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Драги матуранти,  
 

Вечерас, када почиње ваша будућност, пожелећемо вам да останете 
оно што јесте и да постанете све оно што желите и можете да будете. 
Једино тако бићемо поносни једни на друге.  

Вечерас сте се отиснули да бисте постали оно што сте замислили. 
Постаните најбољи лекари, најбољи адвокати и судије, најбољи програмери, 
најбољи професори, најбоље архитекте, најбољи политичари, и оно што је 

најбитније   постаните најбољи људи. 
 

 Ваш директор, Предраг Јевтић 
 
Тражим помиловање, 
 
За све вас – матуранте који сте преписивали и подваљивали, који сте 
непотребно бежали са часова, који сте понекад безразложно правили мање 
или више наивне дисциплинске прекршаје. Захваљујем вам се што сте 
четири године низали само личне и колективне успехе и показивали да је 
бити ваљевски гимназијалац поносан, одговоран и тежак посао. Извините и 
за понеки усмени директорски прекор учињен у ситуацијама које су биле 
деликатне и верујте да је то било само у функцији поштовања реда у нашој 
школи. Молим вас да не заборавите вашу школу, ваше школске другове и 
ваше професоре, јер сам сигуран да интерактивни живот који сте имали у 
претходне четири године никада више неће бити тако богат и безбрижан. 
 

Воли вас ваш професор и директор, Војислав Андрић 
 

 
Ово је велики дан у животу нас гимназијалаца. Данас смо порасли и 

срасли. Матурирали смо, постали смо 
много зрелији, постали смо људи! 
Завршавају се дани о којима су многи 
наши великани, писци, песници, глумци, 
писали и казивали. Уважено признање, 
ђак генерације Ваљевске гимназије, 
генерације 2014-2018. године, највеће је 
признање које сам до сада  добио. Још 
је и светлије и вредније када се зна да 
оно потиче од професора чувене 
Ваљевске гимназије. Велико вам хвала. 
Хвала вам што сте нас учили животу, 
што сте нам трасирали пут ка даљем 
образовању. Хвала вам што сте нам 
помогли да свој темељ саградимо од 
чврстих материјала и да сигурно 
наставимо даље.  

Неизмерно  хвала на пруженој руци за сваку победу на неком од 
такмичења, нa топлим речима утехе за лош резултат, на подстреку да се 
уздигнемо и да наставимо напред ка даљем и вишем циљу. Долазе дани када 
ће свако од нас кренути пут свог избора. Учећи и живећи у  Гимназији, 
усвајајући све добро што она садржи, а тога је било у изобиљу, 
квалификовали смо се за наставак нашег развоја и образовања. 
   

Део говора Матије Додовића,  
ученика генерације 2014 - 2018. године 
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Између два Гимназијалца 
 

 претходном броју часописа Ваљевске гимназије, имали сте прилику да 
читате y занимљиве текстове одабране из претходних 99 бројева. На 
промоцији, приликом издавања јубиларног стотог Гимназијалца, ученица 

четврте године, Јована Мијаиловић, представила је свој рад Између сто 
Гимназијалаца. 

Ученици Ваљевске гимназије, заједно са професорима, приликом 
обележавања сто четрдесет седме годишњице школе, припремили су 
разноврстан програм, па смо тако имали прилику да гледамо представе 
Злостављање професора Милана Поповића, представу на немачком језику 
Зашто не плачеш професоркe Катарине Мирковић и Иване Веселиновић. 
Такође, тада је одржан и V Фестивал науке Ваљевске гимназије, као и многе 
друге културне и научне манифестације. 

У децембру, школа је добила нову библиотеку и заједно са њом нове 
књиге, лап-топове, као и потпуно опремљен простор за учење и ваннаставне 
активности. 

Почетком децембра обрадовала нас је дивна вест  Нина Матић је, 
после другог круга  квалификационог такмичења, остварила велики успех 
пласманом на 7. Европску математичку олимпијаду за девојке. Она је била члан 
четворочлане екипе Србије коју су чиниле још три ученице Математичке 
гимназије из Београда. Олимпијада је одржана у Фиренци. На овом такмичењу 
репрезентација Србије је освојила пето место, а наша Нина је освојила 
похвалу. Честитамо јој од срца! 

Вредни гимназијалци и ове године учествовали су на многобројним 
такмичењима. Поред тога што су изврсни у природним наукама, 
гимназијалцима не мањка ни језичке вештине. Нема државног такмичења а да 
се нису појавили наши гимназијалци и освојили неку награду. Били су успешни 
из физике, математике, биологије, српског језика и књижевности, немачког, 
латинског језика, чини нам се да нема краја. 

Свечана сала неретко је бивала попуњена. Управо ту, Ваљевска 
гимназија обележавала је Светски дан поезије, имала књижевне трибине, многе 
књиге су представљене, разне приредбе одржане. Угостили смо многе познате 
личности као што су Владимир Пиштало, Душко Бабић, Радован Бели 
Марковић, Мика Пантић... Међутим, није свечана сала резервисана само за 
књижевне догађаје. Први пут у Ваљеву, и то баш у Ваљевској гимназији 
обележен је Дан броја Пи. Поред занимљивих предавања о броју Пи, 
организован је и квиз који је поред математичког, имао и општекултурни 
карактер, па су раме уз раме са природњацима у одмеравању знања 
учествовали и друштвењаци. 

Четвртог маја извршена је примопредаја дужности директора Ваљевске 
гимназије. Др Војислав Андрић предао је дужност професору Предрагу Јевтићу 
који је на ову позицију именован петог марта ове године. 

Гимназијалцима и спорт јако добро иде. Наши ђаци учествовали су на 
бројним такмичењима (стони тенис, пливање...). Школа је организовала бројне 
турнире у одбојци и кошарци. Велики допринос гимназијалци су дали и у 
организовању првог Ваљевског полумаратона, што као маратонци, али и као 
волонтери. 

Ову годину завршавамо са много успеха и надамо се да ће и наредне 
године бити подједнако успешне као и ова. 

 
Јована Бранковић II5 

 

У 
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Реци ми шта читаш, па ћу ти рећи ко си 

 

њиге обесмрћују човека. Оне су оно најбоље у свету који шкрипи и 
прети да се сруши. Захваљујући њима, сваки читалац може да измисли 
своју прошлост, да се утемељи у садашњости, да имагинира своју 

будућност. Шта је прошлост ако не полица с књигама доступна свима? Шта 
је садашњост ако не свитак? Писма која исписује лук изнад наших глава? 
Шта је будућност ако не неизвесни излет у свет виртуелних слика, са којег 
се, још радоснији, још вољнији, враћамо дому свом... 

Како и колико читамо, такви смо и толики људи. Узрастајући уз оно 
што читамо, препознајемо се по томе како читамо. Истинско читање је 
нови живот речи, оживљавање заустављеног даха синтаксе, поистовећење 
с другим. 

Селимир Радуловић 
 

У четвртак, 28. децембра, отворена је реновирана библиотека Ваљевске 
гимназије. Тамара Спасојевић и Вања Марић, ученици одељења II6, Похвалом 
књизи и библиотеци, писца Селимира Радуловића, свим присутнима пожелели 
су добродошлицу. 
 Интересантан програм у виду драмског колажа Побуна у библиотеци 
припремили су професори Милена Милисављевић, Слађана Маријанац и 
Милан Поповић. Учествовали су: професорка Бојана Којић, као јунакиња 
Госпође министарке Бранислава Нушића, Доротеја Вуковић II6, као Аница из 
Андрићеве приповетке Злостављање, Филип Живковић IV7, као јунак 
приповетке Радована Бели Марковића Човек са стране, Вељко Ускоковић III3, 
као Давид Штрбац и Немања Савић I3, као књишки мољац. 
 Уз захвалност свима који су помогли у реновирању библиотеке, обратио 
се директор школе, др Војислав Андрић. Он се уз поклоне захвалио и архитекти 
Марији Митровић и Слађани Маријанац, школској библиотекарки. 
 Председник Ђачког парламента Вељко Ускоковић, захвалан на прилици 
која му је указана, 
подсетио је на значај 
новог школског простора, 
али и на то да је 
неопходно да библиотека 
буде испуњена онима 
којима је и намењена, а 
то су ђаци. Вељко је 
истакао и вредност 
великог броја књига, који 
у допуњеном саставу 
износи 25 хиљада. По 
завршетку прославе, 
ученици су присутним 
гостима поделили 
издања  наше школе. 

Ова, много по чему специфична библиотека, врло брзо је привукла 
пажњу медија. Самим тим, директор школе је, након само неколико дана, 
организовао конференцију за штампу у којој су поред њега учествовали и 
поједини ученици. Већ тог дана, прилоге о једној од најлепших библиотека у 
Србији, емитовао је РТС, као и ваљевске телевизије ВА плус и  ВТВ Вујић. 

 
Јована Зарић II6 

K 
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Са Гимназијом у срцу 
 

 петак 4. маја 2018. године у свечаној сали Ваљевске гимназије одржана 
је конференција за штампу др Војислава Андрића са темом Крај мандата 
директора Ваљевске гимназије. Садашњи председник Друштва 

математичара Србије, а некадашњи председник Заједнице гимназија Србије, 
члан Просветног савета Републике Србије, директор школе за математичке 
таленте Интеграл, као и председник многих културних и спортских удружења, 
министар, писац многих занимљивих математичких књига... а сада већ бивши 
професор и директор Ваљевске гимназије Војислав Андрић, говорио је својим 
дугогодишњим утисцима и искуствима током протеклих година проведених у 
раду у Ваљевској гимназији. 

Крочивши као новопечени гимназијалац први пут у Ваљевску гимназију 
1967. године импресиониран „архитектонском лепотицом” био је сигуран да ће 
његов рад и напредовање постићи високе резултате. На питање да ли постоји 
нешто за чим жали и што није успео да оствари током боравка у гимназији 
доласком 1986. први, 2002. године други и 2014. године трећи пут на место 
директора, одговорио је да постоји много неостварених снова и планова, али 
истакао је и да нема незаменљивих. Начин рада који који су годинама стрпљиво 
унапређивали његови професори и колеге у Ваљевску гимназију је увео много 
значајних новина у свим сферама живота и рада. Данас се Ваљевска гимназија 
убраја међу најбољих пет гимназија у Србији. Поносно истиче да Ваљевска 
гимназија заслужује да добије звање институције од националног значаја на 
основу свог дугогодишњег материјалног и духовног напредовања. Дуги низ 
радних година утицао је на то да Ваљевска гимназија стекне висок углед 
унапређујући наставне и ваннаставне активности као и модернизујући  културне 
и јавне активности школе, пратећи и прилагођавајући своју делатност новим 
информационим, комуникацијским и медијским условима. Изричиту спремност 
показује за даље усавршавањем културне функције школе, као и указивање 
помоћи садашњем директору Ваљевске гимназије Предрагу Јевтићу. Када је у 
питању сам рад у школи, потребно је даље дотеривање и реновирање 
просторија, по угледу на изграђену школску библиотеку.  

Познајући превелику приврженост према Гимназији и самом колективу, 
многи су се питали да ли ће и како то поднети др Војислав Андрић. На шта је он 
одговорио: „Навикао сам да одлазим. Одлазио сам углавном не због тога што 
ме је неко сменио или што ме натерао да напустим школу, већ због тога што је 

У 
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Ваљевској гимназији ускраћивана друштвена подршка. Овог пута одлазим у 
заслужену пензију Верујем да ћу задржати добре односе са колективом. 
Гимназија ће ми недостајати као нешто што је део мог живота и стваралачког 
рада, али ја верујем да одласком у пензију не одлазим из Ваљевске гимназије. 

Много значајних јавних личности  књижевника, музичара, уметника, спортиста, 

новинара  и других занимљивих људи  су моји пријатељи. Претпостављам да 
могу и даље помоћи и допринети културној и јавној делатности школе. Заправо, 
чини ми се да мењам једино свој статусни положај. Са платног списка 
Министарства просвете прелазим на списак Министарства рада. Комплексност 
директорског посла ме је спречавала да радим оно за шта ћу сада имати више 
слободног времена (унучићи, математика, рукомет, пријатељи, читање…). Нећу 
морати да се бавим мање важним и непријатним пословима. Најлакше је 
напустити функције, фотеље… на шта сам ја током свих ових година навикао. 
Највећи проблем је права и искрена емотивна веза са Ваљевском гимназијом. 
Чињеница је да ће ми много недостајати и ђаци и колеге, а и школа као 
институција. У њој сам научио да вредно радим, да се борим, да сумњам, да 
тражим најбоља решења, да мислим својом главом и увек стремим ка бољем 
док ме кроз живот води само љубав!” 

Ваљевска гимназија ће заувек остати у срцу овог великог човека.  
 

Бојана Панић IV6 
 

Нови директор 24/7 на услузи ђацима 
 

длуком Министарства просвете и технолошког развоја, 5. марта ове 
године, на позицију директора Ваљевске гимназије именован је 
професор математике Предраг Јевтић. Примопредаја дужности 

извршена је 4. маја.   
По доласку на ново место, директор је одржао по један час са сваким 

одељењем на коме је упознао ђаке са будућим плановима, условима и како ће 
убудуће тећи сарадња између ђака и директора. Свакако највећи утисак 
оставила је чињеница да ће од сада па на даље врата канцеларије бити 24/7 
отворена за све ђаке, његов мејл је стално доступан за све предлоге, сугестије 
и критике и да ће се на свим проблемима радити и покушати да се нађе 
најисправније решење. Ваљевска гимназија је, како каже он, једна од најбољих 
гимназија у Србији, одлично је организована, али нам треба више позитивне 
енергије, опуштености и да се више чује глас ђака.  Галама треба да буде у 
смислу смеха и музике. Такође, нашу школу одликује широк спектар секција и 
слободних активности, а од септембра ћемо покушати све то још да проширимо 
и подигнемо на виши ниво.  

Што се нових пројеката и планова тиче, приближава се прослава 150 
година постојања школе и већ сада се јављају неке идеје које треба 
реализовати. Уз подршку ђака, њихове предлоге и сугестије, директор жели да 
модернизује и побољша квалитет наставе, да се нађе златна средина у свему, 
а посебно односу ученика и професора. 

Ђаци су промену прихватили јако добро и већ се виде плодови овог 
начина рада. На директорову мејл адресу већ пристижу жалбе, предлози, 
похвале које ће од септембра покушати мало да филтрира, али битно је да је 
порука примљена и да су ђаци свесни да имају на кога да се ослоне и да не 
треба да им буде проблем да изнесу своје мишљење и став. 

 
Јована Бранковић II5 

 

О 
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Прославили смо наш јубилеј 
 

ромоција јубиларног 100. броја Гимназијалца, приређена је у новембру 
2017. године у свечаној сали школе. О 44 године стварања новина, 
изазовима и околностима у којима је часопис покренут и штампан, 

људима који су писали, уредницима и успесима листа, говорили су, са пуно 
сете, осмеха и радог сећања бивше ученице наше школе, као и уреднице овог 

часописа  Јасмина Момчиловић, педагог, као ученик и дугогодишњи уредник  и 
Милена Милисављевић, професор српског језика и књижевности, уредник листа 
од 2000. до 2013. године. 

Овој свечаности, такође је присуствовала Љиљана Станковић, аутор 
првог чланка са прве 
стране, првог броја из јуна 
1973. године. Од ње је све 
почело, она је покретач, 
неко ко је оставио велики 
траг иако је тог истог јуна 
као матурант отишла на 
факултет. Важно је, како 
нам је Љиљана рекла, да 
је савладан страх од 
изношења података о 
школи у јавност. Није било 
лако покренути лист јер је 
увек нешто недостајало, а нарочито материјална средства која су била 
ограничена. 

Обележавању овог јубилеја, поред оних који су учествовали у његовом 
креирању, присуствовали су и они који су некад писали у њему. Након што су 
поштовани гости, са свим присутним поделили своје успомене, Јована 
Мијаиловић, ученица IV6, представила је свој матурски рад под називом Између 
сто гимназијалаца. Овај рад је плод вишемесечног пажљивог ишчитавања 99 
бројева часописа Гимназијалац и приказује историју листа, али и дух Ваљевске 
гимназије и генерација које су кроз њу прошле и пролазиће.   

Садржај јубиларног броја, изузетан је, као и садржај сваког претходног, 
али ипак има  своју јединственост и 
посебну привлачност што је и био 
одличан повод да се оваква 
свечаност одржи. Интересантна идеја 
да се најзанимљивији  текстови из 
претходних 99 бројева саставе у 
једно, јубиларно стото издање, коју су 
млади новинари  реализовали, 
задивила је  публику у којој је, на 
наше велико задовољство, било 
бивших  ученика који су спремни на 
сарадњу и подршку. 

Овој нашој свечаности није 
могла да присуствује Марија Терзић, 
која је такође била један од уредника 

Гимназијалца, али је своје виђење рада у уредништву Гимназијалца исказала 
кроз писмо које је те вечери прочитано. Писмо вам преносимо у целини. 

 
Николина Андрић I5 

П 



Гимназијалац 101 

јун 2018. 
. 

                             Ближи се, ближи, лето, у души га већ слутим  7 
 

Из пера некадашњег главног уредника Гимназијалца… 

 

ити ђак Ваљевске гимназије је част, привилегија и обавеза. Ви сте ђак 

институције коју су пре вас похађали велики људи, чија имена и данас 

одзвањају ходницима школе, а  њихова тежина обавезује.  

Међутим, бити новинар листа Ваљевске гимназије, а тек уредник, значи 

бити у потпуности свестан одакле долазите и који су ваши школски корени. 

Доцније сазнате да није реч само о оним школским.  За мене, уређивање 

Гимназијалца је било искуство ком се и сада, након толико година, радо 

враћам, јер ништа друго није успело да надомести тај осећај усхићења које 

доноси процес слагања листа, од тренутка када схватите да сте задужени да 

извештавате са неког од многобројних културних дешавања у нашој свечаној 

сали, преко обавезе да пренесете утисак што је могуће боље и тачније, за оне 

који долазе после вас и који ће вас читати тражећи утабану стазу којом се 

спремају да пођу, до оних „ситних” сати у редакцији током којих се Гиманзијалац 

најпре формира у вашој глави, као вишеградска ћуприја пред очима Мехмед-

паше Соколовића. Ти сати вас  науче да је визија праћена жељом, страшћу  и 

спремношћу да је остварите заправо једино чиме можете да се борите након 

што напустите удобно и безбедно гнездо Ваљевске гимназије. Мене је 

уредништво научило да је, колико год инсистирали на сопственој 

индивидуалности, тимски рад важан.  Гимназијалац није ничији до свих 

гимназијалаца који су у њега уложили свој труд, време, ентузијазам, 

интересовање и учинили да културна делатност наше школе, која, сасвим 

извесно, јесте институција културе остане документована,  на папиру остане 

траг да је било, да се десило, да смо постојали, организовали и о томе писали, 

и да је, рецимо, у својој Ваљевској гимназији рођендан славио Матија Бећковић, 

највећи живи песник љубави и најумнија српска глава.  

Друга важна ствар којој ме уређивање Гимназијалца научило јесте 

поштовање рокова. То је, у наредним  етапама живота и образовања, од 

изузетне важности. Научило ме правилној расподели времена која омогућава 

да се стигне све што се науми у складу са казаљкама сата и датумима на 

календару. Изванредан је осећај задовољства оним што сте, захваљујући 

добро организацији,  за себе и друге, урадили данас. И тако сваког дана.  

Најважније чему су ме уређивање Гимназијалца и Ваљевска гимназија 

научили јесте оно што се данашњим, модерним речником зове мултитаскинг, тј. 

израда више ствари у исто време са најбољим могућим крајњим резултатом и 

највећим могућем степеном уложеног труда који се, кад-тад, мора исплатити у 

облику у ком ви то желите. Темељ свега је радозналост, жеља да се прошире 

сопствени видици, да се сазна што више, да се забележи све и да, стога, у 

нашим новинама постоје различите рубрике: интервјуи са људима од којих се 

има шта научити, извештаји са екскурзија, литерарно ћоше, спортски кутак, 

бисери са часа, које му дају оно што је суштина новинског извештавања, а то је 

разноврсност садржаја, моралног и поучног, разуме се.  

Најзад, али не и најмање важно, кључни састојак уређивања 
Гимназијалца сасвим сигурно је љубав према речи и спремност Андрићеве Аске 
да се изборите за слободу сваког слова које преноси ваше мисли. И снага да 
иза тога стојите, јер, „моја реч, то сам ја”.  

 
Вечни ђак  Ваљевске гимназије 

Марија Терзић 
 

Б 



Гимназијалац 101 

јун 2018. 

 

8    Чуј, рећи ћу ти своју тајну: не остављај ме никад саму кад неко свира 
 

Четврт века Поетског конкурса 

 
рошло је четврт века од када су се први пут у свечаној сали наше школе 

представили финалисти Поетског конкурса Десанка Максимовић. Ове 

године пристигле су збирке из Србије, Црне Горе и Републике Српске. 

Од 32 приспеле збирке, дванаест финалиста је позвано да присуствује 

финалној вечери и проглашењу победника. Међу финалистима била је и 

ученица наше школе Милица Пантелић. Први део вечери био је посвећен 

прошлогодишњој победници Амини Куч и промоцији њене збирке Свемир на 

папиру о којој је говорио Драган Лакићевић, песник и председник жирија. 

Оно по чему ће се овај конкурс памтити свакако су штампање зборника 

поводом јубилеја  25 година 

Поетског конкурса Десанка 

Максимовић Носићу сунце у 

руци који је уредила Вера 

Ваш, професор српског 

језика и књижевности као и 

Антологије поезије Десанке 

Максимовић (120 песама) Са 

небеског разбоја коју су 

уредили чланови литерарне секције и Милена Милисављевић, професор 

српског језика и књижевности, а све то захваљујући др Љубомиру Ранковићу, 

протођакону, који је део своје новчане награде за животно дело донирао нашој 

школи. 

Овогодишњи жири у саставу: Драган Лакићевић, књижевник, главни 

уредник Српске књижевне задруге, председник жирија, Матија Бећковић, 

песник, члан жирија и Вера Ваш, професор српског језика и књижевности наше 

школе донели су одлуку да трећу награду доделе Дини Вучај из Земунске 

гимназије и Канити Шоботић из Гимназије 30.септембар из Рожаја .  

Иако никад није знала да одвоји тренутак када је почела да  се бави 

писањем као почетак нечег новог, Дина Вучај  сматра да су речи које данас 

назива песмом прешле на папир пре две године. У зависности шта ствара 

инспирацију проналази у себи, љубави, позоришту, где проводи већину 

времена, другим људима, као и у тренутку. У слободно време бави се 

фотографијом, сликањем и дизајном. Воли песме Десанке Максимовић, а у 

поезији се изнова заљубљује у речи Бранка Миљковића. 

Канита Шаботић је писањем почела да се бави озбиљније после своје 

прве награде коју је освојила у Новом Саду за песму Борите се људи против 

никотина. Раније је писала дечје песмице, а са њеним годинама и теме 

песмама су постале озбиљније. Њени главни подстреци су социјални и 

љубавни мотиви. Понекад после сна напише песму. Њена осећања доприносе 

највећој инспирацији која чини понекад да јој се дух претвара у материју.  

Друго место је заузела Ана Граовац, ученица Филилошке гимназије из 

Београда која је писањем поезије почела да се бави у новембру 2017. године. 

Пише о емоцијама, импресијама, губљењу и налажењу себе и свога места у 

универзуму. У слободно време се бави науком у ИС Петница, волонтира у 

Белхоспис центру за палијативну медицину и негу пацијената, воли да путује 

П 
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макар као туриста у свом граду, јутра са пријатељима су јој најтоплији и 

најважнији тренуци. Воли да чита Црњанског јер како каже, његово дело Лирика 

Итаке ју је увело у свет поезије.  

Победник овогодишњег XXV Поетског конкурса Десанка Максимовић је 

Дарија Сабадош ученица Гимназије Јован Јовановић Змај из Новог Сада  чија 

ће збирка песама бити штампана у мају 2019. године. Њен ментор је Ружа 

Перуновић. Дарија је прве песме  почела да пише крајем 2017. године док се 

писањем прозе бавила претходне три године. Инспирацију проналази у 

дешавањима и осећањима о којима се често не усуђује да говори. Привлаче је 

митолошке теме које јој помажу да успостави равнотежу између прошлости, 

садашњости и будућности.. Највише воли да чита романе Нила Гејмана, док са 

друге стране веома цени поезију Виславе Шимборске.  

Председник жирија је, говорећи о поезији младих песника, рекао да 

одлука није била лака и да њихово стваралаштво итекако негује дух песништва. 

 
Сања Петровић I2 и Нина Маровић I5 

 

Сизиф у борби са правописом 

 

рошећи трећи сат на интернету и 

друштвеним мрежама, као и већина 

младих, наишао сам на интересантне 

карикатуре и оне су ме заинтересовале да 

прочитам текст о несвакидашњој изложби 

карикатуристе Бојана Јокановића, ђакона из 

Добоја, илустратора и просветног радника. Он је 

аутор серије илустрација о Сизифовој неуморној борби против правописних 

грешака. Веома ми је била необична та симболика, Сизиф, симбол бесмисленог 

рада са једне стране и правописа са друге стране. Депресивно! Значи ли то да 

је његова борба на самом почетку осуђена на пропаст? Вероватно на изложбу 

неће доћи они којима је намењена, они којима би било корисно да је погледају и 

нешто науче. Посетиће је вероватно „језички чистунци”, јер ће њима бити 

иновативна и духовита.  

 Слатко сам се смејао јадном Сизифу 

који се мучи да раји објасни да се не иде по 

лекарима, да се радио не пушта јер га нисмо 

ни ухватили, да се не знам пише одвојено, да 

је Сизиф најјачи, а не најачи... 

 Можда ће Бојан својим карикатурама 

померити незнање правописа са нулте тачке, 

али читајући SMS поруке својих пријатеља, 

ради мини истраживања на ову тему, 

сумњам. Ретко ко може разумети поруке тинејџера, сем њих самих, написане 

све малим словима са бесмисленим скраћеницама без самогласника, нмп. 

 

Михаило Савковић, IV6 

 

Т 
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Човек из сенке? 
 

та видите када погледате овај и претходних неколико часописа 
Гимназијалац? Критике, прозне текстове, поезију? Ипак не. Ви видите 
насловну страну која је лице сваког броја часописа. Да ли сте се икада 

запитали ко се крије иза оваквих насловних страна? Ако јесте, можда сте 
добили одговор, а ако то пак нисте успели сада ћете открити. Човек из сенке, 
како смо га назвали јер о њему мало знамо, а Гимназијалац не би био то што 
јесте без њега, је матурант природно-математичког смера Ваљевске гимназије, 
Стефан Крунић. Сада када знате ко је, нудимо вам прилику да га боље 
упознате. Поставили смо му неколико питања на које је радо дао одговоре. 
Када се код тебе јавља љубав према цртању? 

Љубав према цртању код мене 
се јавља још док сам био дете, а отац 
ми је помогао да откријем свој 
таленат. Док је био мали читао је 
стрипове, па их је све касније дао 
мени. И тако сам се заљубио у стрип. 
У том периоду много сам гледао 
цртаће, па ме је веома интересовало 
како то функционише и како људи све 
то стварају, зато сам  почео да 
стварам нешто своје. У почетку то су 
били типични дечији цртежи у виду 
Чича Глиша, али кроз године, ти 
цртежи су напредовали уз разне 
туторијале на интернету и уз разне 
вежбе, па сам постигао оно што имам 
сад. 
Насловне стране часописа Гимназијалац су све боље и боље. Одакле 
добијаш инспирацију? 

Најпре хвала на комплименту. Инспирација за насловне стране долази 
из разних извора. Понекад то буде нешто што се поменуло у разговору са 
члановима новинарске секције наше школе, а понекад то буде нешто што ми 
падне на памет у тренутку. Идеје налазим на интернету, на насловним 
странама популарних страних магазина. Наравно, трудим се да се у сваком 
новом броју оставим неки посебан печат и убацим свој стил. Саме корице не 
буду увек рађене онако како су замишљене у почетку, због сугестија и идеја, 
које се трудим да ускладим у почетни концепт. 
Знамо да већина професора и ученика хвали твој рад. Али нас више 
занима како прихваташ критику? 

Волим када ме људи критикују, зато што то у ствари говори какав сам. 
Када вас неко хвали, ви створите слику у глави да је све савршено и онда 
станете са напретком. Зато је потребан неко ко ће да критикује, али неко ко 
стварно уме да да критику. Тако када неко каже добру критику ја је и те како 
прихватим и онда то променим у најкраћем могућем периоду. Вежбам и радим 
на томе и тако напредујем и постижем резултате. 
Шта планираш да упишеш и да ли то има везе са твојим талентом? 

Већ сам уписао Високу школу струковних студија за информационе 
технологије у Београду. У вези је са информатиком, међутим мој смер је 
Рачунарска мултимедија и има везе са графичким дизајном, односно са 3D 
моделовањем, чиме планирам да се бавим у будућности. Признајем да су ме 
многи филмови и видео игре инспирисали да направим свој свет који ће једног 
дана бити познат и по ком ће ме сви памтити. 

Ш 



Гимназијалац 101 

јун 2018. 
. 

                             Ближи се, ближи, лето, у души га већ слутим  11 
 

Чега ћеш се, након одласка из ове школе, најрадије сећати? 
Претпостављам да ћу се највише сећати почетака и крајева школске 

године. То су дани када нема учења и све се своди на дружење. Волео сам да 
узмем папир и да цртам у друштву. Обожавам да сам окружен људима и да 
слушајући њихове приче стварам. Линије у цртежима тако буду доста 
опуштеније и цела та школска атмосфера остаје забележена у цртежу. Али увек 
ћу се сећати  јурњаве око часописа 
Гимназијалац, око скупљања и „вађења” 
људи са часова, што је иначе моја ужа 
специјалност. 
Мислиш ли да ће се наћи неко ко ће 
моћи да настави твој рад?  

Што се тога тиче, искрено се 
надам да хоће. Верујем да има 
талентованих људи, али не знам да ли је 
ико довољно „луд” да ради овако као ја. 
Што се тиче организовања часописа и 
давања идеја, сматрам да има и те како 
интелигентних људи који то могу да раде. Што се тиче цртања, за ове четири 
године нема никога кога сам ја уочио, али верујем да ће доћи неко нов, ко ће се 
у првој години показати као „чудо од детета”. 

 
Мирјана Ђукић II5 

 

Лузитанија 

 

 свечаној сали Ваљевске гимназије, у организацији Матичне библиотеке 
Љубомир Ненадовић, одржана је промоција романа Лузитанија Дејана 
Атанацковића, актуелног добитника НИН-ове награде за 2017. годину. 

Поред аутора, промоцији су присуствовали и Горан Лакићевић, уредник 
Издавачке куће Бесна кобила и Тамара Крстић, чланица жирија НИН-ове 
награде. 

Лузитанија, замишљена као утопијски роман, прича је о београдској 
психијатријској болници у Првом светском рату, која се налазила у згради 
познатој као Докторова кула. Болница је ван надлежности окупатора, те 
постаје парламентарна република заснована на укидању неравноправности 
између лекара и пацијента, а пре свега на идеји да разум и лудило нису 
супротстављени, већ се и разуму и лудилу супротставља глупост. Аутор 
критички претреса историју човечанства као историју једне болести, наспрам 
ког се бег у лудило чини као једини спас, па се тако и психијатријска болница у 
роману нашла као последња оаза мира и слободе. 

Дејан Атанацковић рођен је 1969. године у Београду. Предаје више 
предмета из области визуелне уметности и културе на универзитетским 
програмима у Фиренци и Сијени. Сарађује са фирентинским Музејом природних 
наука на предмету Body Archives, посвећеном историји представа људског тела. 
Води радионице засноване на сарадњи студената и психијатријских пацијената. 
У Београду је покренуо Други поглед, иницијативу за нове наративне токове. 
Од деведесетих реализује самосталне изложбе и кустоске пројекте. Лузитанија 
је његов први роман. 

 
Катарина Аџић II2 
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Како гимназију из срца гледаш, тако ће ти и бити 

 

век насмејан, оптимистичан и ведрог духа, ученик трећег разреда 
природно-математичког смера, Вељко Ускоковић, наставља да нас 
засењује низањем својих успеха, како у школи, тако и ван ње. Овај млади 

дечак је, поред тога што је изванредан ђак, исто тако јако обдарен за спорт, 
глуму, језике. Са својих седамнаест година иза себе има невероватан број 
похвала, признања и награда, па је тако прошле године освојио, верујем за 
њега до сада најбитнију, Светосавску награду Ваљевске гимназије. У даљем 
разговору са њим откривамо његове ставове, мисли, циљеве и мотиве који би 
требало да послуже као пример другима чиме се треба водити кроз школовање 
и даљу будућност. 
Који је твој мотив за постизање успеха? 
 Онај примарни мотив јесте радозналост, јер волим да учим нове ствари. 
Било да је то кување или плесање, волим да ме неко учи и то ме покреће. 
Сваког дана ми се дешава нешто ново. Мислим да сам стекао неку вештину 
како да од нечег малог направим нешто веће и да то искористим, а ове године 
се то умногоме вратило. 
Чиме се највише поносиш? 
 Највише се поносим тиме што имам здраву породицу која ме је научила 
правим вредностима. Научила ме је да ценим друге, да знам колико могу и да 
се свакога дана трудим да будем све бољи и бољи. Успешан сам ђак, тренирам 
и фудбал. Доста се поносим тиме што имам другова са разних страна и то ми је 
можда и највећи успех. 
Да ли ти је тешко да ускладиш школске обавезе и ваннаставне 
активности?  
 То је јако добро питање јер обично то је прво што ме питају када ме само 
мало боље упознају. До четвртог разреда нисам био посебно добар ђак. Нисам 
се уопште укључивао у школске активности. А од петог разреда сам сам се 
организовао и почео одједном  да правим своје планове, онда сам ухватио тај 
ритам. Наравно, на почетку је било разних грешака у свему томе, али ја нисам 
одустајао и ишао сам даље. У гимназији ово питање добија већу вредност. 
Много је теже, јер сваки предмет је наука за себе, а сваки професор има своје 
прохтеве. Јако сам задовољан својим професорима јер имају доста 
разумевања када се нешто не научи коректно и отворени су за сарадњу. Њима 
је јако битно када им дам до знања да ја нешто желим да сазнам, док је мање 
битно да ли сам научио у том тренутку или за шест месеци. Најбитније је, када 
нема потребе да вас неко тера на нешто, јер, у супротном, онда то није то. Што 
се тиче  ваннаставних активности, учим енглески у школи страних језика, а 
тренирам и фудбал. Сваки дан тренирамо два сата и са одмором који нам је 
потребан пре и после тренинга, губимо три до четири сата дневно. Наравно, 
некима је то губитак, али мени је напротив добитак. Мој савет за све јесте да, 
ако нешто желе, то и могу. Тиме се и ја водим. Ако нешто хоћу, то и могу. И не 
може ме ништа зауставити. Генерално, није ми тешко да све ускладим јер 
ваннаставне активности за мене представљају додатну радост и рад. 
Шта Ваљевска гимназија пружа ђацима? 
 Већина је уписује да би се стекло одговарајуће знање за факултет. У 
првој години сам се тиме и водио. Тада сам желео да се истакнем, да имам све 
петице, да покажем да знам и да хоћу. Сада сам одлучио да причу гледам 
другачије. Схватио сам да Ваљевска гимназија може толико да пружи у виду 
животног искуства. Развијате социјалну вештину. То је прва ствар. Многи то не 
схватају, али када бисмо покушали да узмемо све од гимназије, не бисмо 
успели, јер она нам сваким даном пружа све више и више. Сваки трен у њој је 
драгоцен и треба га искористити. Ваљевска гимназија пружа ђацима сигурност 

У 
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и да схватимо шта желимо. 
Њен главни циљ је да нас 
натера да истражујемо и да 
сами видимо шта се нама 
свиђа, То може бити један 
тренутак, једна професорова 
реч, један дан са неким ко је 
дошао да са нама подели 
своје знање. Проблем са 
већином ђака јесте тај што не 
знају шта хоће, па се то 
одражава на неке животне 
ситуације. Нама је све 
пружено. Само вагамо, не 
идемо унапред и не гриземо. Самим тим губимо и драгоцено време у Ваљевској 
гимназији. Никада не треба одустајати. Боље се кајати за нешто што је урађено, 
него за нешто што није. Ви сте ту где јесте зато што сте урадили нешто. 
Гимназија вас учи да нађете меру. Да радите све у граници. Учи вас како да 
одредите које искушење треба поновити, а које искористити. Да бисте дошли до 
тог нивоа, морате више пута да погрешите. Сматрам да сам достигао тај ниво. 
Битно је да сами схватите колико сте научили, да знате колико вредите. Да 
изразите своје мишљење, то је оно што гимназија тражи. Да научите социјалне 
вештине које ће вам касније помоћи. Да будете задовољни ониме што имате. 
Да можеш, шта би променио у Ваљевској гимназији? 
 Увео бих једносменски рад јер се овако одузима доста времена. Скратио 
бих часове на 35 минута јер би тада предавања била ефикаснија, али то за 
собом повлачи одређене последице. Невероватна је ствар да у пола сата 
научите некога нешто и заинтересујете га за то. Само је ствар да ли то неки 
професор хоће или неће.  
Који је твој савет за будуће гимназијалце? 
 Могу да их посаветујем онолико колико сам искусио, а верујем да то није 
ни четвртина. Саветујем да упишу гимназију са намером да се једног дана 
одлуче чиме ће се касније бавити у животу. Да буду свесни шта су уписали и да 
иду до краја. Прва три месеца имате неки дечији доживљај. Касније се 
привикавате на нову средину, сакупљате толико нових информација и не 
можете очекивати да ћете све одмах схватити. Савет им је да одмах крену да 
уче редовно. Ако се поставите на један начин, професори ће вас тако  касније и 
гледати, што сам на својој кожи и осетио. Још један савет јесте да стално 
обнављате оно што сте радили, јер то што обновите, то ћете памтити читавог 
живота. Дакле, да научите да запамтите нешто вечно. Искористите сваку 
прилику да нешто видите па макар имали море обавеза. Ја сам прошле године 
путовао три пута ван земље. У Словенију, Грчку и Француску. У Словенију сам 
ишао на размену ђака. У Солун сам отишао стицајем околности. Пријавио сам 
се као ђак који зна француски језик и зна да пева и прихватили су ме. У 
Француску сам отишао јер сам се у Солуну јавио да прочитам нешто 
француском генералу на његовом матерњем језику. Написао сам састав на 
француском о тој комеморацији уз наговор своје професорке. Само због тога 
што волим језик и знам мало боље нашу историју, отишао сам у Париз. 
Представљао сам себе, своје другове, своју школу и земљу на месту где ретко 
ко има прилику да дође. Саветујем будућим гимназијалцима да уживају у свом 
четворогодишњем школовању, јер оно ће брзо проћи као да га није ни било. 
„Како ти гимназију искрено из срца видиш и гледаш, тако ће ти и бити!” 

 
Анђела Јовић IV3 
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Карл Маркс - 200 година од рођења 
 
ре мало мање од двеста година, у 
време када сијалицa још није 
измишљена, Карл Маркс, чувени 

немачки филозоф, предвидео је да ће машине 
и роботи заменити људе на радном месту. 
Политички покрети 20. века који су покушали 
да створе идеје Карла Маркса су можда 
пропали, али 200 година од Марксовог 
рођења, његове анализе и предвиђања су се 
више пута доказали истинитим.  

Рођен 5. маја 1818. године у Триру, 
Карл Хајнрих Маркс потицао је из образоване 
јеврејске породице правника чије је првобитно 
презиме било Халеви које је прешло у Леви, а 
потом од Мерц у германизовано Маркс. Самим тим што му се отац прекрстио у 
хришћанску веру да би избегао антисемитизам, Маркс је до своје дванаесте 
године ишао у лутеранску основну школу. Своје средње образовање започео је 
у гимназији Фридрих Вилхелм. У току свог школовања, Карл Маркс је имао 
сазнања о Француској револуцији, Декларацији о правима човека и грађанина, 
политичкој демократији, али и Кантовој филозофији. Међутим, он се у гимназији 
није бавио политичким активностима. Након средње школе, он упознаје и 
заљубљује се у своју будућу супругу Џени фон Вестфален. 

Карл се по очевој жељи уписао на правни факултет, али је осећао да га 
привлачи уметност, песништво и књижевност. Његов отац није био задовољан 
Марксовим начином живота и плашио се да ће постати песник и занемарити 
студије, те га је пребацио на Универзитет у Берлину 1836. године, на ком је 
предавао Хегел. Докторирао је филозофију 1841. године, али није могао да 
нађе посао у струци због политичких прилика у Немачкој, па се запослио као 
новинар и тај посао га је одвео у Париз, где је упознао свог сарадника, а касније 
и пријатеља Фридриха Енгелса. Због политичког ангажовања и чланства у 
левичарским организацијама, Маркс је заједно са Енглесом протериван из 
Француске и Немачке, а остатак живота провео је у Лондону, у ком је пронашао 
уточиште и у ком је објавио своја најважнија дела. Умро је 14. марта 1883. 
године у Лондону. 

Што се тиче његовог рада, већина је фокусирана на критику капитализма 
о ком прича у свом најпознатијем делу Капитал. Маркс је анализирао 
капитализам као друштвени, а не као економски систем. Сматрао је да ако не 
пронађемо место у систему као појединци и људска бића, онда живимо под 
искључивањем као и да капитализам не одређује само наш извор прихода, већ 
како се односимо једно на друго, на нашу околину и на нас. Осим тога, Маркс је 
мислио да се истински комунизам развија само под одређеним условима. Да би 
комунистичка револуција преживела, она би требало да укључи земље са 
најразвијенијим индустријама и постане барем толико широко међународна као 
капиталистички систем који би то заменио. Маркс је предвидео да ће 
капитализам довести до „сиромаштва усред богатства”, као и глобализацију и 
растућу неједнакост данашњице.  

У производном процесу капитала, средства рада пролазе кроз различите 
фазе, чија је кулминација машина, односно, аутоматски систем машинерије и 
тиме је показао да је постојеће друштво нељудско, самоотуђено у ком човек 
није заиста човек.  

Маркс није био само филозоф и економиста, већ и истински мислилац – 
мислилац „праксе”. Под „праксом” није мислио на тзв. практично-политичку ни 
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економску делатност, него ону структуру људске делатности по којој је она 
слободна и стваралачка. Маркс је такође био и мислилац револуције која укида 
самоотуђење човека стварајући истинско ново друштво. Да бисмо променили 
наш свакодневни живот, морамо схватити да данас живимо отуђено и зато 
позива на разотуђење. Он каже да смо отуђени од самог рада, јер у њему не 
налазимо задовољство и не показујемо креативност и маштовитост. Такође, 
прати развој класа и каже да је целокупна наша историја заправо једна историја 
класних борби и да је зато потребно укинути приватну својину и класне разлике, 
јер тек тада ће филозофија бити остварена. Револуција, као циљ филозофије, 
ствара ново комунистичко друштво у којем су сви људи самосвесни и у којем су 
испунили све своје потенцијале те им филозофија више није потребна.  

Још увек има доста политичких покрета који настављају да прате 
Марксове идеје. Ми данас, на много различитих начина, живимо у свету који је 
Маркс предвидео. Капиталистички систем је, уосталом, свет у којем данас 
живимо. 
  

Силвија Бутарац,  Доротеја Ђекић и Алекса Симић IV4 
 

Ђорђе без граница 
 

орђе Трифуновић је ученик трећег разреда Ваљевске гимназије, 
математичког одељења надарених за математику. Још од малих ногу је 
примећивао и препознавао бројеве око 

себе. Како каже, као мали волео је да шета по 
насељу Колубара 2 и чита бројеве улаза зграда, 
док је већ од трећег разреда основне школе почео 
да се такмичи на разним математичким 
такмичењима. Та традиција се наставила и до 
данас. На овогодишњем такмичењу Кенгур без 
граница освојио је златну медаљу док је на 
државном такмичењу из физике освојио трећу 
награду и уједно положио пријемни на један од 
жељених факултета ЕТФ или Математички 
факултет. Ипак, својим највећим постигнућем, 
Ђорђе сматра учешће на Српској математичкој 
олимпијади, у првом разреду гимназије, за коју 
има само речи хвале.  

Мотивише га жеља за побеђивањем самог 
себе из дана у дан, као и постављање нових 
изазова који му омогућавају свакодневно 
померање граница. Сматра да је тајна његовог успеха у томе што воли оно што 
ради. Наглашава како је веома важно бити окружен позитвном енергијом, а 
успех ће сам доћи. Наравно, иза тог успеха стоји доста рада, посвећености и 
преданости, за који су једним делом заслужни и професори који су препознали 
таленат и помогли му да га оформи и усмери на прави начин.  

Будућим талентованим математичарима, поручио би да је најбитније да 
верују у себе и позитивно размишљају. Поред љубави према математици, у 
слободно време гледа кошаркашке и фудбалске утакмице. Омиљени спорт му 
је скијање којим се рекреативно бави у зимској половини године, док лети нађе 
занимацију са својим другарима. На питање како успева да усклади  све 
обавезе, дао нам је један веома леп и поучан одговор: „За оно што се воли, 
увек се нађе времена”. 

 
Сања Петровић I2 
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Дан броја Пи (π) 
 
еђународни Дан броја Пи 
обележава се од 14. марта 1988. 
године као једини датум посвећен 

једној математичкој константи. Ова 
математичка константа је веома значајна 
за математичка израчунавања, али и у 
свакодневном животу. Све античке 
цивилизације су оставиле свој траг у 
израчунавању ове константе, али највећи 
допринос је свакако дао велики научник 
Архимед који је успео да најпрецизније 
изрази ову константу у античком добу. 
Такође, значајан допринос за проучавање ове константе у античком добу дао је 
и Еуклид који је поставио основу за развој геометрије у математици својом 
књигом  Елементи. У XVIII и XIX веку математичари Ојлер и Линдеман су 
дошли до прецизнијих резултата за ову константу. Линдеман је такође доказао 
да се Пи не може добити било којом алгебарском једначином са рационалним 
коефицијентима, док је Ојлер успоставио формулу која дефинише однос обима 
и пречника круга.  Како се технологија развијала, математичари су долазили до 
све прецизнијих резултата броја Пи. Израчунавање броја ће се наставити и у 
будућности из разлога што Пи представља број са бесконачно много насумично 
генерисаних децимала без икаквог патерна. 

Захваљујући Вељку Ћировићу, професору математике, међународни 
Дан броја Пи обележен је ове године први пут у нашем граду, у Ваљевској 
гимназији. Програм обележавања обухватао је неколико кратких предавања о 
броју Пи, које су приредили ученици наше школе; Матија Додовић и Анђела 
Ранковић, као и квизове ученика основне и средње школе. Ови квизови су 
поред математичког, имали и општекултурни карактер, те су били намењени и 
за ученике друштвено-језичког смера. Учесници квиза су били подељени у 
четири групе назване по математичарима који су допринели израчунавању ове 
константе: Архимед, Еуклид, Ојлер и Линдеман. Квиз су чинила два дела, први 
део квиза је представљао питања везана за ову константу и пар задатака из 
математике. Други део квиза је чинило петнаест питања из опште културе, 
науке и технике. Победник основношколског квиза је била екипа Еуклид, коју су 
чинили Лена Рафаиловић, Богдан Павловић, Реља Миловић и Стефан 
Нићифоровић, а средњошколског квиза је била екипа Ојлер коју су чинили 
Анђела Ранковић, Павле Игњатовић и Вук Петровић. Као награду за уложен 
труд, победничке екипе ће добити дипломе на крају школске године. Такође, 
испред свечане сале приређена је и изложба посвећена овом догађају. 
Нека од питања са квиза: 
1) Шта је зететика? 
 

а) зелена етикета 
б) комбинована метода у криптографији 
в) врста етике 
г) вештина критичког постављања питања 
д) ништа од претходно наведеног 
 
2) Која животиња је заштитни знак Linux оперативног система 
 

а) Лав                                        б) Тигар 
в) Слон                                      г) Делфин 
                        д) Пингвин 

М 



Гимназијалац 101 

јун 2018. 
. 

                             Ближи се, ближи, лето, у души га већ слутим  17 
 

3) Нека је А скуп свих тачака (x,y) са целобројним координатама у Декартовом 
правоуглом координатном систему за које важи  

 , . 
Колико елемената има скуп А? 
Решења: 1) г;  2) д;  3) 20 
 

Немања Никић II7 

 

Школа из снова 
 

ланови географске секције бавили су се једном веома занимљивом 
темом – како ми замишљамо школу из снова? Да бисмо видели како то 
изгледа мало смо „пропутовали”.  
Прва дестинација била је 

Италија, тачније залутали смо на 
један венецијански карневал под 
маскама. Наша весела дружина 
испијала је слатко „вино” и 
уживала у интерпретацији веома 
талентованог певача и нашег 
професора Марка Томића. Такође, 
размењивали смо информације о 
том прелепом месту. 

Потом смо „скокнули” до 
Хаваја. Кафић је био пун девојака 
у летњим хаљинама и разиграних 
момака. Уживали смо у егзотичним коктелима, слушали свирање 
традиционалне музике тамошњег становништва и међусобно ћаскали. 
 Последња станица нашег узбудљивог путовања била је Индија где смо 
упали на једно венчање. Младенци су били гостољубиви па су нас позвали на 
плес. Затим смо присуствовали занимљивом говору матичара, професора 
Драгана Радосављевића.  

Нажалост, тој пустоловини дошао је крај када је професорка пробудила 
Јована, главног лика ове авантуре. Велику захвалност дугујемо и бившем 
ученику Ваљевске гимназије, некадашњем члану ове секције, Дејану 
Ђурашиновићу који је помогао у монтирању филма. ЕПП и најновије вести 
употпуниле су ову пустоловину. 
 Кроз овакве пројекте чланови географске секције шире своје знање из 
ове области, а све то кроз дружење и забаву. Поред снимања овог филма 
бавили смо се и новинарством, тако што смо истраживали о, нама, 
занимљивим темама. Наш вођа у овим акцијама је професорка Бојана Којић,  
која је иницијатор у свим активностима овог типа и без које реализација оваквих 
ствари не би била могућа. 

Све то би било непотпуно без професора Лазара Ненадовића, са којим 
проводимо време дружећи се у природи. Наиме, он је мајстор доброг провода, 
нарочито када је у питању роштиљање. У организовању излета главну улогу 
имали су већ искусни, бивши чланови географске секције и ученици одељења 
IV3, Бошко Ђенисић и Стефан Крунић. 

Надамо се да ће будуће генерације гимназијалаца наставити 
традиционалан рад ове секције, баш као што то чини ова дружина. 

 
Јована Зарић II6 и Милица Станковић II7  
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„МатеМатија” 

 
атија Додовић је рођен 19. августа 1999. године у Ваљеву, где и сада 
живи. Ученик је четвртог разреда Ваљевске гимназије, смер обдарени 
ученици у математичкој гимназији. Носилац је многих награда и похвала 

из области математике, физике, хемије, информатике, шаха и астрономије које 
додељује школа, као и међународно признатог сертификата о знању енглеског 
језика FCE Cambrige. Члан је шаховске и астрономске секције и један од 
организатора Фестивала науке у Ваљевској гимназији. Активан је члан Друштва 
истраживача Владимир Мандић – Манда и полазник семинара астрономије у 
Истраживачкој станици Петница. У другом и трећем разреду проглашен је за 
најбољег ученика одељења и целог разреда.  
Зашто си одлучио да упишеш специјализовано математичко одељење? 
 Од седмог разреда основне школе сам се окренуо више ка природним 
наукама. То не би било могуће без добрих и квалитетних наставника, који су ме 
све време усмеравали и подржавали на мом путу да се озбиљније бавим 
природним наукама, а пре свега математиком. У осмом разреду сам био 
полазник школе љубитеља математике Интеграл, учествовао на државном 
такмичењу и похађао сам припреме за упис у одељење у коме сам сад, што је 
све довело до наставка бављења математиком у ужем смислу уписујући 
специјализовано математичко одељење.  
Освојио си велики број награда и признања на разним такмичењима. Која 
од њих би издвојио? 
 У првом разреду сам учествовао на 
окружним такмичењима из математике, физике и 
хемије. У другом, на Републичком из математике 
и хемије, а на окружним из физике и 
програмирања. Учествовао сам и на једном 
екипном математичком такмичењу три земље у 
региону, Бугарске, Румуније и Србије, које се 
одржало у Видину у Бугарској. У трећем разреду 
пласирао сам се на Државно такмичење из 
физике, информатике, као и екипно такмичење 
Архимедес из математике. Наука младима је 
такмичење у ком ученици, поред израде теста 
знања из неке од научних области, пишу и излажу 
научне радове. Мој избор је био математика и на 
Републичком такмичењу сам освојио прво место и 
прву награду,  а добио сам и специјалну награду 
за израду и презентовање рада, и проглашен за 
апсолутног победника такмичења из области математике. Учествовао сам и на 
међународном турниру Кенгур без граница и екипном такмичењу из 
програмирања Microsoft, Bubble-Cup. Четврти разред сам започео сребрном 
медаљом на Купу шабачке гимназије, где је наша школа екипно освојила треће 
место. 
Како видиш такмичења, да ли ти представљају терет? 
 Такмичења из свих области постоје доста дуго и по мом мишљењу су 
веома корисна за свакога ко на њима учествује. У току припрема за свако 
такмичење, знање из те области се продубљује и повезује са осталим знањем. 
Такмичења су корисна и приликом упознавања са задацима и проблемима који 
се, у већини случајева, не срећу у редовној настави. Такође, битан фактор 
такмичења јесте дружење и упознавање других ученика сличних интересовања, 
од којих свашта ново може да се научи.  
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Поред многобројних ваннаставних обавеза, постижеш сјајне резултате 
и у школи. Како све то успеваш? 
 У првом разреду, не бих ли се потпуно навикао на гимназију и начин 
рада у њој, у већој мери сам се посветио школи. Касније је учење било лакше и 
то је оставило више места за активности које нису у уској вези са школом. Иако 
је број ваннаставних активности порастао, увек се трудим да не запустим 
директне школске обавезе. У томе су ми максимално помагали и моји 
професори, који су пуни разумевања за овакве обавезе и евентуално 
одсуствовање из школе због њих.  
Који ти је омиљени предмет? 
 Тешко је издвојити један предмет конкретно, а чињеница је да као 
„специјалац” имам више предмета који се баве математиком, програмирањем... 
Група информатичких предмета ме привлачи још од првог разреда. Знање које 
се на тим курсевима добија није превелико, што оставља могућност 
самосталном бављењу овом занимљивом области, али опет није ни 
занемарљиво и даје добру основу. 
Активан си у Друштву истраживача „Владимир Мандић-Манда”. Којим  
све активностима доприносиш Друштву? 
 Ја сам члан Астрономске групе већ дуго времена. Учланио сам се још на 
почетку првог разреда, али сам активно постао члан средином децембра 2015. 
године. Вођство над групом сам добио 10. октобра 2016. године и још увек је 
водим. Друштво је једна специфична организација у Ваљеву која на јединствен 
начин окупља младе људе. Нису сви они заљубљеници у науку и само жељни 
знања које свакако може да се стекне у групи. Могло би се рећи да је то 
секундарна ствар у поређењу са дружењем и дугогодишњим пријатељствима 
која се стичу у Друштву. Акције које група спроводи на ваљевским планинама, 
Дебело брдо, Дивчибаре, Повлен... различите дужине трајања, имају разне 
циљеве. Посматрање метеора и астрофотогафисање су неки од њих. Неретке 
су изложбе  фотографија. У протеклом периоду смо интензивирали сарадњу са 
Петничком метеорском групом, у погледу бављења метеорском астрономијом, 
као и за израду одређеног броја научних пројеката. Планирам да и након што 
предам групу новом вођи останем њен активан члан, наравно колико ми 
обавезе дозвољавају. Поред матичне, Астрономске групе, члан сам и Управног 
одбора Друштва. Сарадња група, као независних целина, веома је присутна и 
она чини истраживаче успешним и препознатљивим. Пример те сарадње јесте 
акција уређења простора Мејине чесме, у чијем сам организационом одбору и 
ја био. Ово место се од једног запуштеног, оронулог и пре свега, грађанима  
неприметног локалитета на левој обали реке Градац, претворило у простор 
свакодневног окупљања шетача и љубитеља природе. 
Шта планираш да упишеш и чиме желиш да се бавиш? 
 Одлука о упису није лака ни за једног матуранта, па је тако и код мене 
случај. Флуентност идеје око уписа је присутна још од првог разреда кад је мој 
избор био чиста математика, да би се преко физике и астрономије и 
астрофизике, тренутно стационирала на програмирању. Још увек се разне 
идеје јављају али избор, ПМФ или ЕТФ ће вероватно бити присутан чак и након 
самог пријемног. Ипак избор је доста сужен, а тренутна потражња за  људима 
те професије охрабрује ме да то и упишем. 
Како видиш себе за 20 година? 
 Након већ увелико завршених основних и мастер студија, запослен у 
некој програмерској фирми. Слободног времена има и више него што ми је 
потребно, тако да један део проводим у Клубу истраживача. Поред 
Истраживача, посебно Астрономске групе, и Петница је једна од институција 
коју посећујем.  

 
Јована Зарић II6 
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За будуће ђаке 
 
длуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије неопходно је извршити реформу средњошколског образовања, 
као и начин уписа на факултете. Као главни циљеви реформе; истичу се 

квалитетнија селекција и боља доступност образовања.  
Сам план подразумева то да се повећа број ученика гимназија на око 

30% укупне средњошколске популације. Тада би гимназијалци могли да упишу 
било који факултет, а ученици средњих стручних школа само вишу школу или 
факултете који се баве областима 
које су проучаване у средњој 
школи. Ученици би полагали и 
различит завршни испит. 
  Ђаци из гимназија полагали 
би такозвану општу матуру, која би 
садржала тест из српског језика, 
математике и једног предмета по 
избору из групе изборних 
предмета. Ђаци би могли да 
полажу и додатне тестове, уколико 
желе да остваре још бољи 
резултат, или уколико је полагање 
неког предмета потребно за упис 
на одређени факултет.  
  Што се ученика из средњих 
стручних школа тиче, они ће као 
завршни испит полагати стручну 
матуру, која ће се састојати из 
теоријског и практичног дела. 
Уколико би желели да упишу 
факултет, морали би да полажу и општу матуру коју полажу гимназијалци.  
  Након положеног завршног испита, ученици би попуњавали листу жеља, 
на основу које би били распоређени по факултетима. Као основна предност 
оваквог облика уписа, истиче се то што се пријемни испити полажу у својој 
школи, без потребе да се иде од једног до другог факултета, полажући тестове 
из истог предмета.  
  Чланови дебатног клуба Ваљевске гимназије, обавили су истраживање, 
и упознали се са детаљима ове реформе. На ту тему су и одржали јавну дебату 
у свечаној сали школе, где су изнели своје закључке и мишљења о овој теми.  

Афирмативни тим у саставу: Ленка Живановић, Јана Ђурић и Немања 
Шујдовић на одличан начин је указао на предности реформисаног система и 
аргументовано је заступао своје ставове. Они су истицали да је овако 
реформисани начин уписа факултета користан из више разлога, пре свега зато 
што се смањују трошкови ученика, олакшава им се полагање пријемног испита 
(јер га полажу у својој школи, а не на оном факултету који желе да упишу),  
успостављају се стандарди знања и лакше се класификују будући студенти. 

С друге стране, негативни тим, кога су чинили Матија Тодосић, Немања 
Павловић и Павле Игњатовић, уочио је многе грешке у плану и приложио је 
квалитетне аргументе. Сматрали су да план садржи много непотребних 
компоненти (нпр. полагање математике за некога ко жели да упише друштвени 
факултет, или српског језика за оне који би студирали природно-техничке 
факултете), говорили су како се већ у почетку прави неправедна селекција (јер 
ученици средњих стручних школа морају да полажу и матуру гимназија, уколико 
желе да упишу факултет). Негативни тим изразио је сумњу, а на основу већ 
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потврђених искустава из основних школа, да ће надзор тих матурских испита 
бити поштен и регуларан.  

Треба напоменути и да је дебата одржана углавном пред ученицима 
првог разреда, којима је дебатни клуб демонстрирао своје активности и показао 
им важност критичког размишљања, из чега се може закључити да је дебата 
била веома успешна.  
 

Матија Тодосић и Павле Игњатовић II7 
 

Гимназијалци посетили успешне ваљевске фирме 
 
очетком априла ове године, ученици трећег и четвртог разреда 
математичких одељења наше школе у пратњи др Дејана Ђокића, 
професора физике, посетили су две успешне ваљевске компаније: ENEL 

и Vallis Technologies. Током посете, ученици су се упознали са потребама ових 

компанија, а и шире  са многим изазовима са којим се локални ваљевски 
привредници суочавају. Ђаци су такође били у прилици да дискутују о условима 
радног и пословног амбијента у овим 
фирмама.  

Превасходни разлог посете овим 
фирмама, како каже професор Ђокић, био 
је да се ученици најпре повежу са 
привредним сектором у Ваљеву и да се 
укаже на бројне перспективне погодности 
које Ваљево као град нуди. Сама идеја, 
била је иницирана од стране привредника, 
који су, знајући да већина ученика по 
завршетку средње школе и факултета 
отпутује у иностранство у потрази за 
послом или се пак стационира по другим 
градовима, не упозна са могућностима 
које нуди Ваљево у целини. На другом 
месту, увек постоји потреба ученика наше 
школе за формацијом, усавршавањем и 
практичним радом. Наши ђаци, већ са 
својим гимназијским знањем, могу 
успешно да обављају неке од послова у 
овим фирмама, а то би им послужило и 
као одскочна даска за даље школовање. 
Притом, посета је зацело помогла ђацима 
да се лакше определе у одабиру 
факултета и одговарајућих смерова, јер су имали прилику да се упознају са 
профилима посла који могу да раде по завршетку одређених студија. 

Након посета овим фирмама, још нека, мања предузећа су изразила 
интересовање за сличну сарадњу са школом и упознавање гимназијалаца са 
својим кадровима. 

 
Александра Марковић I5 и Антоније Манојловић I5 
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Наш репрезентативац 
 

арко Шаренац је јуниорски кошаркашки репрезентативац Србије. Са 
само четрнаест година, одлучио је да напусти свој родни град Братунац 
и дође у Србију, где је 

наставио свој развој, што се 
испоставило као исправна одлука, 
јер је са само осамнаест година 
постигао велики успех и заједно са 
осталим члановима репрезентације 
успео да се домогне златне 
медаље на Европском јуниорском 
првенству у Словачкој прошле 
године. Поред тога је и редован ђак 
Ваљевске гимназије, што се нама 
чини као недостижно, али не и 
дечку чији је мото „све је могуће”.  
Како је све почело, одакле ти у Ваљеву? 

Па, у Ваљево сам дошао пре три и по године, у првој години гимназије. 
Када сам завршио основну школу, одлучио сам да ћу сигурно да се бавим мало 
више кошарком, тј. да свој живот посветим кошарци и да одем из свог града који 
није имао неку перспективу за мене. Са породицом сам тражио најбоље опције, 
како бих могао да ускладим кошарку и школу. У консултацији са родитељима 
одлучили смо да то буде Ваљево. Било је ту неких опција да идем за Београд, 
за неке мало јаче тимове, али на крају сам изабрао да упишем средњу школу 
редовно, а да сам отишао у те веће тимове, у школу бих морао ванредно да 
идем. Изабрао сам да идем редовно и то, као најбољу опцију, Ваљевску 
гимназију.  
Зашто си уписао баш гимназију, поред других, можда „лакших” школа у 
Ваљеву? 

Када сам дошао у Ваљево, требало је да одлучим коју ћу школу уписати. 
Тренери Металца су ми сугерисали да то буде Ваљевска гимназија. Одлучио 
сам се за гимназију и мислим да нисам погрешио. 
Када си почео да се бавиш кошарком и да ли је одувек твоје опредељење 
била кошарка? 

Као мали играо сам скоро све спортове, од фудбала, одбојке, кошарке 
до фолклора. Бавио сам се свим и свачим, пробао сам све што је постојало у 
мом Братунцу. Као дете био сам заинтересован за фудбал, али негде у десетој 
или једанаестој години некако су ме натерали на кошарку. Тренер ми је у 
договору са мојим оцем рекао да дођем на терен, само да виде како ми иде, јер 
сам се већ тада издвајао од друге деце по висини, а кошаркаши су обично били 
високи. И тако је све почело. 
Поред Европског првенства на којем си учествовао ове године, који је 
твој највећи успех као појединца? 

То ми је свакако највећи успех, а овако као појединцу, знаш, био сам на 
више турнира и лепо је када се издвајаш, када неко тебе издвоји, када 
постанеш најбољи играч турнира, то су ми били неки, пре Европског првенства, 
највећи успеси. 
Сви ми пратимо са места публике велика такмичења попут Европског 
првенства у кошарци, али како је то када се налазиш са друге стране, 
као играч? 

Право да ти кажем, мислим да нико није веровао да ћу бити уопште 
позван и на тај шири списак репрезентације, осим мене. Прво, да би ушао у 
репрезентацију мораш да будеш изузетно талентован, да доста радиш на себи, 

М 
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али и да имаш неку добру сезону у којој ћеш се добро показати пред тренерима 
и људима из Савеза који прате твој развој и напредак годинама. Претходну 
сезону сам играо са, рецимо мало мањом минутажом ту прву лигу Србије и био 
сам можда најмлађи у тиму, али сам играо и то ми је доста значило. Након тога 
дошао је и тај позив за репрезентацију, шири списак од 24 играча. Припреме 
смо почели у Крагујевцу, где смо се сви окупили, након тога смо отишли у 
Врњачку Бању. Временом, број играча се смањивао, да би дошао до дванаест 
који ће на крају отићи на Европско првенство. Мени је била част и што сам био 
у тих двадесет четири. Нисам ја из неког великог клуба, ту је било доста играча 
из јачих клубова.  
Да ли је било ривалства међу вама? 

Ривалства је сигурно било, али то је једна група људи који су заједно, 
тренирамо заједно, дружимо се, желели смо да помогнемо једни другима да 
будемо бољи играчи. То је заправо сврха тих тренажних процеса, који су 
припрема за такмичење. Да играчи који изађу са тих припрема, изађу што 
бољи, односно бољи него што су дошли.  
Како су текле припреме и како се првенство одвијало? 

У периоду припрема имали смо припремне утакмице, мислим да сам се 
ту доста добро показао и да је то касније доста значило да прођем у дванаест 
одабраних играча. После Врњачке Бање отишли смо у Вршац, где смо били 
најдуже. То је био период када се смањује број играча и коначно се одлучује ко 

иде у Словачку на првенство. 
Испоставило се да сам ја у тих 
дванаест. Искрено, ја сам се томе и 
надао, тренирао сам најјаче што сам 
могао и дао сам све од себе да уђем у 
дванаест. За мене то је велика част. 
Када смо отишли у Словачку, ми смо 
на самом почетку веровали да ћемо 
бити први, као што смо и били на 
крају. То је најважније, да верујемо у 
то што радимо, а ми смо веровали од 
самог почетка. Од првог дана 
припрема, тренер Влада Јовановић је 

дошао и рекао да је наш циљ златна медаља и да нам од почетка то буде у 
глави. Прву утакмицу смо играли баш против Шпанаца и њу смо изгубили, а у 
финалу смо опет играли против њих и победили. Било је доста јаких утакмица и 
тимова, било је успона и падова, али на крају смо сви заједно успели да дођемо 
до финала и освојимо злато. Прославио сам то прво заједно са тимом, а затим 
са породицом и осталим другарима.  
Како је све то утицало на тебе? 
 За мене је ово било као награда за све до сад, награда у којој су 
делимично сви учествовали, нарочито тренери, сви тренери који су ме 
тренирали имају свој део што се тиче тог успеха. Радио сам према њима, 
поштовао сам њихову реч, од првог мог тренера па до садашњег и на крају се 
то испоставило као добро.  
Док смо млади свако од нас има своје узоре, који су били твоји? 
 Сада кад погледам, као мали, да сам мислио да ћу се бавити кошарком, 
нисам сигурно, а када сам дошао овде у прву годину средње школе, дошао сам 
са жељом да покушам да од свега овога направим нешто. Довели су ме Бора 
Џаковић и Драган Симеуновић, они су ми били тренери тада. Сви заједно смо 
пролазили кроз један процес стварања играча. Временом, мени се то све више 
и више свиђало, почео сам да пратим кошарку, кошарка ми је постала начин 
живота и пратећи кошарку има доста играча које сам заволео, као и њихову 
игру, неки од тих играча су завршили каријере, неки и сада играју. Од играча 
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који су завршили каријеру, мени је можда Реџи Милер био узор, волео сам 
његов стил игре и начин на који се односи према игри, а сада имам доста 
играча који ми се допадају и чији ми се стил игре допада, као на пример, 
Теодосић из Ваљева. 
Пошто си сада четврта година, једно поглавље живота ти се 
завршава, шта даље? 
 Завршавам једно поглавље, гимназију. Најлепше четири године живота 
дефинитивно, уписао сам гимназију искључиво због тога да бих уписао и 
факултет. Што се тиче факултета, уписаћу га сигурно, само још увек нисам 
одлучио који. Можда упишем и неки колеџ, јер сматрам да је то најбољи начин 
да ускладиш школу и кошарку.  
Да можеш да вратиш време, да ли би опет урадио све исто? 
 Сигурно бих, опет бих дошао у Ваљево. Мислим да нисам погрешио. То 
ми је био први пут да сам отишао од куће на дуже време, тада сам био мали, 
имао сам четрнаест година, за мене то је било нешто ново. Наравно, породица 
ми увек недостаје, недостаје ми и Братунац, ту сам одрастао.  
  

Јована Мијаиловић IV6 

 
Нинин кључ успеха 

 
ина Матић, ученица III1, одељења обдарених за математику, овогодишњи 
је добитник Светосавске награде Ваљевске гимназије за постигнућа из 
области математике и физике. 
Симпатије према природним 

наукама гаји још од трећег разреда 
основне школе, када је и почела да се 
такмичи из математике, док је прво 
искуство такмичења из физике стекла 
у 6. разреду. Најпоноснија је на свој 
овогодишњи успех када је ушла у 
екипу за Математичку олимпијаду 
2018, Европску олимпијаду за девојке, 
на којој је освојила похвалу, а чији је 
била члан поред три девојке из 
Математичке гимназије. Ове године је 
освојила трећу награду на Државном 
такмичењу из физике и остварила 
могућност ослобађања од пријемног. 
Волела би да се исти и бољи резултат 
понови и следеће године. Нема неки 
специјалан мотив, како каже, само 
воли да вежба математику и физику и описује како је леп осећај када уради 
нешто добро и важно после чега има подстрек за даљи успех.  

Није јој тешко да усклади све обавезе иако се „не слаже” најбоље са 
друштвеним наукама. Дан започиње трчањем док у слободно време воли да 
гледа филмове и слуша музику. Како је била сигурна да је математика њен пут,  
у Ваљевску гимназију се уписала још у седмом разреду заједно са првом 
генерацијом која је заједно већ пет година. Као искусан „специјалац” саветовала 
би будуће генерације да вежбају, раде и труде се, а такође и да верују и воле то 
што раде, што она уједно сматра и кључем успеха.  

 
Сања Петровић I2 

Н 
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Сајам науке у Београду 
 

 петак, 15. децембра 2017. године, група гимназијалаца предвођена 
професорима физике, Предрагом Стефановићем и др Дејаном Ђокићем, 
посетила је Београд ради стручне екскурзије актива за физику Ваљевске 

гимназије. Полазак је реализован са бензинске пумпе у Тешњару у 
преподневним сатима. 

По доласку у Београд ученици и професори су посетили калемегдански 
Планетаријум, где су се кроз занимљиву презентацију додатно упознали са 
Земљом, као и другим планетама, сателитима, метеорима и многобројним 
небеским телима нашег система и шире. Кроз једночасовну пројекцију 
гимназијалци су проширили и своја знања о звездама и сазвежђима нашег 
неба. Нису заобишли ни Цркву Ружицу, која се такође налази на Калемегдану.  

У послеподневним сатима посетили су 
Фестивал науке који се одвијао у неколико хала 
Београдског сајма. Поред многобројних 
експеримената из области физике, ученици су могли 
да виде и доста штандова других врло битних 
организација, као што су Црвени крст, Безбедност на 
путу, Ватрогасци спасиоци... где су стекли многа 
знања о свакодневном животу и ситуацијама које их 
могу задесити. Ништа мању пажњу наших 
гимназијалаца нису привукли ни огледи из области 
хемије, биологије, географије, астрономије... 

Након вишечасовног обиласка сајма, ученици 
су имали слободно време у Кнез Михаиловој улици, 
где су провели квалитетно заједничко време, 
уживајући у лепотама центра Београда и 
Калемегдана. Препуни позитивних утисака у Ваљево 
су се вратили у вечерњим сатима. 

Надамо се да ће ово искуство доста помоћи свим ученицима, као и 
професорима у области науке, али и остати и незаборавно по пријатној 
атмосфери која је тог дана међу њима владала. 

 
Јована Зарић и Тамара Спасојевић II6 

У 
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Вече севдаха 
 

о свему судећи IV1, одељење специјалаца, постаје узор многима јер су  
до сада више пута доказивали своју свестраност. Заинтересованост за 
различите музичке жанрове потврдили су и у понедељак, 21. маја, када 

су заједно са пет ученика двојезичног одељења II6 организовали Вече севдаха. 
Том приликом су последње часове српског језика претворили у музичку 
приредбу посвећену севдалинкама. Код севдалинки немогуће је одвојити 
музички од књижевнојезичког елемента. 

Програм се састојао од наизменичних мини-предавања о овој врсти 
музике и извођења севдалинки. Могло се чути да се записи о севдалинкама 
могу наћи у различитим збиркама. Посебно издвајамо Ерлангенски рукопис и 
Вукове збирке песама. Како се севдалинка везује за посебно расположење које 
се описује у песми, стања извођача именује се различитим речима: рахатлук, 
дерт, севдах и карасевдах, а помиње се мерак и ашиковање. Према 
лингвистичким изворима, реч sawda је арапског порекла и потиче од старог 
назива за црну жуч, односно означава недостатак једне хуморалне течности 
услед чега долази до стања меланхолије, које је познато још из античког 
раздобља. Жанровске, поетичке и мелодијске одлике севдалинке су  готово 
неодредљиве jер је реч o изразито хибридном жанру. 

Предавања су припремили ученици II6: Марко Трифуновић, Мина Томић, 
Софија Савић, Тамара Спасојевић и Јована Зарић у сарадњи са професорком 
Миленом Милисављевић која их је 
упутила у докторску дисертацију Љубе 
Шкиљевића Севдалинка – историја 
биљежења и проучавања која је 
одбрањена 2017. године на 
Филолошком факултету у Београду под 
менторством професора др Бошка 
Сувајџића.  

Извођачи у музичком делу 
вечери били су истовремено и 
иницијатори овог дешавања: ученици 
IV1 Марко Андрић, Вукан Арсенијевић и 
Филип Дамњановић. Ону су извели 
неколико песама по свом избору. Гост 
вечери био је професор музичке 
културе Марко Томић који је својим 
гласом употпунио овај догађај. Њега је 
кроз неколико песмама  звуцима  
виолине пратио Лазар Жујовић II1. Неке 
од изведених песама биле су: Крадем 
ти се у вечери, Не клепећи нанулама, А 
што ћемо љубав крити, Чудна јада од 
Мостара града, Снијег паде на бехар, на воће и друге. Пријатним гласом 
програм је подржала Мина Симић, II4. 

Овакви видови сарадње ученика различитих разреда и смерова, 
повезивање више наставних предмета, пријају и ученицима и професорима.То 
су потврдили ученици II1 и IV2 који су били гости вечери са професорима Надом 
Ковачевић, Вером Ваш и Дејаном Ђокићем. 

 
Јована Зарић и Ђурђа Андрић  II6 

П 
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У сусрет Руском цару 
 

премити изложбу није уопште једноставно, a поготово када се од вас 
очекује пуно и то радите први пут. Било нам је потребно да се као 
„млада” секција на неки начин афирмишемо. Оно што смо изабрали да 

радимо, јесте озбиљан посао који захтева посвећеност, труд и озбиљност. 
Ученици ипак могу 
све, када су на прави 
начин мотивисани.  

Ова година се 
у свету обележава 
као стогодишњица од 
страдања руске 
царске породице 
Романових. Музеји, 
галерије и културне 
институције широм 
света дају свој 
допринос жртвама 
бољшевизма. Зато је 
социолошка секција, 
на челу са 
професорком Надом 

Ковачевић, у четвртак 12. априла у свечаној сали Ваљевске гимназије 

реализовала изложбу У сусрет Руском цару руском цару би требало да иде 

великим словом, јер се односи на Николаја II. То није била обична изложба, јер 
ни ми то нисмо. Осмислили смо програм препун стихова из књиге Љубав је јача 
од смрти, поезије, историјских чињеница о читавој династији Романових (1613-
1917), цитата из писама цара Николаја и царице Александре Фјодоровне, 
музичких тачака... У прилог томе, расветлили смо истину о Григорију Распућину, 
човеку који је царској породици много помогао у њеним најтежим тренуцима. 
Неосновано је оптужен и окарактерисан као неморалан човек, блудник, 
расипник... О важности и значају саме изложбе говорио је протонамесник 
Слободан Алексић.  

Циљ наше изложбе јесте упознавање грађана нашег града и околине са 
патњама кроз које је последња руска царска породица пролазила и на крају 
мученички страдала. Да би се наша замисао испунила, велику помоћ су нам 
пружили  Сретењски манастир из Москве и студио Руски цар.  

Гледајући поставку изложбе, јасно се издваја неколико целина.  Прва 
описује живот на двору, васпитавање деце царског пара, однос родитеља 
према деци, путовања и политичко ангажовање цара. Друга целина описује 
војне походе цара за време  Првог светског рата. Исто тако, неколико слика 
сведочи о томе да је царица Александра постала болничарка, да је редовно 
ишла у болнице и превијала ране војницима који су свакодневно стизали са 
фронта. Трећа говори о непосредном крају владајуће династије и њиховом 
одласку у Тоболск. 

С обзиром на време у ком живимо и свим оним што окупира нашу пажњу, 
овакве свечаности су нам неопходне јер оне оплемењују дух и тело. „Душа 
пише своју историју на телу!” 
 

Милица Филиповић и Михаило Савковић, IV6 

 

С 
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Не одричем се Ваљева 
 
етар Станојловић је доказ 
тврдње Мике Антића да 
„нигде толико људи као у 

једном човеку”. Он је остварени 
филмски и телевизијски редитељ, 
главни редитељ РТС-а,  креативни 
генерал екипе која стоји иза 
серијала Заборављених умова 
Србије,   серије Приђи ближе, TВ 
филмова Чекрк, Нико није рекао 
нећу и Знакови поред пута. 
Потписује  многе телевизијске 
формате као што су музички и 
забавни серијали, концерти, ТВ и 
ауторске емисије, фестивали, шоу 
програми,  ТВ серије. Добитник је  
Вукове награде за културу за Заборављене умове Србије 2008. год. и бројних 
других награда, доцент и руководилац Департмана за менаџмент уметничке 
продукције и медија, помоћник декана за развој и сарадњу на Академији лепих 
уметности и мултимедија. Да није то што јесте, био би војни пилот. Уз све то, он 
је, како сам каже, „представник ваљевског лобија у Београду”, и можда 
најинтересантније, интелектуални бунтовник. 
Петре, објасните нам термин „интелектуалног бунтовништва”? 

То је једини начин субверзије данас. Ја то зовем „креативни тероризам”. 
Да ме нико не схвати погрешно, ради се о „терорисању” народа уметношћу, 
квалитетом, љубављу, емоцијом. Субверзија је једини начин деловања, 
наравно, да никога не угрозите. То је један нови активизам, који превазилази 
оно политичко. Политичко обично руши системе, а креативно ствара неке нове 
квалитете, односно одржава квалитете у животу. Креативно значи стваралачко. 
Како бисте описали потребу за креативношћу? 

Ја сам још као клинац, у гимназији, схватио да није нека нарочита фора 
бити бунтован као сви остали. Најмање има интелектуалних бунтовника, који су 
паметни, који много знају. Можда то баш и није популарно, штавише, вероватно 
није, али је другачије, а  та потреба да будете другачији уствари јесте потреба 
за креативношћу. Чега данас има најмање? Најмања количина људи  на свету, 
та критична маса су, заправо, добри људи. То је нешто што вас сигурно 
разликује од остатка. Мислим, верујем у то да су само добри људи различитији 
од свих осталих. Ако ћете се разликовати, будите добри. Бићете ексклузивни, 
сигурно. 
Зашто нам је уметност важна?   

Можда је боље питање: „Зашто је уметност важна, а ми о томе нисмо 

обавештени?” Уметност је анестезиолог  она одржава људски род у животу. 
Живимо у коматозном друштву, где смо сви комирани, а уметност је она 
инфузија коју не једемо и не пијемо, а ипак улази у наш организам. Живимо у 
анестезираном друштву, у ком углавном нема реакције, а ако их и има, нису 
претерано смислене. Уметност је увек нудистичка, у њој нема шта да се скрива. 
Теоретски, не делује да је уметност важна, можда је она непотребна, вишак. То 
бисмо проверили када бисмо је укинули. Лично мислим да је уметност 
еволуирала мимикрички, да се она, у ствари, симбиотички уклопила у друштво 
и да је кренула ка сваком ћошку овог света. У крајњој линији, природа је била 
веома креативна. Ја бих то приписао неком религиозном нивоу.  
 

П 
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Шта је производ уметности? Шта је производ режије? 
Осећај, атмосфера, емотивна реакција публике, прожимање, 

катарзичност,  и, најзад, емоција. Не постоји материјални доказ уметности. То 
што човек доживи, не може да се материјално опише. Мене уметност искрено 
узбуђује. У дубини, уметност је тактилна, егзистенцијална потреба за 
блискошћу и комуникацијом. Ми комуницирамо преко једног дела, делимо 
заједничко искуство, што је суштина саборности, света, позитивна суштина 
глобализма. Ради се о дељењу емоција са другима, а ја сам човек који то воли 
и који се бави уметношћу, бар овом примењеном уметношћу, да бих нешто 
поделио. Радост давања је озбиљна ствар. То је нека врста ејакулације 
емоција, потреба да нешто оплодите, да нешто дарујете, да нешто предате. 
Слично се догађа када нешто посадите, нешто заливате и чувате, онда вам то 
да плод, нешто се роди. То је стваралаштво, то је креативност, а мене то 
фасцинира. Створити нешто.  
Коме је уметност потребна? 

Уметност треба да буде извор хладне воде. Коме је он потребан? Па, 
свима који пију воду. Волео бих да је уметност бесплатна.  
Комуникација је повезана са медијима, зар не? У каквој су вези медији и 
комуникација?  

Медији и комуникација су, у теорији, исто. У пракси, питање је да ли је 
комуникација једносмерна или двосмерна, шта желите њоме да постигнете, да 
ли имате заједнички циљ, или желите само нешто да избаците на тржиште. 
Битније је шта су медији. Медији одавно нису посредници, али чињеница је да 
су медији креатори живота. Ако се не експонирате у медијима, ви не постојите, 
као ни ваша борба. Не можете бити ни Че Гевара, одменути се и ратовати за 
идеале ако то неко не објави. Погледајте тероризам, али не овај духовити, 
креативни, него онај прави. Суштина тероризма је да пошаље поруку. Ово што 
убију, то је успут. Медији и тероризам, дакле, иду заједно и то је ужасно. 
Тероризам увек преузима одговорност за опште застрашивање, а игнорисање 
од стране медија чини да се та, основна, порука просто не чује и самим тим, 
она губи на значају. Пример је Енглеска која не даје никакав медијски простор 
хулиганима, не зато што они не постоје, већ зато што неће да их промовише 
дајући им места у медијима и тако их склањају са њиховог главног циља, да 
буду виђени као хулигани. Укида им се значај, они не могу ништа да ураде. То је 
феноменално и говори о значају медија. 
Како се Ви, као појединац, борите са том, „тамном” страном медија? 

Субверзивно. Радим по свом, али по свом срцу, а не по свом нахођењу 
или егоизму.  Срце изнад свега, а разум пре свега. Морате да имате снаге за ту 
борбу, морате да будете спремни да одбијате и узвраћате ударце, да сваки пут 
будете спремни на борбу и на жртвовање. 
Може ли и треба ли појединац да промени свет? 

Појединац треба да промени свој свет, а онда он тако мења други, 
трећи… свет. То је, у метафизичком смислу, аура наших светова. Међутим, 
појединац има право на свој свет. То је много важно. Наћи ће неког другог који 
разуме његов свет, а када нађете још једну особу која то разуме, ви сте цео 
свет победили. 
Како се мирите са тим да сте дали све од себе и жарко желели нешто, 
али се то, ипак, није десило? 

Што би рекао апостол Павле: „Све нам је дато, али није све за наше 
добро.”  Ако знате да сте дали све од себе, да сте урадили све што сте ви 
могли, све остало више није у мојим рукама. Ви сте чисти пред собом, и од тога, 
како каже Пупин, нема ништа лепше. Уосталом, чар живота је живети у 
откривању. Што би дивно рекла Десанка Максимовић: „Срећа је лепа само док 
се чека.” Сваки дан може нешто добро да се деси, да се преокрене. Сваки нови 
дан је нова, феноменална шанса. 
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Како сагледавате младе људе? 

Данашњи млади људи  нису неморални, него аморални. Они нису 
обавештени да морал постоји. Ми немамо неки доказ да је морал уопште битан. 
Немате доказ да ћете боље проћи у животу ако 
поседујете морал. Морал је данас на нивоу 
хобија. Може и не мора. Естрадизација живота 
траје. Овде се људи рађају стари, а женска деца 
се такорећи рађају са силиконима.  Сав наш труд 
кратко траје и брзо прође. Не истрајемо. Наш 
највећи грех је нестрпљење. Ефемерност и 
површност нас убијају на сваком нивоу. Млади 
људи не мисле да не могу ништа променити, 
њима је то речено, они у то верују. Млади људи 
немају капацитет, они су лењи, неће ништа да 
ураде. У ери друштвених мрежа они не раде 
ништа, а могу да ураде све. За почетак, било 
шта. То је њихов избор. Људи се служе 
оправдањима, који су механизми одбране, и 
чекањем. Чекати да институција мисли на нас је 
неозбиљно. Кривимо државу и политички 
систем, а упошљавамо Бога. Бог неће да ради ствари које човек може, а неће. 
Решење је само у нама.  Највећи грех на овом свету је лењост. Она је опасна,  
из ње произилазе и садизам, мазохизам, деструкција и аутодеструкција, мржња 
и све друге лоше ствари, а ми смо, као народ, екстремно лењи, чак и у оном 
политичком смислу. Омладина неће ништа постићи ако буде лења, а онда 
лењост компензују ненормалном амбицијом материјалистичког карактера.  
Шта за Вас значи Ваљево? 

Ваљево је центар света. Иако сам посебно поносан на своје 
мултитериторијално београдско (по мајци) – ваљевско (по оцу) порекло, на  
Тринаесту београдску гимназију, у коју сам ишао, у својој биографији имам две 
велике мрље, једну велику што нисам рођен у Ваљеву и једну још већу што 
нисам ишао у Ваљевску гимназију. Међутим, осећам се као почасни ђак 
Ваљевске гимназије. Иако сам одрастао на београдском асфалту у правом 
смислу те речи, мислим да је Ваљево један невероватан град, природа је 
фасцинантна, као и религијска, историјска и културолошка основа на којој лежи. 
А Ваљево је и плодни расадник великих и талентованих људи. Мени је посебно 
фасцинантан владика Николај Велимировић. Ваљево у свом наслеђу има 
херцеговачког духа. У Ваљеву су сви паметни и мултиталентовани, одликују се 
субверзијом која не долази из лукавости, већ из природе тог народа, са којим 
мораш да будеш веома обазрив, јер никад не знаш каква ће те мудрост и 
креативна опасност сачекати од Ваљеваца. Чак и на пијаци можете од народа 
да чујете разне мудролије. Тај народ је бескрајно симпатичан. Воли да се 
инати. Да парафразирам нашег Ваљевца Бећковића „сад нећу чак и да хоћу.” 
Истовремено, у Ваљеву постоје озбиљна друштвена лењост и креативна 
загуљеност, а део фолклора је и то да је Ваљево само себи непријатељ. Сви 
ми који нисмо рођени у  Ваљеву, а имамо родбинског права на то, много 
нервирамо оригиналне Ваљевце, јер они мисле да ми не волимо Ваљево, а ми 
га можда и више волимо од њих. Ваљево је леп, чист и, изнад свега, културан 
град. Ми имамо наслеђе грађанског слоја, посебно у провинцији, због чега ја 
волим провинцију. Оно има култ корзоа, педантног облачења. Свега бих се 
могао одрећи, али се ни у ком случају не бих одрекао  Ваљева. 

 
Марија Терзић, бивша гимназијалка 
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Успомене из Словеније 
 

 престоницу Словеније, 24 
ученика Ваљевске 
гимназије, стигло је у 

касним вечерњим сатима 16. 
априла 2018. године. Двадесет 
четворо ученика угостио је исти 
број домаћина из Идрије, из 
гимназије Jurij Vega. Ову посету 
окарактерисао је богат програм 
по самом месту, као и по 
различитим дестинацијама у 
Словенији.  

Први дан, уторак, 
отпочео је кратким скечом 
чланова словеначке драмске 
секције, а уследио кратком и врло занимљивом као и поучном лекцијом 
словеначког језика. Потом, ученицима Ваљевске гимназије дата је карта 
Идрије, као и захтев да обиђу одређене знаменитости у граду. На свакој 
контролној тачки, ученике су чекали њихови домаћини, са кратким историјатом 
места. Заједничка посета Антонијевом рову и топионици живе ученике је 
обогатила знањем из хемије и геологије.  

Други дан, среда, била је испуњена садржајем на словеначкој обали 
мора. Посетили смо градове Порторож и Пиран, као и Цркву Светог Ђорђа у 
Пирану. У поподневним часовима, ученици су посетили Шкоцјанске јаме, 
познато национално благо Словеније, и ту имали прилику да пешке прођу кроз 
пећину, као и да виде подземну реку, назива Река.  

Трећи дан, четвртак, започео је ученичким радионицама у самој 
гимназији. То су биле: музичка радионица, прављење жликрофа (познатог јела 
из Идрије), импровизационо позориште и прављење традиционалне идријске 
чипке. Нешто касније, био је планиран одлазак у Љубљану, главни град 
Словеније. 

И последњег дана, петка, 
отишли смо у Церкно, познато 
словеначко скијалиште, да бисмо 
посетили музеј, као и изложбу 
костима са фестивала 
Лауфарија. Запечаћена у нашим 
сећањима остала је Партизанска 
болница Фрања, која се налази 
дубоко у стени, сакривена од 
немачких снага у Другом 
светском рату.  

Последње вече, ученици 
су имали заједничку опроштајну 
журку где су се привремено 
поздравили од својих нових 
другара, до новог сусрета.  

 
Јована Бранковић и Ленка Живановић II5 

 

У 
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Активирај се! 
 

укан Арсенијевић, матурант Ваљевске гимназије и ученик 
специјализовано-математичког одељења, говорио је за Гимназијалац о 
свом виђењу Ваљевске гимназије, шансама које она пружа и утицају 

наше школе у формирању личности сваког од нас.  
 Вукан Ваљевску гимназију види као шансу за сваког ученика која има 
веома широк спектар ваннаставних активности, сматра да је штета не бавити се 
још нечим осим самог учења. И сам каже да је ту шансу максимално искористио 
бавећи се музиком, рецитовањем, математиком. Кроз све то, имао је прилику 
да упозна велики број људи, унапреди неке своје вештине, чује много нових 
ствари и да научи доста тога. 
 На његово бављење музиком пресудно је утицала Ваљеска гимназија, 
где је добио прилику да учествује у приредби Распевана гимназија, после чега 
је постао члан бенда Malpikk, чији је данас текстописац и истакнути члан. За 
Распевану гимназију, каже да је то одлична прилика за сваког ко има талента и 
жеље да се бави музиком и да она пружа прилику многима да се у њој пронађу.  
 Ипак, као себи најдражу, истиче рецитаторску секцију. Та секција му је 
помогла „да се одмори од силне 
математике”, али и да упозна многе 
људе. Из рецитаторске секције носи 
многе драге успомене, међу којима је и 
познанство са Матијом Бећковићем. Са 
радошћу се сећа овогодишње прославе 
рођендана нашег академика и бившег 
ђака наше школе. Вукан је тада 
рецитовао „једну далеку строфу” 
Матијине поеме Кад дођеш у било који 
град, али је заборавио текст. Како сам 
каже, помоћ је потражио од самог 
песника, који се надовезао тамо где је 
Вукан стао и заједно су завршили ту 
„далеку строфу”. Након завршене 
приредбе, Вукан се упознао са Матијом, 
за кога каже да је веома пријатан и љубазан, и да му није замерио на 
неприпремљености. Драго му је што је упознао таквог човека, а још више што је 
показао да секције не морају бити професионалне и преозбиљне да би биле 
успешне.  
 Вукан каже да без учешћа у раду секција, никада не би развио себе у 
потпуности, никада не би зашао у неке области, нити би упознао све те 
занимљиве људе. Зато свим гимназијалцима поручује да што квалитетније 
искористе време проведено у овој школи буду активни на све могуће начине. 
Ваншколске активности види као неопходне за остваривање себе на свим 
пољима. Планира да студира електротехнику, али и да настави да се бави 
музиком, поезијом и осталим активностима. Наглашава да му је заиста драго 
што је био члан различитих секција и да је Ваљевска гимназија веома заслужна 
за то што је спреман за период живота који је пред њим.  
 

Милица Станковић и Павле Игњатовић II7 
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Други интернационални Арт фест 
 

руги интернационални Арт 
фест одржан је од 31. маја 
до 3. јуна у Центру за 

културу. Циљ овог фестивала је 
промоција ваљевских уметника 
и размена искустава са 
колегама из иностранства, као 
и представљање значајних 
страних уметника. 

Учесници на овом 
фестивалу су аутори из 
Ваљева и околине као и аутори 
из иностранства – Словеније, 
Хрватске, Босне и Херцеговине 
и Црне Горе. 
 Организатори Арт феста су Центар за културу, Матична библиотека, 
Интернационални уметнички студио Радован Трнавац Мића и Музичка 
школа, а покровитељ је Град Ваљево. 

Фестивал је отворен у четвртак, 31. маја 2018. године у Холу Центра 
за културу. Програм је водила ученица II6 Доротеја Вуковић. У музичко-
поетском маратону програму учествовали су писци: Иван Добник и  Стојан 
Шпегел из Словеније, Славка Кликовац из Црне Горе, Валерио Орлић из 
Хрватска, Милена Дрпа из Босне и Херцеговине, Душан Стојковић, Благоје 
Ранковић, Слађана Малешевић, Данијела Богојевић, као и ученици 
Ваљевске гимназије и Музичке школе. Ученице Ваљевске гимназије Милица 
Пантелић и Невена Жујовић III5  казивале су своју поезују.   
 Другог дана у Галерији Центра за културу отворена је међународна 
ликовна изложба минијатура под називом „Преокупације прожимање…“, аутора 
Дејана Богојевића. У програму су учествовали ученици Ана Косић и Михаило 
Недељковић II4. 
 Трећег дана Фестивала, у суботу, у Интернационалном уметничком 

студију Радован Трнавац Мића одржан је 
сликарски перформанс на ком је 
учествовала ученица Дуња Штулић II2. 
Увече у Холу Центра за културу одржана 
је промоција изабраних дела Славена 
Радовановића, поводом 50 година 
књижевног стваралаштва овог ваљевског и 
срспког писца и есејисте. О његовим 
делима говорили су мр Душан Стојковић, 

Зоран Стефановић  и Дејан Богојевић.  
Милена Милисављевић, професор 

српског језика, помогла је у организацији Арт феста. Поводом тога она је рекла: 
„Овакви фестивали су незаменљиве школе живота за све узрасте, а посебно за 
младе људе. На овом фестивалу учествовали су представници литерарне 
секције Ваљевске гимназије на ком су показали своје поетско стваралаштво. 
Апелујем да више младих учествује у оваквим облицима дружења и сретања, 
јер то су прилике да се створи социјални капитал који је најважнији, да се 
повежу са људима из различитих области и различитих земаља”. 

Све програме пратили су чланови литерарне секције и ученици II6. 
 

Софија Савић и Јован Голубовић II6  

Д 
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Владимир Пиштало у нашој школи 
 

 уторак, 20. марта на Дан града 
Ваљева дружили смо се са 
писцем, преводиоцем и 

професором светске и америчке 
историје на Бекер колеџу у Манчестеру, 
Владимиром Пишталом. Носилац НИН- 
-ове награде и награде Народне 
библиотеке Србије за најчитанију књигу, 
представио је своју књигу Сунце овог 
дана, Писмо Андрићу.  
 На књижевној вечери били су 
Ненад Шапоња, оснивач издавачке куће 
Агора, и Иван Базрђан, некадашњи ђак 
Ваљевске гимназије, а данас докторанд 
Филозофског факултета у Новом Саду. 
Госте је поздравила директорка Матичне 
библиотеке Виолета Милошевић. 
 За наслов новог романа 
позајмљен је стих Иве Андрића. 
Пиштало се замишљено обраћа 
нобеловцу у виду писама. Он нас 
извештава о Андрићевој свести о свету, 
тајнама женa, о Гаврилу Принципу и Младој Босни, али и о истини данашњег 
света. Лоциран је између конкретних времена, Андрићевог и нашег, и 
безвремене књижевности. Роман се доживљава као „савршено одсвирана 
композиција”. Сведочи да „осим мрака и страха који свакога каткад обузима, на 
свету постоје и човечније и ведрије ствари”. 
 Занимљиво је да је писац Владимир Пиштало са само својих седам 
година прочитао ремек-дело наше књижевности, роман На Дрини ћуприја, а са 
седамнаест година прочитао је сва дела нашег најпознатијег писца. Он 
несумњиво добро познаје Андрића и сваком саветује да прочита његова дела.  

Књижевној вечери присуствовали су и чланови литерарне секције 
Ваљевске гимназије. Пажљиво су слушали писца и активно учествовали у 
разговору. Сви који су дошли да употпуне ово књижевно вече, могли су да купе 
књигу и тако сазнају више о Андрићу.  
 Дружење са Пишталом нам је пријало и сви једва чекамо другу половину 
децембра кад ће бити одржан ученички округли сто са ванвременским писцем. 
 

Ива Арсенић и Катарина Младеновић II4  
 

Wi-Fi 
 

д када је света и века, ученици Ваљевске гимназије боре се свим 
снагама да реше општепознату мистерију, којој само одабрани знају 
решење. Они су се заклели да ће је чувати као тајну цео свој живот. Ти 

одабрани се у народу другачије називају специјалци. Специјалци имају сензоре 
који им помажу да се на време заштите од махнитих ученика којима је једина 
жеља да пошаљу другу или другарици поруку да ће после школе  отићи у Круг 
на кафу.  

Предање каже да је шифра од WiFi једна света реч састављена од 
четири морфеме на коју је додат полином. Такође се верује да је ова шифра 

У 
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састављана 4 зимска дана и 3 зимске ноћи. Колико год пута покушавали да је 
укуцате, никада је нећете погодити. Ученици још увек нису одустали од 
проналажења шифре и неће одустати у скорије време. Они сваким даном 
проналазе све више и више начина, само је питање времена када ће надлежни 
органи (специјалци) посустати под притиском и отворити нам врата у једну 
школу где нико неће морати да јури другове који имају интернет да пуштају свој 
WiFi и тиме их ускратити за одређени проценат батерије. 

Доћи ће крај и школовању без WiFi, за даљи напредак у решавању ове 
мистерије останите уз Гимназијалац! 

Мина Бирташевић II5 
 

Свуда нас има 

 

зрека, „Научио сам да завршити маратон није само атлетско достигнуће. 
То је стање ума, стање ума које каже да је све могуће”, је изрека којом се 
вероватно велики број учесника маратона или полумаратона води. Раме 

уз раме чувеном Београдском маратону ове године стоји и Ваљевски.  
Да, добро сте разумели, у нашем граду је одржан први полумаратон у 

недељу 10. јуна 2018. године. Веома велика и значајна ствар за град Ваљево, 
али и за Ваљевску гимназију. Сада се вероватно питате, зашто је полумаратон 
толико битан за нашу школу. Па ево, одаћу вам тајну. Та недеља, топао и 
помало облачан дан, што је како многи професионални атлетичари тврде 
најбоље време за трчање, показала се као 
недеља када је, по ко зна који пут, образ 
Ваљевске гимназије осветлан. 

Карађорђева улица била је пуна људи, 
познатих и непознатих, старијих и млађих, 
тркача и публике, али знате ли кога никако 
нисте могли да заобиђете? Лако питање и још 
лакши одговор, а ако сте у дилеми, помоћи ћу 
вам. То су били наши гимназијалци. Неки су 
волонтирали на челу са професорком 
Снежаном Ђурђевић, а неки су се пак окушали 
и као тркачи. Морам вам рећи да су наши 
волонтери имали веома тешке задатке, али су, 
како кажу, све лако решавали јер су помагали 
једни другима и били прави тим. А сада што се 
тиче наших тркача, врло је битно напоменути 
да је сваки разред имао једног или више 
представника, али такође два професора 
Ваљевске гимназије били су учесници 
полумаратона. Неки су трчали 21км а неки су се ипак одлучили за 10,5км.  

Полумаратон, односно 21км, истрчали су Невена Марковић III2, Марија 
Огњеновић IV1, Ана Радосављевић IV1, Бошко Ђенисић IV3, Теодора Перишић 
IV6 и Матеа Прокић IV7. A трку задовољства, 10,5км, истрчали су Михаило 
Вуковић I1, Андреј Ранковић I2, Анђела Ранковић II1, Јанко Вујић II2 и Марија 
Стефановић III2. Поред ученика трчали су и професор музичке културе Марко 
Томић и професор физичког васпитања Жељко Остојић. Да ли вам је сада јасно 
зашто их никако нисте могли заобићи?  

Гимназијалци су били свуда, како на стази као тркачи, тако и на 
окретним станицама као волонтери. Они су свој циљ на овом полумаратону 
остварили, али знамо да ће следеће године они засигурно бити  бољи, али и да 
ће се њиховом тиму придружити још по неки члан. 

Мирјана Ђукић II5 
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 „Екстремна“ 
 

ерујем да сте већ чули за чувену 
„екстерну инспекцију” која „хара” 
школама Србије, како основним, 

тако и средњим. Тако та инспекција, коју 
ми ученици, али и неки професори чешће 
називамо „екстремна”, није могла да 
заобиђе ни нашу Ваљевску гимназију. 

Месецима раније почеле су 
припреме. Уследиле су бројне промене, 
мале и велике. Професори су почели да 
носе картице са именом око врата које 
сада ретко виђамо (највероватније су се 
загубиле). Поред  њих, као изузетака, 
многе промене су остале и данас, 
углавном оне декоративне.  

Долазећи једног јутра пре екстерне, 
били смо затечени сликама које су се 
низале дуж ходника школе, окретали смо 
се  и посматрали до тада несвакидашњи 
призор. После тих пар незнатних и 
стидљивих промена измене су стигле и до 
наших учионица. Светом Сави друштво су почели да праве наши великани као 
што су Никола Тесла, Пупин, Иво Андрић, Десанка Максимовић и многи други. 
Њихова имена постављена су и на врата као нови називи учионица. Као и у 
изгледу школе, промене смо могли уочити, а неки и осетити, у самој настави. 
Уобичајено је да на неким часовима одувек влада нека чудна атмосфера. Неке 
од таквих часова пуних неизвесности, стрепње, понекад и смеха, сада су 
заменили часови праћени будним оком неког од представника инспекције. 
Доживљај са једног часа ком је присуствовала инспекција, преноси нам једно 
одељење Ваљевске гимназије.  

Школско звоно означило је почетак тог судњег часа. Професор се кретао 
ка учионици у пратњи представника дуго очекиване екстерне, која је требалo да 
присуствује том часу. Као сваки професор ком је у интересу да остави добар 
утисак о свом раду, унапред је посаветовао своје снајке и кумове да буду 
пажљиви, заинтересовани и да не тугују, јер тај дан неће слушати градске 
приче, приче о другим професорима... Зачуђени ученици су погледом 
испратили свог професора до катедре. Да ли је то стварно он или потпуно други 
човек? Тај датум ће остати забележен као једини дан када је професор дошао у 
школу у панталонама и џемперу, за разлику од уобичајеног доњег дела 
тренерке и пецарошког прслука. Иако је професор изгледао строже него 
обично, час је био доста опуштенији. Тог дана се утврђивало се градиво, али 
оно што је све зачудило је то што је већина ђака добила четворке и петице, које 
су мисаоне именице, што се тог предмета тиче. Наравно, већ на наредном часу 
када су га ученици подсетили да унесе у дневник њихове сјајне оцене, које 
иначе вероватно никада не би добили, професор се само слатко насмејао и 
рекао да од тога нема ништа. Час је, морамо рећи, био занимљив и то је 
вероватно био једини дан када нисмо били снајке и кумови, већ само обични 
ђаци.  

„Екстремна” екстерна је прошла, школа је добила највишу оцену, а ми 
смо, свакако, поносни што смо део те оцене. Мада, волели бисмо када би део 
иновација које смо видели тих дана постао део свакодневице. 

Група аутора 

В 
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Опраштамо се... 
IV1 

 

Авлије, авлије пуне бехара... jедан je од многобројних стихова који 

одјекује хладним плочицама Кавеза за време сваког малог одмора. Нико не зна 

одакле тај звук долази, нити ко га производи.  

Прва врата десно, у десном пролазу гледано у односу на задњи део 

школе, ту се налази једна мала учионица са исцртаним формулама по зиду, а у 

њој један мали свет. Када баците први поглед, рекли бисте обична шака људи, 

али ако се потрудите мало, уочићете много тога.  

Вероватно ћете прво спазите неког ко стоји сам за себе и испушта, с 

времена на време, неке неартикулисане крике, коса му је наранџаста као и 

јакна, а име му је Борко. Док ја ово пишем, он је већ завршио свој састав 

реченицом: У име Бога... Одмах уз њега иде Савка. То вам је човек који увек 

стоји иза својих поступака: иза поломљене завесе, иза разваљене даске, иза 

разбијене неонке, иза офарбане клупе... Фића Павловић је лик са сломљеном 

ногом који често пева неке народњаке. Увек насмејан, увек ту да запише у 

свеску нешто што је Деки Ђокић рекао. До њега је Богдан који спуштене главе 

грицкајући кожу на својој руци, решава неки проблем који је задао себи. Њих 

двојица су опасни баскеташи. Уз њих иде и Фића Станојловић, како ја волим да 

га зовем Сића. Он вам је велики љубитељ пића и жена. Кад то двоје споји, увек 

добија велики пакет љубави. Фића много воли кошарку, игрице и аниме, па куд 

ћете лепше. 

Ако баците поглед на таблу, видећете једног високог црног дечка што 

забаченом руком  преко рамена иза леђа покушава да прикупи све потребно 

знање овог света да би решио проблем пред њим. Поред њега стоје Ика и Паче 

који му помажу у томе. Паче свој допринос даје својим огромним знањем из 

програмирања, док  Ика допуњује својим познавањима физике и геометрије. 

Њих тројица чине највећу ноћну мору сваком задатку икада смишљеном.  

Маре, Вукан, Никола и Милан вероватно су у неком ћошку и причају на 

неку насумичну тему. Маре сигурно говори о томе како је опасно радити нешто 

у теретани или се шали са Фићом како шушка или пак пева. Микс  стоји са 

стране, смирено ћути и смешка се. Ако добро погледате, вероватно ћете видети  

да има неке занимљиве чарапе, типа љубичасте. Ту је и Никола Петровић, 

председник наш, човек за решавање проблема, одговоран и вредан. Вукан 

Арсенијевић  никада није пробао алкохол. Он је добар дечко, свестран, воли да 

компонује и да чита. Воли спорт, политику и наравно љубав.  

Девојчице су посебне. Има их четири: Кика, Каћа, Марија и Ана. Све су 

паметне и штребери. Воле да једу слаткише, али и да буду фит. Ја највише 

волим Кику, она је моја пратиља за матуру. Поздрав за Богдана. Најћутљивији 

су Цоне и Ђоле. Веома су тихи момци. Цоне Лазић је дечко из Пецке, други из 

граматике у Србији. Воли да се проводи, али такав Цоне је мање познат. Ђоле 

Радић је имитатор свих професора на свету који се зову Миладин Вељовић. 

Зове Савку ноћу и људима наручује ствари преко интернета. Зато немојте да 

се зачудите ако вам кавез за мајмуне стигне на праг. 

Да ли и даље мислите да смо обични? Ми смо много јаки ликови.  
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IV2 
 

Звони за крај часа. Настаје пометња, креће јурњава, неко вришти, неко 
се гласно смеје, прави хаос. Један сасвим обичан дан у одељењу IV2. И то не 
четврти разред неке тамо основне школе, већ прави правцати матуранти 
Ваљевске гимназије. У наставку је дат опис сваког члана ове заједнице, као и 
(надајмо се) будуће професије. 

Како то обично иде, кренућемо азбучним редом (унапред се извињавам 
онима са прве стране дневника који су се више пута бунили због тога). Такође, 
важно је напоменути да надимци који ће се наћи овде, нису плод моје маште, 

већ су настали као интерне шале. Александра Андрић  Пацов, најутицајнија 
особа у одељењу, позната по бројним везама, како у школи па тако и у 
политици. Урадила више задатака из математике него било који професор. 
Врло често се може чути како вришти, пошто је на мети мучења других чланова. 

Већ планира докторат на Математичком факултету. Милан Бошковић  Бижон, 
или ако баш желите да га изнервирате „Бургер” (професору Пеђи Јевтићу још 
увек није опростио). Упознат са сваком темом и има одговор на све. Страствени 
ловац и админ најпознатије групе Српски Жути Гонич. Планира да упише 
медицину, а ако не успе, напушта град и одлази на село да чува овце. Ђорђе 

Брадоњић  Пантер, прве две године није проговарао док није почео да заводи 
девојчице по одељењу. Остао упамћен као фудбалер из Комирића, иако већ 
дуго не живи тамо. Мушкима познат по томе што има лепу сестру. Планира да 

упише Математички факултет (као и лепа сестра).  Весна Весић  Гуска, зна 
више песама него сви остали заједно. Најбољи познавалац биологије и верни 
помагач током одговарања хемије. Планира да упише електротехнику. Сава 

Гаврић  Гавран, никад није дошао у школу на време. Изгласан за најбољу 
особу у одељењу (Милан се наравно бунио). Што се тиче факултета, пуца 

високо, па ће пробати софтверско инжењерство. Катарина Гајић  Риба, за 
њено пунолетство је горела цела Мионица. Особа која се највише спрема за 
пријемни (било је претњи да ћемо јој исцепати збирку). Планира да упише 

електротехнику. Марко Глогиња  Лемур, свима вероватно познатији по 
свиркама него као ученик IV2. Није дошао у школу? Ослобођен је јер свира. Није 
научио? Није стигао јер је морао да свира.  Заједно са другом Савом, уписује 

софтверско инжењерство. Алекса Димитријевић  Џукела, вечити председник 
одељења (кандидатура Милана Бошковића је сваки пут била неуспешна). 
Одложио све тестове, који су се могли одложити. Млади Димитријевић ће 
кренути стопама своје многобројне фамилије и уписати медицину. Ана Ерчевић 

 Жирафа, позната по својој манекенској грађи и висини и, наравно, 
ХАЈЛАЈТЕРУ. Углавном је терамо да једе и да се угоји. Одустала од фармације 

због математике, па ће уписати медицину. Марта Јанкелин  Овца, упозната са 
сваком марком, брендом, комадом одеће, обуће или накита. Чувена реченица 
јој је: „Ако добијем n број петица, хоћу ли моћи да имам пет?”, планира да 

упише медицину. Јован Јовановић  Јаблан, више није у школи него што јесте. 
У трећој години унутар одељења пронашао је љубав која још увек траје. 

Планира да упише архитектуру. Александар Крстић  Камила, најбољи ђак 
одељења. Познат као добар имитатор и режисер. Заљубљеник у филмове, 
упознат са сваким филмом, режисером и годином када је изашао. Будући 

психијатар. Андреа Лескур  Хијена, препознатљива по свом смеху. 
Заинтересована за српски, екологију, биологију, хемију, медицину, математику... 
Професорка социологије је прозвала „прави научник”. Све чепове које имате,  

дајте њој. Планира да упише математику. Лука Петровић  Прасе, највећи 
спортиста у одељењу. Бави се и прати све спортове. Покушаће да докаже 
свима да упркос поправном испиту из математике, може да се спреми за 
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пријемни и упише ФОН.  Урош Радојевић  Голуб, увек расположен и спреман 
да добије кеца и дочека га са осмехом. Кад год га видите са неком женском 
особом, не брините, није му девојка већ сестра (има их једно 15). Планира да 

упише машинство. Анђела Савић  Крава, главни снабдевач интернета за цело 
одељење. Њено пунолетство је остало упамћено по трубачима и, наравно, ауту 
који је тада добила. Ако мислите да вас снима или слика, па вероватно сте у 

праву. Уписује медицину. Ђурђа Спасенић  Врабац, Parlez-vous francais? 
Чувена по (не)изговарању Р. Француски јој иде, енглески не баш. Међу бољим 
„познаваоцима” хемије у одељењу. Будући професор математике у Ваљевској 

гимназији. Матеја Станковић  Змија, довољно је рећи ПЕПИКА. Упућен у све 
марке и брендове и познат као велики заводник женског пола. Показао се и у 
улози певача уз чувену песму Где су моји другови. Планира да упише 

машинство још од друге године. Милица Стојаковић  Зец, закаснила и 
преспавала више часова него што их има у програму. Позната по томе што кад 
једном крене да се смеје, не може да стане. Зову је још и Жељко јер је увек 

спремна да једе. Планира да упише ФОН. Марија Тадић  Медвед, мајка целог 
одељења. Права домаћица, а ако вам треба неко да вам спреми славу, 
позовите. Ако је не чујете док прича, без панике, нико је не чује. Једина која је 

знала астрономију. Уписује Mатематички факултет. Немања Ћосић  Јазавац, 
немојте мислите да вас не воли, таква му је фаца увек. Намрштен и ћутљив док 
се мало не опусти. Најбољи познавалац историје у целом одељењу. Још се не 

зна шта уписује, углавном спрема математику. Нина Чолић  Хрчак, мада може 
се већ звати и Јовановић. Завела Јована у трећој години и од тад су 
нераздвојни. За десет година ће вероватно слати разгледнице из Енглеске. 

Уписује архитектуру. Марија Чулић  Лисица, благајник и све остало што треба. 
Да није било њених свезака нико средњу не би завршио, а да је није било на 
информатици, тешко да би ко ишта радио. Уписује информатику на 
Mатематичком факултету. 

Сада када имате увид у особине чланова IV2, јасно вам је да је двадесет 
и троје потпуно различитих људи научило да функционише као заједница. 
Током четири године делили смо много лепих и ружних тренутака, било је ту и 
свађа и расправа, али и великог дружења. Екскурзије, пунолетства, па и сами 
часови, све четири године проведени у једној учионици, остаће упамћени, и 
надајмо се, препричавани на годишњицама матуре.  

 
 
 

 

IV3 
 
Да вам кажем ја, лепо је мени. Јесте. Баш лепо и угодно. Завршим ја пре 

20 година гимназију. И то у Ваљеву  ону тешку гимназију. И тако дошао и 
пријемни, али ја решим једну ствар. Зашто ја да се, молим лепо, гужвам по 
београдском превозу, да касним и кад не касним, да поваздан јурим по оној 
џунгли народа и да се на крају питам где ми то тако брзо време пролази? И тако 
решим ја да се запослим у Жинаси. Однесем ја њима своју Вукову диплому и 
они одушевљени, мене одмах приме. И ето ме, 20 година касније ту на истом 
месту. Знам све пензионере из околине маркета и по имену и по диоптрији. Ал’ 
доста о мени… 

Радим ја тако јуче другу смену и замислите, сретнем своје старе школске 

другаре. Па да их видите само… Крунић  водећи дизајнер оне нове игрице, 

клинци моје сестре је стално играју; Акица  тзв. „Инспектор Томић”;  Немања   

чувена естрадна личност;  Алекса  начелник болнице  специјализација 
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неурохирургија, „меслееем”; Соња  постала чувена блуз свирачица; Огњен  и 
даље свако јутро у 7 код фризера; Бошко оженио Ђурђију и одмах побегао у 

САД;  Дода и Лука  партнери, оснивачи једне  ИТ  фирме; Шаренац  познатији 
од Леброна; Каћа и Мазић, срећнији него икад, сада у Норвешкој; ови нови 

холограмски рачунари  Игијевих руку дело; Ђела пронашла срећу у Новом 

Саду; Ненси добила сина, замислите, зове се Жељко; Мина  живи и ужива, ено 
је на Хавајима; Каћа, шта рећи, пројектује нову Бурж Калифу; Емилије живе у 

Немачкој; Вања оставио све своје жене и замонашио се; Маци  држи Хемикал; 
чујем да су Даца и Јела нашле мужеве у далекој Русији; Ракан искористио 

темперамент и постао боксер; Мики направио од хобија животни стил  вози  

чопер по белом свету;  Жица  прослављени инжењер  пије кафу у Аустралији; 
и коначно Ђура нашао своју љубав међу голубовима, има највећи голубарник 

на свету  „мајке ми!” 

 

Да ли сте прави филолог? 
 

Испред вас се налази квиз од 6 питања. Одговорите на питања и 
сазнајте да ли имате таленат правог филолога или живите у лажи. Одговори се 
налазе на дну стране. 
 
1. Реч „бараба” потиче од речи:  
а) Вараба  
б) Варава  
в) Барбара  
 
2. Кад су филолози дотакли дно дна? 
а) када нису посетили Китсову кућу у Риму  
б) када нису учествовали на такмичењу из енглеског језика   
в) када нису дошли у школу дан после екскурзије 
 
3. Шта се дешава када филолог покуша да поправи кеца из математике? 
а) добије још једног  
б) добије 2  
в) добије 5 
 
4. Колико слава филолог може да слави? 
а) једну   
б) ниједну  
в) колико год жели 
 
5. Чему филолози највише воле да присуствују у свечаној сали? 
а) књижевној вечери са Матијом Бећковићем 
б) презентацији Випоса  
в) финалу Поетског конкурса 
 
6. Шта филолог ради на Мол пумпи? 
а) купује бензин  
б) пуши  
в) краде тофите и колу  
 

ОДГОВОРИ 1. Б     2. Б      3. А     4. В     5. А     6. В  
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Провери свој резултат!!! 

1 тачан одговор  Нажалост, ти си специјалац! 
2-3 тачна одоговора – Ко је тебе слагао да си филолог! 
4-5 тачних одговора – Филолог за длаку! 
6 тачних одоговора – ЧЕСТИТАМО! ТИ СИ ПРАВИ ФИЛОЛОГ! 
 

Драги разредни,  
 
Ја знам да Ви чврсто стојите иза тога да појединац не треба да прича у 

име свих чланова одељења али за ове четири године проведене са њима 
надам се да нећете замерити јер моја су друга кућа и сви се знамо боље него 
што мислите. 

Људи су одлазили и долазили, распоред седења се мењао, а оно што је 
увек остало исто јесу заповеднице прве клупе до прозора, Снежа и Каћа. Једна 
од њих две би волела да све ово испричам „својим речима и само полако” па ћу 
тако и учинити. Катарина, мада је заправо сви зову Каћа, и то не било која Каћа, 
већ Перић Каћа. Најсмиренија у одељењу, када је присутна, њене презентације 
нас спашавају одговарања; када није знајте да је у Кругу и дружи се са 
Андрејем. Снежа, једина која се смеје мојим лошим „форама”, остаће 
запамћена као најбоља куварица и особа која је увек спремна да вам помогне. 
Наравно, не толико спремна као особа која седи иза ње, а то је Невена. Сви 
ћемо гимназију завршити са заслуженом дипломом, а Невена ће таквих имати 
седам, пошто је немачком делу одељења завршила школовање. И даље 
одељењски расправљамо да ли је могуће да таква доброта постоји и чиме смо 
је заслужили. Њена комшиница из клупе Тамара, познатија као Бобовац, 
најгласнија у одељењу, углавном неприсутна на часовима сем математике. 
Животни мото јој је „само скупо и бахато”. Иза ње седи Дуња. Дуња ће свима 
остати запамћена као најбољи ђак одељења, изврсни плесач, увек лепо 
сређена девојка и понекад чак и кугуарка. Мени је пре свега била пријатељ, 
особа која је одржала моје ментално стање нормалним и на томе ћу јој увек 
бити захвална. Молим да се следећа реченица преведе на немачки: Филип, 
жива енциклопедија, више историјског и политичког знања него књиге из којих 
смо учили четири године.” Што се тиче Маријане, понекад нисам сигурна да ли 
јој је већа жеља да се свађа са разредним, драма коју свакадневно прави или је 
можда ипак до ње саме, пошто је реч о двометарској девојци, па ви закључите. 
Ања и Кристина, некако не иду једна без друге, две изузетне девојке. И даље 
сам у недоумици да ли ме више плаши њихово знање хемије или Ањина 
подигнута обрва. Када чујете куцање на вратима, постоје две могућности: да је 
то дежурни ученик са обавештењем или да Емилија касни. Друга могућност је 
увек већа, главни извор креативних идеја и оптимизма у овој учионици. Браћа 
Ћирићи, близанци, осим младежа разликујемо их по обиму бицепса, дежурни 
таксисти, једине особе поред мене које разумеју текст Бубе Корелија. А што се 
Косте тиче, „ако дозволите парафразираћу”, поново прочитајте текст од 
почетка. Ја, Неда, не могу рећи ништа о томе како ће ме другари запамтити, то 
нека остане на њима.  

Другари, овај састав посвећујем вама јер да сам бирала, боље не бих 
изабрала. Моји будући зубари, фармацеути, економисти, правници, машинци, 
учитељице, фоновци, французи, политичари, хвала вам, јер због вас сам много 
бољи човек, охрабрен да јурим своје снове и не сумњам да једног дана када се 
сретнемо поново, сви ћемо бити поносни једни на друге, јер и сада смо велики 
људи у телу малих гимназијалаца које ће свет тек да упозна. 

П.С. Разредни, послали су ме да купим хлеб, а вратила сам се са ружом 
од 14 погачица. 

IV5 



Гимназијалац 101 

јун 2018. 

 

42    Чуј, рећи ћу ти своју тајну: не остављај ме никад саму кад неко свира 
 

Веровали или не 
(у остатку текста прочитајте шта се догодило у IV6) 

 
Дана тог и тог, не памтимо којег тачно у нашем граду (читај одеЛењу IV6)  

догодио се страшан злочин.   
Наиме, осумњичена Јасмина Радић киднаповала је чак двадесет и 

седморо деце (толико их је до дана данашњег пронађено) са подручја Ваљева 
и околине (број отете деце је према сведоцима био већи, али неки су 
(не)срећним случајем нестали у акцији). Отмичар је децу успешно држао у 
заробљеништву чак четири године, под окрутним условима. Приморавајући их 
на разна недела, од којих је НАЈСКАНДАЛОЗНИЈЕ редовно присуство на свим 
часовима у средњој школи, у Ваљевској гимназији. Свако њихово 
непојављивање кажњавало се на најсуровији могући начин ОПРАВДАНИМ СА 
ДЕСНЕ СТРАНЕ. Ту није био крај тортури. Када би се накупио одређен број 
неоправданих, деца би добијала СМАЊЕНУ ОЦЕНУ ИЗ ВЛАДАЊА.  

Оно што смо детаљнијом истрагом сазнали јесте да им је осумњичена 
предавала енглески језик, што би, како су нам потврдили  поуздани извори, од 
ове године, значило прва два часа четвртком. Због тога се у њиховој околини 
сваки други четвртак (прва смена) називао „црни” четвртак. Неки, који су 
редовно осећали гнев тог црног четвртка, биле су Т.М. и Б.М. (због сигурности 
сведока, коришћени су само иницијали).  

Најстроже казне биле су уведене за разне прекршаје, међутим оно што 
смо сазнали кроз разговор са таоцима  (Д.Т. Д.Р. И.Т. М.М. Б.П. М.Г. Т.П.), јесте 
да, ако се на почетку прилагодите реду, раду и дисциплини, нећете имати већих 
проблема и нећете бити кажњавани.  

Сада ћемо вам описати још неке од казни о којима су нам посведочили 
пронађени таоци. И.С. М.С. и М.Р. били су сведоци казне ИДИ КУЋИ ДА СЕ 
ПРЕСВУЧЕШ, због прекратких ногавица на њиховим летњим панталоницама.  
Н.К. Ј.М. Ј.С. М.С. више пута искусили су казну ИЗАЂИТЕ ПРОШЕТАЈТЕ ДВА 
КРУГА. Т.Б. М.Ж. и Б.Ч. су биле кажњаване због свог хобија, који су наравно, 
морале да пребаце у други план, тј. одбојке.  К.Ј. А.П. А.В. и М.С. нису били 
кажњавани толико често, иако неки очевици тврде да је разлога било...  А.С. и 
М.Ђ. су често биле прекораване због своје веселе и раздрагане природе и 
потребе да некада кажу отмичару и више но што треба.  М.Ф. и Ф.Т. тврде да су 
ово доживели као мало дужи одмор и да би се поново самовољно вратили, 
разлози су непознати широј јавности...  

Како је ова отмица утицала на ту децу, видећемо у годинама које долазе, 
а верујемо да је на свакога од њих оставила дубог траг...  

 
 
 
 

IV7 
 
Наопако. Кедар лево од музеја. Благо чици, да видимо шта су деца 

читала. Је л време? Звоно. Да, мала, да. Армирани кец. Устав је највиши 
правни акт једне државе. Отворите прозоре, овде је као у сауни. Може све што 
је тачно. Мултинационалне компаније. Не окрећи се сине, Арсен Диклић. Звоно. 

Појео се као месец. Значи буквално Јевреји. Колико жутих у Бразилу? 
Може ли то мало милозвучније? Мртва петља. Лутко. Да није трагично, било би 
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смешно. Звоно. Где су остали људи? Четврто-сутра. Народе, ко је био на реду 
да пише? Грчко слово ћи. Ана Карењина. Звоно. Џампи-банџ. Снег је опет 
Снежана. Неуправни говор. Ово што причамо остаје између ова четири зида. 
Сви јунаци ником поникоше и у црну земљу погледаше. Звоно. Термос боца. 
Цеца и Јеца. Немојте да мислите да је ово мој стил. Марсовци. Тхе енд. Изволи 
Ђорђевићу. Звоно. Само пет минута да ја нешто испредајем. Оће каки, неће 
каки. Мишуре, где су фитонциди? Није WC, него тоалет. Чекај да паузирам, па 
да се убијем. Ово што ми овде причамо су чињенице, а не бајке. Звоно. Све 
имате на dropbox-у. Момак, где ти је вектор? Тога на западу нема. Кашће ти се 
само кад порастеш. Да сте ми живи, здрави и узбрдо брзи. Да чујемо причицу о 
револуцији у Француској. Хвала лепо, довиђења. Звоно. Девојко, мени је просто 
непријатно колико си ти весела. -Ко је овде крштен? -Сви. -Шта вас онда брига. 
Завршава се на -ција, а почиње на з. Звоно. 

Огласило се последњи пут. Добро познати звук слободе, овај пут је 
значио нешто потпуно другачије. Устани! То више није твоје место и та клупа 
више није твоја. Изађи! Напусти школу, заувек. Ти ниси више ђак и никада 
поново нећеш бити. Твоје време је прошло, одлази одавде, чујеш ли ме? 

 
Јелена Митровић, IV7 

 
 

Последњи поздрав гимназији, желе: 
 

 
IV - не скидамо коверте -7 

 

 

 

 

Андријана, змајеви у ноћи, Алексић 

Андрија, не пријављујте, Глигоријевић 

Антоније, математика, Димитријевић 

Војислав, ју, Боже, Ђорђевић 

Филип, хоћемо ли палијати, Живковић 

Ђурђа, Чупава, Ивковић 

Алекса, нећу више, мајке ми, Јелић 

Бојана, боли ме уво, Карадаревић 

Магдалена, Ви то немате право, 

Копривица 

Ксенија, промаја, Ковачевић 

Никола, Бога ми, Марковић 

Лука, зашто баш мене, Милановић 

Јасмина, Титина, Миливојевић 

Неда, можемо ли на аутобус, 

Милошевић 

Јелена, можемо ли филм, Митровић 

Јелена, ‘ајде ме преслишај, Мркоњић 

Јелена, а океј ништа, Палавестрић 

Миља, могу ли до WC-а, Параментић 

Матеа, трчим, Прокић 

Марија, омаши смену, Пурић 

Филип, касним, Пуце 

Душан, није желео надимак, Радовић 

Душица, је л’ можете да поновите, 

нисам чула, Ракић 

Тамара, је л’ може сутра, професоре, 

Срећковић 

Игор, не спавам, Стајић 

Александра, чињеница, Суботић 

Ђорђе, ХАХАХАХА, Томашевић 

Марија, практична, Томић 

Јелика, не могу, није ми дан, Томић 

Стефан, на тренингу сам, Ћировић 
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Књиге- препоруке 
 
Данко Поповић – Књига о Милутину 
 

Милутинова прича није само његова, то је прича 
сваког сељака, сваког домаћина. Милутинова прича 
је прича сваког Србина, и то не само у Милутиновом, 
већ у сваком времену.  

Милутиново време било је незгодно. Војска му 
узима волове и жито, даје му пушку и тера га да 
ратује за словенску браћу и ослобођење свих 
Југословена. Он преживљава ратове, живи после 
њих, дочекује и четврти рат и коначно умире. Све то 
време праћено краткотрајним миром и честим 
ратовима Милутин размишља о смислу свега што се 
дешава. Његове мисли су мисли честитог човека, 
неисквареног и поштеног. Његове мисли су не само 
његове, већ је то став свих честитих и искрених Срба.  

Писана у облику Милутинове исповести 
младићу са којим дели затворску ћелију, ова књига 
пружа другачији начин приповедања од уобичајеног, 
што је чини додатно занимљивом, али и 
разумљивијом. Због начина на који се приповеда, али 
и суштине и значења саме приче, ово је сигурно 
књига коју вреди читати.  

 
Ирвин Д. Јалом – Кад је Ниче плакао 
 

У овом очаравајућем роману, писац, професор и психијатар Ирвин Јалом 
нас уводи у опипљиви живот Беча у деветнаестом веку. Јалом нам сликовито 
дочарава фиктивни спој два велика човека овог доба: Јозефа Бројера и 
Фридриха Ничеа. Читајући Кад је Ниче плакао, стичемо утисак одистинског 
пријатељства и снажне повезаности.  

Јозеф Бројер је остварени бечки лекар, који испод маске савршеног 
живота у крем друштву, пада у немилост свакодневнице. Са друге стране, 
Фридрих Ниче је филозоф у развоју, који се бори са великим здравственим 

проблемима.  
Ова два врло различита човека, наћи ће 

јединствен заједнички језик и заједно утонути у 
чари истраживања људског ума, уз помоћ 
терапије разговором. Њихови бурни љубавни 
животи гласно ће одјекнути свим осталим 
аспектима живљења, некада их чак бацајући у 
агонију. Упознаћемо се са ватреном дамом 
руског порекла, Лу Саломе, као и са нежном 
Бертом Папенхајм, у историји познатој и као Ана 
О, мистериозном пацијенткињом Јозефа 
Бројера. Такође ћемо се срести и са младим 
учеником Јозефа Бројера, Сигмундом Фројдом, 
који ће касније проширити његова учења и доћи 
до значајних открића у области психоанализе.  

Превариће се сваки онај читалац који у 
овој књизи буде тражио само причу о 
психоанализи или пак биографији ова два 
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велика човека. Иако је Јаломов стил врло питак, он нам својим невероватним 
приповедачким способностима приближава многе животне и метафизичке 
тајне. 

 
Роберт Џордан – Зеница света 
 

Први део епског серијала Точак времена 
уводи нас у причу, постепено објашњавајући 
сложеност света који је Џордан изградио. Главни 
лик је млади Ранд, који открива да поседује 
невероватне моћи које могу бити опасне по људе у 
његовој околини. Он са своја два најбоља 
пријатеља, Метом и Перином, заувек напушта своје 
село, бежећи од слугу Мрачног господара. На том 
путу Ранд ће упознати многа бића, а заједно са 
њим и читалац ће учити о историји света у коме се 
радња одвија, силама које у њему владају, вечитој 
борби између светлости и таме. Све ће се то 
откривати пред очима читаоца – пред њим ће се 
водити битке и правити сплетке, пред њим ће се 
одигравати Рандови снови, пред њим ће се водити 
унутрашња борба сваког главног лика.  

Роберт Џордан створио је изузетно 
комплексан свет, са толико добро разрађеном 
прошлошћу, пророчанствима, бићима. Свет који ће читалац открити у Точку 
времена отвориће у њему нове идеје и надахнућа. Прича коју Џордан 
приповеда у свом највећем животном делу је тако питка, тако јасна и поред све 
своје сложености. Читајући странице стичете утисак да је све написано на 
правом месту – ни пасус раније или касније – и то је оно што је фасцинантно 
код овог дела. Читајући ову фантастичну причу схватићете да никада и нисте 
старили, и да се машта и даље крије ту негде у вама.  

 
Ђузепе Катоцело – Не реци ми да се бојиш 
 

Самија Јусуф Омар је девојчица која је 
имала сан да постане олимпијска шампионка. 
Трчала је и чинила то са љубављу која се није 
могла измерити. Рођена је у Сомалији, а око ње 
бесни рат. Свакодневна сурова дешавања постају 
уобичајена. Тако је изгубила оца – оног који ју је 
бодрио и није је прекоревао јер је била слободнија 
од осталих девојака. Ова девојчица се не предаје, 
она има циљ и вољу да га постигне. На 
Олимпијским играма у Пекингу, ова ситна 
седамнаестогодишња девојчица добија подршку и 
потврду да ће учествовати на следећој 
Олимпијади. Али тек по повратку у Сомалију, за 
њу почиње она најбитнија – животна трка.  

Онога, што је у овој књизи записано, многи 
су били сведоци. А све књиге које су писане по 
истинитим догађајима, као и ова, остављају 
знатно јачи утисак, јер никакве пишчеве промене 

неће оповргнути да се то стварно десило.  
 

Павле Игњатовић, II7 
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Из матурских радова 
 

О, младости, младости...  
 

Свака зора носи нову драж и само младост може да осети сваки нови 
трен, да заборави ружно и непријатно и да прошлост остави прошлости. Само 
младост зна да у највећем заносу решава све тешкоће, да са лакоћом прескочи 
све препреке, да се порве храбро са собом, са другима, да туче немогуће и да 
истраје у тој борби. Младост није површна, она продире у дубине, не 
дозвољава спутавања, не трпи окове и тражи пуно право на себе. 

 
Кристина Јевтић IV6 

 
Са друге стране, неугасива жеђ младости, капљицом узбуђења неретко 

добија битку против разума. Младост тражи срећу и пријатељство на дар, диви 
се лепоти и чезне за љубављу.  

Дуња Добрашиновић IV5 
 

Довиђења безбрижна младости, добар дан факултету, мензо, градски 
превозу, никада довољно велики џепарцу, добар дан колеге студенти, добар 
дан независности. 

 
Љубица Марковић IV3 

 

„Нема света осим онога који тек треба да буде 
створен” Драган Јовановић Данилов 

 
Читањем откривамо нове хоризонте, достижемо унутрашње благостање 

и испуњеност. Тежину дела носимо на својим плећима, али добијамо нова 
искуства и начине мишљења. Читањем се ствара нови, бољи, мирнији, 
срећнији, безбрижнији и осећајнији свет, који ће нас са сваком прочитаном 
књигом више привући и обузети нас целе. Заборављамо на завист и 
неспокојство. Постајемо бољи људи стварајући питому околину.  

 
Марија Огњеновић IV1 

 

„Ту су све жеђи овог света, сва неспокојства и све 
жудње” Јован Дучић 

 
Жеља за животом подстакла нас је да радозналошћу поразимо страх од 

непознатог и да знањем господаримо светом. Наука за образованог човека 
треба да представља спону између његових најдубљих недоумица и неспокоја 
и оног света ван нашег домашаја и схватања где се налазе сви одговори и 
целокупна истина. Што више будемо жудили за сазнањем и радили на 
упознавању света, та спона ће постајати сигурнија, а откриће извесније.  

Постављени смо на ово место у ово време да бисмо постигли нешто 
чега још нисмо свесни. У нашем уму налазе се све жеђи овога света. Када ћемо 
их одгонетнути, зависи од наше воље.  

 
Сава Гаврић IV2 
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Песма о професорима 
 

Час историје држи професорка Рушка, 

Где папир из историје увек мора да шушка. 

За географију је главни професор Лаза, 

Код кога је пут до петице пун споредних стаза. 

Математички стручњаци су професорке Иванка и Цеца 

И код њих на тесту неко увек има кеца. 

На часу биологије је професорка Нада, 

Где шанса за петицу у воду не пада. 

Код професора Белића сви лоше оцене имају 

Због чега се његова предавања на телефоне снимају. 

Код професорке Мире има пуно бриге, 

Због чега сви имају већ исписане књиге. 

Професорка Верица има добро око 

И мотри нас као гладни соко. 

Ненад Милошевић  II6 

 

Песма о теткици Цеци 
 

Сви пишу о професорима  

О директорима, ђацима  

Али нико да се сети теткицу да опева 

Наша теткица Цеца најбоља је у школи 

И њу сваки ђак воли 

Има седу косу и наочаре носи 

Осмех на лицу и сваком пркоси 

Сваки пут ти пожели јутро добро 

Иако се већ зна да ће бити кобно 

Од све  деце ми смо јој дражи 

И зато за ношење увек нас тражи 

Кад разредног нема, проблем је још већи  

Али зато Цеца сваки белај реши 

Ако Цеца оде, нестаће сав сјај 

И овој песми уследиће крај 

Ученици одељења II6 



Гимназијалац 101 

јун 2018. 

 

48    Чуј, рећи ћу ти своју тајну: не остављај ме никад саму кад неко свира 
 

Чуло се на часу... 
 

 Професор: Ће хтети, које је то време? 

Ученик: Футурус 

 Професор: И резултат је жељена оцена – 

двицаа! 

 Професор: Господо, постоје два глагола, а то 

су учити и научити, а ви ништа не учите! 

 Професор: Испричај ми шта знаш о Сократу. 

Ученик: Исто што и он о мени. 

 Професор: Рат се водио десет година, а ти 

испричај све за мање од два минута. 

 Професор: Спустила сам критеријум на патос, 

ма какав патос, у подрум. 

 Професор: Шта је облачност? 

Ученик: Количина облака у запремини неба. 

 Професор: Нађа, 4! 

Нађа: Yes! 

Професор: Поена, Нађа! Поена! То је двојка! 

 Професор: Који је падеж у питању? 

Ученик: Деклинатив. 

 Професор: Лево испред вас право пуца поглед! 
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