на прослави Дана школе, Светосавске академије,
Савиндана, као и завршној матурској свечаности. Посебну част имали су да
свечано увеличају откривање и освештавање спомен-плоче погинулим
ученицима и професорима Ваљевске гимназије током Другог светског рата.
Према програму рада секције ученици су имали прилике да посете
концерте озбиљне музике у извођењу различитих извођачких састава и
инструменталних солиста.
Горана Митровић, професор

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
,,Начинити једну слику исто је тако тешко као открити дијамант.”
Винсент Ван Гог
Сваке школске године се одвија рад са ликовном секцијом, где
ученици имају могућност да поред редовних часова истражују,
експериментишу и раде на откривању и потврди свог талента у овој области.
На овим часовима ученици имају слободнији приступ и мање су
спутани конвенцијама. Посебно су важни дијалози између ученика и ментора.
Рад у секцији је оријентисан ка новим медијима, идејама, процесима. На тај
начин се „померамо“ од академских класичних приступа ка савременим токовима.
У раду секције је учествовало десетак ученика.
мр Миломир Романовић, професор
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ФОТО-СЕКЦИЈА
,,Сликамо очима љубав, па нас стога могу оценити само очи љубави.”
Лесинг
Фото-секција Ваљевске гимназије је ове године на Дан школе
обележила свој први мали јубилеј. Протекло је тачно десет година од дана
када је основана - 23. XI 2003. године. Том приликом организована је
ретроспективна изложба најуспешнијих радова некадашњих и садашњих
чланова. Уз полазнике секције, на бини су се овога пута нашли и
представници свих институција културе и фотографије, чијим несебичним
покровитељством и сарадњом обилује претходних десет година рада.

Обележавање јубилеја Фото-секције
Мирослав Јеремић, дугогодишњи председник Фото-клуба Ваљево,
обратио се присутнима у име свих чланова, од којих су многи потпомогли рад
секције истрајним предавањима на пољу теорије фотографије и практичним
фотографским саветима. Јеремић је присутне подсетио и на бројна
такмичарска достигнућа, као и заједничку излагачку делатност. Руководилац
Омладинског одсека за фотографију Фото-клуба Ваљево, Ђорђе Ђоковић,
говорио је о важности педагошког рада у најранијим узрасним категоријама,
подсећајући нас да резултати које наши чланови постижу представљају
симбиозу заједничког прегалаштва. Публици се обратио и дугогодишњи
ваљевски хроничар Здравко Ранковић, уредник издавачког друштва Колубара
износећи сећања на дане у којима су ђаци и професори школе, знатно пре нас,
показивали слична интересовања, напоре и резултате.
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Под покровитељством школе организовани су интерни фото-конкурс
Слике са екскурзије и додела награда. Комисија, коју су сачињавали
фотографи: Мирослав Јеремић, Душан Јовановић и Ђорђе Ђоковић, одабрала
је најбоље радове у три категорије. У категоријама Портрет и Life награђена је
ученица Сара Ђурђевић III-3, у категорији Слике града награђен је ученик
Лазар Бранковић III-5.
И ове школске године одабрани су и награђени ученици са најбољим
стваралачким резултатима и посвећени радници. Специјалну награду понела је
Милица Танасковић ученица IV-3, за изузетно залагање у четворогодишњем раду,
посвећеност и спремност за укључивање у све облике групног рада, и изнад свега за
изванредне резултате на пољу фотографије. Поменућемо само оне најпрестижније:
2010. године, сребрна медаља на Међународном такмичењу фотографа у
Луксембургу, у категорији омладинаца, до шеснаест година; 2010. године, бронзана
медаља на Међународном такмичењу фотографа у Луксембургу, у категорији
омладинаца, до шеснаест година; 2012. године, у својству члана репрезентације
Србије, златна медаља на Фото-бијеналу у Шпанији, у категорији старијих
омладинаца, до двадесет и прве године; 2012. године, награда Француског
института. У десетогодишњој историји рада фото-секције, Милица Танасковић је
члан са најуспешнијим и најбројнијим одликовањима.
За предани рад и несебично преношење знања млађим категоријама
ученика, као и напор у презентацији рада и постигнућа секције похваљују се
ученици: Лазар Бранковић III-5, Сара Ђурђевић III-3 и Милица Обрадовић II-2.
Рад на проучавању теоријских постулата организовања кадра,
рефлексије светлости, као и примене фото-шопа у финалној обради
фотографије биле су примарне области у овој години рада. У улози предавача
угостили смо некадашњег награђиваног члана Фото-секције, Александра
Никићевића, који нам је говорио о дигитализацији фотографије. Руководилац
Омладинског одсека за фотографију Фото-клуба Ваљево, Ђорђе Ђоковић
помогао нам је стручним консултацијама у одабиру и обради такмичарског
материјала и одржао низ предавања везаних за структуру кадра и
манипулацију светлошћу. Љубазношћу Омладинског одсека за фотографију
Фото-клуба Ваљево, гимназијалци су имали прилику да оду и на фото-излет
Маглеш, који је имао за тему проучавање и структурирање облика макро
фотографије. И у овој школској години наш рад су несебично помогле, поред
поменутих институција и: Модерна галерија, Ваљево, Истраживачка станица
Петница и Фото-студио Поповић.
Наташа Кристић, професор
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СЕКЦИЈЕ ЗА КОШАРКУ, ОДБОЈКУ, СТОНИ ТЕНИС И
ПЛИВАЊЕ
У протеклој школској години секције су радиле од краја септембра
2013. године до марта 2014. године. У раду секција је учествовао велики број
ученика свих разреда. Поред технике, рађено је и на тактичкој припреми за
такмичења, где су наши ученици имали запажене резултате.
На градском првенству у пливању, које је одржано 11. IX 2013. године
у СРЦ „Петница“ и на коме је учествовало 7 основних и 4 средње градске
школе, укупно 169 ученика, постигнути су следећи резултати: у дисциплини
краул 1. место су заузели, свако у својој категорији, Милош Мијатовић III-2,
Алекса Ђурђевић VII-1 и Милица Ђурић II-2. У дисциплини прсно 2. место је
заузео Лука Глигоријевић II-5, а 1. место, у својој категорији, је заузела Анђела
Споладор I-1. У дисциплини леђно Милан Марковић III-2 је заузео 3. место и у
дисциплини делфин 1. место је заузео Немања Живковић IV-4.

Одбојкашка екипа школе
На Републичко такмичење које је одржано 03. XII 2013. године у
Београду, на базену „Милан Гале Мушкатировић“, где је учествовало око 980
такмичара из целе Србије, пласирали су се Милош Мијатовић III-2, Алекса
Ђурђевић VII-1, Милица Ђурић II-2, Лука Глигоријевић II-5, Анђела
Споладор I-1 и Немања Живковић IV-4.
На градском првенству у стоном тенису, које је одржано 25. X 2013.
године у Техничкој школи у Ваљеву, постигнути су следећи резултати: у
појединачној конкуренцији 1. место је заузела Ана Грачанин I-7 (пласман на
републичко такмичење), а Милош Радовановић IV-7 је испао у полуфиналу. У
екипној конкуренцији женска екипа наше школе, коју су чинили Ана
Грачанин I-7 и Тања Савић I-7, је заузела 1. место и тако се пласирала на
републичко такмичење. Републичко такмичење у стоном тенису је одржано
06. XI 2013. године у Трстенику. Од укупно 105 пријављених екипа из целе
Србије Ана Грачанин је, у појединачној конкуренцији, заузела веома добро 8.
место, док је у екипној конкуренцији наша школа стигла до осмине финала.
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Такмичење средњих школа у кошарци за дечаке је одржано 11. II
2014. године у Хали Студент. Наша школа је изгубила у финалу од Економске
школе и тако заузела веома добро 2. место. За Ваљевску гимназију су
наступали следећи ученици: Јован Миловановић IV-2, Богдан Арсенић IV-6,
Стефан Томић IV-6, Никола Марић IV-6, Небојша Тадић IV-7, Никола
Марковић III-2, Игор Настић III-3, Лука Пешић II-3, Стефан Марјановић II-5 и
Владимир Павловић II-2.
Такмичење средњих школа у одбојци за дечаке је одржано 19. XI
2013.године у Хали Студент. Наша школа је изгубила у финалу од Техничке
школе и тако заузела веома добро 2. место. За Ваљевску гимназију су
наступали следећи ученици: Иван Ристић III-2, Петар Марјановић II-5,
Константин Јовановић II-3, Никола Рњак II-1, Милан Ерчић I-5, Боривоје
Михајловић I-2 и Никола Марковић III-2.
Драган Ђурђевић, професор

ОДБОЈКАШКА И КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ
Секција за одбојку и кошарку радила је у периоду од септембра 2013.
до марта 2014. године. У раду секције је учествовао велики број девојчица
свих разреда. Рађено је на техничкој и тактичкој припреми за такмичења.
На школском такмичењу у одбојци, учествовало је 16 мешовитих
екипа (дечака и девојчица). У финалу су се састале екипе IV-6 и II-5.
Победила је екипа IV-6.
Екипа наше школе је учествовала на многим турнирима и такмичењима.
Били смо присутни на турниру поводом дана школе гимназије у Суботици,
турниру поводом дана школе Пољопривредне школе у Ваљеву и турниру
поводом дана наше школе, где смо увек добри домаћини гостима из Суботице.

Победници школе у одбојци
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Веома запажене резултате одбојкашице наше школе постигле су и на
општинском (I место), окружном (I место) и међуокружном (III место) такмичењу.
Кошаркашице су освојиле III место на општинском такмичењу. У
раду секције су биле веома активне следеће ученице:
•
у одбојци: Катарина Челић IV-6, Емилија Ђорђевић IV-2, Катарина
Милутиновић IV-2, Ања Радовановић III-4, Оливера Молеровић III5, Биљана Перић II-2 и Милица Обрадиновић II-3;
•
у кошарци: Неда Ликнић II-7, Милица Јанковић IV-2, Ана Мазић IV-7,
Милица Танасковић IV-3, Валентина Николић III-6.
Снежана Ђурђевић, професор

Тања Савић I-7
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ЕКСКУРЗИЈЕ
,,Путовање за млађе део образовања, а за старије део искуства.”
Екскурзије ученика представљају специфичан облик васпитнообразовног рада који омогућава ученицима савладавање и усвајање делова
наставних садржаја непосредним упознавањем знаменитости, културе,
историје и традиције, развијање позитивног односа према националним,
културним и естетским вредностима које су присутне у садржајима екскурзије
и имају забавно-рекреативни карактер.
Екскурзија ученика III разреда је реализована од 15-21. септембра
2013. године на релацији Ваљево, Будимпешта, Сент Андреа, Братислава,
Праг, Карлове Вари, Беч, Ваљево, у организацији туристичке агенције „Гранд
турс“ из Новог Сада, са посетама културно-историјских знаменитости:
Парламент, вожња бродом по Дунаву, обилазак Tрга Хeрoja, рибaрске куле,
брда Гeлeрт и Цитaдeле у Будимпешти, обилазак куће Јакова Игњатовића,
Вука Караџића, пожаревачке и београдске цркве у Сент Андреји, Краљева
палата, Базилика Св. Ђорђа, Катедрала Св. Вита, Златна улица, Jeврejска
чeтврт, Кoнзeрвaтoриjум, Каролинум унивeрзитeт, библиoтeка и астрономски
сат Орлoj у Прагу, дворац Белведере, Природњачки музеј, трг Maриje
Teрeзиje, трг Св. Стeфaнa, Maриaхилфeр штрасе, Пратер и Шенбрун у Бечу.
Другог дана боравка у Прагу је био организован и одлазак у дискотеку. У
повратку је напрaвљена пaуза у тржнoм цeнтру Пaрндoрф, недалеко од Беча.
Екскурзија је реализована према Програму и циљеви екскурзије су
испуњени. На седмодневном путу је било 145 ученика, седам разредних
старешина, помоћник директора, лекар, три водича и представник агенције.
Разредне старешине су веома савесно и одговорно обавиле свој, ни мало лак,
задатак. Вођа пута је био Драган Ђурђевић, помоћник директора.

Екскурзија ученика IV разреда
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Екскурзија ученика IV разреда је реализована од 15-21. септембра 2013.
године, у организацији туристичке организације „Ласта“, на релацији Ваљево,
Монтекатини, Фиренца, Рим, Ватикан, Болоња, Венеција, Лидо ди Јесоло, Ваљево,
са посетама културно-историјских знаменитости: Крстиoницa сa чувeним Врaтимa
рaja, црква Санта Мариа Новела, црква Санта Мариа де ла Фиори, Ђотов звоник у
Фиренци, Пантеон, црква Св. Петра у ланцима, Римски форум, Палатин, Колосеум,
Трајанов стуб, трг Венеција са „Олтаром нација“, Шпански трг, цркву Св. Петра и
Сикстинску капелу у Риму, трг Нептуна, Риколи улица, торањ Асинели и
Гарисенда и Универзитет у Болоњи, Дуждева палата, Тамница, трг и црква Св.
Марка, мост Риалто, црква Санта Мариа де ла Салуте у Венецији.
Екскурзија је реализована према Програму и циљеви екскурзије су
испуњени. На седмодневном путу је било 143 ученика, шест разредних
старешина, директор школе, лекар, два водича и представник агенције.
Разредне старешине су веома савесно и одговорно обавиле свој посао. Вођа
пута је био Радиша Ковачевић, директор школе.
Екскурзија ученика VII разреда наше школе је реализована од 04-05.
јуна 2014. године, са VII разредом ОШ „Милован Глишић“, у организацији
туристичке организације „Europa travel“, на релацији Ваљево, Краљево,
Крушевац, Нишка бања, Ниш, Крагујевац, Аранђеловац, Ваљево, са посетама
културно-историјских знаменитости: црква Лазарица, Лазарев град, Чегар,
Ћеле кула, Нишка тврђава, Музеј у Нишу. Увече првог дана екскурзије је била
и организована дискотека затвореног типа.

Екскурзија ученика VII разреда
Екскурзија је реализована према Програму и циљеви екскурзије су испуњени.
На дводневном путу је било 85 ученика, пет разредних старешина, представник
туристичке агенције, помоћник директора ОШ „Милован Глишић“ и лекар.
Велику захвалност дугујемо колегама из ОШ „Милован Глишић“ који су
нам изашли у сусрет и прихватили идеју да им се ученици VII разреда наше школе,
заједно са разредним старешином Круном Глушац, придруже на овом лепом
путовању. Разредни старешина је веома савесно и одговорно обавила свој посао.
Драган Ђурђевић, помоћник директора
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
,,Култура није замена, него кључ живота.”
Малок
Светлости златан прах пада на стазу која кривуда до извора сазнања. На
том извору већ 144 године напајају се радосни гласови ђака и звоне у простору.
Све што око види и душа у милозвучју сазна, симбол је непојамних
милина које песмом опевају радост стварања. Свечарник се пита до којих
висина сеже знање, стваралаштво, маштовитост и узнесеност.
Изатка се слово, отварају се двери, речи и слике. Тајанствена сила
узноси немерљиви час стваралаштва којим се дотичу неба. Изгара млади
уметник ликовне колоније градећи бојама визију будућности, досежући
невидљива крила заноса. Сви као један нагнути над платном буде праскозорја
будућности и опомињу.
Док нас узноси сила тајанства пролазности, они заустављају време на
својим фотографијама! Невидљиве дотичу крилима своје уметности, отварајући
двери у свет. Изгревају њихова лица у сагласју са овим временом, а за неко друго
време. Са фотографија нам прилазе пејзажи нашег краја и с нама певају завичају.
Из облака и ваздуха обливају нас бистри зраци Речи и Слова. Речи на
које пада чудесна светлост и која оживи у гласу младог такмичара који док
говори, узигра срце сном о великом песнику који се ту, негде скрива у њему.
Песма младих узвишена, умилна и радосна путује земљом проносећи
мелодију талента и жеље да се чује. Јарка светлост озари их радошћу пред
спомеником песникиње, оне од које нико није певао боље о трави, небу,
сунцу... Њихов плави поглед спаја се са каменом статуом. И боје и мелодије у
песмама љубави њој посвећене чине слаткогласни земаљски пој.
Запара небо оштар звук зиме, баш у праскозорје Савиндана. У нашим
душама отвара се тиха и бескрајна милост. Деца сабрана у молитве говоре о свецу.
Њихов рецитал отапа залеђена срца слушалаца, доносећи им трен блаженства.
„Бoже, како је лепо ово твоје пролеће”, рече један од глумаца, ђака на
путу за Крагујевац. У себи носи сан о говору победника. Кроз прозор аутобуса
пада светлосни златни прах, а дечији гласови радосно звоне у простору. За
тили час ова мала ђачка чета постаће ђачки батаљон, а онај голуждрави дечак,
биће Живојин Мишић. Овде почињу снови о глумцу, раскоши и слави.
Размиле се ђаци диљем многобројних такмичења. На сваком
загонетан израз, у оку иста светлост. Њихова знања, њихов су штит.
Очекујемо да им се насмеши будућност.
У њима неко отвара двери. Тајанствене речи похрле из грла. Сударају се
у простору, боре. Немерљива сила заноса узноси их напред! Изгара онај ко више
зна и чија реч је убојитија у дебати. Док се они боре, публика спознаје истину.
Нека нас осветли пут пријатељства. Градећи пријатељство
сачуваћемо лепоту свог унутрашњег пејзажа и несебично је поделити са
другима. Наше пријатељство са Београдском, Карловачком и Суботичком
гимназијом управо то потврђује.
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А онда дође весели час, ђаци певају. Распевала се гимназија, сагласје
младости. Сваког пролећа неко отвара врата и невидљива их дотичу крила,
немерљива лепота жеље ко небески број. Младост пева.
Уметном руком вођени, сједињујемо се у знању, мудрости и искуству са
прошлим генерацијама! Градимо 144 године незалазну светлост својој школи.
Анђелка Видаковић Цвркотић, професор

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
„ОКО - ВА” 2013.
Ово је била шеста ликовна колонија „Око-Ва“. Досад је остварено
преко 150 дела, те Гимназија сада поседује колекцију завидног квалитета.
Овогодишња колонија 2013. одржана је у Лелићу, родном месту
Николаја Велимировића, који је био ђак Ваљевске гимназије. Места у којима
се збивају колоније бирана су по некој значајној личности, лепоти места или
некој другој магији.

У раду колоније су учествовали: Владета Живковић, Антоније Бурић,
Андреа Драмићанин, Тијана Никитовић, Јелена Игњатовић, Сандра Софранић,
Лејла и Василије Енетах Вујовић, Наталија, Никола и Миломир Романовић.
Изведено је тридесетак радова различитих поетичких приступа, техника,
израза... свеже, занимљиво и чаробно. Изложба са радовима одржана је у доњем
холу Ваљевске гимназије у новембру месецу са објављеним пратећим каталогом.
мр Миломир Романовић, професор
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
,,Књиге су гомилано благо света,
достојно наслеђе генерација и народа.”
Тореј
Традиционални напор школе да негује и афирмише младе, њихову
даровитост, у школи и ван школе стечена знања и умења, забележи се и
делимично документујe и чува од заборава у бројним школским листовима,
часописима и монографијама.
Колектив Ваљевске гимназије подржава и у границама својих
могућности помаже све разноврсније форме културно-уметничког,
књижевног, стручног и научног стваралаштва својих ученика и његовог
бележења и чувања од заборава у виду штампаног сведочанства.
Почетком септембра објављен је План рада школе за школску 20132014. годину. Овим службеним документом утврђују се просторни,
материјални и кадровски услови рада школе, планира организација образовноваспитног рада, као и друге активности од значаја за живот и рад школе.
Уредник Плана рада школе је Радиша Ковачевић, директор.
Гимназијалац, лист ученика Ваљевске гимназије. Oкупља ученике са
даром за новинарски и литерарни рад. Доноси актуелне информације из
живота школе, објављује резултате рада секција, прилоге из литерарног и
културно уметничког стваралаштва младих. Излази од 1973. године са
променљивом динамиком да би се усталио на два, три броја годишње. Ове
школске године су објављена два броја. Ове школске године изашao је у
новембру 92. број, а у припреми је 93. број чије је излажење најављено до
краја јуна 2014. године. Главни и одговорни уредници: Данијела Голубовић и
Круна Глушац, професори и ученици, чланови новинарске секције.
Алманах литерарне секције „Десанка Максимовић“, најстарије је
периодично издање ученика Ваљевске гимназије. Први број је изашао 1970.
године и непрекидно излази једном годишње. До 1992. године је излазио
поводом обележавања Дана школе, а од 1992. године у току „Десанкиних
песничких дана“, који се одржавају половином маја месеца у Ваљеву и
Бранковини. Овогодишњи Алманах је у припреми и садржи одабране поетске,
прозне и есејистичке радове ученика, настале током овогодишњег рада
секције. Одговорни уредник овогодишњег Алманаха је Биљана Ерчић,
професор. Ликовне прилоге је припремила ликовна секција.
Преводилачке свеске, афирмишу стечена знања из страних језика кроз
преводилачки рад ученика остварен у редовној настави и ваннаставним
активностима. Излази од 1988. године. Часопис уређују професори страних
језика и даровити ученици. Објављују се преводи оригиналних радова са језика
који се уче у школи (енглески, немачки, француски, руски, шпански, латински)
на српски језик. Ове школске године навршило се 25 година од излажења листа,
па је најновији 38. број на известан начин посвећен значајном јубилеју. У првом
делу броја пренесени су текстови из ранијих бројева чији су аутори некадашњи
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ученици а садашњи професори у школи. Читаоци имају могућност и да упореде
ставове редакције према часопису пре и после 25 година. Одговорни уредник
броја је Мирка Ћировић, професор. Лист излази једном годишње.
Полиглота је лист ученика Ваљевске гимназије на страним језицима.
Овогодишњи, мајски, трећи број, садржи оригиналне радове ученика на
страним језицима који се уче у школи: енглеском, француском, немачком и
руском. Главни, одговорни и технички уредници су Анита Новосел и
Александар Саботковски, професори. Сарадници су ученици филолошких
одељења и професори страних језика. Лист излази једном годишње.
Физика и техника, часопис за физику и мултидисциплинарну
повезаност физике са осталим природним, математичким и техничким
наукама и филозофијом. Излази од 1978. године кao први специјализовани
средњошколски лист настао на тлу бивше СФРЈ. Један је од ретких школских
листова који је ушао у светску баштину знања. Од комисије за
стандардизацију серијских публикација уврштен је у светски систем
информација и додељен му је ИССН (YU ISSN 0353-1821). Овогодишњи, 43.
број изашао је у јануару 2014. године. У броју су заступљени радови о многим
феноменима из области физике чији су аутори приређивачи, углавном,
ученици и бивши ученици школе. Главни и одговорни уредник броја је
Предраг Стојаковић, професор.

Никола Николић I-3
Млади математичар излази од 1979. године као лист школског
друштва младих математичара „Михаило Петровић Алас“. Оснивач и први
одговорни уредник овог школског часописа је др Војислав Андрић, професор.
Часопис је редовно излазио до 1996. године. Од 1996. неколико бројева
припремљено и снимљено на дискете, али није штампано. Од 2003-04.
школске године поново је почео са редовним излажењем, па се у
континуитету објављује по један број годишње.
Занимљива географија је лист географске секције основан са циљем
да издвоји и прикаже далеке и обичном човеку недоступне занимљивости у
природи и друштву и захваљујући савременим технологијама их учини
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доступним читаоцу. Први број објављен је априла 2007. године. Овогодишњи
8. број је у припреми и излази у јуну 2014. године. Главни и одговорни
уредници су професори Бојана Којић и Лазар Ненадовић. Редакцију чине
ученици чланови географске секције. Лист излази једном годишње.
Као и претходних и ове године, школа је штампала Информатор са
циљем да се будући ученици и њихови родитељи упознају са животом и
радом школе. Смисао Информатора је едукативан, али и пропагандни, па је и
концептуално и садржајно прилагођен овим циљевима.
Поред наведених листова и часописа, школа, повремено или у
континуитету, објављује и посебне публикације у едицијама као што су:
„Десанкина библиотека“ „Изворац“, „Подстицаји“, „Професори Ваљевске
гимназије“ и „Споменице Ваљевске гимназије“, и пригодне публикације као
што су каталози ликовних изложби, позоришних представа, плакати и сл.
У едицији „Десанкина библиотека“ објављена је двадесетпрва песничка
збирка прошлогодишњег победника Поетског конкурса „Десанка Максимовић”,
Нине Петров, ученице Зајечарске гимназије. Збирка Буђење Маргарите је
објављенa у сарадњи са СКЗ, а уређивачки одбор, ове победничке збирке, чине
Вера Ваш, професор Ваљевске гимназије, Петар Пајић, књижевник и Драган
Лакићевић, књижевник и уредник СКЗ. Уредник збирке је Драган Лакићевић,
књижевник. Одговорност у име издавача носе Војислав Андрић и Нина Новићевић.
У едицији Изворац објављено је укупно шест књига. У едицији
Подстицаји објављене су две књиге. У едицији Професори Ваљевске
гимназије, објављене су до сада четири књиге. У едицији Споменице
Ваљевске гимназије објављене су укупно две књиге. Ове школеске године
није било објављених књига у наведеним едицијама.
Посебну пажњу изазвала је књига професора Милорада Белића
Затамњена историја због чега је ове године објављено друго допуњено
издање. Књигу прати и сепарат под називом Ученици и професори Ваљевске
гимназије: Страдали у Другом светском рату: 1941-1945.
Извештај о раду Ваљевске гимназије, најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Први познати Извештај штампан је 1895. године. Прекиди
у штампању настајали су услед ратних страдања и послератног опоравка. У
континуитету Извештаји о раду школе штампају се од школске 1964-65.
године. Овогодишњи Извештај обухватио је најважније садржаје из живота и
рада школе током школске 2013-2014. године. Главни уредник Слађана
Маријанац, професор. Одговорни уредник је др Војислав Андрић, директор
школе. Сарадници у изради Извештаја су професори школе.
Да школска издања удовоље високим стандардима издавачке делатности
бринуо је Душан Арсенић, архитекта, као и чланови компјутерске секције и
њихови професори. Одговорност у име издавача носио је Радиша Ковачевић,
професор и бивши директор школе и др Војислав Андрић, директор школе.
Школа је као издавач укључена у светски систем издавача. Национална
ИСБН агенција јој је доделила матичну ознаку за монографске публикације 8685419-. чиме је уврштена у регистар Централне базе издавача у Берлину.
Јован Племић, професор
97

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
,,Права љубав и дружељубље могу бити само са људима
који поштују врлину.“
Цицерон

ПОСЕТА СУБОТИЦИ
Поводом Дана школе гимназије „Светозар Марковић“ из Суботице,
крајем септембра мешовита одбојкашка екипа наше школе у саставу:
Катарина Милутиновић, IV-2, Софија Радојчић, III-7, Дуња Жујовић, II-5,
Милан Шијаковић, IV-3, Милан Симић, IV-3 и Александар Станковић, IV-3 са
професорима Радишом Ковчевићем, Снежаном Ђурђевић и Бојаном Којић
посетила је ову школу. Поново су се две пријатељске школе дружиле и
наставиле годинама неговану сарадњу.

Посета Суботици
Током два лепа дана ђаци наше школе су одиграли традиционалну
утакмицу са домаћинима, где су дух дружења и пријатељства били важнији од
резултата. Концерт у 5 до 12 нас је звуцима тамбурашког оркестра одвео на
војвођански салаш, а приредба ученика из програма размене, одвела на пут
око света.
Домаћини су као и увек били гостољубиви, а ученици су се дружили са
својим вршњацима, стицали нова искуства и стекли нове пријатеље. У Ваљево
смо се вратили пуни позитивних утисака, унапред се радујући новом сусрету.
Бојана Којић, професор
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ПОСЕТА ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Ученици и професори Филолошке гимназије прославили су 25. X
2013. године свој Дан школе. У Установи културе „Вук Караџић“ том
приликом је изведена традиционална приредба „Језик је Богова дар“, где су
показали сав свој труд. Директор школе др Душко Бабић указао је да школа
има статус од посебног националног значаја, јер се у њој проучава десет
језика, два класична (латински и старогрчки) и осам живих (енглески,
француски, руски, немачки, италијански, шпански, кинески и јапански).
Поред изучавања великог броја језика видели смо да ученици одлично глуме,
певају, рецитују, свирају. Посебну пажњу привукле су ученице које певају
етно песме и тако доказују да младе може интересовати и нешто
традиционално. Певачка група састављена од два професора, садашњих и
бивших ученика школе, дала је посебан ужитак гледаоцима, спојивши старо
са новим, младост с искуством.
Овој прослави присуствовале су професорке Ваљевске гимназије
Снежана Урошевић, Мирка Ћировић, Данијела Голубовић, ученици
филолошког одељења и Радиша Ковачевић, директор.
Данијела Голубовић, професор

У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Карловачка гимназија, најстарија српска гимназија, 8. новембра 2013.
године, обележила је Дан школе 222. пут. Свечана академија је почела
поздравним говором директорке, госпође Славице Шокицe. Гостима се
обратила и госпођа Невенка Доброњовски, прва жена директор у историји
Карловачке гимназије. Ученици су говорили стихове Његоша и Црњанског на
кинеском, француском и немачком језику. Извели су и песму „Кућа мога
срца“ коју је написала професорка ове школе. Академија је завршена химном
карловачких ученика која је изазвала много емоција код свих присутних.
У наставку програма је испред Свечане сале отворена изложба коју
су припремили ученици са својим професорима, а која је посвећена 220годишњици рођења Петра Петровића Његоша и 120-годишњици рођења
Милоша Црњанског.
У име Ваљевске гимназије прослави су присуствовали Радиша
Ковачевић, директор и професорке: Данијела Голубовић и Биљана
Танасијевић Вуксановић.
Професорка књижевности Јелена Марјановић и шест ученика су нам
узвратили посету у мају месецу за време Десанкиних дана. Учествовали су у
наставним и ваннаставним активностима школе и дали свој допринос у
изложби Литерарне секције.
Биљана Танасијевић Вуксановић, професор
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РАД ШКОЛСКИХ ОРГАНА И ТЕЛА
ШКОЛСКИ ОДБОР
У школској 2013-2014. години Школски одбор, као орган управљања
школом, одржао је десет седница на којима је разматрао питања из своје
надлежности утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и
Статутом школе.
Од бројних питања која су разматрана на седницама Школског
одбора издвајамо најважнија:
•
разматрање и усвајање: Извештаја о раду Ваљевске гимназије за
школску 2012-13. годину, Плана рада Ваљевске гимназије за
школску 2013-14. годину, Извештаја о раду директора школе,
Извештаја о утрошку средстава Ђачког динара за школску 2012-13.
годину, Финансијског плана за 2014. годину, Извештаја о
самовредновању, Извештаја о материјално финансијском пословању
Ваљевске гимназије у 2013. години, Извештаја о реализацији
екскурзија, Извештаја о материјално-финансијском пословању
Ваљевске гимназије у 2013. години;
•
доношење: Одлуке о намени коришћења средстава прикупљених од
родитеља за школску 2013-14. годину; Предлога Финансијског
плана за 2014. годину; Одлуке о издавању дела ђачког клуба
„Гимназијалац“, Плана јавних набавки за 2014. годину, доношење
плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне
заступљености полова у Ваљевској гимназији, Школског развојног
плана, доношење одлуке за постављање спомен плоче настрадалим
гимназијалцима у II светском рату, одлуке о извршеном попису
основних средстава, ситног инвентара и залиха, давање мишљења и
доношење одлуке о избору директора;
•
саглашавање Статута Ваљевске гимназије, Правилника о раду
Ваљевске гимназије, Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика, Правилника о роковима и начину полагања
испита ученика Ваљевске гимназије са Законом о основама система
образовања и васпитања и Законом о средњем образовању и
васпитању, измене и допуне Правилника о понашању ученика,
запослених и родитеља ученика, усвајање Правилника о ближем
уређењу поступка јавне набавке у Ваљевској гимназији;
•
верификација мандата нових чланова Школског одбора.
Решењем о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Ваљевске гимназије од 14. III 2014. године, Скупштина града Ваљева
именовала је Јасмину Бобовац, др Милана Мирковића и Момчила Арсића за
нове чланове Школског одбора.
Неда Милошевић, секретар
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САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља је у школској 2013-2014. години одржао пет седница
на којима су разматрана питања из надлежности, утврђена Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о средњом образовању и
васпитању, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе:
•
верификовао мандат изабраним члановима Савета родитеља;
•
разматрао и усвајао Извештај о утрошку средстава ђачког динара за
школску 2012-2013;
•
изјашњавао се о спецификацији ђачког динара за 2013-2014. годину;
•
разматрао и усвајао Извештај о раду школе у првом полугодишту и
у трећем тромесечју;
•
разматрао Извештај о самовредновању;
•
разматрао извештаје са екскурзија III и IV разреда;
•
донео одлуку о давању сагласности на програме, цену и избор
агенције екскурзија VII, III и IV разреда;
•
донео одлуку о висини дневница наставника који одлазе на
екскурзију.
Чланови Савета на својим седницама редовно су информисани о раду
Школског одбора, као и осталим питањима од значаја за рад школе. Савет
родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао директору школе,
Школском одбору, Наставничком већу и другим стручним органима школе.
Председник Савета родитеља у овој школској години је адвокат
Сретен Ђорђевић, а заменик председника Гордана Миловановић.
Неда Милошевић, секретар

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
,,Људи су створени једни за друге, па их, ако треба, или поучи или подноси.”
Аурелије
Сарадња родитеља и школе остварена је кроз различите видове
активности. Шира сарадња остварена је учешћем родитеља у животу и раду
школе, на општим и појединачним родитељским састанцима, кроз
индивидуалну сарадњу, предавања и трибине предвиђене Годишњим планом
рада школе.
На крају класификационих периода одржани су појединачни
родитељски састанци на којима су родитељи информисани о резултатима рада
и дисциплине ученика као и о свим актуелним активностима у школи. На
општем родитељском састанку у септембру директор је родитеље ученика
првог разреда упознао са условима рада школе, организацијом, програмима,
активностима и правилима. Тема општег родитељског састанка за ученике
трећег и четвртог разреда била је екскурзија.
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За родитеље будућих гимназијалаца, ученике осмог разреда основних
школа који су заинтересовани за специјализовано математичко и филолошко
одељење, као и за редовна одељења, у мају месецу су директор и професори
разговарали са родитељима о упису и раду у овим одељењима.
Председник Савета је Сретен Ђорђевић. Током године чланови су
информисани о успеху ученика и реализацији свих облика наставе,
разматрали су план уписа ученика у гимназију, висину уписнине ученика и
упознати су са утрошком средстава. Савет родитеља је разматрао понуде за
екскурзије и изабрао најповољнију понуду.
У процес самовредновања рада школе и школског развојног
планирања укључени су родитељи. Члан тима за самовредновање је Бојана
Саватић, представник одељења III-4 у Савету родитеља.
У сарадњи са Саветом родитеља осмишљен је нови модел за
реализацију заједничких родитељских састанака, на којима су осим родитеља
учествовале и разредне старешине и ученици. Тема за први разред била је
„Адолесценција“ гост је била др Бранка Стаматовић Гајић, психијатар и
психотерапеут. Тема за други разред су „Ризична понашања“, чију су
реализацију помогле Милена Максимовић, психолог и Јелена Петровић,
инспекторка МУП-а. За родитеље и ученике трећег разреда одржана је трибина
са темом „Професионална оријентација“, а сарадница је била Жаклина Ђурић,
психолог. Трибине и фокус групе је водила Гордана Аврамовић.
Родитељи су били присутни и радо виђени на бројним
манифестацијама школе, Дану школе, школској слави, завршној матурској
свечаности, на позоришним представама Драмског студија, приредбама и
другим активностима из културне и јавне делатности школе.
Драгоцена је подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији
рад школе, уређењу ентеријера, опремању школе, реконструкцији појединих
делова школског објекта, обезбеђивању награда за најбоље ученике и других
облика помоћи.
Индивидуална сарадња успостављена је редовним контактима са
разредним старешинама и по потреби са предметним професорима, педагогом и
психолозима. Родитељским састанцима појединачних одељења у којима је успех
ученика био незадовољавајући присуствовали су директор, педагог и психолог.
Гордана Аврамовић, психолог
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
Током ове школске године настављена је реализација програма
професионалне оријентације и то кроз програм рада психолога и педагога, и
реализацију наставних садржаја следећих предмета: српски језик, страни
језици, психологија, ликовна уметност, грађанско васпитање и рачунарство и
информатика, као и кроз рад секција.
Са ученицима је реализовано низ радионица које су имале за циљ
помоћ и подршку у процесу дононшења одлуке о наставку школовања.
Ученицима трећег и четвртог разреда презентовани су факултети, а са
великим бројем ученика је реализовано индивидуално професионално
саветовање и информисање (ТПO, интервју).
Бројни факултети су били заинтересовани да у нашој школи одрже
презентације својих студијских прогама и услова уписа: ФОН, Економски
факултет, Технолошко-металуршки факултет, Машински факултет, Факултет
техничких наука, Випос, Математички факултет и Правни факултет,
Београдска банкарска академија, Метрополитен универзитет и други.
Ове године презентацију школе реализовали смо кроз програм „Дан
отворених врата“ током којег је ученицима основних школа представљена
гимназија кроз програме наставних и ваннаставних активности. Одржани су и
родитељски састанци за ученике који су кандидати за специјализована
одељења. Информатор о упису и образовању у Ваљевској гимназији је
дистрибуиран свим заинтересованим ученицима.

Посета Дневном боравку
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Програм ПО ове школске године такође је унапређен реализацијом
„реалних сусрета“, током којих су ученици имали могућност директног
упознавања и контакта са стручњацима који раде послове за које наши
ученици намеравају да се образују. Остварене су три посете Дневном боравку
за децу и младе са сметњама у развоју где су се ученици упознали са радом
дефектолога и специјалних педагога.
У сарадњи са организацијом за регионални развој уз подршку
Министарства просвете реализован је пројекат „Каријерно ћаскање“ у оквиру
којег су ученици трећег разреда имали прилику да се ближе упознају са
студијским групама Архитектонског, Правног и Грађевинског факултета.
У оквиру професионалне оријентације ученика, важан сегмент је и
информисање родитеља које смо реализовали кроз општи родитељски
састанак, на којем је за родитеље ученика трећег разреда, Гордана Аврамовић,
психолог презентовала резултате и особености уписа студија ученика
гимназије, а Жана Ђурић, психолог је говорила на тему професионалне
оријентације, информисања и наставка школовања.
Програм грађанског васпитања обухватио је следеће садржаје који се
баве професионалном орјентацијом: обука за писање CV, пријава,
мотивационог писма, интервју током конкурса, представљање кандидата у
ситуацији селекције, тражење информација значајних за професионално
образовање и рад, „разговор са послодавцем“.
Од планираних слободних активности готово све су активно радиле и
оствариле свој циљ развоја афинитета ученика, а самим тим и практично
тестирање њихових способности, интересовања и особина личности. Неке од
секција су кроз додатни рад ученике припремале за такмичења и смотре
научно-истраживачких радова. У тим активностима ученици су савладавали
методологију научно-истраживачког рада.
Програм страних језика садржи богатство тема везаних за избор
занимања и познавање психолошког профила ученика. Програм српског језика
се кроз есејске радове и говорне вежбе ученика бавио и темама професионалне
оријентације: „Личност и занимање – врлине и мане“, „Дебата о занимањима“.
Наставни програм психологије омогућује асимилацију теоријских
знања која се могу адекватно користити током процеса професионалне одлуке.
Настава ликовне уметности је омогућила проверу предиспозиција за
ликовно стваралаштво, развој естетских вредности, као и припрему ученика
који ће конкурисати на ФЛУ, ФПУ и Архитектонски факултет.
Настава рачунарства и информатике омогућила је претраживање
интернета и долажење до информација о упису студија, о занимањима и звањима.
На самом почетку школске године, сагледавани су фактори
опредељивања ученика основних школа за гимназију, са циљем што боље
припреме школе за упис следеће генерације основаца. Као и сваке године
анализиран је упис студија претходне генерације матураната, а испитивана су
и професионална интересовања ученика четвртог разреда и примењена је
анкета о избору студија.
Гордана Аврамовић, психолог
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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Тим за самовредновање чине: Милена Пошарац, Бранислав Јовановић,
Милена Милисављевић, Александар Сабoтковски, Гордана Аврамовић, Радиша
Ковачевић, Бојана Саватић - Савет родитеља, Милица Ракић, ученица IV-4.
ОКВИР ВРЕДНОВАЊА
У школској 2013-14. години је процесом самовредновања обухваћена
област: Подршка ученицима. Испитивање остварености стандарда спроведено
је на узорку које је обухватало 227 испитаника и то: 111 ученика, 86 родитељa и
30 наставника. Испитивање је вршено кроз 3 различита упитника за ученике,
наставнике и родитеље. Упитник је састављен за потребе истраживања подршке
ученицима као једне од кључних области самовредновања рада школе.
Самовредновање је вршено током другог полугодишта 2013-14. године.

Обука волонтера
ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА
• 4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 75%
• 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој
ученика. 71%
• 4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група. 70%
ОДЛУКА О ЕВАЛУАЦИЈИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И ДОКАЗИМА
Од укупно 16 показатеља остварености стандарда квалитета, 6 је
остварено преко 75%, 5 индикатора је остварено преко 70%. Са четири
наведена индикатора 4.1.2. 4.2.4. 4.2.5. 4.3.3 смо се бавили у акционом плану.
Један идикатор није процењиван кроз скале процене већ кроз изворе доказа.
ИЗВОРИ ДОКАЗА:
• Акциони план инклузивног образовања
• План рада Тима за инклузивно образовање
• Планови прилагођавања за ученике
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Евиденција о реализацији часова додатног, допунског, индивидуализованог
рада у дневнику евиденције осталих облика образовно-васпитног рада
Извештаји са часова одељењског старешине
Акциони планови, планови рада и извештаји о раду Тима за безбедност,
Тима за инклузивно образовање, Тима за професионалну оријентацију
Евиденција о предавањима гостујућих предавача у области превенције
насиља, безбедности, промовисања здравих стилова живота, промовисања
заштите човекове околине
Планови рада секција и извештаји о реализацији активности
Извештај о раду школе
Летопис школе
Школска база фотографија и снимака
Издавачка делатност школе
Архив медијатеке
КЉУЧНЕ СНАГЕ
комуникација са породицом
укљученост ученика у ваннаставне активности
обавештеност ученика о врстама подршке које школа пружа
понуда ваннаставних активности
награђивање ученика
сарадња школе са релевантним институцијама
сарадња школе са релевантним институцијама и појединцима у подршци
осетљивим групама
КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ
недовољна индивидуализација наставе
мали број активности усмерених на заштиту човекове околине и одрживог развоја
промоција здравих животних стилова сведена на пројекте и мали број
наставних предмета
некоординисане активности у подршци ученицима првог разреда
неискоришћеност могућности родитеља за подршку ученицима у
професионалном развоју и развоју еколошких вредности
недовољна искоришћеност потенцијала Истраживачке станице у Петници
за модернизацију наставног процеса.
АКЦИОНИ ПЛАН
за унапређење квалитета рада школе у вреднованој области за школску
2014-2015. годину

Стандарди индикатори 4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се
мере подршке ученицима.
Мере унапређења-активности: Примена договорених стандарда за
позитивну оцену после првог тромесечја. Сваком ученику дати прецизне планове за
поправљање недовољне оцене. Мотивисати ученике за напредовање.
Стандарди индикатори 4.2.4. У школи се промовишу здрави
стилови живота.
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Мере унапређења-активности: Уградити превентивне програме у
програме редовне наставе у оквиру предмета који то омогућавају. Осмислити
атрактивније програме. Ученици и родитељи су актери програма.
Стандарди индикатори 4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове
околине и одрживи развој.
Мере унапређења-активности: Већа сарадња са еколошким
друштвима; Континуирано се бавити еколошким вредностима у оквиру свих
предмета. Мања потрошња папира, а већа размена информација електронским
путем. Стално раздвајање отпада.
Стандарди индикатори 4.3.3. У школи се примењују
индивидуализовани приступ, индивидуални образовни планови за све ученике
из осетљивих група.
Мере унапређења-активности: Осмислити унапређени ИОП за
изузетно надарене ученике. Пружити пуну подршку ученицима који показују
изузетну даровитост за одређене предмете. Осмишљено планирати
оцењивање осталих предмета за ове ученике. Садашњи и бивши ученици
реализују додатну наставу.
Тим за самовредновање

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1. Област ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
РАДА ШКОЛЕ
Израђени су анекси школског програма:
•
нови ШРП;
•
програм за развијање способности за решавање проблема;
•
програм школског спорта;
•
програм безбедности и здравља на раду;
•
програм каријерног саветовања и вођења;
Израђени су делови школског програма за нове смерове у школи, за
одељење VII разреда за ученике обдарене за математику и напомене за
двојезично одељење друштвено-језичког смера.
2. Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Одржан је велики број часова комбиновањем традиционалне наставе
и савремених наставних средстава, као и часова активне наставе: хемије у
седмом и трећем разреду природно-математичког смера; математике у седмом
разреду; српског и страних језика у свим разредима; географије применом
квиза и „бинга“ као и метода самоорганизованог учења; филозофије;
социологије; психологије; ликовне културе; веронауке и грађанског
васпитања; физике, информатике.
Огледни часови реализовани су из:
•
хемије „Периодни систем елемената“ у седмом разреду;
•
социологије и лингвистике поводом Међународног дана језика на
тему „Жаргон као лингвистичко-социолошка појава“ у одељењу IV-4;
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географије „Земља у космосу и последице ротације и револуције“; и
огледни час са филмом који је припремила географска секција
„Дубоко у леду“;
•
информатике где су ученици трећег разреда презентовали своје
радове из програмирања.
Одржани су угледни часови из:
•
географије „Рељеф литосфере, унутрашње силе, епирогени покрети,
постанак континената и океанских басена“;
•
српског језика и књижевности „Доситеј и маркетинг“ и „Моћ
позитивних порука“.
Диференциране задатке у складу са стандардима постигнућа ученика
и могућностима напредовања припремали су професори у седмом разреду
одељења ученика обдарених за математику из алгебре, геометрије, физике,
страних језика.
•

Угледни час
У гимназијским одељењима припремају се писмене провере са
диференцираним задацима из математике и математичке групе предмета,
страних језика, а усмене провере из предмета где ученици имају тешкоћа у
савладавању градива: историје, социологије, физике, хемије, географије.
Педагошки профил израђен је за два ученика којима је била потребна
додатна подршка.
На плану оцењивања активи су реализовали заједничке писмене
провере (писмене задатке и тестове) из следећих предмета: математика,
српски језик, хемија, информатика, енглески језик. Резултати заједничких
писмених провера анализирани су на састанцима актива.
У оцењивању су примењиване различите технике:
•
петнаестоминутне провере (биологија);
•
провера знања кроз групни рад ученика на часовима географије;
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•

•
•

тестови у предметима историја, српски језик, страни језици,
математика, информатика, физика, хемија, географија;
иницијални тест из хемије и математике;
презентације ученика и семинарски радови;

3. Област ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Постигнућа ученика проверавана су тестовима и у предметима у којима
то до сада није била пракса: историја, ликовна култура, логика и социологија.
Током школске године, јавним обавештењима похваљена су сва
постигнућа ученика на такмичењима и у ваннаставним активностима. На
крају школске године ученици су похваљени и награђени књигама и другим
наградама (компјутерска опрема, летовања и сл). Локални медији пропратили
су све значајније активности ученика Ваљевске гимназије, а ученици и
професори гостовали су и на националној телевизији.
Ученици четвртог разреда су имали организовану припремну наставу
за полагање матурског испита из српског језика, математике и страног језика.
4. Област ЕТОС
За ученике свих основних школа из града организован је програм
упознавања Ваљевске гимназије у циљу промоције уписа. Будући полазници
двојезичног и одељења надарених ученика у току фебруара и марта присуствовали
су промоцијама и разговарали са професорима гимназије у својим школама. Упис у
Ваљевску гимназију промовисан је и у Мионици, Осечини и Коцељеви.
У току ове школске године настављена је добра традиција школе и
одржане су све школске манифестације: Дан школе, Светосавска академија,
Распевана гимназија, Приредба на страним језицима, Такмичење рецитатора,
Десанкин дан, Поетски конкурс „Десанка Максимовић”, Последњи школски
час, Завршна матурска свечаност, Видовданска свечаност.
Одржане су и манифестације поводом отварања двојезичног одељења
са програмима на немачком и француском језику у присуству амбасадора
Француске и Немачке.
Програм сарадње са гимназијом из Сремских Карловаца од ове
школске године обогаћен је активностима које трају целу недељу.
Родитељи су били укључени у све школске манифестације. Били су
гости на бројним трибинама. За родитеље будућих ученика организовани су
родитељски састанци: VII и VIII разреда за обдарене ученике у математичкој
гимназији, за двојезично одељење друштвено-језичког смера и обдарене
ученике у Филолошкој гимназији.
У сарадњи са Саветом родитеља одржани су заједнички родитељски
састанци, на којима су осим родитеља учествовали и разредне старешине и
ученици. Тема за први разред била је „Адолесценција“, за други разред
„Ризична понашања“, а за ученике трећег разреда одржана је трибина
„Професионална оријентација“.
Од другог полугодишта на предлог Ученичког парламента, а по одлуци
Наставничког већа, уз сагласност Савета родитеља, ученици дежурају у својој смени.

109

5. Област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
На редовним часовима, ученици су одржали презентације из
следећих предмета: социологије, филозофије, биологије, хемије, страни
језици, географије, историје, физичког васпитања, српског језика и
књижевности, информатике (детаљан списак налази се у извештајима актива).
На почетку школске године испитано је интересовање ученика за
ваннаставне активности. Поред постојећих секција, са радом је почела и група
за психолошку подршку ученицима, секција за филозофију и критичко
мишљење, а једна група ученика организовала се око хуманитарних
активности, у оквиру Фонда за помоћ ученицима Ваљевске гимназије.
Ученици су били укључени у бројне заједничке пројекте различитих секција.
Реализовани су: мини пројекат посвећен леденом добу, пројекат Интернест,
пројекат Време сазревања са ученицима IV разреда.
6. Област РЕСУРСИ
Обезбеђен је простор за новоотворена одељења.
Сагледане су индивидуалне потребе за стручним усавршавањем на
нивоу актива и реализовани су планирани семинари. За све чланове колектива
организован је семинар у школи „Претпоставке успешне наставе“ 28. XII
2013. Детаљна евиденција присуства семинарима налази се у извештајима
стручних актива.
7. Област ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Директор школе и педагошка служба посветили су велику пажњу
одељењима седмог разреда ученика посебно надарених за математику и
двојезичном одељењу која су почела са радом ове школске године. Одржано
је више састанака са члановима стручних актива ових одељења.
Сви планирани часови су одржани.
Тимови за самовредновање и школско развојно планирање извршили
су поделу задатака са циљем боље ефикасности.
Новоизабрани директор унапредио је начин информисања чланова
Наставничког већа и начин одржавања седница учинивши их ефикаснијим.
Формиране су нове комисије Наставничког већа: за радно време,
оцењивање, награђивање ученика и награђивање наставника.
Татјана Маринковић и Јасмина Момчиловић

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
У току школске 2013-14. године у Ваљевској гимназији су
реализованe активности предвиђене акционим планом. Реализоване су и
бројне активности које нису биле планиране унапред а школа је могла да их
обезбеди у сарадњи са другим организацијама и понуди ученицима у циљу
унапређења безбедности и превенције насиља над ученицима. Реализоване су
следеће превентивне активности:
У организацији Ђачког парламента реализоване су бројне активности
којима се промовише хуманост и толеранција, а ученици су били укључени у
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градске манифестације, акције и пројекте; прикупљен је и подељен новац
материјално најугроженијим ученицима у оквиру Хуманитарног фонда
школе; ученици су учествовали у акцији помоћи поплављеним подручјима,
прикупљањем помоћи и волонтерским радом.
Ученици трећег и четвртог разреда који су претходно прошли обуку
за вршњачке едукаторе одржали су у одељењима првог, другог и трећег
разреда радионице „Превенције злоупотребе психоактивних супстанци“.
У сарадњи са Ђачким парламентом, Саветом родитеља и
Наставничким већем од другог полугодишта усвојене су мере и започело је
дежурство ученика у истој смени.
Преставници МУП-а одржали су предавање за други разред на тему
„Заштита деце од злоупотреба на Интернету и сајбер криминала“ а за трећи
разред „Безбедност у саобраћају (ризици управљањем моторним возилима и
другим саобраћајним средствима под дејством алкохола)“.
Са свим ученицима који су испољавали тешкоће у понашању појачан је
васпитни рад. Поред разредног старешине и родитеља укључени су педагог и
психолози школе. Васпитни рад резултирао је позитивном променом у понашању.
Са ученицима који су и даље у школи наставиће се са васпитним радом.
Тим за безбедност одржао је седам састанака и више консултација
чланова тима.
Невен Лукић, вероучитељ

Нађа Мандић I-7
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ПРОЈЕКТИ
ИНТЕРНЕСТ У ВАЉЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Интернест је пројекат који развија медијску културу, самосталан рад
ученика и подстиче процесе трансформације библиотеке у школску инфотеку.
Инфотека, као информациони центар школе, погодно је место за управљање
информацијама, њихово уређивање и коришћење.
Циљ пројекта је развој медијске и информационе писмености. То је
програм заједничког учења за професоре, ученике и стручне сараднике.

Представљање књиге и ученичког филма
Као промоцију и подстицај у развоју нових форми учења, у оквиру
Интернеста, школски тим добија задатак медијског проширења једне од понуђених
књига, односно тема. Наша школа је добила позив од Зорана Хамовића, аутора
пројекта и директора Издавачке куће Клио да се прикључимо пројекту. Пријавили
смо се и убрзо је школска библиотека добила комплет књига.
Свака од ових књига даје простора за креативност, самостално
истраживање, радозналост и медијску обраду садржаја. Наслови представљају
теме из историје, уметности, психологије, социологије, антропологије и
културологије. Садржај књиге се може медијски представити у целини или
делимично, као асоцијација.
Ученици школе су обавештени о почетку активности и са
заинтересованим ученицима су разговарали ментори Гордана Аврамовић,
психолог и Слађана Маријанац, професор руског језика и грађанског васпитања.
Ментор Слађана Маријанац је 7. и 8. фебруара учествовала на
семинару „Тачка ослонца и место промена“, одржаном у Дому омладине у
Београду. Семинар је био намењен менторима ученичких тимова из 25
одабраних средњих школа у Србији које учествују у пројекту.
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Током фебруара и марта су обављане сталне промотивне активности:
разговори о пројекту са колегама, испитивање могућности појединих секција
и укључивање у пројекат кроз разноврсне активности. Састављен је тим од
заинтересованих ученика, који се током наредних месеци мењао, али
најистрајнији у тиму су били: Анђела Ножица и Марко Прашчевић, I-1, Сара
Ђурђевић, III-3, Сара Ристић и Ивана Јевтић, III-1.

Разговор са стручним тимом
На састанку са тимом кроз разговор ученика и ментора дошло се до
избора књиге „Психологија зла“ Сајмона Барона Коена. Следе активности,
предлози о начину рада, размени знања о медијима. Ученици добијају
појединачно задатке да излажу сажетке поглавља. Покренули смо блог и
фејсбук страницу, а ученици из тима су учествовали у уређивању и
ажурирању. За медијско обрађивање садржаја је била задужена професорка
Слађана Маријанац, а о стручним темама са ученицима је разговарала
Гордана Аврамовић, психолог. Организована је посета Дневном боравку за
младе са посебним потребама. Чланови тима су имали прилику да разговарају
са стручњацима: дефектологом Милицом Здравковић Жуњић и логопедом
Маријом Ђукановић о њиховом раду и проблемима са којима се сусрећу.
Заједничку радионицу је водила психолог Гордана Аврамовић.
Нашу школу је 25. марта посетио стручни тим Удружења
„Библиотека плус“: Зоран Хамовић, аутор пројекта Интернест, професор др
Александар Димитријевић и Милена Маринковић, координатор пројекта.
Одржано је предавање и трибина „Развој емпатије“ професора др Александра
Димитријевића. Госте је представила Јелисавета Новаковић, ученица IV-4.
Тема предавања је била о значају међуљудских односа за стабилан
психички развој сваког појединца. Предавање је било изузетно посећено и
медијски испраћено. Чланови тима су давали интервју за локалне телевизије и
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новине. После предавања уважени гости су разговарали са члановима
школског пројектног тима о њиховим плановима, виђењима и интерпретацији
књиге, а обављен је и разговор са библиотекаром Јованом Племићем.
Тему емпатије смо расветлили са више страна и у пројекту су
учествовале колеге и ученици на редовним часовима психологије, грађанског
васпитања, веронауке, српског језика, руског језика, и у оквиру секција: Дебатни
клуб, литерарна секција, Драмски студио, новинарска и фото-секција, ликовна
секција. Свој допринос су дали чланови Ђачког парламента и вршњачки
едукатори. Захваљујемо се професорима и ученицима који су нам изашли у
сусрет и свесрдно нас подржали у нашим напорима да ову тему истражимо.
Са групама четвртог разреда на часовима грађанског васпитања су
одржане радионице о медијима и медијској манипулацији, а са групама другог
разреда радионице о превазилажењу прошлости и помирењу. Ученици другог
разреда су обрађивали упитнике. Радионице је водила професорка Слађана
Маријанац. Вршњачки едукатори и чланови тима Сара Ристић, Сара Ђурђевић
и Ивана Јевтић су разговарале са ученицима првог разреда о коришћењу
савремених технологија, о саосећању, о отуђењу међу вршњацима. На часовима
српског језика су писани радови на тему умећа слушања и анализирана су дела
Балзака. На часовима руског језика су превођени есеји и цитати везани за
саосећање и анализиране разлике у језицима.
Организована је хуманитарна акција „Употреби слух за хуманитарни
дух“, као и стална акција прикупљања помоћи за социјално угрожене ученике.
Чланови новинарске и фото-секције су пратили догађаје,
извештавали, фотографисали и припремали текстове за школски лист
„Гимназијалац“, обавештавали медије. Чланови литерарне секције су писали
радове на тему саосећања и умећа слушања и приредили изложбу. У недељи
песништва, 13. маја представљена је изложба Литерарне секције на којој су се
поред поетских и прозних радова, кратких форми, препорука ученика за
читање, нашли и радови инспирисани темом саосећања и представљена је
књига „Психологија зла“.
Спровели смо анкету међу ученицима наше школе. Као упитник смо
користили скалу за мерење емпатичности (EQ) са 40 тврдњи из књиге
„Психологија зла“ Сајмона Барона Коена. У анкети је учествовало 130
ученика. Резултати анкете, као и све активности су представљене на блогу и
истоименој фејсбук страници (internestuvaljevskojgimnaziji.wordpress.com).
Чланови Драмског студија су добили задатак да драматизују поједине
ликове из књиге. Ученици, чланови тима, су сами осмислили сцене, урадили
сценарио и снимили кратак филм. У снимању су им помогли глумци
Драмског студија Софија Симић, Марија Арсић, Александар Лукић и Лазар
Бранковић. Анђела Ножица је урадила цртеже и анимације, одабрала музику
за филм и монтирала филм.
У Свечаној сали Ваљевске гимназије 22. маја је одржана фокус група
и групна дебата на тему емпатије. Овом приликом пројектни тим је
представио свој филм на тему поремећаја личности и развоја емпатије, као и
делове из књиге.
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Покренута је групна дебата на тему „Претерана употреба савремене
технологије смањује емпатију“. Дебату је водила Гордана Аврамовић, психолог
и дебатни тренер. Ученици су аргументовали своје ставове и доказали да, иако
не можемо без савремене технологије, уколико се она превише користи,
утицаће неповољно на најбитније људске особине: емпатију, социјално
прилагођавање, разумевање и акцију друштвених односа. Развила се дискусија
о томе колико смо постали зависни од технологија и како да се то промени. На
крају су закључили да је велика одговорност на појединцу али и систему
образовања у стварању равнотеже између коришћења савремене технологије и
директног људског контакта. Као доказе су наводили чињенице из књига
„Психологија зла“ Сајмона Барона Коена и „Интернет мозак“ Герија Смола и
Гиги Ворган. У дебати су учествовали и ученици и професори.

Интернест тим
Завршетак пројекта Интернест обележен је Фестивалом креативности,
одржаном 2. и 3. јуна, на којем школски тимови пред публиком и жиријем
приказују резултате свог годишњег учешћа у пројекту. У сали Дома омладине у
Београду је наш тим оставио одличан утисак. Имали смо пет минута за
представљање школе и петнаест минута за представљање нашег вишемесечног
рада. Први пут смо учесници овог Фестивала и добијене су високе оцене од
стране жирија у саставу: Небојша Брадић, редитељ и председник жирија, др
Александар Димитријевић, професор на Филозофском факултету, Љубица
Арсић, књижевница, др Станко Црнобрња, филмски и телевизијски редитељ и
Весна Ињац Малбаша, библиотекар, професор на Универзитету уметности у
Београду. Учесници овог пројекта су задовољни постигнутим резултатима, а
ученици прижељкују поновни ангажман следеће школске године.
Гордана Аврамовић и Слађана Маријанац, ментори
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ОДЕЉЕЊЕ VII-1
Одељење ученика обдарених за мaтематику
Разредни старешина: Круна Глушац, професор
Најбољи ученик одељења: Мишковић А. Анђела
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1.
2.

б) са врло добрим:
Добрић З. Иван
3. Новаковић С. Здравко
Јовановић З. Милован
4. Секулић Д. Димитрије
5. Томић М. Матија
в) са добрим:
1. Антонијевић М. Атанасије

116

ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Пејић М. Раденко
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Васиљевић И. Никола
4. Пејић М. Раденко
2. Васић С. Бојана
5. Прашчевић М. Марко
3. Видић В. Милена
6. Радојичић С. Немања
7. Споладор И. Анђела
1.
2.
3.
1.
1.

б) са врло добрим:
Бранковић З. Катарина
4. Ненезић Д. Огњен
Марковић С. Наталија
5. Ножица Н. Анђела
Милошевић М. Данило
6. Радосављевић М. Николај
7. Степановић З. Давид
в) полажe поправни испит:
Савић А. Никола - анализа са алгебром
г) полажу разредни испит:
Бобовац З. Тамара
2. Поповић Н. Данило
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ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Суботић Д. Мила
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
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а) са одличним:
Ђурашиновић С. Дејан
9. Стојковић Б. Тамара
Јездић Г. Ирена
10. Суботић Д. Мила
Јоцић Д. Бошко
11. Теовановић М. Марија
Лазаревић Б. Сара
12. Терзић Р. Младен
Миловановић Б. Андријана
13. Тешић Б. Александра
Миловановић М. Лена
14. Тошић В. Милица
Панић М. Сања
15. Улемек М. Ана
Ристић В. Филип
16. Урошевић М. Mина
б) са врло добрим:
Васиљевић П. Алекса
7. Новаковић Ј. Неда
Вујић О. Лука
8. Новаковић Р. Владимир
Ђурђевић Р. Кристина
9. Петровић Д. Ивана
Евтић М. Ана
10. Ристовић В. Тијана
Лазић Р. Јована
11. Ристовић Н. Ема
Маровић А. Никола
12. Станковић З. Милица
13. Чомић М. Данило
в) полажe поправни испит:
Михаиловић Р. Боривоје - математика, физика

ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Миловановић Аврамовић, професор
Најбољи ученик одељења: Лесић М. Мина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Алексић Љ. Марко
8. Марковић Д. Мина
Вуковић Ж. Јована
9. Матић М. Никола
Драгојловић Д. Маја
10. Панић С. Анђелка
Ђурђевић С. Јана
11. Пантелић Ж. Јована
12. Радовановић Д. Милица
Јешић Р. Владимир
Јовић М. Анђела
13. Станимировић Д. Јелена
Лесић М. Мина
14. Урошевић Б. Александра
15. Читаковић Д. Владимир

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

б) са врло добрим:
Бабић Д. Невена
8. Мијатовић З. Исидора
Богдановић Б. Милан
9. Мутић П. Владимир
Глушћевић С. Никола
10. Ненадовић З. Милош
Ђедовић М. Вук
11. Петровић М. Ана
Ђурић В. Никола
12. Ристић Д. Ивона
Живановић Д. Јелана
13. Стаменковић П. Вања
Марковић Р. Тијана
14. Томић М. Обрад
15. Тулимировић А. Катарина
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ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Танасијевић Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Милутиновић Б. Анђелија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
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а) са одличним:
Бошковић Д. Александра
5. Милутиновић Б. Анђелија
Крстић Д. Анастасија
6. Поповић С. Исидора
Максимовић М. Јована
7. Тадић М. Јована
Марковић Г. Дуња
8. Тимотић С. Катарина
9. Цветановић Д. Матија
б) са врло добрим:
Аничић Г. Сара
6. Јукић Г. Мина
Вулетић Д. Кристина
7. Матић Б. Милица
Живановић Ж. Лука
8. Мирковић М. Ива
Јаковљевић З. Ана
9. Обреновић М. Ђурђа
Јовановић Г. Огњен
10. Петровић В. Растко
11. Симић Р. Анђела
в) полажу поправни испит:
Живановић М. Александра - хемија
Јовановић Д. Сања - хемија
Марић М. Богдан - хемија, математика
Радовић С. Софија - хемија, математика

ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Анђелка Видаковић Цвркотић, професор
Најбољи ученик одељења: Манојловић Б. Матеја
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор

1.
2.
3.
4.

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

1.
2.
3.
4.

Најбољи ученик одељења: Томић М. Александар
Завршили су разред:
а) са одличним:
Вујић В. Милутин
5. Марковић М. Наталија
Грачанин Ђ. Ана
6. Матић Д. Петар
Димитријевић П. Настасија
7. Павловић Д. Марко
Мајсторовић М. Милош
8. Сиришки З. Ленка
9. Томић М. Александар
б) са врло добрим:
Благојевић Д. Милош
9. Петрановић Д. Валентина
Вујачић М. Јанко
10. Петровић Р. Оливера
Вуковић Г. Ђорђе
11. Петровић С. Катарина
Гавриловић С. Павле
12. Рабреновић В. Миља
Мандић М. Нађа
13. Савић С. Тања
Мишовић М. Мина
14. Степановић З. Данило
Ненадовић Р. Катарина
15. Тикваревић М. Ивана
16. Шупета Г. Павле
Параментић Ж. Кристина
в) са добрим:
1. Петровић Р. Александар
г) полажу поправни испит:
Богдановић А. Александра - математика
Гавриловић С. Алекса - хемија
Грујић Г. Александра - математика
Тадић Н. Наталија - математика
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ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Стојаковић, професор
Најбољи ученик одељења: Лазић М. Сара
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Брадоњић Д. Ивана
3. Панић М. Тијана
2. Лазић М. Сара
4. Поповић С. Кристина
5. Смолчић Т. Теодора

1.
2.
3.
4.

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

г) полажe поправни испит:
1. Обрадовић З. Магдалена - анализа са алгебром
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ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Степановић М. Ђорђе
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

а) са одличним:
Бурнић С. Ена
8. Нинковић З. Никола
Гајић Д. Игор
9. Обрадовић Б. Милица
Ђурић С. Милица
10. Пантић М. Огњен
Јокић З. Алекса
11. Петровић Г. Јован
Леонтијевић Д. Ђорђе
12. Радовановић С. Нина
Мићић В. Милица
13. Ристић Д. Хана
Николић Д. Сара
14. Стевић М. Тамара
15. Степановић М. Ђорђе
б) са врло добрим:
Андрић М. Александар
7. Мишовић М. Марија
Арсеновић Д. Матија
8. Павловић М. Владимир
Ђукић С. Димитрије
9. Ратковић М. Андреја
Лазић Г. Лазар
10. Росић В. Ђорђе
11. Станишић М. Емилија
Лукић Ж. Бојан
Милић Н. Андрија
12. Томашевић Д. Лука
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ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
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Најбољи ученик одељења: Ивановић Д. Лука
Завршили су разред:
а) са одличним:
Дивнић А. Јелена
6. Исаиловић М. Стефан
Ђорђевић С. Димитрије
7. Кнежевић Д. Аница
Ђуричић С. Никола
8. Николић А. Никола
Ерић З. Маријана
9. Николић З. Лука
Ивановић Д. Лука
10. Обрадиновић В. Милица
11. Степановић Н. Александар
б) са врло добрим:
Бесара Б. Марко
7. Прерадовић Г. Бојана
Јовановић З. Константин
8. Радовић П. Милан
Љубичић Г. Дуња
9. Ракић Р. Бојан
Марковић М. Ђорђе
10. Ристовић М. Урош
Милосављевић З. Милица
11. Станаревић Г. Невена
Пешић М. Лука
12. Трипковић А. Алекса
в) са добрим:
Вујић Д. Јована
3. Робовић М. Огњен
Миливојевић С. Наталија
4. Станићевић А. Игор
г) полажe поправни испит:
Николић С. Вељко - математика, хемија
д) полажe разредни испит:
1. Милојковић Д. Емилија

ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић Д. Даница
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Ђурић Б. Сара
4. Марић В. Ђурђина
2. Јанковић П. Маријана
5. Милиновић М. Марија
3. Јовановић Д. Даница
6. Рајковић С. Софија
7. Урошевић С. Јована
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Анђелић М. Анђела
5. Јевтић Д. Катарина
Ашковић Г. Ксенија
6. Јоксимовић Г. Огњен
Бранковић З. Наташа
7. Младеновић Г. Дајана
Ђермановић Б. Уна
8. Савић А. Хелена
9. Стефановић М. Марија
в) са добрим:
1. Милановић Т. Лара
в) полажу поправни испит:
Живановић З. Сава - физика, хемија
Муњић Б. Мина - хемија
Павковић И. Данило - физика
Петровић А. Јаков - физика, хемија
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ОДЕЉЕЊЕ II-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић М. Сара
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
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а) са одличним:
Жујовић С. Дуња
7. Недовић В. Валентина
Јовановић М. Сара
8. Обрадовић З. Јелена
Ковачевић Д. Андријана
9. Павловић З. Дуња
Крсмановић Ж. Јелена
10. Пајић З. Александра
Марјановић Н. Стефан
11. Пејновић М. Биљана
Мирковић Б. Милица
12. Старчевић Г. Ивана
13. Чарапић А. Андријана
б) са врло добрим:
Благојевић Д. Никола
8. Радовић С. Теодора
Вујанац П. Вукашин
9. Станојевић М. Јелена
Глигоријевић М. Лука
10. Степановић Р. Александар
Живковић Д. Тамара
11. Топличевић Б. Миодраг
Јосиповић В. Марија
12. Шарчевић Ж. Тамара
13. Бадовинац Н. Павле
Лекић З. Миљана
Марјановић Д. Петар
14. Ковачевић С. Миња
в) полажу поправни испит:
Богосављевић В. Невена - математика
Богосављевић Д. Сузана - математика
Манојловић С. Рашко - математика

ОДЕЉЕЊЕ II-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Снежана Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Тодоровић М. Марко

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
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а) са одличним:
Ашковић С. Невена
7. Мирковић З. Кристина
Драјић С. Даница
8. Недељковић Д. Момчило
Ђуричић Р. Александар
9. Перић М. Биљана
Живановић М. Сара
10. Поповић С. Теодора
Каљевић М. Невена
11. Радојковић Ч. Александра
Лазић М. Анђела
12. Ристић Ж. Катарина
13. Урошевић Б. Виолета
б) са врло добрим:
Андрић С. Јелена
8. Ликнић В. Неда
Антић М. Катарина
9. Радовић П. Јелица
Арсић М. Катарина
10. Радојичић С. Милица
Биберчић Р. Тијана
11. Симић Ж. Стефан
Гентић Д. Ђорђе
12. Станчић В. Ирена
13. Теофиловић Д. Милош
Глоговац В. Катарина
Јовичић Д. Славка
14. Терзић Д. Тијана
в) са добрим:
Павловић П. Милица
2. Томић Б. Ратка
г) полаже поправни испит:
Тмушић Г. Никола - хемија

ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Анита Новосел, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Г. Јелена
Завршили су разред:

1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Ђурђевић С. Владимир
6. Миловановић Ђ. Анђелка
Јевтић М. Ивана
7. Милутиновић С. Вук
Јеремић А. Јелена
8. Мркић Д. Стефан
Марковић Г. Јелена
9. Радовановић С. Тијана
10. Радојичић Г. Марко
Марковић М. Лазар

б) са врло добрим:
1. Благојевић Д. Јован
2. Ристић В. Сара
в) са добрим:
1. Секулић Н. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Милена Пошарац, професор
Најбољи ученик одељења: Бирчанин Г. Сара
Завршили су разред:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Бирчанин Г. Сара
7. Кланшчек З. Милица
Вишић М. Јанко
8. Лазаревић Д. Милица
Димитријевић С. Тамара
9. Марковић П. Милан
Димитрић З. Кристина
10. Митровић Б. Кристина
Јанковић Н. Алекса
11. Станаревић З. Тијана
Кандић Ј. Исидора
12. Старчевић А. Марко
13. Томић М. Милена

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

б) са врло добрим:
Андрић Д. Никола
7. Миловановић С. Викторија
Вуковић М. Катарина
8. Павловић Ј. Сава
Гајић Т. Петар
9. Петровић Р. Емилија
Диволић Н. Тамара
10. Радојичић В. Растко
Марковић М. Никола
11. Радојичић Г. Јована
12. Ристић Д. Иван
Мијатовић Д. Милош
13. Стајковић Р. Мирјана

ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Мирослава Пантовић, професор
Најбољи ученик одељења: Стефановић М. Оливера
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Ал Рагифи Х. Аида
5. Пантелић Г. Илија
Вујачић М. Никола
6. Сандић С. Радмила
Мартиновић П. Наташа
7. Стефановић М. Оливера
Настић М. Милош
8. Томић Д. Јована

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

б) са врло добрим:
Гавриловић М. Марко
7. Јовановић Д. Урош
Димитријевић Д. Марија
8. Катић М. Ненад
Димитријевић Н. Урош
9. Матић М. Илија
Ђорђевић М. Бојан
10. Настић Д. Игор
Ђукић Д. Стефан
11. Нинковић Т. Никола
Ђурђевић Б. Сара
12. Романић Д. Андреа

в) са добрим:
1. Бељић Д. Јован
г) полажу поправни испит:
1. Јаковљевић М. Милош - математика
2. Панић М. Јелена – математика
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ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Николић Р. Милица
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Божић З. Ивана
9. Јовановић С. Светлана
2. Бранковић Д. Марија
10. Милисављевић М. Нађа
3. Бранковић З. Стефани
11. Николић Н. Јована
4. Вучићевић В. Јелена
12. Николић Р. Милица
13. Радовановић А. Александра
5. Гентић М. Анђелка
6. Ђекић З. Исидора
14. Рафаиловић Ж. Катарина
7. Ђуровић С. Урош
15. Саватић З. Исидора
8. Јевтић Д. Невена
16. Тешановић З. Магдалена
17. Урошевић С. Катарина

1. Богдановић Б. Јелена
2. Вујачић Н. Дара
3. Ђујић Д. Соња
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б) са врло добрим:
4. Лукић Д. Јована
5. Перић Д. Маја
6. Пјевчевић М. Исидора

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

ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Александра Jeвтић, професор
Најбољи ученик одељења: Андрић А. Лазар
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алимпић В. Миња
6. Лескур Љ. Ивона
Андрић А. Лазар
7. Миловановић В. Невена
Бранковић А. Лазар
8. Митровић М. Вања
Драгојловић А. Радмила
9. Молеровић В. Оливера
Јовић З. Петар
10. Рабреновић В. Арсен
б) са врло добрим:
Барзетовић З. Катарина
7. Мандић А. Марко
Богићевић М. Драгана
8. Милутиновић В. Марина
Веселиновић З. Ђорђе
9. Петровић Д. Милош
Живковић А. Јелена
10. Сакић З. Лазар
Јанковић Д. Јована
11. Табаковић Г. Ана
Којић Р. Марија
12. Тадић С. Јана
13. Тимотић М. Марко
в) са добрим:
Богдановић М. Даринка
2. Илинчић М. Дуња
3. Томић П. Растко
г) полажу поправни испит:
Давидовић Д. Урош - енглески језик, математика
Миловановић З. Јелена - математика
Милошевић М. Марија - енглески језик
Синђелић Д. Урош - енглески језик, математика
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Ивана Веселиновић, професор
Најбољи ученик одељења: Васиљевић П. Невена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алексић В. Александра
6. Марковић М. Јелена
Васиљевић П. Невена
7. Мијаиловић Д. Немања
Ђермановић М. Александар
8. Николић Н. Валентина
Ђуричић Д. Ђорђе
9. Остојић Д. Бојана
Ивковић Д. Јелена
10. Савић З. Катарина
б) са врло добрим:
Белушевић М. Бојана
7. Марић А. Милица
Бошњаковић В. Славица
8. Петровић С. Марија
Ђелмаш С. Никола
9. Радивојевић В. Тамара
Крстић Ж. Катарина
10. Станић С. Лука
Лазић В. Нађа
11. Тетиковић А. Јован
Лукић А. Тамара
12. Тијанић Р. Ања
13. Томашевић Д. Драгица
в) са добрим:
Жуњић П. Катарина
2. Милутиновић Д. Ружица
г) полажу поправни испит:
Аћимовић А. Никола - математика
Бебић М. Андрија - математика, географија
Бранковић М. Антоније - математика
Марковић З. Петар - математика
Радовић С. Страхиња - математика
Урошевић Г. Урош - математика, географија

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

а) са одличним:
Беловуковић Р. Невена
8. Марјановић В. Ирина
Божић Ј. Катарина
9. Ормановић Д. Јована
Вујић М. Милица
10. Радојичић С. Софија
Дринчевић Т. Милица
11. Симић В. Маја
Ђокић М. Јована
12. Станковић Н. Теа
Јевтић М. Наташа
13. Станојловић Н. Вукашин
Крунић Д. Јелена
14. Томић Д. Елена
15. Ћесаревић Т. Милица

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Добривојевић З. Ђурђија
5. Радојичић Н. Мирена
Јовановић Ј. Невена
6. Стефановић З. Милица
Несторовић М. Александар
7. Томић М. Стефан
Пуце Г. Валентина
8. Ћировић Д. Срђан
9. Урошевић З. Огњен

в) са добрим:
1. Ђоговић М. Исидора
3. Петровић М. Сара
2. Јелесијевић Б. Николина
4. Ранковић Д. Младен
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ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Копривица В. Давид
Завршили су разред:

1. Ашковић В. Јована
2. Јовановић Д. Маја

а) са одличним:
3. Копривица В. Давид
4. Параментић Д. Невена
5. Сарић Р. Милица

б) са врло добрим:
1. Јовановић Д. Катарина
4. Лучић М. Мирјана
5. Мартиновић П. Душан
2. Красић Р. Владимирка
3. Лазаревић М. Никола
6. Радојевић В. Игор
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ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Урошевић А. Ана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Драјић С. Мила
8. Милић М. Маријана
Ђорђевић А. Емилија
9. Миловановић С. Марко
Ђорђевић Н. Милица
10. Милутиновић С. Катарина
Јанковић З. Милица
11. Николић С. Катарина
12. Ристовић В. Наталија
Јездић Г. Ивана
Ковачевић Ж. Милица
13. Томић М. Јована
Мештеровић А. Марија
14. Урошевић А. Ана
15. Џида С. Ивана

б) са врло добрим:
1. Еренфрид Д. Владан
4. Миловановић Т. Ненад
2. Исаиловић В. Тијана
5. Панић М. Стефан
3. Миловановић Д. Јован
6. Томашевић Д. Мина
в) са добрим:
1. Јеремић М. Ђорђе
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Јелена Деспотовић, професор
Најбољи ученик одељења: Марјановић М. Иван
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Борозан Д. Марина
10. Крстивојевић Н. Лидија
Вукићевић А. Јована
11. Лазаревић Д. Катарина
Голубовић З. Јована
12. Марић Г. Кристина
Ђурђевић Ч. Катарина
13. Марјановић М. Иван
Ђурић В. Нина
14. Милаковић М. Марија
Јевтић С. Марјана
15. Миловановић М. Драгица
Јовановић Д. Нађа
16. Петровић С. Милица
Јосиповић Д. Душан
17. Ракић Д. Бојана
Јосиповић Р. Магдалена
18. Танасковић В. Милица
19. Томић М. Радојка

б) са врло добрим:
1. Крстић Д. Драгана
4. Симић Д. Милан
2. Лазић М. Марко
5. Станојевић М. Ненад
6. Шијаковић П. Милан
3. Симеуновић М. Тијана
7. Шћепановић В. Анђела
в) полаже поправни испит:
1. Станковић З. Александар - физика
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ОДЕЉЕЊЕ IV-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Вера Ваш, професор
Најбољи ученик одељења: Ранковић С. Жељка
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

а) са одличним:
Вујић С. Ивана
13. Милошевић П. Никола
Гаврић С. Невена
14. Молеровић В. Катарина
Давидовић Д. Милица
15. Николић М. Димитрије
Елек М. Стефан
16. Новаковић З. Јелисавета
17. Перић С. Наташа
Живковић З. Немања
Ивановић С. Ана
18. Плавша Д. Наташа
Крсмановић Г. Далибор
19. Ракић Д. Милица
Лукић И. Нада
20. Ранковић С. Жељка
Марић З. Јелена
21. Ристовић И. Тијана
Матић Ж. Христина
22. Савић А. Катарина
Милановић М. Марко
23. Тадић Б. Сања
Милић Б. Љубица
24. Тимотић Д. Симонида
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ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор
Најбољи ученик одељења: Весић З. Катарина
Завршили су разред:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Андрић Д. Милица
8. Машић С. Милица
Весић З. Катарина
9. Обрадовић Н. Милица
Глишић Ј. Марија
10. Пантелић Р. Катарина
Јеремић М. Маријана
11. Поповић Р. Милош
Крсмановић М. Вера
12. Рајчић П. Александар
Лукић Д. Јелена
13. Ракић Д. Смиљана
Маринковић В. Ивана
14. Стевановић Н. Валентина
15. Трипковић Д. Сара

1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Данојлић Г. Кристина
6. Мирковић И. Маријана
Ђокић Д. Сања
7. Обрадовић С. Олга
Јанковић Н. Петар
8. Пантелић С. Невена
Крајиновић Д. Наталија
9. Радојевић Д. Даница
10. Цветановић З. Немања
Лукић Ч. Александар
11. Шимић С. Радош

ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Јасмина Радић, професор
Најбољи ученик одељења: Лазаревић Г. Јелена
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

а) са одличним:
Арсенић Д. Богдан
12. Медић С. Дуња
Арсић М. Марија
13. Милићевић С. Саша
Аћимовић С. Марко
14. Милошевић М. Андријана
Бобовац М. Иван
15. Мићић Р. Лазар
Гладовић Т. Мина
16. Николић Д. Марија
Драгићевић Д. Марија
17. Поповић С. Јана
Ђурић М. Татјана
18. Прокић З. Јелена
Илић М. Оливера
19. Симић М. Нина
Ковачевић Ж. Тамара
20. Тасић Д. Марко
Лазаревић Г. Јелена
21. Тодоровић М. Никола
Матић М. Марко
22. Унковић М. Мина
23. Челић З. Катарина

1. Бурмаз Р. Анита
2. Жунац Г. Никола

б) са врло добрим:
3. Марић Р. Никола
4. Томић З. Стефан
5. Трипковић С. Сандра
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ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Милорад Белић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић М. Марија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Брковић Н. Јована
11. Јовановић М. Марија
Велимировић М. Јелисавета
12. Јовановић С. Сања
Весић Љ. Катарина
13. Ковачевић Р. Тијана
Грбовић В. Наташа
14. Мазић М. Ана
Грбовић Р. Тијана
15. Михаиловић М. Верица
Ђорђевић С. Лука
16. Ниновић Б. Милена
Ђуровић М. Марија
17. Новаковић Ј. Ана
Јевтић М. Тања
18. Петрашевић Д. Лазар
Јеремић М. Јелена
19. Плавшић З. Марија
Јеросимовић С. Катарина
20. Штрбац Н. Љубица

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Ивановић Б. Радомир
5. Миловановић М. Ђорђе
Јелић З. Лука
6. Омеровић Г. Радован
Марић И. Петар
7. Радовановић В. Милош
Марковић М. Лазар
8. Тадић Е. Небојша
в) са добрим:
1. Стојковић Н. Михаило
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ДРУГОГ
ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2013-2014.

УКУПНОVII
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
УКУПНО I
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
УКУПНО II
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
УКУПНО III
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
УКУПНО IV
УКУПНО

19
17

добар

БРОЈ
УЧЕНИКА

врло
добар

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

oдличан

УСПЕХ

13
7

5
7

1
0

РАЗРЕДНИ
ИСПИТ

ПОПРАВНИ
ИСПИТ
са 1

са 2

0
1

0
0

ПОНАВЉА
РАЗРЕД

30

16

13

0

30
24
27
30
30
188
14
27
29
21
30
31
30
182
13
26
23
23
30
31
28
174

15
9
14
9
9
79
5
15
11
7
13
13
13
77
10
13
8
17
10
10
15
83

15
11
13
16
16
91
8
12
12
9
14
14
14
83
2
13
12
6
13
13
9
68

0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
3
2
10
1
0
1
0
3
2
4
11

0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

11
22
27
24
26
28
29
167

5
15
19
24
15
23
20
121

6
6
7
0
11
5
8
43

0
1
0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

730

373

290

24

3

27

13

0

0

1

0

0
2
0
4
5
12
1
0
0
2
3
0
1
7
0
0
2
0
2
4
0
8

0
2
0
1
0
4
0
0
1
2
0
1
0
4
0
0
0
0
2
2
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
Ове године од 730 ученика 685 ученика или 94% има позитиван
успех. Средња оцена успеха је 4.31. Кретање средње оцене успеха за
четворогодишњи период показује сличну тенденцију (графикон 1.).
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

4.26

10-11

11-12

4.31

4.21

4.14

12-13

13-14

Графикон 1.
Ове школске године сви ученици 14 одељења имају позитиван успех.
Прошле године тај број је био 16, а претпрошле 9. Проценат ученика који имају
одличан успех је 51%, проценат врло добрих је 40%. Проценат ученика који имају
добар успех је 3%. Број ученика који излазе на поправни испит је 40 или 5 %. Три
ученика полажу разредне испите. Нико не понавља разред. (графикон 2.).

10-11

12-13

врло добар

добар

Графикон 2.
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3%
5%

6%
4%

11-12
одличан

51%
40%

50%
40%
6%
6%

4%
5%

47%
39%

51%
40%

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

13-14
недовољан

Графикон 3. приказује средњу оцену успеха по разредима. Ове
школске године после матураната најбољи успех су остварили ученици седмог
разреда. Ученици другог и трећег разреда постигли су исти успех, а незнатно
слабији, али ипак са средњом оценом изнад четири су ученици првог разреда.
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА ПО РАЗРЕДИМА
4.67

4.63

VII

4.04

4.11

4.11

I

II

III

IV

Графикон 3.
Вредно је напоменути параметре успеха овогодишње генерације
матураната. Средња оцена успеха ове генерације је током све четири године
била преко четири, да би на крају гимназијског школовања достигла ниво
одличне. (графикон 4.)
СРЕДЊА ОЦЕНА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009-10 - 2013-14

4.22

4.23

4.25

1. раз

2. раз.

3. раз.

4.67

4. раз.

Графикон 4.
И у овој генерацији матураната остварени успех у завршном разреду
потврђује досадашње трендове пораста броја ученика који у четвртом разреду
улазе у категорију најбољих – 72% (121) ученика је остварило одличан, а 26%
(43) врло добар успех.
Гордана Аврамовић, психолог
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Лука Д. Ивановић II-3

Сара М..Јовановић II-5
Марко М. Тодоровић II-6
Кристина З. Марковић II-7

Матеја Б.Манојловић I-5

Невена Б. Брдарић I-6

Александар М. Томић I-7

Анђелија Б. Милутиновић I-4 Даница Д. Јовановић II-4

Мина М. Лесић I-3

Ђорђе М. Степановић II-2

Сара М. Лазић II-1

Раденко М. Пејић I-1

Мила Д. Суботић I-2

Сара М. Лазић II-1

II разред

Раденко М. Пејић I-1

I разред

Ана А. Урошевић IV-2

Давид В. Копривица IV-1

Давид В. Копривица IV-1

IV разред

Јована М. Ђокић III-7

Невена П. Васиљевић III-6

Лазар А. Андрић III-5

Милица Р. Николић III-4

Јовановић М. Марија IV-7

Лазаревић Г. Јелена IV-6

Весић З. Катарина IV-5

Ранковић С. Жељка IV-4

Оливера М.Стефановић III-3 Марјановић М. Иван IV-3

Сара Г. Бирчанин III-2

Јелена Г. Марковић III-1

Јелена Г. Марковић III-1

III разред

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СЕДМОГ РАЗРЕДА: Мишковић A. Анђела VII-1

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

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Лука Д. Ивановић II-3

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ФИЛОЛОШКОГ СМЕРА: Ранковић С. Жељка IV-4

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Давид В. Копривица IV-1

Најбољи ученици
одељења

Најбољи ученици
разреда

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2010-2014: Давид В. Копривица IV-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ: Давид В. Копривица

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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1. АШКОВИЋ ЈОВАНА
отац Владан, мајка Зорка
Ваљево, 17.06.1995.
2. ЈОВАНОВИЋ КАТАРИНА
отац Дејан, мајка Весна
Ваљево, 01.03.1995.
3. ЈОВАНОВИЋ МАЈА
отац Душко, мајка Машинка
Ваљево, 14.12.1995.
4. КОПРИВИЦА ДАВИД
отац Владимир, мајка Жељка
Ваљево, 03.10.1995.
5. КРАСИЋ ВЛАДИМИРКА
отац Радош, мајка Зорица
Пећ, 26.09.1995.
6. ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА
отац Миле, мајка Милица
Београд, 20.12.1995.
7. ЛУЧИЋ МИРЈАНА
отац Михајло, мајка Светлана
Ваљево, 19.04.1995.

Ред. Кандидат
бр.

анализа са алгебром
„Аритметички и геометријски низ:
бесконачни ред“
хемија
„Алдехиди и кетони“
анализа са алгебром
„Логаритамске једначине неједначине и неједнакости“
програмирање и програмски језици
„Рекурзија у С++“

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

анализа са алгебром
„Примена тригонометријских
једначина“

геометрија
„Тригонометријске трансформације“

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

анализа са алгебром
„Ирационалитети“

4

4

5

5

5

5

5

врло добар
Математички
факултет

врло добар
Математички
факултет
одличан
Војну
академију
одличан
Физ. - хемијски
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
ЕТФ

одличан
ЕТФ

Општи успех
Оцена жели да студира

српски језик
анализа са алгебром

IV-1

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА

150

1. ДРАЈИЋ МИЛА
отац Саша, мајка Драгана
Ваљево, 28.07.1995.
2. ЂОРЂЕВИЋ ЕМИЛИЈА
отац Андрија, мајка Нада
Ваљево, 26.04.1995.
3. ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА
отац Ненад, мајка Љиљана
Ваљево, 24.03.1995.
4. ЕРЕНФРИД ВЛАДАН
отац Дејан, мајка Јасмина
Ваљево, 17.09.1995.

8. МАРТИНОВИЋ ДУШАН
отац Предраг, мајка Весна
Ваљево, 22.06.1995.
9. ПАРАМЕНТИЋ НЕВЕНА
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 13.02.1995.
10. РАДОЈЕВИЋ ИГОР
отац Величко, мајка Живана
Ваљево, 10.11.1995.
11. САРИЋ МИЛИЦА
отац Радован, мајка Милена
Ваљево, 11.01.1995.
анализа са алгебром
„Примена првог извода“
анализа са алгебром
„Експоненцијална функција“
анализа са алгебром
„Полиноми над пољем С“

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

Ликовна култура
„Под маскама Венеција“
географија
„Цунами“
биологија
„Инфаркт срца и његови ризици“
географија
„Уругвај“

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

IV-2

анализа са алгебром
„Логаритамска функција и примене“

српски језик
анализа са алгебром

5

5

5

5

5

4

5

4

одличан
Медицински
факултет
врло добар
Факултет за
физичку културу

одличан
Немачки језик

одличан
ЕТФ

врло добар
Математички
факултет
одличан
Математички
факултет

врло добар
Математички
факултет
одличан
ЕТФ
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5. ИСАИЛОВИЋ ТИЈАНА
мајка Весна
Ваљево, 19.07.1995.
6. ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА
отац Зоран, мајка Нада
Ваљево, 12.07.1995.
7. ЈЕЗДИЋ ИВАНА
отац Горан, мајка Маријана
Ваљево, 18.08.1995.
8. ЈЕРЕМИЋ ЂОРЂЕ
отац Миодраг, мајка Славенка
Ваљево, 28.09.1994.
9. КОВАЧЕВИЋ МИЛИЦА
отац Живорад, мајка Јасмина
Ваљево, 25.08.1995.
10. МЕШТЕРОВИЋ МАРИЈА
отац Андрија, мајка Драгана
Ваљево, 11.02.1995.
11. МИЛИЋ МАРИЈАНА
отац Мирослав, мајка Јасминка
Суботица, 10.10.1995.
12. МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАН
отац Драган, мајка Слађана
Ваљево, 17.08.1995.
13. МИЛОВАНОВИЋ МАРКО
отац Слободан, мајка Надежда
Београд, 18.01.1995.
биологија
„Епилепсија“
географија
„Ветрови“
биологија
„Грађа срца“
географија
„Река Градац“
физика
„Наизменична струја“
биологија
„Адитиви у исхрани“
физика
„Закони једносмерне струје“
физика
„Судари“
физика
„Црне рупе“

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Машински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ФТН

одличан
ФОН

одличан
Грађевински
факултет
одличан
Полицијску
академију
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
ЕТФ
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14. МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД
отац Томислав, мајка Љиљана
Ваљево, 04.08.1995.
15. МИЛУТИНОВИЋ КАТАРИНА
отац Слободан, мајка Драгица
Ваљево, 16.08.1995.
16. НИКОЛИЋ КАТАРИНА
отац Саша, мајка Наташа
Ваљево, 31.08.1995.
17. ПАНИЋ СТЕФАН
отац Милош, мајка Снежана
Београд, 23.07.1995.
18. РИСТОВИЋ НАТАЛИЈА
отац Владимир, мајка Нада
Ваљево, 31.08.1995.
19. ТОМАШЕВИЋ МИНА
отац Драган, мајка Светлана
Ваљево, 03.09.1995.
20. ТОМИЋ ЈОВАНА
отац Миодраг, мајка Драгана
Ваљево, 15.04.1995.
21. УРОШЕВИЋ АНА
отац Александар, мајка Соња
Ваљево, 20.08.1995.
22. ЏИДА ИВАНА
отац Славко, мајка Зорица
Ваљево, 12.06.1995.
физика
„Други принцип термодинамике“
биологија
„Грађа и функција зуба“
физика
„Нуклеаарни реактор и фисија“
физика
„Антиматерија“
биологија
„Промена у броју хромозома код
човека“
математика
„Теорија златног пресека“
хемија
„Ниозоми – савремени транспортни
системи за лекове“
физика
„Велики прасак“

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

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
математика

физика
„Фотоелектрични ефекат“

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Математички
факултет
одличан
Хемијски
факултет
одличан
Архитектонски
факултет

одличан
Грађевински
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
ФОН

одличан
ЕТФ
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1. БОРОЗАН МАРИНА
отац Драган, мајка Драгица
Исток, 10.09.1995.
2. ВУКИЋЕВИЋ ЈОВАНА
отац Александар, мајка Јелена
Ваљево, 07.06.1995.
3. ГОЛУБОВИЋ ЈОВАНА
отац Зоран, мајка Славица
Пећ, 04.03.1996.
4. ЂУРЂЕВИЋ КАТАРИНА
отац Чедомир, мајка Гордана
Ваљево, 23.11.1995.
5. ЂУРИЋ НИНА
отац Владан, мајка Снежана
Ваљево, 25.09.1995.
6. ЈЕВТИЋ МАРЈАНА
отац Слободан, мајка Весна
Ваљево, 09.01.1995.
7. ЈОВАНОВИЋ НАЂА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 17.11.1995.
8. ЈОСИПОВИЋ ДУШАН
отац Драган, мајка Гордана
Шабац, 12.08.1995.
биологија
„Материца“
биологија
„Тигрови“
биологија
„Циркуларни каријес“
биологија
„Грађа и функција великог
мозга човека“
физика
„Звук и карактеристике звука“
биологија
„Витамини“

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

српски језик
математика

српски језик
енглески језик

енглески језик
„The New Seven Wonders of the
World“
биологија
„Хемофилија“

српски језик
математика

IV-3

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
ЕТФ

одличан
биохемију

врло добар
Медицински
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Психологију

одличан
Грађевински
факултет
одличан
ФТН
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9. ЈОСИПОВИЋ МАГДАЛЕНА
отац Радисав, мајка Виолета
Ваљево, 29.10.1995.
10. КРСТИВОЈЕВИЋ ЛИДИЈА
отац Ненад, мајка Милка
Ваљево, 17.01.1996.
КРСТИЋ
ДРАГАНА
11.
отац Драгутин, мајка Валентина
Ваљево, 28.09.1995.
12. ЛАЗАРЕВИЋ КАТАРИНА
отац Драган, мајка Станија
Ваљево, 31.10.1995.
13. ЛАЗИЋ МАРКО
отац Миодраг, мајка Љиљана
Ваљево, 12.12.1995.
14. МАРИЋ КРИСТИНА
отац Горан, мајка Јелена
Ваљево, 18.06.1995.
15. МАРЈАНОВИЋ ИВАН
отац Милован, мајка Биљана
Ваљево, 09.03.1995.
16. МИЛАКОВИЋ МАРИЈА
отац Мирослав, мајка Душица
Ваљево, 16.02.1995.
17. МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА
отац Милан, мајка Милена
Ваљево, 27.10.1995.
биологија
„Вукови“
математика
„Извод функције и примена
извода“
географија
„Шпанија“
психологија
„Депресија“
филозофија
„Проблем отуђења – Карл Маркс“
географија
„Француска“
српски језик
„Гласовне промене“
биологија
„Пеницилин“
биологија
„Клонирање“

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Фармацеутски
факултет
одличан
Молекуларну
биологију

одличан
Правни
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ФПН

одличан
Математички
факултет
одличан
Психологију

одличан
ЕТФ

одличан
Енглески језик
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18. ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА
отац Слободан, мајка Славица
Ваљево, 25.09.1995.
19. РАКИЋ БОЈАНА
отац Драган, мајка Соња
Ваљево, 26.05.1995.
20. СИМЕУНОВИЋ ТИЈАНА
отац Милош, мајка Нада
Ваљево, 19.05.1995.
21. СИМИЋ МИЛАН
отац Драган, мајка Миланка
Ваљево, 18.08.1995.
22. СТАНОЈЕВИЋ НЕНАД
отац Момир, мајка Даница
Ваљево, 27.09.1995.
23. ТАНАСКОВИЋ МИЛИЦА
отац Владан, мајка Зорана
Ваљево, 27.05.1995.
24. ТОМИЋ РАДОЈКА
отац Милорад, мајка Видосава
Ваљево, 19.06.1995.
25. ШИЈАКОВИЋ МИЛАН
отац Предраг, мајка Драгана
Ваљево, 23.01.1995.
26. ШЋЕПАНОВИЋ АНЂЕЛА
отац Владимир, мајка Александра
Ваљево, 11.10.1995.
биологија
„Хипофиза“
биологија
„Човеколики мајмуни“
биологија
„Лептири“
биологија
„Ред мачака“
хемија
„Комплексна једињења“
биологија
„Поремећаји у раду штитне жлезде“
биологија
„Птице грабљивице“
биологија
„Цироза јетре“
биологија
„Дијабетес“

српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
немачки језик
српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик

5

4

5

5

5

4

5

5

5

одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Машински
факултет
врло добар
Рударско-геол.
факултет

врло добар
Математички
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
Математички
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
ФТН
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1. ВУЈИЋ ИВАНА
отац Срећко, мајка Весна
Ваљево, 19.03.1995.
2. ГАВРИЋ НЕВЕНА
отац Слободан, мајка Мирјана
Ваљево, 30.08.1995.
3. ДАВИДОВИЋ МИЛИЦА
отац Дејан, мајка Драгица
Ваљево, 16.07.1995.
4. ЕЛЕК СТЕФАН
отац Милован, мајка Јасмина
Ваљево, 28.07.1995.
5. ЖИВКОВИЋ НЕМАЊА
отац Златан, мајка Љиљана
Београд, 25.09.1995.
6. ИВАНОВИЋ АНА
отац Саша, мајка Јелена
Ваљево, 26.09.1995.
7. КРСМАНОВИЋ ДАЛИБОР
отац Горан, мајка Марина
Ваљево, 05.07.1995.
8. ЛУКИЋ НАДА
отац Игор, мајка Гордана
Ваљево, 21.05.1995.
ликовна култура
„Марсел Дишам“
филозофија
„Савремена критика религије
- Мишел Оноре“
ликовна култура
„Гоја као краљевски сликар“

српски језик
енглески језик
књижевност
енглески језик

књижевност
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

немачки језик
„Петер Вајс – Опроштај од
родитеља“
лингвистика
„Утицај англицизама код данашњих
матураната“

лингвистика
„Однос језика и стварности услед
језичких поремећаја – афазија“
музичка култура
„Петар Илич Чајковски“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

ликовна култура
„Вилијам Блејк“

књижевност
енглески језик

IV-4

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Шпански
језик
одличан
ФПН
новинарство
одличан
Медицински
факултет
одличан
Немачки
језик
одличан
Енглески
језик
одличан
Медицински
факултет
одличан
Енглески
језик
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9. МАРИЋ ЈЕЛЕНА
отац Зоран, мајка Славенка
Ваљево, 08.11.1995.
10. МАТИЋ ХРИСТИНА
отац Живко, мајка Радојка
Ваљево, 06.08.1995.
11. МИЛАНОВИЋ МАРКО
отац Милан, мајка Љиљана
Ваљево, 04.12.1995.
12. МИЛИЋ ЉУБИЦА
отац Божидар, мајка Весна
Ваљево, 05.11.1995.
13. МИЛОШЕВИЋ НИКОЛА
отац Предраг, мајка Јасмина
Ваљево, 12. 09. 1995.
14. МОЛЕРОВИЋ КАТАРИНА
отац Владимир, мајка Бранка
Ваљево, 05.01.1995.
15. НИКОЛИЋ ДИМИТРИЈЕ
отац Милан, мајка Александра
Ваљево, 09.06.1995.
16. НОВАКОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА
отац Зоран, мајка Радмила
Ваљево, 13.06.1995.
17. ПЕРИЋ НАТАША
отац Славко, мајка Марина
Ваљево, 23.03.1995.
музичка култура
„Настанак и еволуција рокенрола“
биологија
„Ембрионални развој човека“
ликовна култура
„Пол Сезан“
ликовна култура
„Њујоршка сцена 70. и 80. година
20. века“
немачки језик
„Однос четири главна лика у делу:
Пометње питомца Терлеса“
психологија
„Значај игре у развоју деце“
информатика
„Алан М. Тјуринг“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
књижевност
енглески језик
књижевност
енглески језик
књижевност
енглески језик

књижевност
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

историја
„Политичке странке у време М.
Обреновића“
историја
„Макензенова офанзива 1915.“

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Арапски језик

одличан
Медицински
факултет
одличан
Пољопривредни
факултет
одличан
Крим.полициј.
академију
одличан
Немачки
језик
одличан
Српски језик

одличан
Шпански
језик
одличан
Енглески
језик
одличан
ФАСПЕР
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1. АНДРИЋ МИЛИЦА
отац Дамњан, мајка Драгана
Ваљево, 08.04.1995.

18. ПЛАВША НАТАША
отац Драган, мајка Биљана
Книн, 27.02.1995.
19. РАКИЋ МИЛИЦА
отац Драган, мајка Милка
Ваљево, 28.06.1995.
20. РАНКОВИЋ ЖЕЉКА
отац Славољуб, мајка Славица
Ваљево, 06.05.1995.
21. РИСТОВИЋ ТИЈАНА
отац Игор, мајка Биљана
Ваљево, 26.07.1995.
22. САВИЋ КАТАРИНА
отац Александар, мајка Марија
Ваљево, 30.08.1995.
23. ТАДИЋ САЊА
отац Бобан, мајка Милина
Ваљево, 27.07.1995.
24. ТИМОТИЋ СИМОНИДА
отац Драган, мајка Татјана
Ваљево, 08.01.1996.
ликовна култура
„Ботичели и Италија у раној
ренесанси“
филозофија
„Ничеов нихилизам“

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

математика
„Логаритамске једначине и
неједначине“

IV-5

социологија
„Социолошки аспект
монотеистичких религија“
лингвистика
„Бирократизација у језику ученика
Ваљевске гимназије“
музичка култура
„Поп и рок музика 60. година
- Битлси“
музичка култура
„Pink Floyd“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

ликовна култура
„Српска модерна уметност“

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
ФОН

Италијански
језик
одличан
Енглески
језик
одличан
Енглески језик
Психологију
одличан
ФПН
новинарство
одличан
Руски
језик

одличан
Факултет
безбедности

одличан
ФТН
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2. ВЕСИЋ КАТАРИНА
отац Зоран, мајка Бранка
Ваљево, 14.03.1995.
3. ГЛИШИЋ МАРИЈА
отац Јован, мајка Данка
Ваљево, 09.10.1995.
4. ДАНОЈЛИЋ КРИСТИНА
отац Горан, мајка Снежана
Ваљево, 03.04.1995.
5. ЂОКИЋ САЊА
отац Дејан, мајка Слађана
Ваљево, 22.01.1995.
6. ЈАНКОВИЋ ПЕТАР
отац Небојша, мајка Љиљана
Ваљево, 29.11.1995.
7. ЈЕРЕМИЋ МАРИЈАНА
отац Момчило, мајка Славица
Ваљево, 22.02.1995.
8. КРАЈИНОВИЋ НАТАЛИЈА
отац Драган, мајка Гордана
Ваљево, 20.01.1996.
9. КРСМАНОВИЋ ВЕРА
отац Мирослав, мајка Надежда
Ваљево, 28.07.1995.
10. ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Драган, мајка Зорица
Ваљево, 23.08.1995.
српски језик
„Развој српског језика и писма,
дијалекти“
историја
„Развој права у Србији Немањића“
социологија
„Дрштвене неједнакости“
ликовна култура
„Тродимензионална слика“
ликовна култура
„Пол Сезам – Мртве природе“
француски језик
„Партиципи“
ликовна култура
„Сликар и писац Ђура Јакшић“
ликовна култура
„Иконоборство у Византији“
ликовна култура
„Рафаел Санти – портрети“

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

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
врло добар
Историју

врло добар
ФПН

одличан
Правни
факултет
одличан
ФОН

одличан
ФТН

одличан
Филолошки
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
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11. ЛУКИЋ ЈЕЛЕНА
отац Чедомир, мајка Миланка
Ваљево, 05.06.1995.
12. МАРИНКОВИЋ ИВАНА
отац Владан, мајка Слава
Ваљево, 10.10.1995.
13. МАШИЋ МИЛИЦА
отац Синиша, мајка Милена
Ваљево, 09.10.1995.
14. МИРКОВИЋ МАРИЈАНА
отац Иван, мајка Весна
Ваљево, 16.09.1995.
15. ОБРАДОВИЋ МИЛИЦА
отац Небојша, мајка Слободанка
Ваљево, 23.04.1995.
16. ОБРАДОВИЋ ОЛГА
отац Славко, мајка Рада
Ваљево, 05.08.1995.
17. ПАНТЕЛИЋ КАТАРИНА
отац Раденко, мајка Славица
Ваљево, 16.05.1995.
18. ПАНТЕЛИЋ НЕВЕНА
отац Сретен, мајка Нада
Ваљево, 25.04.1995.
19. ПОПОВИЋ МИЛОШ
отац Раденко, мајка Анђелка
Ваљево, 27.07.1995.
ликовна култура
„Оноре Домије“
ликовна култура
„Магични реализам“
ликовна култура
„Романтизам у Енглеској“
српски језик
„Непознате речи у делу: Писма
из Норвешке – И. Секулић“
географија
„Туристичка обележја Ваљева“
историја
„Италијански фашизам од 1919. до
1939.“
српски језик
„Зборник тестова из књижевност“
биологија
„Расе паса“

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

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

француски језик
„Инфинитив“

српски језик
француски језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Теолошки
факултет
одличан
Економски
факултет
одличан
Учитељски
факултет
одличан
ФОН

одличан
Енглески
језик
одличан
ФПН

одличан
ФТН

одличан
Француски
језик
одличан
Историју
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1. АРСЕНИЋ БОГДАН
отац Душан, мајка Биљана
Ваљево, 11.01.1995.

20. РАДОЈЕВИЋ ДАНИЦА
отац Драган, мајка Јока
Љубовија, 23.01.1995.
21. РАЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Предраг, мајка Мирјана
Ваљево, 06.11.1995.
22. РАКИЋ СМИЉАНА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 26.10.1995.
23. СТЕВАНОВИЋ ВАЛЕНТИНА
отац Ненад, мајка Весна
Ваљево, 02. 04. 1995.
24. ТРИПКОВИЋ САРА
отац Дарко, мајка Невенка
Ваљево, 24.03.1995.
25. ЦВЕТАНОВИЋ НЕМАЊА
отац Зоран, мајка Светлана
Ваљево, 05.04.1995.
26. ШИМИЋ РАДОШ
отац Слободан, мајка Милена
Глина, 27.06.1995.
географија
„Туризам Аустрије“
српски језик
„Функција речи у реченици
- зборник тестова“
географија
„Куба“
географија
„Мексико“

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

српски језик
енглески језик

ликовна култура
„Милена Павловић Барили“

српски језик
француски језик

рачунарство и информатика
„Прављење игрице“

IV-6

историја
„Прва француска република од
1792. до 1804“
француски језик
„Кондиционалне реченице“

српски језик
руски језик

5

5

5

5

5

5

5

2

одличан
ФОН

одличан
Економски
факултет
врло добар
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет
одличан
Филолошки
факултет
врло добар
Пољопривредни
факултет
врло добар
Полицијску
академију

добар
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2. АРСИЋ МАРИЈА
отац Момчило, мајка Светлана
Ваљево, 11.07.1995.
3. АЋИМОВИЋ МАРКО
отац Слободан, мајка Драгослава
Ваљево, 17.06.1995.
4. БОБОВАЦ ИВАН
отац Марко, мајка Снежана
Ваљево, 16.11.1995.
5. БУРМАЗ АНИТА
отац Рале, мајка Виолета
Ваљево, 03.11.1995.
6. ГЛАДОВИЋ МИНА
отац Томислав, мајка Гордана
Ваљево, 08.09.1995.
7. ДРАГИЋЕВИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Светлана
Ваљево, 16.09.1995.
8. ЂУРИЋ ТАТЈАНА
отац Милован, мајка Негосава
Ниш, 22.07.1995.
9. ЖУНАЦ НИКОЛА
отац Градимир, мајка Милка
Ваљево, 14.10.1995.
10. ИЛИЋ ОЛИВЕРА
отац Миодраг, мајка Весна
Свештица, 05.10.1995.
социологија
„Криминал у модерно доба“
историја
„Јеретички покрети у Византији од
VI до X века“
математика
„Комплексни бројеви“
ликовна култура
„Амедио Модиљани – портрети и
актови“
математика
„Експоненцијалне (не)једначине“
математика
„Ирационалне једначине и
неједначине“
биологија
„Делфини“
биологија
„Слепи мишеви“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

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

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

социологија
„Настанак политичких странака“

српски језик
немачки језик

5

4

5

5

5

3

5

5

5

врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Правни
факултет
одличан
Психологију

врло добар
Правни
факултет
одличан
Агроекономију

одличан
Правни
факултет
одличан
Нуклеарну
физику
врло добар
ФТН

одличан
ФПН
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11. КОВАЧЕВИЋ ТАМАРА
отац Жељко, мајка Светлана
Ваљево, 03.12.1995.
12. ЛАЗАРЕВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Гроздомир, мајка Данијела
Ваљево, 23.09.1995.
13. МАРИЋ НИКОЛА
отац Радиша, мајка Љиљана
Београд, 03.07.1995.
14. МАТИЋ МАРКО
отац Миодраг, мајка Љубица
Ваљево, 28.08.1995.
15. МЕДИЋ ДУЊА
отац Саша, мајка Љиљана
Ваљево, 29.08.1995.
16. МИЛИЋЕВИЋ САША
отац Слободан, мајка Славица
Лозница, 09.09.1995.
17. МИЛОШЕВИЋ АНДРИЈАНА
отац Мирослав, мајка Мирјана
Ваљево, 06.01.1995.
18. МИЋИЋ ЛАЗАР
отац Радован, мајка Светлана
Ваљево, 16.08.1995.
19. НИКОЛИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 18.03.1995.
математика
„Особине логаритама“
историја
„Реформе Петра Великог“
биологија
„Гмизавци ваљевског краја“
биологија
„Гмизавци ваљевског краја“
историја
„Пад Цариграда“
географија
„Нигерија“
ликовна култура
„Бечки експресионизам“
историја
„Последњи дани Трећег рајха“
географија
„Исланд“

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Учитељски
факултет

одличан
Економски
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Машински
факултет
одличан
Историју

одличан
ФОН

164

20. ПОПОВИЋ ЈАНА
отац Светислав, мајка Гордана
Ваљево, 04.01.1995.
21. ПРОКИЋ ЈЕЛЕНА
отац Зоран, мајка Катарина
Ваљево, 22.05.1995.
22. СИМИЋ НИНА
отац Мирослав, мајка Јованка
Ваљево, 29.06.1995.
23. ТАСИЋ МАРКО
отац Дејан, мајка Марија
Ваљево, 16.04.1995.
24. ТОДОРОВИЋ НИКОЛА
отац Миодраг, мајка Јадранка
Ваљево, 20.09.1995.
25. ТОМИЋ СТЕФАН
отац Зоран, мајка Наташа
Ваљево, 02.10.1995.
26. ТРИПКОВИЋ САНДРА
отац Сретен, мајка Слободанка
Ваљево, 15.12.1995.
27. УНКОВИЋ МИНА
отац Момир, мајка Татјана
Ваљево, 25.04.1995.
28. ЧЕЛИЋ КАТАРИНА
отац Зоран, мајка Гордана
Ваљево, 01.09.1995.
математика
„Низови“
социологија
„Локални и глобални еколошки
проблеми“
социологија
„Развој политичке глобализације“
ликовна култура
„Матијас Гриневалд“
математика
„Адиционе формуле“
математика
„Тригономертијске једначине и
неједначине“
физика
„Алберт Ајнштајн“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

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

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

социологија
„Медији и њихов утицај на
омладину“
географија
„Вулкани“

српски језик
енглески језик

5

4

4

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет

врло добар
ФОН

врло добар
Факултет за
физичку култ.
врло добар
ФТН

одличан
Саобраћајни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
ФПН

одличан
ФТН

одличан
Екологију
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1. БРКОВИЋ ЈОВАНА
отац Горан, мајка Гордана
Ваљево, 20.01.1995.
2. ВЕЛИМИРОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА
отац Милоје, мајка Љиљана
Београд, 20.09.1995.
3. ВЕСИЋ КАТАРИНА
отац Љубо, мајка Мирјана
Ваљево, 04.09.1995.
4. ГРБОВИЋ НАТАША
отац Владан, мајка Мирјана
Ваљево, 13.03.1995.
5. ГРБОВИЋ ТИЈАНА
отац Рајко, мајка Јасмина
Ваљево, 10.01.1995.
6. ЂОРЂЕВИЋ ЛУКА
отац Сретен, мајка Биљана
Ваљево, 05.10.1995.
7. ЂУРОВИЋ МАРИЈА
отац Милорад, мајка Славица
Ваљево, 29.09.1995.
8. ИВАНОВИЋ РАДОМИР
отац Богдан, мајка Мирјана
Ваљево, 18.10.1995.
социологија
„Малолетничка делинквенција“
психологија
„Присилне неурозе“
ликовна култура
„Афродита и Венера у старом Риму
и Грчкој“
ликовна култура
„Живот и дело Фриде Кало“
психологија
„Памћење и заборављање“
ликовна култура
„Црква Свете Софије“
ликовна култура
„Ван Гог: опседнути уметник“
ликовна култура
„Холандска уметност“

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

IV-7

5

5

5

5

5

5

5

4

одличан
Факултет
безбедности
одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
добар
Економски
факултет

одличан
Графичко
инжињерство
одличан
Психологију

врло добар
Факултет
безбедности
одличан
Психологију
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9. ЈЕВТИЋ ТАЊА
отац Милан, мајка Слободанка
Ваљево, 30.06.1995.
10. ЈЕЛИЋ ЛУКА
отац Зоран, мајка Милена
Ваљево, 27.02.1995.
11. ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА
отац Милутин, мајка Драгица
Ваљево, 02.08.1995.
12. ЈЕРОСИМОВИЋ КАТАРИНА
отац Средоје, мајка Анђелка
Ваљево, 02.09.1995.
13. ЈОВАНОВИЋ МАРИЈА
отац Марко, мајка Снежана
Ваљево, 09.07.1995.
14. ЈОВАНОВИЋ САЊА
отац Сава, мајка Биљана
Ваљево, 26.01.1995.
15. КОВАЧЕВИЋ ТИЈАНА
отац Радован, мајка Драгица
Ваљево, 15.12.1995.
16. МАЗИЋ АНА
отац Милан, мајка Роса
Ваљево, 05.06.1995.
17. МАРИЋ ПЕТАР
отац Иванко, мајка Тања
Базел, 13.08.1995.
географија
„Алжир“
ликовна култура
„Акт у бароку и ренесанси“
ликовна култура
„Жорж Сера“
математика
„Златни пресек“
ликовна култура
„Циклуси слика Клода Монеа“
ликовна култура
„Анђели на средњовековним
сликама“
ликовна култура
„Рани барок у Италији“
немачки језик
„Die Verwandlung“

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

српски језик
немачки језик

српски језик
енглески језик

биологија
„Богомољке“

српски језик
енглески језик

4

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Фармацеутски
факултет

одличан
Медицински
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Шпански
језик
врло добар
Учитељски
факултет
одличан
Хидрогеологију

167

18. МАРКОВИЋ ЛАЗАР
отац Мирослав, мајка Верица
Ваљево, 19.04.1995.
19. МИЛОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
отац Милоје, мајка Зорица
Ваљево, 26.09.1995.
20. МИХАИЛОВИЋ ВЕРИЦА
отац Милорад, мајка Љиљана
Ваљево, 25.01.1996.
21. НИНОВИЋ МИЛЕНА
отац Бранислав, мајка Слађана
Ваљево, 24.01.1995.
22. НОВАКОВИЋ АНА
отац Јован, мајка Славица
Ваљево, 02.10.1995.
23. ОМЕРОВИЋ РАДОВАН
отац Горан, мајка Зорица
Ваљево, 14.01.1995.
24. ПЕТРАШЕВИЋ ЛАЗАР
отац Драгиша, мајка Зорана
Ваљево, 10.07.1995.
25. ПЛАВШИЋ МАРИЈА
отац Зоран, мајка Биљана
Београд, 28.12.1995.
26. РАДОВАНОВИЋ МИЛОШ
отац Воја, мајка Мирјана
Ваљево, 17.07.1995.
географија
„Пустиња Сахара“
српски језик
„Мотив апсурда у роману
„Странац““
биологија
„Октоподи“
биологија
„Даунов синдром“
географија
„Монако“
географија
„Аргентина“
српски језик
„Гласовне промене-зборник радова“
музичка култура
„Живот и дела Ђузепе Вердија“

српски језик
енглески језик
енглески језик
немачки језик

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

српски језик
енглески језик

ликовна култура
„Еротизам код Пикаса“

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Економски
факултет
одличан
Математички
факултет
врло добар
ФАСПЕР
тифлологију
врло добар
Пољопривредни
факултет

врло добар
Машински,
ФОН
врло добар
Факултет спорта
и физичке култ.
врло добар
Пољопривредни
факултет
врло добар
ФТН
Саобраћај
одличан
Стоматологију
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27. СТОЈКОВИЋ МИХАИЛО
отац Небојша, мајка Јадранка
Ваљево, 03.10.1995.
28. ТАДИЋ НЕБОЈША
отац Драган, мајка Жаклина
Ваљево, 25.02.1995.
29. ШТРБАЦ ЉУБИЦА
отац Ненад, мајка Јадранка
Ваљево, 03.11.1995.
историја
„Крсташки походи и промена
начина живота у Европи“
географија
„Либија“
ликовна култура
„Сикстинска капела“

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

5

5

3

одличан
Фармацеутски
факултет

добар
Војну
академију
врло добар
ВИПОС

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
,,Сваки велики успех тријумф је упорности.”
Граф

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА
Копривица Давид III-1 – Међународна хемијска олимпијада у Москви,
бронзана медаља (14-24. VII 2013)

ДРЖАВНА ОЛИМПИЈАДА
Копривица Давид IV-1 – Српска хемијска олимпијада, 2. место (сребрна статуа)
и пласман на Међународну олимпијаду у Вијетнаму

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
Мишковић Анђела VII-1 – математика 2. награда, математика „Архимедес“ похвала
Станковић Александар VII-1 – математика 3. награда, математика „Архимедес“ похвала
Матић Нина VII-1 – математика похвала, физика 3.награда
Миловановић Милош VII-1 – математика
Станић Алекса VII-1 – математика
Васиљевић Никола I-1– математика
Пејић Раденко I-1 – математика, математика „Архимедес“
Споладор Анђела I-1 – пливање
Теовановић Марија I-2 – књижевност
Станковић Милица I-2 – латински
Алексић Марко I-3 – хемија
Марковић Мина I-3 – хемија
Лесић Мина I-3 – српски језик
Тадић Јована I-4 – латински
Цветановић Матија I-4 – латински
Милутиновић Анђелија I-4 – књижевност
Бошковић Александра I-4 – НИС-ова олимпијада из језика
Манојловић Матеја I-5 – латински
Брдарић Невена I-6 – српски језик
Вујић Милутин I-7 – историја
Савић Тања I-7 – књижевност, стони тенис
Грачанин Ана I-7 – стони тенис
Смолчић Теодора II-1 – математика, математика „Архимедес“, хемија
Панић Тијана II-1 – математика
Лазић Сара II-1 – математика, хемија, астрономија
Милић Дамњан II-1 – астрономија
Поповић Кристина II-1 – астрономија
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Мићић Милица II-2 – српски језик
Степановић Ђорђе II-2 – математика похвала
Пантић Огњен II-2 – математика
Гајић Игор II-2 – хемија
Ђурић Милица II-2 – пливање
Ивановић Лука II-3 – математика похвала
Николић Лука II-3 – српски језик,биологија 1. место
Ђурић Сара II-4 – српски језик
Јовановић Даница II-4 – латински
Стефановић Марија II-4 – књижевност
Јовановић Сара II-5 – српски језик 2. место
Ковачевић Андријана II-5 – српски језик, латински језик
Чарапић Андријана II-5 – есеј „Шта би Вук данас рекао“ 3. награда
Павловић Дуња II-5 – српски језик
Глигоријевић Лука II-5 – пливање
Тодоровић Марко II-6 – српски језик, књижевност 3. место, есеј „Шта би Вук
данас рекао“ 1. награда, латински 3. место
Јеринић Ана II-6 – историја
Седларевић Анђела II-6 – књижевност
Мирковић Кристина II-7 – српски језик, књижевност
Радојковић Александра II-7 – књижевност
Марковић Јелена III-1 – математика, математика „Архимедес“, програмирање, физика
Бирчанин Сара III-2 – физика
Мијатовић Милош III-2 – пливање
Томић Јована III-3 – математика
Стефановић Оливера III-3 – биологија
Вучићевић Јелена III-4 – латински
Николић Милица III-4 – латински
Васиљевић Невена III-6 – српски језик
Марјановић Ирина III-7 – Смотра рецитатора 2 место
Ашковић Јована IV-1 – српски језик 2. место, математика „Архимедес“ похвала
Параментић Невена IV-1 – француски језик
Копривица Давид IV-1 – хемија похвала, физика 1. награда
Урошевић Ана IV-2 – биологија
Николић Катарина IV-2 – биологија
Ђорђевић Милица IV-2 – биологија
Вујић Ивана IV-4 – књижевност
Новаковић Јелисавета IV-4 – латински
Ранковић Жељка IV-4 – латински 3. место
Николић Димитрије IV-4 – немачки језик 2.место
Живковић Немања IV-4 – немачки језик похвала, пливање
Крсмановић Далибор IV-4 – немачки језик
Савић Катарина IV-4 – енглески језик
Весић Катарина IV-5 – српски језик
Арсић Марија IV-6 – Смотра рецитатора
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ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Станковић Александар VII-1 – математика 1. награда, физика 2. награда
Мишковић Анђела VII-1 – математика 1. награда (најуспешнијег такмичара у
Ваљеву), физика похвала, хемија 2. место
Матић Нина VII-1 – математика 1. награда, физика 1. награда
Миловановић Милош VII-1 – математика 2. награда, физика 2. награда, хемија
Станић Алекса VII-1 – математика 2. награда, физика 2. награда, хемија
Јовановић Лука VII-1 – математика 3. награда, физика
Стојаковић Иван VII-1 – математика 3. награда
Рајковић Кристина VII-1 – математика похвала, физика, биологија 3. место, хемија
Ђурђевић Алекса VII-1 – математика похвала, хемија
Добрић Иван VII-1 – математика похвала
Живковић Маша VII-1 – математика похвала, физика похвала, хемија
Смиљанић Вукашин VII-1 – математика, хемија
Новаковић Здравко VII-1 – физика
Марић Теодора VII-1 – хемија
Пејић Раденко I-1 – математика, физика 1. награда
Васиљевић Никола I-1 – математика
Бранковић Катарина I-1 – математика
Видић Милена I-1 – математика, физика похвала
Ненезић Огњен I-1 – математика, физика 3. награда
Радојчић Немања I-1 – математика
Прашчевић Марко I-1 – математика
Споладор Анђела I-1 – математика, физика похвала
Милошевић Данило I-1 – математика
Радосављевић Николај I-1 – математика
Савић Никола I-1 – математика
Ножица Анђела I-1 – хемија
Суботић Мила I-2 – српски језик
Теовановић Марија I-2 – књижевност 2.награда
Јоцић Бошко I-2 – биологија
Лесић Мина I-3 – српски језик 1. награда, хемија
Алексић Марко I-3 – хемија 2. место
Марковић Мина I-3 – хемија
Ђедовић Вук I-3 – Смотра рецитатора
Милутиновић Анђелија I-4 – српски језик, књижевност 2. награда
Цветановић Матија I-4 – историја
Јаковљевић Ана I-4 – књижевност
Манојловић Матеја I-5 – „Наука младима“ историја
Брдарић Невена I-6 – српски језик 1. награда
Мандић Надица I-6 – Смотра рецитатора
Тимотић Филип I-6 – Смотра рецитатора
Савић Тања I-7 – српски језик, књижевност 2. награда
Вујић Милутин I-7 – историја 3. место
Смолчић Теодора II-1 – математика, хемија 3. место, физика 3. награда
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Панић Тијана II-1 – математика, хемија, физика
Лазић Сара II-1 – математика 3. награда, програмирање, хемија 1. место,
физика 1. награда
Веселиновић Милош II-1 – физика 2.награда
Лазић Сара II-1 – астрономија похвала
Поповић Кристина II-1 – астрономија похвала
Милић Дамњан II-1 – астрономија 3. награда
Мићић Милица II-2 – српски језик 2. награда, биологија
Ђурић Милица II-2 – Смотра рецитатора 3. место
Степановић Ђорђе II-2 – математика 3. награда
Пантић Огњен II-2 – математика
Радовановић Мина II-2 – математика
Петровић Јован II-2 – математика
Ристић Хана II-2 – биологија
Нинковић Никола II-2 – биологија
Гајић Игор II-2 – хемија 2. место
Кнежевић Аница II -3 – биологија
Дивнић Јелена II-3 – математика
Исаиловић Стефан II-3 – историја
Ивановић Лука II-3 – математика 2. награда, хемија
Николић Лука II-3 – српски језик 1. награда, биологија 3 место
Ђурић Сара II-4 – српски језик 2. награда
Урошевић Јована II-4 – српски језик
Јовановић Даница II-4 – српски језик
Јанковић Маријана II-4 – српски језик
Стефановић Марија II-4 – Смотра рецитатора 2. место, књижевност 2. награда
Јовановић Сара II-5 – српски језик 2. награда
Ковачевић Андријана II-5 – српски језик 2. награда
Павловић Дуња II-5 – српски језик 3. награда
Тодоровић Марко II-6 – српски језик 2. награда, књижевност 1. награда
Седларевић Анђела II-6 – књижевност 2. награда
Јеринић Ана II-6 – историја 3. место
Мирковић Кристина II-7 – српски језик 1. награда, књижевност 2. награда
Радојковић Александра II-7 – књижевност 2. награда
Јевтић Ивана III-1 – српски језик, физика
Марковић Јелена III-1 – математика, биологија, програмирање, хемија, физика 1. награда
Марковић Лазар III-1 – програмирање
Радовановић Тијана III-1 – поетски конкурси
Бирчанин Сара III-2 – физика 3. награда
Томић Јована III-3 – српски језик 3. награда, математика
Стефановић Оливера III-3 – књижевност 3. награда, биологија 3 место
Николић Милица III-4 – српски језик, књижевност
Јовановић Светлана III-4 – српски језик
Саватић Исидора III-4 – српски језик
Васиљевић Невена III-6 – српски језик 1. награда
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Марјановић Ирина III-7 – Смотра рецитатора 1. место
Параментић Невена IV-1 – француски језик 3.место
Ашковић Јована IV-1 – српски језик 2. награда
Копривица Давид IV-1 – хемија 1. место, физика1.награда
Ђорђевић Милица IV-2 – биологија 1. место
Урошевић Ана IV-2 – биологија1. место
Николић Катарина IV-2 – биологија 3. место
Миловановић Марко IV-2 – српски језик
Миловановић Драгица IV-3 – биологија
Голубовић Јована IV-3 – биологија
Танасковић Милица IV-3 – енглески језик
Марјановић Иван IV-3 – енглески језик, српски језик 3. награда
Јосиповић Магдалена IV-3 – енглески језик
Ранковић Жељка IV-4 – српски језик 3. награда
Ракић Милица IV-4 – француски језик
Матић Христина IV-4 – српски језик
Новаковић Јелисавета IV-4 – српски језик
Милић Љубица IV-4 – биологија
Вујић Ивана IV-4 – књижевност 1. место
Глишић Марија IV-5 – српски језик
Весић Катарина IV-5 – српски језик 2.место
Лукић Јелена IV-5 – српски језик, француски језик
Николић Димитрије IV-4 – немачки језик 1.место
Живковић Немања IV-4 – немачки језик
Крсмановић Далибор IV-4 – немачки језик
Савић Катарина IV-4 – енглески језик 3.место
Ранковић Жељка IV-4 – енглески језик
Матић Христина IV-4 – енглески језик
Милошевић Никола IV-4 – енглески језик
Ракић Милица IV-4 – француски језик
Ристовић Тијана IV-4 – енглески језик
Перић Наташа IV-4 – енглески језик
Плавша Наташа IV-4 – енглески језик
Тадић Сања IV-4 – енглески језик
Лукић Нада IV-4 – енглески јези
Лукић Александар IV-5 – Смотра рецитатора
Лукић Јелена IV-5 – француски језик
Илић Оливера IV-6 – енглески језик
Милошевић Андријана IV-6 – енглески језик
Арсић Марија IV-6 – Смотра рецитатора 1. место
Бобовац Иван IV-6 – Смотра рецитатора
Јевтић Тања IV-7 – биологија
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ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
„АРХИМЕДЕС” – Државно математичко такмичење

VII разред
Анђела Мишковић VII-1 – похвала
Александар Станковић VII-1 – похвала

Екипа Ваљевске гимназије
Похвала додељена екипи Ваљевске гимназије
Пејић Раденко I-1
Смолчић Теодора II-1
Марковић Јелена III-1
Ашковић Јована IV-1 – похвала

Школски лист Гимназијалац (број 90, новембар 2012)
друга награда на Конкурсу за најбоље средњошколске листове и
часописе за школску 2012-2013. годину

Најбоље одељење у школи IV-4 – специјализовано филолошко
одељење, 24 ученика, сви имају одличан успех, од тога 15 са свим петицама, 4
носиоца дипломе „Вук Караџић“, 4 су носиоци Специјалне дипломе. Свих 24
има по неку награду за рад у секцијама.
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ДРАМСКИ СТУДИО
Чланови Драмског студија – учесници у представи “Ђачки батаљон” на
републичком такмичењу у Крагујевцу:
Секулић Јана I-5
Радовановић Ања I-5
Мандић Нађа I-7
Васић Страхиња II-1
Павловић Владимир II-2
Марковић Ђорђе II-3
Вујић Јована II-3
Николић Вељко II-3
Стефановић Марија II-4
Милановић Лара II-4
Милиновић Марија II-4
Здравковић Јана II-6
Радојичић Растко III-2
Вишић Јанко III-2
Саватић Исидора III-4
Јанковић Јована III-5
Лескур Ивона III-5

Милошевић Тамара III-5
Рабреновић Арсен III-5
Бранковић Лазар III-5
Марковић Петар III-6
Урошевић Урош III-6
Марјановић Ирина III-7
Петровић Сара III-7
Вујић Ивана IV-4
Перић Наташа IV-4
Рајчић Александар IV-5
Јанковић Петар IV-5
Милићевић Саша IV-6
Бобовац Иван IV-6
Аћимовић Марко IV-6
Арсенић Богдан IV-6
Арсић Марија IV-6
Поповић Јана IV-6
Марковић Лазар IV-7

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“
(међународно математичко такмичење)
Анђела Мишковић VII-1 – 1. награда
Милош Миловановић VII-1 – 3. награда
Лука Јовановић VII-1 – похвала
Нина Матић VII-1 – похвала
Маша Живковић VII-1 – похвала
Вукашин Смиљанић VII-1 – похвала
Прашчевић Марко I-1
Ненезић Огњен I-1
Васиљевић Никола I-1
Бранковић Катарина I-1
Степановић Давид I-1
Милошевић Данило I-1
Наталија Марковић I-1
Радојичић Немања I-1
Споладор Анђела I-1
Радосављевић Николај I-1
Пејић Раденко I-1
Видић Милена I-1
Ножица Анђела I-1

Милошевић Анђела I-5 – 3. награда
Ерчић Милан I-5 – похвала
Манојловић Матеја I-5
Маринковић Бојан I-5
Петрић Тина I-5
Јанковић Јелена I-5
Ђурђевић Ана I-5
Павловић Дуња I-5
Јевтић Милица I-6
Арсенијевић Исидора I-6
Бојичић Јована I-6
Степановић Данило I-7
Шупета Павле I-7
Гавриловић Алекса I-7
Павловић Марко I-7 – похвала
Мандић Нађа I-7
Вујачић Јанко I-7
Гавриловић Павле I-7
Богдановић Александра I-7
175

Савић Тања I-7
Јевтић Ивана III-1
Павловић Антонина I-7
Марковић Лазар III-1
Рабреновић Миља I-7
Стефановић Оливера III-3 – похвала
Петровић Катарина I-7
Романић Андреа III-3
Смолчић Теодора II-1 – похвала
Вујачић Никола III-3
Поповић Кристина II-1 – похвала
Мартиновић Наташа III-3
Лазић Сара II-1
Нинковић Никола III-3
Веселиновић Милош II-1
Ђурђевић Сара III-3
Савић Александар II-1
Томић Јована III-3
Брадоњић Ивана II-1
Благојевић Јован III-3
Панић Тијана II-1
Ђукић Стефан III-3
Милић Дамњан II-1
Димитријевић Марија III-3
Чулић Сара II-1
Јаковљевић Милош III-3
Пантић Огњен II-2
Марић Милица III-6
Степановић Ђорђе II-2
Петровић Марија III-6
Милутиновић Вук III-1 – 3. награда
Савић Катарина III-6
Мркић Стефан III-1 – похвала
Копривица Давид IV-1 – похвала
Ђурђевић Владимир III-1
Лучић Мирјана IV-1
Марковић Јелена III-1
Сарић Милица IV-1
Секулић Никола III-1
Јовановић Маја IV-1
Матић Илија III-1
Маријановић Иван IV-3
Радојичић Марко III-1
Борозан Марина IV-3
Миловановић Анђелка III-1
Крстивојевић Лидија IV-3
Јеремић Јелена III-1
Ракић Бојана IV-3
Танасковић Милица IV-3

Дебатни турнир у Београду
Панић Тијана II-1
Марић Ђурђина II-4
Радојчић Мирена III-7

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 6.11.2013.
Ђорђевић Милица IV-2
Јанковић Милица IV-2
Јездић Ивана IV-2
Јеремић Ђорђе IV-2
Миловановић Марко IV-2
Томашевић Мина IV-2
Вукићевић Јована IV-3
Јевтић Марјана IV-3
Јосиповић Душан IV-3
Јосиповић Магдалена IV-3
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Крстић Драгана IV-3
Лазаревић Катарина IV-3
Милаковић Марија IV-3
Симеуновић Тијана IV-3
Шћепановић Анђела IV-3
Молеровић Катарина IV-4
Перић Наташа IV-4
Ристовић Тијана IV-4
Тадић Сања IV-4
Андрић Милица IV-5

Марић Кристина IV-5
Марић Петар IV-5
Параментић Невена IV-5

Поповић Јана IV-5
Јовановић Владислав IV
Прокић Јелена IV-6
Јеремић Јелена IV-7

Акција добровољног давања крви 3.4.2013.
Милутиновић Вук III-1
Мркић Стефан III-1
Параментић Невена III-1
Божић Ивана III-4
Јовић Петар III-5
Табаковић Ана III-5
Крстић Катарина III-6
Јевтић Наташа III-7
Пуце Валентина III-7
Јовановић Катарина IV-1
Красић Владимирка IV-1
Радојевић Игор IV-1
Еренфрид Владан IV-2
Јездић Ивана IV-2
Јеремић Ђорђе IV-2
Панић Стефан IV-2
Томашевић Мина IV-2
Ђурђевић Катарина IV-3
Јевтић Марјана IV-3
Јосиповић Душан IV-3
Кристивојевић Лидија IV-3
Крстић Драгана IV-3
Марић Кристина IV-3
Марјановић Иван IV-3
Милаковић Марија IV-3
Симеуновић Тијана IV-3

Симић Милан IV-3
Шијаковић Милан IV-3
Вујић Ивана IV-4
Ракић Милица IV-4
Ристовић Тијана IV-4
Тадић Сања IV-4
Андрић Милица IV-5
Јанковић Петар IV-5
Обрадовић Милица IV-5
Радојевић Даница IV-5
Трипковић Сандра IV-5
Арсенић Богдан IV-6
Бобовац Иван IV-6
Ћурић Татјана IV-6
Медић Дуња IV-6
Милићевић Саша IV-6
Николић Марија IV-6
Тасић Марко IV-6
Велимировић Јелисавета IV-7
Грбовић Наташа IV-7
Јеросимовић Катарина IV-7
Марић Петар IV-7
Миловановић Ђорђе IV-7
Тадић Небојша IV-7
Ђурђевић Снежана, професор
Лукић Невен, вероучитељ
Ерић Живорад, домар

177

БРОЈ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
У ШКОЛСКОЈ 2013-14. ГОДИНИ
ОБЛАСТ

ОКРУЖНА

РЕПУБЛИЧКА

МЕЂУНАРОДНИ
КОНКУРСИ

А: ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
Српски језик
Књижевност и
књижевни конкурси
Рецитатори
Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Латински језик
Историја

31

12

/

12

9+8

1

9
14
3
3
/
/
4+1(смотра)

2
1
1
3
/
11
2

Математика

24+12*

10+5*

Физика
Хемија
Биологија
Програмирање
Стони тенис
Пливање
УКУПНО:

12+9*
11+8*
15+1*
6
8
7
145+30*

3+1*
6
5
1
2
6
74+6*

/
/
/
/
1
/
/
81+6*(„Кенгур
без граница“)
/
/
/
/
/
83+6*

Б: ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
Архимедес
Драмски студио
Дебатни турнир
Одбојка-девојке
Стони тенис
УКУПНО:
* Ученици VII разреда
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/
/
/
10
/
10

4+2*
35
3
/
2
42+2*

/
/
/
/
/

НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
ДАВИД КОПРИВИЦА
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2010 – 2014.
НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ
Син Владимира и Жељке, рођен 03. X
1995. године у Ваљеву. Ученик је IV-1,
специјализованог математичког одељења.
Током четири године школовања, такмичио се
из математике, физике и хемије. Значајније
успехе је оствaрио из физике (државна
такмичења: први разред - трећа награда, други
разред друга награда, трећи разред - трећа
награда и четврти разред - прва награда),
учешће
на
Државном
такмичењу
из
математике у првом и другом разреду, похвала
на такичењу „Кенгур без граница“ у четвром разреду. Из хемије се такмичио
све четири године (државна такмичења: у првом разреду је освојио друго
место, у другом разреду је освојио прво место, у трећем разреду друго место).
У трећем разреду се, такође, пласирао на Међународну хемијску олимпијаду,
одржану у Москви, где је освојио бронзану медаљу. Ове године из хемије је
освојио сребрну медаљу на првој Српској хемијској олимпијади, чиме је и
стекао право за учешће на Међународној олимпијади, која ће се одржати у
Ханоју у Вијетнаму.
Ове године је проглашен за најбољег ученика одељења, разреда,
смера, школе и генерације. Носилац је дипломе „Вук Караџић” и Специјалних
диплома за хемију и физику. Жели да студира физичку хемију.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 23. VI 2014. године ову награду доделило
Давиду Копривици.

179

ЈОВАНА АШКОВИЋ
Кћи Владана и Зорке, рођена 17. VI 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-1 специјализованог
математичког одељења. У току четворогодишњег
школовања такмичила се из српског језика,
математике и физике.
У првом разреду освојила је друго место на
окружном и прво место на републичком такмичењу
из српског језика. На окружном такмичењу из
математике освојила је друго место и учествовала на
републичком такмичењу. У другом разреду на
окружном такмичењу из српског језика освојила је
друго место, а на републичком прво место. На
окружном такмичењу из математике заузела је прво место и учествовала на
републичком такмичењу. Из физике је на окружном такмичењу освојила
друго место. У трећем разреду из српског језика освојила је прво место на
окружном, а на републичком такмичењу четврто место, при чему прво место
није додељено. У четвртом разреду освојила је прво место на окружном и
друго место на републичком такмичењу из српског језика, а на такмичењу
„Архимедес“ похвалу. Носилац је CAE Cambridge сертификата из енглеског
језика. Носилац је дипломе „Вук Караџић” и Специјалне дипломе за српски
језик и књижевност. Жели да студира Електротехнички факултет у Београду.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује се најбоље
пласираном ученику на Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе. Наставничко веће је на седници 23. VI 2014. године ову награду
доделило Јовани Ашковић.

НЕВЕНА ПАРАМЕНТИЋ
Кћи Драгана и Снежане, рођена 13. II 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-1 специјализованог
математичког одељења. У прве три године
такмичила се из математике и физике. Добила је
похвалу за учешће на математичком такмичењу
„Кенгур без граница”. У четвртој години пласирала
се на републичко такмичење из француског језика,
након освојеног првог места на окружном
такмичењу. Носилац је B2 сертификата за француски
језик. Члан је КУД-а „Абрашевић” од своје седме
године. Носилац је дипломе „Вук Караџић”. Жели да
студира Електротехнички факултет.
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МИЛА ДРАЈИЋ
Кћи Саше и Драгане, рођена 28. VII 1995,
године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења природноматематичког смера. Носилац је дипломе CAE
Cambridge, међународно признатог сертификата за
енглески језик. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнички факултет у
Београду.

ИВАНА ЈЕЗДИЋ
Кћи Горана и Маријане, рођена 18. VIII 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења природноматематичког смера. У току школовања такмичила се
из математике, физике, хемије и латинског језика. У
првом разреду освојила је прво место на општинском
и окружном такмичењу из математике и учествовала
на републичком такмичењу. На окружном такмичењу
из латинског освојила је прво место и пласирала се на
републичко, где је освојила пето место. У другом
разреду је на републичком такмичењу из математике освојила похвалу. На
општинском и окружном такмичењу из физике је освојила прво место. У трећој
години је учествовала на такмичењима из физике и математике. На Гете
институту у Београду успешно је положила испит из немачког језика А2. Носилац
је дипломе FCE Cambridge за енглески језик. Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“.
Жели да студира Медицински факултет.

МАРКО МИЛОВАНОВИЋ
Син Слободана и Надежде, рођен 18. I 1995.
године у Београду. Ученик је IV-2 природноматематичког одељења. У првом разреду се такмичио
из српског и латинског језика и хемије. Из српског
језика је стигао до републичког нивоа. У другом
разреду заузео је прво место на окружном такмичењу
из српског језика и друго место на окружном
такмичењу из хемије. Освојио је трећу награду на
Републичком такмичењу из српског језика и
учествовао на републичком такмичењу из хемије. У
трећем разреду је освојио другу награду на Републичком такмичењу из
српског језика. Члан је хора и ликовне секције. У другом и трећем разреду је
проглашен за најбољег ученика одељења. Носилац је дипломе ,,Вук Караџић”
и Специјалне дипломе за српски језик и књижевност. Жели да студира
Електротехнички факултет у Београду.
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РАДОЈКА ТОМИЋ

Кћи Милорада и Видосаве, рођена 19. VI
1995. године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења
природно-математичког
смера.
У
току
четворогодишњег школовања два пута је
проглашавана за најбољег ученика одељења.
Носилац је дипломе ,,Вук Караџић”. Жели да
студира Фармацеутски факултет у Београду.

НЕМАЊА ЖИВКОВИЋ
Син Златана и Љиљане, рођен 25. IX 1995.
године у Ваљеву. Ученик је IV-4 специјализованог
филолошког одељења. У току школовања је
учествовао на републичким такмичењима из
српског и немачког језика. Члан је литерарне
секције и активно се бавио пливањем. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира немачки
језик у иностранству.

ДАЛИБОР КРСМАНОВИЋ
Син Горана и Марине, рођен 05. VII 1995.
године у Ваљеву. Ученик је IV-4 специјализованог
филолошког одељења. У току четворогодишњег
школовања, активно је учествовао у раду школског
хора и на такмичењима из страних језика. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира
Медицински факултет у Београду.
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ЈЕЛИСАВЕТА НОВАКОВИЋ
Кћи Зорана и Радмиле, рођена 13. VI 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-4 специјализованог
филолошког одељења. У првом, трећем и четвртом
разреду је учествовала на окружним такмичењима из
српског језика, а у другом на републичком. Током све
четири године такмичила се на републичким
такмичењима из латинског језика, а у трећем разреду је
учествовала на међународном такмичењу из латинског
језика „Цицерон“. У трећем и четвртом разреду је
учествовала на олимпијадама из књижевности. У
првом разреду је освојила прво место на конкурсу
расписаном поводом Дана Ваљева. У трећем разреду
освојила је друго место на међународном литерарном конкурсу Уједињене Србије
и исте школске године била је проглашена за најбољег ученика одељења и смера.
Била је полазник семинара лингвистике у ИС Петница. Члан је хорске, музичке,
новинарске, лингвистичке, литерарне, рецитаторске и психолошке секције.
Вршњачки је едукатор за превенцију болести зависности и промоцију здравих
стилова живота. Члан је Хуманитарног одбора Ваљевске гимназије и тима за
Школски развојни план. Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалне
дипломе за књижевност. Жели да студира Филолошки факултет у Београду.

ЖЕЉКА РАНКОВИЋ
Кћи Славољуба и Славице, рођена 6. V 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-4 специјализованог
филолошког одељења. Све четири године је
учествовала на републичком такмичењу из латинског
језика. У првом разреду освојила је треће место, а у
четвртој години четврто. У првом и другом разреду
учествовала је на републичком такмичењу из српског
језика. У првом разреду освојила је пето, а у другом
разреду треће место. У другом разреду је освојила
друго место у знању латинског језика на такмичењу
„Цицерон”. Била је полазник семинара лингвистике у
ИС Петница у трећем разреду. Учествовала је на окружном такмичењу из српског
језика и на републичком такмичењу из латинског језика. У четвртом разреду
учествовала је на окружним такмичењима из српског и енглеског језика. Члан је
хора и рекреативно се бави кик-боксом. Носилац је дипломе CAE Cambridge
сертификата за енглески језик. У првој, другој и четвртој години проглашена је за
најбољег ученика одељења, а у другој и четвртој години за најбољег ученика
смера. Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалних диплома за српски и
латински језик. Жели да студира Филолошки факултет у Београду.
Награда „ЉУБИЦА НОЖИЦА“ додељује се за најбољи школски
писмени задатак у текућој школској години. Наставничко веће је на седници
23. VI 2014. године ову награду доделило Жељки Ранковић.
183

МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ
Кћи Марка и Снежане, рођена 9. VII 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. Током школовања
учествовала је на такмичењима из књижевности.
Члан је литерарне и филозофске секције. Поседује
сертификат В2 нивоа из енглеског језика. Ове године
је добила другу републичку награду међу
средњошколцима и студентима Србије за литерарни
рад на тему Косово и Метохија. Три године је
проглашавана за најбољег ђака одељења. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира Рударскогеолошки факултет.

ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
МИЛИЦА САРИЋ
Кћи Радована и Милене, рођена 11. I 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-1 специјализованог
математичког одељења.Такмичила се из српског
језика. У првом разреду освојила је прво место на
општинском такмичењу, друго на окружном
такмичењу и треће на републичком такмичењу. У
другом разреду освојила је друго место на окружном
такмичењу и четврто на републичком такмичењу. У
четвртом разреду учествовала је на математичком
такмичењу ,,Кенгур без граница“. Носилац је
Специјалне дипломе за српски језик. Жели да
студира Математички факултет.

МИЛИЦА ТАНАСКОВИЋ
Кћи Владана и Зоране, рођена 27. V 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења природноматематичког смера. Као члан фото-секције
учествовала је на колективним изложбама у школи
као и многим домаћим и иностраним изложбама
уметничке фотографије. У првом разреду освојила је
сребрну и бронзану медаљу на међународној изложби
у Луксембургу, у трећем разреду у својству члана
репрезентације Србије, златну медаљу на фотобијеналу у Шпанији и била један од аутора изложбе
фотографија поводом Ноћи музеја “Life and architecture“. Све четири године
школовања била је члан кошаркашке секције. У првом разреду учествовала је
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на регионалном такмичењу из хемије и међуокружном такмичењу у кошарци. У
четвртом разреду учествовала је на окружном такмичењу из енглеског језика
као и на математичком такмичењу „Кенгур без граница“. Носилац је FCE и
CAE Cambridge сертификата за енглески језик. Носилац је Специјалне дипломе
за ликовну културу. Жели да студира Електротехнички факултет.

ДИМИТРИЈЕ НИКОЛИЋ
Син Милана и Александре, рођен 09. VI
1995. године у Ваљеву. Ученик је IV-4
специјализованог филолошког одељења. У току
четворогодишњег школовања учествовао је у раду
секције за немачки језик, новинарске секције, хора.
Био је учесник Приредби на страним језицима. У
оквиру PASCH пројекта положио је Б2 међународни
сертификат из немачког језика. После завршене прве
године гимназије провео је месец дана у Немачкој,
као награду за освојено прво место на републичком
такмичењу из немачког језика у осмом разреду
основне школе. Један је од пет добитника из целог
света, стипендије Гете института, која му је омогућила да трећу годину
гимназије проведе у Вилхелмсхафену, Немачкој. У четвртом разреду освојио
је друго место на Републичком такмичењу из немачког језика у специјалној
категорији. Носилац је Специјалне дипломе за немачки језик. Жели да
студира немачки језик на Филолошком факултету у Београду.

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ
Син Миодрага и Јадранке, рођен 20. IX
1995. године у Ваљеву. Ученик је IV-6 друштвенојезичког смера. Бави се писањем поезије и прозе.
Током четири године школовања био је учесник
бројних књижевних конкурса. Све четири године је
учесник Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
и три године финалиста. На конкурсу Карловачкe
гимназијe и фондa „Филип Француски“ 2011. на
нивоу свих гимназија из Србије освојио је трећу
награду за причу. На конкурсима за кратку причу
часописа Акт 2011. освојио је треће место и 2012. је
награђен за причу. Победник је литерарног
конкурса „Вуково звоно“ са циклусом песама „Привидан бес“ расписаног
2012. Учествовао је на републичким такмичењима из латинског језика,
такмичењу из историје и књижевној олимпијади. Уредник је школског листа
Гимназијалац. Током школовања посветио се раду у литерарној и
лингвистичкој секцији, новинарској и секцији за историју. Носилац је
Специјалне дипломе за књижевност. Жели да студира Факултет политичких
наука, смер за међународне односе.
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АНА УРОШЕВИЋ
Кћи Александра и Соње, рођена 20. VIII
1995. године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења
природно-математичког смера. У трећем и четвртом
разреду освојила је прво место на окружном
такмичењу из биологије. Члан је научне секције и
била је задужена за хемију на Фестивалу науке
Ваљевске гимназије. Носилац је CAE Cambridge
сертификата. Положила је B1 испит Гете института
из познавања немачког језика. У трећем разреду
боравила је у Дрездену као добитник стипендије
Гете института. Полазник је семинара хемије у
Истраживачкој станици Петница. Ове године је
проглашена за најбољег ученика одељења. Жели да студира биохемију на
Хемијском факултету.

ИВАН МАРЈАНОВИЋ
Син Милована и Биљане, рођен 9. III 1995.
године у Ваљеву. Ученик је IV-3 одељења природноматематичког смера. У току четворогодишњег
школовања учествовао је на такмичењима из српског
језика. У првом разреду је заузео прво место на
окружном такмичењу и пласирао се на републичко
такмичење. Учествовао је и на окружном такмичењу
из хемије у првом разреду. У другом разреду је
заузео четврто место на републичком такмичењу из
српског језика. У трећем разреду је учествовао на
окружном такмичењу из српског језика. У четвртом
разреду је учествовао на окружном такмичењу из
српског језика и енглеског језика као и на математичком такмичењу ,,Кенгур без
граница“. У другом и четвртом разреду је проглашен за најбољег ученика одељења.
Жели да студира Електротехнички факултет.

КАТАРИНА ВЕСИЋ
Кћи Зорана и Бранке, рођена 14. III 1995.
године у Ваљеву. Ученица је IV-5 одељења друштвенојезичког смера. Све четири године је била одличан ђак
и учествовала је на такмичењима из српског језика. У
првом и четвртом разреду се пласирала на републичко
такмичење из српског језика. У првом и четвртом
разреду је проглашена за најбољег ученика одељења.
Жели да студира енглески језик.
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ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ

Кћи Гроздомира и Данијеле, рођена 23. IX
1995. године у Ваљеву. Ученица је IV-6 одељења
друштвено-језичког смера. У четвртом разреду је
проглашена за најбољег ученика одељења. Жели да
студира Економски факултет у Београду.

ВЕРИЦА МИХАИЛОВИЋ
Кћи Милорада и Љиљане, рођена 25. I 1996.
године у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. Прве две године гимназије
завршила је на природно-математичком смеру. Два
пута је била финалиста Међународног литерарног
конкурса у организацији Уједињене Србије. Ове
године је награђена повељом часописа Акт за поетски
рад. Ове године је била финалиста Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“. Члан је литерарне и хорске
секције. Жели да студира фитомедицину.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се финалисти Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“. Наставничко веће је на седници 23. VI 2014. године ову
награду доделило Верици Михаиловић.
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НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
ЛУКА НИКОЛИЋ
Син Зорана и Слађане, рођен 22. III 1997. у
Ваљеву. Ученик је II-3 одељења природноматематичког смера. Ове школске године такмичио
се у знању српског језика и књижевности и
биологије. На окружном такмичењу из српског језика
и језичке културе освојио је 1. место и учествовао је
на Републичком такмичењу. На окружном такмичењу
из биологије освојио је 3. место, а на Републичком
такмичењу из биологије 1. место.
Награда „ЉУБИЦА НОЖИЦА“ додељује се
за најбољи школски писмени задатак у текућој
школској години. Наставничко веће је на седници 23. VI 2014. године ову награду
доделило Луки Николићу.

МАРКО ТОДОРОВИЋ
Син Милована и Косе, рођен 26. V 1997. године
у Београду. Ученик је II-6 одељења друштвено-језичког
смера. Ове године се такмичио из латинског и
књижевности. На Републичком такмичењу из латинског
је освојио треће место и на Књижевној олимпијади,
такође, треће место. На Републичком литерарном
конкурсу Министарства просвете, Вукове задужбине и
Друштва за српски језик и књижевност Србије на тему
„Шта би Вук данас рекао“ освојио је I награду. Члан је
литерарне секције. Ове године је проглашен за најбољег
ученика одељења и друштвено језичког смера.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на Републичком такмичењу из
књижевности. Наставничко веће је на седници 23. VI 2014. године ову награду
доделило Марку Тодоровићу.

ИРИНА МАРЈАНОВИЋ
Кћи Велибора и Снежане, рођена 10. VII
1996. године у Ваљеву. Ученица је III-7 одељења
друштвено-језичког смера. Ове године је, други пут
за редом, на Републичком такмичењу рецитатора
освојила друго место. Као члан рецитаторске и
драмске секције учествује у реализацији културних,
школских и градских манифестација.
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САРА ЈОВАНОВИЋ
Кћи Милорада и Милене, рођена 24. I 1997.
године у Ваљеву. Ученица је II-5 одељења друштвенојезичког смера. Ове године учествовала је на
Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе и освојила друго место. На општинском
такмичењу заузела је прво место, а на окружном
такмичењу друго место. Носилац је дипломе DELF A2
у познавању француског језика. Члан је литерарне
секције. Проглашена је за најбољег ученика одељења.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на
Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе. Наставничко веће је на седници 23. VI 2014. године ову награду
доделило Сари Јовановић.

АНДРИЈАНА ЧАРАПИЋ
Кћи Александра и Катарине Чарапић,
рођена 17. IV 1997. у Ваљеву. Ученица је II-5
одељења друштвено-језичког смера. Ове године на
Републичком литерарном конкурсу, који су
расписали
Министарство
просвете,
Вукова
задужбина и Друштво за српски језик и књижевност
Србије, на тему „Шта би Вук данас рекао“ освојила
је трећу награду. Носилац је дипломе DELF А2 у
познавању француског језика. Члан је литерарне и
новинарске секције.

ВУК МИЛУТИНОВИЋ

Син Саше и Анђелке, рођен 17. II 1996.
године у Ваљеву. Ученик је III-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године се такмичио у
знању математике. На Међународном такмичењу
„Кенгур без граница“ освојио је трећу награду.
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АНЂЕЛА МИЛОШЕВИЋ

Кћи Слободана и Соње, рођена 23. IX 1998.
године у Ваљеву. Ученица је I-5 двојезичног одељења
друштвено-језичког смера. Ове године се такмичила из
математике на Међународном такмичењу „Кенгур без
граница“ и освојила трећу награду. Члан је Ђачког
парламента и секције за немачки језик.

ЈАНА ЗДРАВКОВИЋ
Кћи Радослава и Светлане, рођена 10. VIII
1997. године у Ваљеву. Ученица је II-6 одељења
друштвено-језичког смера. члан је Драмског студија,
хора и музичке секције. Учествовала је у
представама Драмског студија „Швабица“, „Ђачки
батаљон“, на Приредби за стране језике и у
представи „Страдија“ Аматерског позоришта
„Абрашевић“. Учесница је свих активности из
културног и јавног живота школе и града.
Награда „ДРАГУТИН МИЈАНОВИЋ МИЈАН“ додељује се
ученику који је постигао изузетне резултате у текућој школској години у
области културе, а нарочито на плану уметничког аматеризма. Наставничко
веће је на седници 23. VI 2014. године награду доделило Јани Здравковић.

***
АНЂЕЛА МИШКОВИЋ
Кћи Александра и Маје, рођена 1. III 2000.
године у Ваљеву. Ученица је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године се такмичила
из математике, физике и хемије. Освојила је прву
награду на окружном такмичењу из математике и
похвалу на окружном такмичењу из гизике. На
Републичком такмичењу из математике је освојила II
награду и I награду на Међународном такмичењу
„Кенгур без граница“. Ове године је проглашена за
најбољег ученика одељења.
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НИНА МАТИЋ
Кћи Милана и Бојане, рођена 13. IV 2000.
године у Ваљеву. Ученица је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године се такмичила
из математике и физике. На окружним такмичењима
из математике и физике за основну школу је
освојила прва места. На Државном такмичењу из
физике је освојила III награду и похвалу на
Републичком такмичењу из математике.

АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ

Син Зорана и Драгане, рођен 11. VII 2000.
године у Ваљеву. Ученик је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године се такмичио из
математике и физике. Освојио је I награду на
окружном такмичењу из математике и II награду на
окружном такмичењу из физике. На Републичком
такмичењу из математике је освојио III награду.

МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ
Син Радована и Љиљане, рођен 15. IV 2000.
године у Ваљеву. Ученик је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године се такмичио у
знању математике. Учествовао је на Републичком
такмичењу из математике за основну школу, а на
Међународном такмичењу „Кенгур без граница“ је
освојио III награду.

***
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
VII-1
Мишковић Анђела – математика, математика „Кенгур без граница“,
математика „Архимедес“
Станковић Александар – математика, математика „Архимедес“
Матић Нина – математика, математика „Кенгур без граница“, физика
Миловановић Милош – математика, математика „Кенгур без граница“
Станић Алекса – математика
Јовановић Лука – математика „Кенгур без граница“
Живковић Маша – математика „Кенгур без граница“
Смиљанић Вукашин – математика „Кенгур без граница“
Ђурђевић Алекса – пливање
I-1
Васиљевић Никола – математика
Пејић Раденко – математика
Споладор Анђела – пливање
I-2
Теовановић Марија – књижевност
Јоцић Бошко – немачки језик
Станковић Милица – латински
I-3
Лесић Мина – српски језик
Алексић Марко – хемија
Марковић Мина – хемија
I-4
Милутиновић Анђелија – књижевност
Тадић Јована – латински
Цветановић Матија – латински
Бошковић Александра – руски језик
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I-5
Манојловић Матеја – латински
Секулић Јана – Драмски студио
Радовановић Ања – Драмски студио
Милошевић Анђела – математика „Кенгур без граница“
Ерчић Милан – математика „Кенгур без граница“
I-6
Брдарић Невена – српски језик
I-7
Вујић Милутин – историја
Савић Тања – књижевност, стони тенис
Мандић Нађа – Драмски студио
Грачанин Ана – стони тенис, немачки језик
Павловић Марко – математика „Кенгур без граница“
II-1
Смолчић Теодора – математика, хемија, математика „Кенгур без граница“
Поповић Кристина – математика „Кенгур без граница“, астрономија
Панић Тијана – математика, дебата
Лазић Сара – математика, хемија, астрономија
Васић Страхиња – Драмски студио
Милић Дамњан – астрономија
II-2
Мићић Милица – српски језик
Степановић Ђорђе – математика
Пантић Огњен – математика
Гајић Игор – хемија
Ђурић Милица – пливање
Павловић Владимир – Драмски студио
II-3
Николић Лука – српски језик,биологија
Ивановић Лука – математика
Марковић Ђорђе – Драмски студио
Николић Вељко – Драмски студио
Вујић Јована – Драмски студио
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II-4
Ђурић Сара – српски језик
Стефановић Марија – књижевност, Драмски студио
Јовановић Даница – латински
Милиновић Марија – Драмски студио
Милановић Лара – Драмски студио
Марић Ђурђина – дебата
II-5
Јовановић Сара – српски језик
Ковачевић Андријана – српски језик, латински језик
Павловић Дуња – српски језик
Чарапић Андријана – есеј
Глигоријевић Лука – пливање
II-6
Тодоровић Марко – српски језик, књижевност, есеј, латински језик
Седларевић Анђела – књижевност
Здравковић Јана – Драмски студио
Јеринић Ана – историја
II-7
Радојковић Александра – књижевност
Мирковић Кристина – српски језик, књижевност
III-1
Марковић Јелена – математика, програмирање, физика
Милутиновић Вук – математика „Кенгур без граница“
Мркић Стефан – математика „Кенгур без граница“
III-2
Бирчанин Сара – физика
Радојчић Растко – Драмски студио
Вишић Јанко – Драмски студио
Мијатовић Милош – пливање
III-3
Томић Јована – математика
Стефановић Оливера – биологија, математика „Кенгур без граница“
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III-4
Вучићевић Јелена – латински
Саватић Исидора – Драмски студио
Николић Милица – латински
III-5
Јанковић Јована – Драмски студио
Лескур Ивона – Драмски студио
Рабреновић Арсен – Драмски студио
Бранковић Лазар – Драмски студио
III-6
Васиљевић Невена – српски језик
Марковић Петар – Драмски студио
Урошевић Урош – Драмски студио
III-7
Марјановић Ирина – рецитовање, Драмски студио
Петровић Сара – Драмски студио
Радојчић Мирена – дебата
IV-1
Ашковић Јована – српски језик, математика
Јовановић Маја – атлетика, математика „Кенгур без граница“, крос,
рукомет, српски језик
Копривица Давид – физика, хемија, математика „Кенгур без граница“
Красић Владимирка – математика
Лазаревић Никола – програмирање, крос, фудбал, хуманитарни рад
Лучић Мирјана – математика „Кенгур без граница“
Параментић Невена – француски језик, новинарска секција
Сарић Милица – математика „Кенгур без граница“, српски језик
IV-2
Ђорђевић Емилија – одбојка, рукомет
Ђорђевић Милица – биологија, српски језик
Јанковић Милица – кошарка, вршњачка едукација, рукомет
Јездић Ивана – математика, физика, хемија
Јеремић Ђорђе – хуманитарни рад
Ковачевић Милица – вршњачка едукација
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Мештеровић Марија – вршњачка едукација, Драмски студио, музичка секција
Миловановић Јован – кошарка
Миловановић Марко – српски језик, одбојка, хор, хемија, хуманитарни рад
Милутиновић Катарина – одбојка, вршњачка едукација
Николић Катарина – биологија, вршњачка едукација
Панић Стефан – немачки језк
Томић Јована – вршњачка едукација
Урошевић Ана – биологија, вршњачка едукација, немачки језик, хор
IV-3
Борозан Марина – математика „Кенгур без граница“, крос, хор
Вукићевић Јована – одбојка
Голубовић Јована – биологија
Ђурђевић Катарина – биологија, хор
Ђурић Нина – хор
Јовановић Нађа – хор
Јосиповић Магдаленa – енглески језик
Крстивојевић Лидија – математика „Кенгур без граница“, крос
Лазаревић Катарина – хор
Марјановић Иван – енглески језик, српски језик, математика „Кенгур
без граница“
Миловановић Драгица – биологија, хор
Милаковић Марија – хор
Ракић Бојана – хор
Симић Милан – одбојка
Симеуновић Тијана – рукомет, хор
Станковић Александар – одбојка
Танасковић Милица – енглески језик, кошарка, математика „Кенгур
без граница“, крос, рукомет, фото секција
Шијаковић Милан – одбојка, француски језик
Шћепановић Анђела – музичка секција, хор
IV-4
Вујић Ивана – историја, књижевност, Драмски студио, немачки језик, хор
Гаврић Невена – енглески језик, немачки језик
Давидовић Милица – српски језик, немачки језик
Елек Стефан – енглески језик, немачки језик, хор
Живковић Немања – немачки језик, енглески језик српски језик, пливање,
литерарна секција, крос, новинарска секција
Ивановић Ана – вршњачка едукација, хуманитарни рад, Драмски
студио, немачки језик, хор
Крсмановић Далибор – немачки језик, енглески језик, хор, музичка секција
Лукић Нада – енглески језик, музичка секција, немачки језик, хор,
Драмски студио
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Марић Јелена – српски језик, немачки језик
Матић Христина – енглески језик, српски језик, књижевност,
кошарка секција, немачки језик
Милић Љубица – биологија, енглески језик, новинарска, немачки језик, хор
Милошевић Никола – енглески језик, музичка секција, немачки језик, хор
Милановић Марко – хор
Молеровић Катарина – хор
Николић Димитрије – немачки језик, хуманитарни рад, новинарска
секција, музичка секција, хор
Новаковић Јелисавета – српски језик, латински језик, књижевност,
хуманитарни рад, вршњачка едукација,
рецитаторска, новинарска, литерарна секција,
музичка секција, хор
Перић Наташа – енглески језик, Драмски студио, новинарска и
литерарна секција
Плавша Наташа – енглески језик, Драмски студио, новинарска
Ракић Милица – француски језик, српски језик, Ђачки парламент,
вршњачка едукација
Ранковић Жељка – латински језик, енглески језик, књижевност, српски
језик, новинарска секција, музичка секција, хор
Ристовић Тијана – енглески језик, хуманитарни рад
Савић Катарина – енглески језик, хуманитарни рад, новинарска секција
Тадић Сања – енглески језик , хуманитарни рад, вршњачка едукација
Тимотић Симонида – енглески језик, француски језик
IV-5
Андрић Милица – хор, музичка секција
Весић Катарина – српски језик, енглески језик
Глишић Марија – историја, српски језик, француски језик,
новинарска секција, хор, музичка секција
Ђокић Сања – Драмски студио
Крсмановић Вера – историја, новинарска секција
Јанковић Петар – Драмски студио, фудбал
Лукић Александар – рецитовање, француски језик, хуманитарни рад
Лукић Јелена – француски језик, српски језик
Машић Милица – новинарска секција
Обрадовић Милица – новинарска секција, француски језик
Обрадовић Олга – француски језик, хор
Поповић Милош – Драмски студио
Ракић Смиљана – француски језик
Рајчић Александар – историја, Драмски студио
Стевановић Валентина – српски језик, француски језик, хор
Трипковић Сара – хор
Цветановић Немања – литерарна секција
Шимић Радош – крос, хуманитарни рад
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IV-6
Арсенић Богдан – одбојка, кошарка, Драмски студио, енглески језик
Арсић Марија – рецитовање, Драмски студио, новинарска секција,
енглески језик
Аћимовић Марко – историја, Драмски студио, енглески језик
Бобовац Иван – рецитовање, Драмски студио, енглески језик
Драгићевић Марија – енглески језик
Жунац Никола – музичка секција, новинарска секција
Илић Оливера – енглески језик
Ковачевић Тамара – енглески језик
Матић Марко – историја
Марић Никола – одбојка, кошарка
Медић Дуња – одбојка, енглески језик
Милићевић Саша – књижевност, српски језик, енглески језик,
одбојка, Драмски студио, филозофска секција,
хуманитарни рад
Милошевић Андријанa – енглески језик, српски језик
Мићић Лазар – енглески језик
Прокић Јелена – енглески језик
Поповић Јана – Драмски студио, новинарска секција, енглески језик, хор
Симић Нина – енглески језик
Тасић Марко – српски језик, енглески језик
Томић Стефан – кошарка, енглески језик, хуманитарни рад
Тодоровић Никола – историја, новинарска секција, литерарна
секција, енглески језик
Челић Катарина – одбојка, српски језик
Унковић Мина – одбојка
IV-7
Велимировић Јелисавета – хор
Весић Катарина – хор
Грбовић Наташа – литерарна секција
Грбовић Тијана – хор
Ђорђевић Лука – Дебатни клуб, рецитаторска секција, музичка
секција, хор
Јевтић Тања – биологија, српски језик
Јеремић Јелена – рецитовање, хор, литерарна секција
Јовановић Марија – филозофска секција, литерарна секција
Јовановић Сања – филозофска секција
Мазић Ана – кошарка, вршњачка едукација, филозофска секција
Марић Петар – немачки језик
Марковић Лазар – Драмски студио, Дебатни клуб, Ђачки парламент,
вршњачка едукација, немачки језик
Михаиловић Верица – литерарна секција, хор
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Омеровић Радован – Драмски студио, хор
Плавшић Марија – филозофска секција, српски језик
Петрашевић Лазар – фудбал
Радованић Милош – стони тенис, хор
Тадић Небојша – кошарка
Штрбац Љубица – рецитаторска секција, Драмски студио

ПОХВАЛЕ
VII-1
Јовановић Лука – математика, историја, физика
Стојаковић Иван – математика, физика, новинарска секција
Рајковић Кристина – математика, физика, хемија
Ђурђевић Алекса – математика, хемија, новинарска секција, Драмски студио
Добрић Иван – математика, новинарска секција
Живковић Маша – математика, физика, хемија, новинарска секција, крос
Смиљанић Вукашин – математика, физика, хемија
Томић Матија – математика, хемија, крос
Новаковић Здравко – математика, физика
Станић Алекса – историја, физика, хемија
Марић Теодора – физика, хемија
Станковић Александар – физика, хемија
Миловановић Милош – физика, хемија, крос
Мишковић Анђела – физика, хемија, крос
Пиргић Данко – математика, новинарска секција, хуманитарни рад
Јовановић Милован – крос
Матић Нина – крос
I-1
Бранковић Катарина – математика, физика, крос
Видић Милена – математика
Ненезић Огњен – математика, физика
Радојчић Немања – математика, крос
Прашчевић Марко – математика, пројекат „Интернест“
Споладор Анђела – математика, физика
Милошевић Данило – математика
Радосављевић Николај – математика, крос
Савић Никола – математика
Ножица Анђела – хемија, пројекат „Интернест“
Пејић Раденко – физика
I-2
Суботић Мила – српски језик, хор
Стојковић Тамара – српски језик
Миловановић Андријана – српски језик
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Јездић Ирена – српски језик
Јоцић Бошко – биологија
Лазаревић Сара – одбојка
Михајловић Боривоје – одбојка
Лазић Јована – књижевност
Панић Сања – музичка секција, хор
Ристовић Тијана – хор
Маровић Никола – музичка секција
Ристић Филип – крос
I-3
Мина Марковић – физика
Стаменковић Вања – одбојка, хор, музичка секција
Ђедовић Вук – смотра рецитатора, крос
Томић Обрад – крос
Урошевић Александра – крос
Лесић Мина – хемија
Ђурђевић Јана – хор, музичка секција
Панић Анђелка – хор
Станимировић Јелена – хор
Тулимировић Катарина – хор
Мијатовић Исидора – хор
Никола Ђурић – фудбал
I-4
Тадић Јована – српски језик
Бошковић Александра – српски језик, историја
Милутиновић Анђелија – српски језик, енглески језик
Цветановић Матија – књижевност, историја, хор, музичка секција,
енглески језик
Максимовић Јована – књижевност, хор, музичка секција
Крстић Анастасија – књижевност
Вулетић Кристина – књижевност, енглески језик
Аничић Сара – енглески језик
Јаковљевић Ана – енглески језик, књижевност
Јовановић Огњен – енглески језик
Јукић Мина – енглески језик
Крстић Анастасија – енглески језик
Максимовић Јована – енглески језик, рецитовање
Марић Богдан – енглески језик
Петровић Растко – крос
I-5
Павловић Дуња – српски језик, хор, немачки језик
Секулић Јана – српски језик, хор, музичка секција, француски језик, рецитовање
Брајовић Ана – књижевност
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Богдановић Михаило – немачки језик
Радовановић Ања – књижевност, музичка секција
Петрић Тина – историја, рецитовање, немачки језик
Павловић Виктор – немачки језик
Манојловић Матеја – историја, хор, музичка секција, Драмски студио,
немачки језик
Милошевић Анђела – немачки језик
Ерчић Милан – одбојка, немачки језик
Пантелић Тијана – хор, француски језик, Драмски студио
Ђурашиновић Тодора – музичка секција, француски језик, крос
Илић Алекса – фудбал
Илић Милош – немачки језик
Џида Анђелка – немачки језик
Церовић Миња – француски језик
Савић Тамара – француски језик
Андрић Душица – француски језик
Јанковић Јелена – француски језик
Јовановић Јелена – француски језик
Крстић Андријана – француски језик
Ђурђевић Ана – француски језик
Крстић Милица – француски језик
Милосављевић Милица – француски језик
I-6
Мандић Надица – смотра рецитатора
Тимотић Филип – смотра рецитатора, хор
Станковић Нина – музичка секција, литерарна секција
I-7
Томић Александар – српски језик
Савић Тања – српски језик, смотра рецитатора
Гавриловић Павле – крос, фудбал
Мандић Нађа – хор, музичка секција
Богдановић Александра – хор, музичка секција
Вуковић Ђорђе – фудбал
Вујачић Јанко – крос
Рабреновић Миља – крос
II-1
Обрадовић Магдалена – српски језик
Поповић Вера – књижевност
Савић Александар – књижевност, крос
Лазић Сара – програмирање, физика
Панић Тијана – хемија, физика, хор, музичка секција
Смолчић Теодора – физика
Веселиновић Милош – физика
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Драгојевић Јован – крос
Милић Дамњан – крос
Рњак Никола – одбојка
II-2
Николић Сара – књижевност
Радовановић Мина – математика
Петровић Јован – математика
Ристић Хана – биологија, хор, музичка секција, литерарна секција
Нинковић Никола – биологија, хор, музичка секција, рецитовање
Мићић Милица – биологија, хор, музичка секција, литерарна секција
Гајић Игор – хемија, крос
Ђурић Милица – смотра рецитатора, немачки језик
Пантић Огњен – атлетика, крос, фудбал
Ђукић Димитрије – крос, енглески језик
Андрић Александар – крос, атлетика, фудбал
Степановић Ђорђе – крос
Павловић Владимир – кошарка
Бурнић Ена – крос, литерарна секција
Обрадовић Милица – фото секција
Јокић Алекса – музичка секција, литерарна секција, историја, Драмски студио
Стевић Тамара – литерарна секција
Леонтијевић Ђорђе – литерарна секција,
Лазаревић Милица – крос
II-3
Дивнић Јелена – математика
Николић Лука – књижевност, новинарска секција
Исаиловић Стефан – српски језик, историја
Станаревић Невена – књижевност, крос, хуманитарни рад
Кнежевић Аница – биологија, хор
Ивановић Лука – хемија
Обрадиновић Милица – кошарка, одбојка, новинарска секција
Бесара Марко – крос, фудбал
Марковић Ђорђе – крос, енглески језик
Пешић Лука – крос, кошарка
Ристовић Урош – крос
Јовановић Константин – одбојка
Прерадовић Бојана – новинарска
Радовић Милан – стони тенис, енглески језик
Трипковић Алекса – фудбал, крос
II-4
Јанковић Маријана – српски језик, немачки језик
Јовановић Даница – српски језик, француски језик, литерарна секција
Урошевић Јована – српски језик, француски језик
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Марић Ђурђина – књижевност, француски језик, литерарна секција
Рајковић Софија – српски језик, крос
Стефановић Марија – смотра рецитатора, Дебатни клуб, литерарна секција
Младеновић Дајана – кошарка, крос, стони тенис, Дебатни клуб
Јевтић Катарина – француски језик
Урошевић Јована – крос
Милановић Лара – француски језик
Живановић Сава – Дебатни клуб, француски језик
Анђелић Анђела – музичка секција, хор
Муњић Мина – немачки језик
Милиновић Марија – француски језик, хор, музичка секција
Јоксимовић Огњен – француски језик
II-5
Јовановић Сара – српски језик, литерарна секција, новинарска секција
Радовић Теодора – књижевност
Жујовић Дуња – одбојка
Благојевић Никола – крос
Марјановић Петар – крос, одбојка
Марјановић Стефан – крос, кошарка
Дуња Жујовић – крос
Топличевић Миодраг – француски језик, крос
Шарчевић Тамара – музичка секција
Ковачевић Андријана – новинарска секција
Чарапић Андријана – литерарна секција
II-6
Стевановић Милош – српски језик, књижевност
Симовић Јелена – књижевност, литерарна секција, немачки језик
Аџић Јелисавета – књижевност, новинарска секција
Јеринић Ана – књижевност
Симић Софија – смотра рецитатора, пројекат „Интернест“
Урошевић Маријана – одбојка, крос, немачки језик
Хаџић Јасмина – атлетика, крос
Тодоровић Марко – немачки језик
Андрић Јована – атлетика, крос
Здравковић Јана – хор, музичка секција
Миловановић Александра – хор
II-7
Јовичић Славка – биологија
Ликнић Неда – кошарка, новинарска
Перић Биљана – кошарка, одбојка
Теофиловић Милош – крос
Гентић Ђорђе – крос
Тмушућ Никола – крос
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Недељковић Момчило – крос
Ђуричић Александар – крос
Радојковић Александра – новинарска секција, литерарна секција
Радојичић Милица – немачки језик
Каљевић Невена – новинарска секција
Андрић Јелена – новинарска секција, волонтерски рад, литерарна секција
Симић Стефан – историја
Мирковић Кристина – новинарска секција
Арсић Катарина – новинарска секција
III-1
Јевтић Ивана – српски језик, математика, физика, пројекат „Интернест“
Милутиновић Вук – математика, музичка секција
Ђурђевић Владимир – математика, крос
Радојичић Марко – математика
Марковић Јелена – математика, биологија, хемија, новинарска секција
Радовановић Тијана – књижевност, летерарна секција, новинарска секција
Марковић Лазар – програмирање
Ристић Сара – пројекат „Интернест“, крос
Миловановић Анђелка – крос
III-2
Андрић Никола – биологија
Ристић Иван – одбојка
Марковић Никола – кошарка, одбојка, крос
Марковић Милан – пливање
III-3
Томић Јована – српски језик
Вујачић Никола – биологија, Драмски студио
Стефановић Оливера – књижевност
Настић Игор – кошарка
Ђорђевић Бојан – немачки језик, музичка секцјија, хор
Сандић Радмила – волонтерски рад
Ђурђевић Сара – новинарска секција, пројекат „Интернест“, фото
секција, вршњачка едукација
Ал-Рагифи Аида – волонтерски рад
III-4
Ђекић Исидора – српски језик
Бранковић Стефани – српски језик
Милисављевић Нађа – српски језик, новинарска секција, волонтерски рад
Ђуровић Урош – српски језик, француски језик
Николић Милица – српски језик, књижевност
Јовановић Светлана – српски језик, волонтерски рад
Радовановић Александра – одбојка
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Урошевић Катарина – волонтерски рад, енглески језик
Лукић Јована – волонтерски рад, енглески језик
Саватић Исидора – Драмски студио, српски језик
Ђујић Соња – француски језик
Рафаиловић Катарина – француски језик
Перић Маја – енглески језик
Пјевчевић Исидора – енглески језик
III-5
Андрић Лазар – биологија, историја
Молеровић Оливера – одбојка
Томић Растко – музичка секција
Рабреновић Арсен – Драмски студио
Сакић Лазар – историја
Јовић Петар – стони тенис
Бранковић Лазар – Ђачки парламент, Драмски студио, пројекат
„Интернест“, фото секција
Лескур Ивона – волонтерски рад
III-6
Томашевић Драгица – смотра рецитатора
Валентина Николић – кошарка
Радовић Страхиња – немачки језик, музичка секција
Урошевић Урош – хор, музичка секција
Ђермановић Александар – крос
Тијанић Ања – волонтерски рад
Тетиковић Јована – стони тенис
III-7
Софија Радојичић – одбојка
Добривојевић Ђурђија – волонтерски рад
Петровић Сара – Драмски студио
Марјановић Марина – Драмски студио
Станојловић Вукашин – Драмски студио, рецитовање
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ВЕЉОВИЋ МИЛАДИН

ПОШАРАЦ МИЛЕНА

ПЛЕМИЋ ЈОВАН

МИЛИНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ

НЕШКОВИЋ СПОМЕНКА

5

6

7

8

9

професор

медијатекар

библиотекар

професор

професор

професор

професор

СТОЈАКОВИЋ ПРЕДРАГ

4

професор

11 БЕЛИЋ МИЛОРАД

ПАНТОВИЋ МИРОСЛАВА

3

35

35

35

35

38

38

38

38

38

38

професор
магистар

професор

БОЖИЋ мр ЈОВАНКА

2

37

ГОД
РС

професор

ЗАНИМАЊЕ

10 ЈОВАНОВИЋ СТАНИЦА

АНДРИЋ др ВОЈИСЛАВ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Ред.
бр.

Историја: I-6,7; II -4-6; III-3,4; IV-6,7

Математика: I-6,7; II-3; IV-3,7

Енглески језик: II-2,4,5; IV -2,3,5,7

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

Физика: II-2,3,5; IV -1,3,5
Астрономија: IV-1

Физика: II-1,4,6,7; IV-2,6,7

Филозофија: III-2-7; IV-1-4

Социологија:III-1; IV- 2-7
Грађанско васпитање: I-2,3; III-1-6

Алгебра VII-1

НАСТАВА (РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ)

НАСТАВНИ КАДАР

Уређује и води летопис школе, члан
редакције Извештаја школе

Директор школе од 6. 5. 2014.

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ

Додатна и допунска настава, Тим за
самовредновање

Допунска и додатна настава

IV-7 Секција историчара

II-3 Додатна, допунска и припремна настава

ванре
Додатна настава, секција за енглески језик
дни

III-2

II-1

III-3 Дебатни клуб

РАЗ.
СТА.
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професор

14 ВАШ ВЕРА

15 ЦРНОБРЊА ОЛИВЕРА

професор

професор

професор

18 ДЕСПОТОВИЋ ЈЕЛЕНА

19 НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

20 ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА

професор

професор

22 НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР

23 МАРИНКОВИЋ ТАТЈАНА

21 РОМАНОВИЋ мр МИЛОМИР магистар

професор

професор

17 ТОМИЋ ИВАНКА

16 АНЂЕЛКА

професор

33

мастер
професор

ВИДАКОВИЋ ЦВРКОТИЋ

34

професор

13 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

29

30

30

30

31

32

32

32

32

34

12 КОВАЧЕВИЋ РАДИША

Енглески језик: I-1,3,5,6; III-4,5

Географија: II-1,2,4,5; III-2,3,5,6,7

Ликовна култура: I-2,3,6,7; II-2-7; IV-4-7

Психологија: II-1,2,3,5,6,7; III-4

Математика: I-5; II-2,7; III-7; IV-2

Члан Државне комисије за математичка
такмичења, члан Школског одбора, члан УО
Друштва математичара Србије

Драмска секција, културна и јавна делатност
школе, додатна и припремна настава

Курс немачког језика, додатна настава

Секција за енглески, судски тумач за
енглески

Ликовна колонија и секција

30% школски психолог, координатор тима за
развој школског програма, председник
општинске интерресорне комисије

III-7 Допунска настава; додатна II-2,3, IV-2,3

IV-3 Председник Актива за биологију

I-2

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

I-1
I-5

Биологија:;III-1,2,3,7; IV-1-3

Руководилац хемијског кабинета
Драмски студио, рецитаторска секција, члан
жирија републичког Поетског конкурса
IV-4 „Десанка Максимовић“, члан комисије за
ревизију тестова на републичком такмичењу
из српског језика

Српски језик и књижевност :I-5; III-5
Књижевност: I-4; III-4

Физика: I-1,2,,5; III-1,2,5

Српски језик и књижевност: II-1,6; IV-6
Књижевност: IV-4
Реторика и беседништво: IV-4

Хемија: I-2-7; II-1,4,7; IV-2

Рачунарство и информатика: I-6,7; II-1;

Директор школе до 5. 5. 2014; наставу изводио
од 6. 5. 2014; информатички координатор за
Колубарски округ, члан УО задужбине
„Десанка Максимовић“

208
23
22

професор

28 МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛЕНА професор

професор

професор

психолог

професор

професор

професор

27 РАКИЋ МИРЈАНА

29 ЂУРЂЕВИЋ СНЕЖАНА

30 АВРАМОВИЋ ВЕРИЦА

31 АВРАМОВИЋ ГОРДАНА

32 УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА

33 ВУКСАНОВИЋ БИЉАНА

34 МИРКОВИЋ КАТАРИНА

ТАНАСИЈЕВИЋ

МИЛОВАНОВИЋ

26

професор

26 СТАНОЈЕВИЋ МОМИР

20

20

20

20

21

26

28

професор

25 КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ

29

професор

24 РАДИЋ ЈАСМИНА

Немачки језик: II-2,4; IV-3,6,7

Француски језик: I- 4,7
Латински језик: I-2-7

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

Биологија: I-2,3,5,6; II-2-7

Физичко васпитање: II-1,3,4,6; IV-1-7

Српски језик: II-2,4,5; V-1,5

Француски језик: II-3
Латински језик: II-4,6,7

Хемија: I-1; II-2,5,6; III-1-3

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

Енглески језик: II-1,6; IV -4-6

Додатна настава, припрема за двојезично
одељење – француски језик, припремна
настава за факултет
Тим за самовредновање, Управни одбор ACCDa и Удружења психолошких саветника Србије,
Дебатни клуб, координатор Ђачког парламента,
тим за инклузивно образовање, Комисија за
интегралну социјалну политику града Ваљева

Секција за одбојку (девојчице) и кошарку
(девојчице), Тим за безбедност ученика

I-4

Председник Актива, додатна настава за
француски и латински језик, секција за
француски језик, судски тумач за француски
Ради са 50% радног времена у Гимназији, 50%
у Економској школи, Pasch пројекти Гете
института, настава за билингвално одељење,
курс Б1 за професоре који уче немачки

II-7 Двојезично одељење

I-3

II-6

Литерарна, додатна настава, предсесдник
II-4 Подружнице Колубарског округа, припремна
настава за фалултет

Ради са 50% радног времена у Гимназији, 50%
у Економској школи

II-2 Председник Актива

Члан црквеног хора „Хаџи Рувим“,
секција за енглески језик, председник ИО
IV-6
Синдиката Ваљевске гимназије, судски
тумач за енглески језик
Ради у Гимназији са 40% радног времена а
60% у Здравственом центру, администарција
академске мреже
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педагог

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

35 МОМЧИЛОВИЋ ЈАСМИНА

36 ГРАЧАНИН ДРАГИЦА

37 МАРИНКОВИЋ БИЉАНА

38 ГОЛУБОВИЋ ДАНИЈЕЛА

39 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН

40 МИЛА ИЛЧИЋ

41 КРИСТИЋ НАТАША

ДАШКОВИЋ
42 МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

43 МАРИЈАНАЦ СЛАЂАНА

44 НЕШКОВИЋ НАДА

Латински језик: II-5; III-4

Немачки језик:I-2,4,5,6; III-2,4,5

15

15

15

15

16

16

17

Секција за француски језик, додатна настава,
испит Delf, двојезично одељење

Руководилац фото-секције

Председник Актива, уредник Гимназијалца,
припремна настава за факултет, додатна
настава, Тим за ШРП
Помоћник директора, Тим за инклузивно
образовање, План рада школе и Извештај о
II-5 реализацији годишњег плана рада школе,
екскурзије, секције: кошарка, стони тенис,
одбојка, пливање

III-4

I-6

Биологија: VII-1; I-7; III-4,5,6

Математика: III-3,6
Линеарна алгебра са аналитичком
геометријом: III-1
Анализа са алгебром: I-1
Рачунарство и информатика: I-5

Ради са 50% у Гимназији, а 50% у Техничкој
школи

Заменик председника Школског одбора;
технички уредник школског сајта, додатна,
IV-2 допунска и припремна настава, члан УО
подружнице математичара Ваљево, настава
на француском језику
Ради у Гимназији 76% и у ОШ „М.
Руски језик: II-3,7; III-3,4,7
Марковић“ 22%, главни уредник Извештаја,
Грађанско васпитање:I-1,5,6,7; II-1-7; IV-1-7
судски тумач за руски језик

Ликовна култура : VII-1; I-4,5; III- 4-7
Грађанско васпитање: I-4

Географија: I-6

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

Српски језик: I-4; II-3,7; III-4

17 Француски језик: VII-1; I-3,5; III-2,4,7

18

19

Координатор ШРП, безбедност ученика,
редакција Извештаја, школске
манифестације, Upstream пројекат, курс
немачког језика
Координатор PASCH-пројекта Гете
института, секција за немачки језик, курс
немачког језика за професоре у двојезичној
настави, судски тумач за немачи
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професор

47 ПЕРИЋ БРАНКИЦА

професор

професор

професор

54 НОВОСЕЛ АНИТА

55 ДОМАНОВИЋ БИЉАНА

56 БУДИМИРОВИЋ НЕНАД

57 БРАНКА

професор

професор

53 ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ

ЈЕВТИЋ СТОЈАНОВИЋ

професор

52 ЕРЧИЋ БИЉАНА

професор

12

12

13

13

13

13

13

14

мастер
професор

50 ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА

51 БУДИМИРОВИЋ МАРИЈАНА

14

професор

14

14

14

15

49 МАЈСТОРОВИЋ МИЛКА

48 АЛЕКСАНДАР

професор

професор

46 СЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

САБОТКОВСКИ

професор

45 ЈЕВТИЋ АЛЕКСАНДРА

IV-1 Председник Актива, додатна настава

Математика: II-4,6; IV-6
Геометрија: VII-1; I-1
Нумеричка математика: IV-1

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

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

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

Ради са 60% радног времена у Ваљевској
гимназији, 40% у Економској школи

Ради са 30% радног времена у Гимназији и
70% у Економској школи
Вођење библиотеке у кабинету информатике,
одржавање рачунарског хардвера у школи

III-1 Уредник језичког часописа Полиглота

Поетски конкурс „Десанка Максимовић“,
уредник Алманаха
I-7

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

Енглески језик: VII-1; I-4,7; III-1,7

Администратор Moodle система, техничка
обрада Извештаја, комисија за избор
најбољег ђака, члан комисије за ШРП

Лингвистичка секција, додатна настава

Ради са 30% радног времена у Гимназији и
65% у Економској школи

Уредник језичког часописа Полиглота

IV-5 Припрема професора за двојезично одељење

Председник Актива, секције за фудбал,
рукомет, атлетику

Технички уредник Извештаја, стручно
III-5 усавршавање за двојезично одељење
(немачки језик)

Рачунарство и информатика: VII-1; I-3; II-2;
III-2,3; IV-3,5

Српски језик и књижевност: I-3,6
Увод у општу лингвистику: IV-4

Географија: II-2,6,7

Енглески језик: I-4; III-2,3,4

Француски језик: II-4,5; IV-1,3,4,5
Латински језик: IV-4

Физичко васпитање: I-1-7; III-3,5,6,7

I-2,5; II-3,4; III-5,6; IV-2
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професор

професор

68 ВОЈИЋ ЗОРАНА

69 ЛЕКИЋ ДИЈАНА

професор

професор

67 ПОПОВИЋ МИЛАН

73 МИРКОВИЋ НАТАША

професор

66 СТЕФАНОВИЋ ПРЕДРАГ

професор

професор

65 СТЕФАНОВИЋ РУЖИЦА

72 МИТРОВИЋ ГОРАНА

мастер
професор

64 ГЛУШАЦ КРУНА

професор

професор

63 ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА

професор

професор

62 НИКОЛИЋ РОМИНА

71 ЋИРОВИЋ МИРКА

8

професор

61 МИЛИЋ СЛАВИЦА

70 КОЈИЋ БОЈАНА

9

професор

60 ПРОДАНОВИЋ ОЛИВЕРА

1

1

2

2

2

2

4

6

6

9

10

10

11

професор

59 МИТРОВИЋ ГОРАН

12

вероучитељ

58 ЛУКИЋ НЕВЕН

Факултативна настава из шпанског језика

Ради са 30% радног времена у Гимназији и
70% у Пољопривредној школи

Ради са 60% радног времена у Ваљевској
гимназији, председник тима за безбедност
ученика, секција за верску наставу

Хор

Музичка култура:VII-1; I-2-7; II-2-7; III-4-7;
IV-4-7
Енглески језик: II-3, 4, IV-1,3

Главни уредник листа Преводилачке свеске

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

Председник Актива, секција

Наставу изводила до 6. 5. 2014.

Информатика и рачунарство:I-1; III-1,2; IV-1
Програмирање и програм. језици: III-1, IV-1
Географија: I-1-5,7

Припрема за двојезично одељење

Немачки језик: IV-2,4,7

Српски језик и књижевност: I-1; III-6; IV-2,3,7

Хемија: VII-1; II-3; IV-3

Ради са 40% радног времена у Гимназији и
60% у Медицинској школи
Ради са 40% радног времена у Гимназији и
60% у Медицинској школи, председник
Филозофија: IV-5-7
Актива, секција за филозофију и критичко
мишљење, тим за инклузију и ШРП
Активности у PASCH пројектима, курс за
Немачки језик: I-3, 7; II-3,6,7; III-3,6; IV-2,4,7 III-6 професоре који уче немачки језик ниво Б1,
припремна настава за двојезично одељење
Додатна настава, новинарска секција,
Српски језик и књижевност: VII-1; III-1,2,3,7 VII-1 припрема за факултет, тим за израду
школског програма
Председник Актива, стручно усавршавање за
Историја: VII-1; I-3,4,5; III-6,7
двојезично одељење (немачки)
Стручно усавршавање за двојезично одељење
Физика: I-3,4,6,7; III-3,6,7
(француски )

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

Рачунарство и информатика: IV-4,6,7

Веронаука: VII-1; I-1,2,4,5 II-2,6,7 III-1,4,6,7;
IV -2,5,7
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Колектив Ваљевске гимназије 23.VI 2014. године

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

Светлана Дракул, професор српског језика, због одласка у пензију

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

РАДНИЦИ КОЈИ СУ РАДИЛИ ПО УГОВОРУ О
ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ДО 30% ОД ПУНОГ РАДНОГ
ВРЕМЕНА:
1.
2.
3.
4.
5.

Вељко Ћировић, професор вероватноће и статистике
Владимир Мишић, професор анализе са алгебром
Маријана Стефановић, професор геометрије
Кандић Југослав, професор програмирања, рачунарства и информатике
Медић Мина, професор италијанског језика

По основу Уговора о стручном оспособљавању приправнички стаж у периоду
од 14.06.2013.године до 13.06.2014.године за радно место професора
филозофије и логике обавила је Санела Бучевац Стојнић.

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

Неда Милошевић, секретар школе
Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Нада Маријановић, материјални књиговођа
Радован Селенић, домар
Светлана Мојић, помоћни радник на одржавању чистоће
Милена Урошевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Зофиа Радосављевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Љубинка Јовановић, помоћни радник на одржавању чистоће
Слађана Живковић, помоћни радник на одржавању чистоће
Бранка Васиљевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Весна Мијаиловић, помоћни радник на одржавању чистоће
Соња Милошевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Живорад Ерић, помоћни радник на одржавању чистоће
213

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2010-2014.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Драги матуранти,
Уважени родитељи,
Поштоване колегинице и колеге,
Чујте Срби! Чувајте се себе. То је наслов антологијске књиге
швајцарског хуманисте и великог пријатеља српског народа др Арчибалда
Рајса, упућене српском народу тридесетих година прошлог века. Ту књигу,
актуелну и данас колико и у тренутку настајања, вечерас Ваљевска гимназија
поклања свим својим матурантима у нади да ћете је прочитати једнако добро
и пажљиво како сте читали дела античких мислилаца, светских класика и дела
великих српских песника и писаца. И задајем вам последњи гимназијски
домаћи задатак да из садржаја ове књиге извучете и одговарајуће поуке.
Сигуран сам да ће вам добро доћи на тешком и трновитом путу који пред
вама и ка спознаји колико статус матуранта Ваљевске гимназије обавезује.

Директор се обраћа присутнима на завршној свечаности
Честитајући вам на успешно завршеном гимназијском образовању, уз
велику захвалност коју за четворогодишњу сарадњу дугујемо вашим
професорима, разредним старешинама и вашим родитељима, желим да вама
експлицитно укажем на неке од вредности које смо ненаметљиво и невидљиво
покушавали свих ових година да негујемо у вама, свесни да су то универзалне
категорије – вредности без којих човек 21. века тешко може напред.
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Трудили смо се да РАД буде нешто што је обавезно и што претходи
сваком успеху. И да покажемо колико се вредним радом може остварити и
напредовати. Више смо инсистирали на ЗНАЊУ као суштини, мање на оцени
као форми, свесни да данас можда није тако, али да ће у блиској будућности,
само знање појединцу обезбеђивати бољу егзистенцију и означавати његово
место у друштву. Покушавали смо да у вама откријемо склоности и да их
развијамо до нивоа који се зове КРЕАТИВНОСТ. Све до нивоа који разликује
стваралачке од репродуктивних личности. Настојали смо да покренемо вашу
СЛОБОДОУМНОСТ и критички однос према стварности, друштвеним
кретањима и појавама, али и научним истинама и квазинауци, квази уметности
и свим квази феноменима. Можда нисте о томе размишљали али је евидента
ПОСВЕЋЕНОСТ наставничког колектива циљу да од вас извуче максимум и
што боље вас припреми за тежак научни, уметнички, пословни и сваколики пут
који је пред вама – пут који вас обавезује да одговорно мислите својом главом,
без туторства својих професора и својих родитеља, конструктивно решавате
проблеме и самостално доносите одлуке. И да вас при том у настојањима да
мењате и учините бољим свет око себе води ЉУБАВ за своје најближе, за своје
другове и пријатеље, за своју школу, свој град и своју земљу.
Са вама сам тек месец дана, али је и то време било довољно да
спознам колико склоности и потенцијала има ваша 140 генерација ваљевских
гимназијалаца. Користим прилику да вам се тим поводом искрено захвалим на
достојном репрезентовању наше школе на смотрама, такмичењима
фестивалима, олимпијадама... и многобројним признањима и наградама које
сте оставрили за своју школу и свој град.
У име свих који су вас у Ваљевској гимназији образовали и
васпитавали тражим помиловање и опроштај ако смо у претходно споменутим
настојањима по некад имали неки неспоразум или неку погрешну реч. Верујте
било је то у искреној педагошкој жељи да научите више и постигнете што
боље резултате.
У последњој реченици већ споменуте књиге Арчибалд Рас каже још
једну велику истину која се од данас односи и на вас: „Судбина вам је у
властитим рукама: блистава будућност или...“
У име ученичког и наставничког колектива и свих запослених у
Ваљевској гимназији ја вам искрено желим блиставу будућност. Желим вам да
будете бољи од нас и својим делима превазиђете домете својих својих
професора и својих родитеља. Желим вам да будете корисни нашем граду и
Србији. Желим вам да на овим просторима направите земљу налик на оне из
бајки. Желим вам да будете добри људи и још бољи родитељи. Желим вам да се
окупљате око гимназијске липе коју сте вечерас посадили поред наше школе
као симбол трајања ваше генерације. И да још дуго година долазите у вашу и
нашу Ваљевску гимназију, чија врата ће вам увек бити широм отворена.
Срећан вам пут и нека вас кроз живот воде љубав, вера и нада.
др Војислав Андрић, директор
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ПОРУКА МАТУРАНАТА
Уважени професори, поштовани родитељи, драги гости,
Част ми је да вас поздравим у име
генерације 2010-2014. Дошло је време да
пођемо у нови свет, на путовање упознавања
смисла живота. Не заборављамо тренутке
који су иза нас, године проведене у
гимназији. „Будућност припада онима који се
најдаље и најдуже сећају прошлости“,
говорио је Ниче.
Захвалницу упућујемо директору,
професорима, а нарочито раздредним
старешинама. Захвални смо родитељима,
члановима породице и пријатељима, свима
онима који су нам били стална подршка.
Поштовани професори, ценимо ваше
време, рад и труд који сте посветили нама.
Хвала вам што сте били уз нас, што сте нам
помогли на путу сазревања. Сигурни смо да
смо изградили трајна пријатељства. Нови сусрети ће то потврдити.
Као што јапанска изрека каже: Надам се будућим великим успесима
свих присутних.
Са срећом, где год били!
Давид Копривица IV-1

Генерација матураната 2010-2014.
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СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
,,Хватач снова срцем облаке поткива,
галопом се враћа да што брже снива...
С обода вечности, ван земаљског круга,
хватач скупља снове за виђење друга...
...како да се стигне до најтежих кота
неустрашивошћу сањања живота.”
Зорица Арсић Мандарић
Да генерације укрсте трагове сећања и ослушну гимназијске дубине,
добродошлицом су подстицали директор школе Војислав Андрић, рецитатори
Милица Ћурић II-2, Тања Савић I-7, Ања Радовановић I-5, Надица Мандић I-6 и
Марија Стефановић II-4. Музичком игром сусрете је бојио Матеја Манојловић I-5.
Хватач снова светлосне поруке иште и нове путеве слути записом:
24. маја 2014 прослави 50 година матуре генерација 1960-64.
7. јуна 2014. прослави 45 година матуре генерација 1965-69.
10. маја 2014. прослави 40 године матуре генерација 1970-74.
7. јуна 2014. прослави 35 годинa матуре генерација 1975-79.
31. маја 2014 прослави 30 година матуре генерација 1980-84.
14. јуна 2014. прослави 25 година матуре генерација 1985-89.
21. јуна 2014. прослави 20 године матуре генерација 1990-94.
14. јуна 2014. прослави 15 године матуре генерација 1995-99.
21. јуна 2014. прослави 10 године матуре генерација 2000-04.

Прослава 60 година матуре
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ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ
СВЕТЛАНА ДРАКУЛ
Ширину панонске душе, префињеност
европске Војводине, дух бечејског бећарца,
привлачност шаролике Босне, сетне боје бугојанских
брда – све нам је то донела наша Цеца тих
ветровитих деведесетих година, када је, у потрази за
миром и спокојем, са својом породицом крочила у,
тада за њу непознато, Ваљево.
Од 1994, скоро пуне две деценијe у
Ваљевској гимназији, Светлана Дракул збија тканицу
оданости животу, преданости моћи књижевности,
снаге уметности, посвећености језику, истицања
гимназијске препознатљивости... У Цециној тканици
су нити изузетних познавалаца језика, бугојански и ваљевски гимназијалци,
врсни рецитатори, заљубљеници у одсјаје литерарних трагања, али и зарудела
свитања радозналих основаца из неколико школа Ваљева и околине.
У исконском жару трагања за лепотом, приближавала је сазвежђа
поетског и вокалног народног стваралаштва. У Извештају је зрнила слова
потврђујући да „светлозарне искре речи рађају се и зру у присоју срца“. Бојила
је културну делатност свечарским, недостижним светлосним нијансама.
Осећала је ваннаставне активности школе као „таласе праокеана“ што свирају
„по струнама долазећих векова“. Избором текстова за Дан школе, за Светог
Саву, за Десанкине дане, Завршну матурску свечаност, Завршну школску
свечаност, слагала је „зрак по зрак благог јутра знања, талента и слободоумља“.
Са чуварима културе, хуманости и етичности у граду, и сад помаже да „млади
и они времешни одгонетају свевремене и ововремене кодове живота“.
Негде су сеобе уткале у њену душу немир који се плодио у
истраживачки дух, у жељу за сазнањем, за досезањем висина у свему чиме се
бавила. Од избистрених кованица којима је красила своје текстове, до лепих
речи којима је оплемењивала своја предавања и успостављала топлину коју су
деца даровала поштовањем и љубављу.
Носећи у себи немирне светове горштачких предела и питоме равнице,
повезивала их је у потку обогаћену различитим лепотама које не деле, већ
спајају и надахњују. И једна и друга средина оставиле су у њој нешто своје, за
уздарје, да се о празницима сети, да успоменом оживи дом и време које је у
нетрагу нестало. Причала је са љубављу о реликвијама које су осликавале њен
дом, али и о детињству и одрастању уз баке које су у прашњавим сокацима
равнице неговале дух царских престоница. Недељом у цркву, свечано обучени,
у подне на матине, а увече на шпацир... Све је то донела са собом дајући свом
изгледу и понашању извесну оригиналност и отменост.
Стапајући се са мелодијом новог краја, одговорила је на
добродошлицу општечовечанском страном своје природе. Ново просветљење
у знаку многих пријатељстава допринело је да поново из свог Слова
218

проговори и да зарним жудњама својим ђацима златоусти да „онај ко хоће да
светли другим људима, мора и сам бити светлост“. Стрпљиво је доказивала да
„планине ће померити само онај ко је у почетку помицао каменчиће“.
И даље наша Цеца, срдачна, блага, насмејана, добронамерна, отмена,
ненаметљиво упорна, пуна снаге којој се дивимо, срдачношћу, разумевањем и
љубављу држи свој Актив на окупу, своје колеге и ученике, пуна поверења и
жеље да се успе. Као одани пријатељ Ваљевске гимназије чију прошлост
разуме, у чију будућност верује, брижно подсећа да је наша школа „зид према
злу, мост и рука према човеку, јемство да будућности има“.
Остајемо обдарени Цециним „олтарским сјајем ведрине рада и
златних амајлија искуства, мудрости учења и креативности узнесења, знања и
умења, поштовања и љубави“. Чекамо је да нам понови рецепт за баклаву, за
ђаконије испод сача, за предјела чији декор не умемо да нацртамо...
Цеца наставља да тка топлину. Златом у срцу поји са чистог извора и
нежно пева својој Мили и своме Јану да је осмех трајан, учи их да размичу
огртаче даљина, да „позлаћују све чега се дотакне њихова рука и њихова
мисао.“ Цецина тканица блиста од сунчаних ваљевских пејзажа душе,
зрењанинске ширине, бечејске топлине, бугојанске свежине, фочанског
плаветнила, дринске захукталости, холандског цвећа и ветрењача... И
пријатељство и љубав трају...
Актив професора српског језика и књижевности

Рецитатори наше школе
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НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
,,Пријатељу, изгубио сам дан!- узвикнуо је римски цар Титус
кад се сетио да тог дана није учинио ни једно добро дело.”
М. Горки
Захваљујемо се свим нашим пријатељима који су нас и ове године
подржали и били уз нас и наше бројне успехе.
Помогли су нам:
•
Агенција Ваљевац - Ваљево
•
Агенција Trust me - Ваљево
•
Анапројект - Ваљево
•
Англиа - школа страних језика, Ваљево
•
Архипелаг - Београд
•
Бујановић Томислав - САД
•
Бујановић - Весић Љиљана- САД
•
Ваљево принт - Ваљево
•
Водовод - Ваљево
•
Woodmaster - Ваљево
•
Гете институт - Београд
•
Гимназија „Слободан Шкеровић“ - Подгорица
•
Гогић Александар - САД
•
Греда - Ваљево
•
Домино - Ваљево
•
Дунав осигурање - Ваљево
•
Душан Арсенић - Ваљево
•
Енел - Ваљево
•
Х BREND Ваљево
•
Јединство
•
Контекст - школа страних језика, Ваљево
•
Линија - Ваљево
•
Лусамбо - Ваљево
•
Матија Бећковић, академик
•
Металокозметика - Ваљево
•
Металорад - Ваљево
•
Металпром - Ваљево
•
Метва ДОО - Ваљево
•
Милица Мијановић (Награда „Драгутин Мијановић Мијан“)
•
Мичелини - Ваљево
•
Пластик - Драчић
•
Пекара Тодоровић – Ваљево
•
ДОО Пионир интернационал – Нови Сад
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Подружница математичара Ваљево
Полиформ - Ваљево
•
Породица Делеон (Награда „Љубица Ножица - Ћубана“)
•
Породица Лазаревић (Награда „Гордана Лазаревић“')
•
Породица Поповић (Награда „Валентина Поповић“)
•
Посластичарница „Рим” - Ваљево
•
Регионална привредна комора Ваљево
•
Сезам - Ваљево
•
Српска књижевна задруга - Београд
•
Таверна - Ваљево
•
Удружење наставника Вага
•
Уна - Ваљево
•
Фондација Ваљевске гимназије
•
Фото студио Поповић - Ваљево
•
Француски институт - Београд
•
ХТД Вујић Дивчибаре
•
Штампарија „Топаловић“ - Ваљево
Захваљујемо се ученицима и њиховим породицама које су биле
домаћини нашим гостима: Анђелији Милутиновић, Софији Радовић и Катарини
Тимотић I-4, Анђели Милошевић и Матеји Манојловићу I-5, Ани Грачанин I-7,
Милици Обрадиновић II-3, Анђели Анђелић и Марији Стефановић II-4,
Јелисавети Аџић и Марку Тодоровићу II-6, Ивану Ристићу III-2, Марији
Бранковић III-4, Софији Радојичић III-7 и Катарини Милутиновић IV-2.
•
•

Партенон, Хана Ристић II-2
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САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
1.
Свим ученицима и професорима честитам на постигнутим
резултатима и желим пријатан летњи распуст.
2.
Упис ученика у 8, 2, 3. и 4. разред ће се реализовати у понедељак 30.
јуна од 8-14 часова. Документа потребна за упис су:
•
сведочанство претходног разреда
•
извод из матичне књиге рођених
•
признаница о уплати Ђачког динара
•
пријава (добија се у школи)
3.
Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок је у
уторак 12. августа 2014. године од 9 до 12 часова.
Разредни испити ће се реализовати почев од среде 13. августа 2014. године.
4.
Пријављивање поправних, матурских и ванредних испита за
августовски испитни рок је у петак 15. августа 2014. године од 9 до 12 часова.
Поправни, матурски и ванредни испити ће се реализовати почев од
среде 20. августа по распореду који ће бити објављен на огласној табли школе
у понедељак 18. августа.
5.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у понедељак
18. август 2014. године у 9 часова када ће бити одржана редовна седница
Наставничког већа.
6.
Упис неуписаних ученика 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у понедељак
25. августа 2014. године од 9 до 12 часова.
7.
Часови разредног старешине за ученике 7, 1. и 3. разреда реализоваће се у
петак 29. августа 2014. године у 8 часова, а за ученике 8, 2. и 4. разреда у 10 часова.
8.
Редовна настава у школској 2014-15. години почиње у понедељак 1.
септембра 2014. године у 7:45 часова за ученике 7, 1. и 3. разреда и у 14
часова за ученике 8, 2. и 4. разреда.
директор Ваљевске гимназије
др Војислав Андрић
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РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
ШКОЛСКОЈ 2012-2013.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-3
Милојковић Д. Емилија

I-5
Богосављевић Д. Сузана
Станојевић М. Јелена
Ковачевић С. Миња

I-7
Арсић М. Катарина

II-3
Богдановић М. Даринка

II-5
Барзетовић З. Катарина
Давидовић Д. Урош
Којић Р. Марија
Миловановић З. Јелена
Милошевић М. Марија
Петровић Д. Милош

II-6
Бебић М. Андрија
Урошевић Г. Урош

II-7
Ранковић Д. Младен
Ћировић Д. Срђан

III-3
Станковић З. Александар
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III-5
Ђокић Д. Сања
Крсмановић М. Вера
Мирковић И. Маријана
Радојевић Д. Даница
Цветановић З. Немања

III-7
Тадић Е. Небојша

ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД:
II - 5
Милошевић А. Тамара
Митровић Д. Виолета

III-2
Јевтић М. Александар

III-5
Прокић М. Иван

РЕЗУЛТАТИ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
У ШКОЛСКОЈ 2012-2013.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
III-7
Вучићевић Б. Катарина
Стојковић Н. Михаило

IV-5
Младеновић Д. Милан
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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ:
•
•

•

•
•

•

•

•

Лазар Живковић је завршио I разред друштвено-језичког смера са добрим успехом.
Милошевић Тамара је завршила II разред друштвено-језичког смера са добрим
успехом.
Митровић Виолета је завршила II разред друштвено-језичког смера са добрим
успехом.
Иван Прокић је завршио III разред друштвено-језичког смера са добрим успехом.
Александар Јевтић је завршио III разред природно-математичког смера са добрим
успехом.
Михаило Бракочевић је завршио III разред природно-математичког смера са
добрим успехом.
Александра Певчевић је завршила IV разред друштвено-језичког смера са врло
добрим успехом и положила матурски испит са одличним успехом,
Катарина Вучићевић је завршила IV разред друштвено-језичког смера са врло
добрим успехом и положила матурски испит са одличним успехом.

Версај, Јелисавета Новаковић IV-4
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ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК

Ти

Буди стрпљив да волиш,
далеко да схватиш,
толико близу да осетиш.
Загреби површину
већ отупелу од оловке.
Папир препун успомена.
Нема места за још једну реч.
Свира музика
далеко од мене,
далеко од тебе
негде између нас
Tамо се смеје сунце,
подједнако смеје,
час мене гледа, час гледа тебe.
Буди довољно близу
да топао загрљај даш,
ту, уз нас, да чујеш.
Јелена Јеремић IV-7
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