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

УВОД
„Младост налази снаге и времена за све: млад човек
не види краја ни својој снази, ни своме времену...“
Иво Андрић
Када јунско сунце обасја лукове, орнаменте, сводове и бисте
великана са прочеља ове наше, увек младе, сточетрдесетогодишње горде
даме, Ваљевске гимназије, знамо да је дошло време да још једну, управо
минулу, школску годину пресликамо у речи...
Одзвања мермер гимназијских ходника, титрају боје слика са зидова,
маме звуци клавира, баритона, сопрана... висином дозивају каријатиде
Свечане сале, заводљиво се нуде позоришне кулисе... академско и
традиционално се чудно и хармонично меша са еруптивном енергијом
гимназијалаца и зеленилом њихових душа...
... И све то треба у реч пресликати!..
Треба у речи преточити све приредбе, концерте, трибине, предавања,
књижевне програме, промоције, изложбе, академије, представе, дебате,
такмичења, награде, часове, оцене... али и сва дружења, путовања, осмехе,
страхове, питања и одговоре, надања и заносе....
Треба у реч сакупити идеје, предлоге и програме за прославу овог,
140. рођендана школе која никад никог није оставила равнодушним, ако је у
њу бар једном крочио...
А речи су мерљиве, јасне, имају своју дужину, дубину, тон, боју,
снагу, смисао... кад се једном изговоре, испишу... трају тако омеђене,
непроменљиве, коначне и важне...и исписују историју ове школе...
И у овој, сточетрдесетој, јубиларној години, имали смо прилику, да
унапређујемо наставу, стручно се усавршавамо, освојимо доста награда на
такмичењима, постигнемо одличне резултате на пријемним испитима, будемо
успешни на свим пољима.
Ипак, најјачи утисак је, свакако, обележавање Дана школе и блиски
сусрети са некадашњим гимназијалцима, сада успешним стручњацима у свим
областима. Нашем позиву су се одазвали сви: доктори наука, писци, глумци,
новинари, сликари, музичари… И, тек ту, у њиховом присуству, у њиховом
односу према Гимназији, види се какав траг у сваком од нас ова школа
оставља. Свесни смо шта нам је дала, захвални смо јој за оно најбоље у нама,
спремни смо да се сваком њеном позиву одазовемо и помогнемо.
Сваке школске године изнова отварамо та велика, препознатљива,
широка врата наше школе и сваке године изнова крећемо у освајања научних,
уметничких, спортских и комуникацијских пространстава...
И тако, с јесени, све поново крене... јача, диже се, снажи, разгранава и
буја... и у јуну, опет, у речи преточи...
Овога пута је речју у књигу утиснут јубилеј 140 година вредног,
успешног, занимљивог и мудрог живота Ваљевске гимназије... до следећег
јуна и нове, на први поглед сличне, а ипак тако бескрајно различите приче...
Радишa Ковачевић, директор школе
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Орфеју

Спаси људе,
од исте земље саздане као и ти
спаси их, не окрећи се...
Не осврћи се за собом.
Лака корака, у хаљини од бела платна
равномерно корачам за тобом.
Спаси ме, не окрећи се...
Не осврћи се никад за собом.
И месечина нас прати
И брод пун лоших песника и Цигана.
Спаси их, не окрећи се...
Не осврћи се никад за уклетим бродом.
И луде ће ти добацивати
И мртви ће ти се учинити живи
И слуге ће на својим леутама свирати
И корачаћеш
И корачаћу.
Спаси нас, не окрећи се
Никад за собом.

Ана Голубовић, ученица IV-4
Финалиста XXXVIII Лимских вечери поезије – треће место
Финалиста XIX поетског конкурса „Десанка Максимовић“
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ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
„Било је заиста сјајно боравити протеклих неколико дана у згради у
којој сам провео можда и најбоље четири године свог живота и стекао
пријатеље за цео живот. Уживао сам држећи предавања и врло сам
расположен да помогнем Гимназији, колико год могу у будућности.“
30.VII 2010.
Проф. др Горан Машановић
„Сјајан је осећај бити поново у Гимназији, овог пута у улози
предавача. Посебно ми је драго што је Гимназија организовала овај скуп са
циљем популаризације науке у временима у којима је она код нас
запостављена. Надам се да ће се овакви скупови понављати у будућности и
свакако ћу радо учествовати у њима.“
4.VIII 2010.
др Бранко Глишић
„Велико задовољсто је било бити овде након 20 година, одржати
предавање пред и са људима које волим и поштујем. Мислим да ћу се
одазвати свим будућим манифестацијама овога типа. Биће ми част и
задовољство.“
4.VIII 2010.
др Зоран Деспотовић
„Врло емотивно вече. После 30 година поново у сали Гимназије,
окружен са пуно старих пријатеља. Трудићу се да поново дођем следеће
године. Пуно похвале Воји за организацију оваквог скупа.“
8.VIII 2010.
др Саша Коларов
„Било је јако занимљиво причати професорима Ваљевске гимназије о
настави! Бити у Свечаној сали пред некима од оних који су мени држали
наставу пре 22 године је било и мало чудно, али и лепо. Имао сам утисак да
смо наставили причу коју смо давно прекинули и осетио сам пуно топлине и
пријатељства из њихових питања и коментара. Мислим да бих заједно могли
доста тога да урадимо да побољшамо наставу у Гимназији и као и увек радо
ћу се одазвати позиву да помогнем.“
25.VIII 2010.
Проф. др Горан Машановић
„У Гимназији који су учили и велики и мали, знањем и
достојанствено, с мером и одличним познавањем, трудили смо се да
савремене повежемо са историјом, бар делимчно сликом и речју, испричамо
живoтну и делатну причу једног од највећих српских интелекуалаца
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Слободана Јовановића. За све прогоњене, заборављене и омаловажене
„Тражим помиловање“ написала би Десанка.“
10.XI 2010.
Олга Красић Марјановић, библиотекар саветник
„Са великим задовољством сам одржао предавање о Слободану
Јовановићу, пред пажљивом и веома мотивисаном и захвалном публиком.
Надам се да смо сви заједно одужили дуг према великом Слободану
Јовановићу и допринели да се његово дело врати у завичајно окриље.
Поводом 140-те годишњице гимназије у Ваљеву моје најсрдачније честитке.
Нека божија милошта наставницима и ученицима подари снагу да истрају на
путу којим су кренули њихови животи.“
10.XI 2010.
Јовица Тркуља, професор Универзитета у Београду
„Част ми је и задовољство што сам говорио о читању, у Србији, овде у
Ваљевској гимназији, поводом 140 година од њеног оснивања. Надам се да су
ме слушаоци прочитали.“
11.XI 2010.
Сретен Угричић, књижевник
„Велико ми је задовољство да учествујем у вечерашњој трибини и да
се опет сретнем са драгим људима.“
12.XI 2010.
др Зоран Јеремић, професор
„Било ми је задовољство што сам поново у својој школи, у сусрету са
бившим гимназијалцима и личним пријатељима.“
12.XI 2010.
Вида Џагић, Председник Привредне коморе Србије
„За све досањане снове...“
26.XI 2010.
Милан Ђурђевић, Ваљевска гимназија 1983-2010
Неверне бебе
„Задовољсво је било појавити се на бини Свечане сале Гимназије
после више од пар деценија! Нестварно, хвала свима.“
26.XI 2010.
Влатко Ђурђевић
„Дивно је увек доћи у Ваљево... као код своје куће... Волим вас и
хвала на свему.“
26.XI 2010.
члан Неверних беба
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„Част је била наступати у једној од најстаријих Гимназија наших... С
поштовањем...“
26.XI 2010.
члан Неверних беба
„Још дуго да се славе годишњице најлепше и једне од најстаријих
Гимназија у Србији. Част ми је што сам свирао са мојим бендом у вашој сали.
Све најлепше!“
26.XI 2010.
члан Неверних беба
„Желим да изразим велику захвалност за велики ентузијазам и рад
господина Ковачевића и господина Здравковића који су организовали ову
предивну концертну сезону. Ја сам захвалан за поверење и увек присутан за
подршку и помоћ свим вашим иницијативама.“
30.XI 2010.
Саша Сердар, пијаниста
„Са великом љубави, топлином и огромном искреношћу смо поново
наступили у вашој предивној гимназији! Да доживите још много, много
година, од срца ваш“
30.XI 2010.
Љубиша Јовановић, флаута
„Поштована колегинице Божић, у једном даху сам прегледао
материјал који сте ми послали. То је сјајан подухват чије све вредне
последице не могу сада сагледати. Са великим задовољством пристајем да ме
наведете као рецензента и зато Вас молим да ми се у уводу не захваљујете.
Захвалност дугујем ја, Вама и Ваши ученицима, јер сте понешто од мојих
људских и професионалних порука, из мојих текстова, прихватили и
креативно надградили. Ова публикација је прави културни подухват.“
15.XII 2010.
др Милован Митровић, професор на Правном факултету
у Београду, рецензент књиге „Ваљевска села“
„Време проведено са пријатељима и ученицима Гимназије у Ваљеву је
време проведеео на најбољи начин. Надам се да је и другима било тако лепо
као и мени.“
4.XII 2010.
Панта Ковачевић, професор
„Захваљујем се директору гимназије Ковачевићу, као и професору
Белићу и професорки Љубици Ножици на добро организованој промоцији
књиге.“
10.XII 2010.
Станко Ранковић
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„Желим да изразим велику захвалност директору, господину
Ковачевићу и породици Здравковић који су омогућили да наступим у оваквом
предивном амбијенту и у сјајној атмосфери, Ваљевске гимназије! Хвала
пуно!“
13.XII 2010.
Тамара Ракић, клавир
„Нема школе која мирише тако лепо и тако посебно као наша. Не
постоји ни једно друго место на којем увек имаш 18 година и где се осећаш
као да можеш све. Ово вече је за мене било узбудљиво, надам се да се бар део
истих осећања видео и у Свечаној сали.“
14.XII 2010.
др Драгица Павловић, професор
„Изузетна
гостопринству!!!“
22.XII 2010.

част

свирати

у

Вашој

Гимназији

–

хвала

на

Стнко Симић, Милица Живанић

„Хвала на инспиративној атмосфери која је допринела мојој
претходној енергији да се још више музика приближи.“
28.XII 2010.
Антонела Гргин, клавир
„Дуго ћу памтити ово вече диван амбијент у јединственој сали
гимназије.“
28.XII 2010.
Огњен Поповић, кларинет
„Као и увек предивно је бити поново у Гимназији и свирати у дивној
сали пред дивном публиком. Честитам вам на предивној организацији.
Ваљево је редак град који још одржава концерте класичне музике у Србији.“
25.I 2011.
С поштовањем Александар Сердар, клавир
„Са изузетним задовољством сам свирао у вашој предивној сали
публици која је преносила предивну енергију.“
25.I 2011.
Јован Богосављевић, виолина
„Нисам била слављеник. Била сам поново у Гимназији. Као да је
време спојило све у овај гимназијски тренутак. Хвала за овај сусрет и што се
све наставља. Хвала за овај сусрет са младима. Било је топло и блиско, а ипак
гимназијски инвентивно и духовито, изнад свега урбано, али и цивилизовано
и мисаоно.“
28.I 2011.
Љубица-Ћубана Ножица
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„Лепо вече посвећено изузетној професорки. Професорка хвала.“
28.I 2011.
Олга Даковић
„Било је лепо. Драго ми је да сам учествовао.“
28.I 2011.

Ненад Даковић

„Дошао сам вечерас да одам захвалност професорки Ћубани која ми је
омогућила да будем млади истраживач. Уз ту радост доживео сам још једну.
Младост коју сам видео у Гимназији отерала ми је црне мисли и зле слутње о
будућности ове земље и мог Ваљева. Хвала младости и Ћубани.“
28.I 2011.
Душан Михаиловић
„Драги учитељу, твоје заслуге у циљу сталног духовног и путујућег
духа учиниле су да нас трајно оплемене и да будемо пре свега људи, добри
људи, који служе да чине добро.“
28.I 2011.
Воја Брајовић
„Прави доживљај који враћа у школске далеке дане, али доноси
радост што гимназијски дани теку настављајући традицију започету давно,
давно и спајајући све у један непрекинути низ радости стварања којем је
Ћубана надахнула све оне којима је предавала.“
28.I 2011.
Гордана Продановић Лазаревић
„Срећна сам што сам ове вечери била међу одабраним Ћубаниним
ђацима. Хвала Ђубани.“
28.I 2011.
Људмила Јоксимовић
„Долазим много ређе, но што бих волео. Кад дођем, не знам шта бих
пре. На сваком кораку успомена. А што рекао Гете, у преводу Велимира
Живојиновића-Масук: „Све сад око себе / видим као у даљини / а што некад
беше / блиско ми се чини.“ Ето шта би В. Андрић Гетеу могао додати?!“
28.I 2011.
Лале Андрић, звани Владимир
„Ћубанино вече у Гимназији она је можда најбоље описала: сакупиле
су се генерације и тај повратак у заједничку младост оставља нам слику у
свести да смо сви иста генерација, и гле чуда-сви смо још увек млади, нека
тако остане и убудуће.“
28.I 2011.
Радаш Глишић
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„Пресрећан сам што смо се окупили око наше Ћубане, и бар за
тренутак, вратили у једно време одрастања.“
28.I 2011.
Влада Живковић
„Као да никад нисмо ни одлазили. Поздрав професорки Ћубани.
Хвала.“
28.I 2011.
Биљана Максић
„Вечно у мом сећању.“
28.I 2011.
„Професорки Ћубани с љубављу.“
28.I 2011.

Јасмина Ранковић-Аврамовић

Воја Милутиновић

„Поносна сам што је прво књижевно вече о овом роману одржано у
Ваљевској гимназији, поготово, што је мој отац, Милорад био њен ђак.“
1.II 2011.
Гордана Ћирјанић
„У Гимназију сваки пут с радошћу, али и са извесном стрепњом,
долазим надајући се да сам бар мало допринео њеном раду и значају.“
11.II 2011.
Здравко Ранковић
„Поново бити у Гимназији право је задовољство. Поготово са
фотографијама. Нема боље публике од младих људи и утолико је задовољство
још веће.“
11.II 2011.
Владимир Пецикоза
„Лепо је и часно бити у Гимназији, најдостојнијој зборници у Белом
Ваљеву...“
11.II 2011.
Радован Бели Марковић
„Хвала на лепој организацији и атмосфери концерта!“
22.II 2011.
Зарифа Али-Заде, клавир
Марко Јосифоски, виолина
„Никад ме неће напустити осећај да сам мали да бих имао своје вече у
Ваљевсакој гимназији.“
4.III 2011.
др Мирослав Перишић
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„Данас сам имао задовољство да први пут посетим ову лепу школу гимназију. Импресиониран сам не само зградом, већ људима - наставницима и
ученицима. Наставници су пријатни саговорници, а ученици – пажљиви
слушаоци. Надам се да ћемо у будуће исто сарађивати.“
23.III 2011.
Драган Домазет
„Као и увек, свој долазак у Ваљевску гимназију доживљавам као
свечаност. Лепо је и племенито ово место, а посебно је узбудљива пажња са
којом слуша млади аудиторијум. Вечерас сам имао част да говорим о највећем
од свих српских писаца – Иви Андрићу, према коме свако, ко се бави
писањем, осећа најдубљу обавезу и оданост. Хвала на гостопримству и пажњи
са којом сте ме слушали.“
28.III 2011.
Михајло Пантић
„Са великим, предивним утисцима одлазим из Ваљевске гимназије.“
28.III 2011.
Зорана Пејковић
„Било је велико задовољство наступати пред овако дивном публиком,
а посебно пред младима, ученицима ове гимназије! Пуно среће и пуно успеха
концертној сезони - Ваљево 2010.“
28.XII 2011.
Антонела Гргин
„Као и увек веома ми је драго да наступам у Ваљеву. Веома
поздрављам иницијативу концертне сезоне и желим срећу у будућим
пројектима... Овај пројекат је од велике важности за образовање и културни
ниво наших људи, али пре свега наших младих људи. Увек ћу се са
задовољством одазвати позиву.“
28.XII 2011.
Огњен Поповић
„Најлепше се захваљујем Ваљевској гиманзији на позиву да
представим, као бивши ђак Ваљевске гимназије свој животни и истраживачки
пут. Кратким проласком кроз део просторија гимназијске зграде уверио сам се
у чистоћу, ред, дисциплину и одржавање ове школе. Са много страна чуо сам,
посебно од колега из Београда о изванредним успесима, које на такмичењима
постижу ђаци Ваљевске гимназије. Верујем да ће се и у будућности наставити
уредно студирање ђака Ваљевске гимназије. Желећи вам од свег срца све
најбоље. Срдачно честитам.“
14.IV 2011.
др Страцимир Гошовић
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„Захваљујем се на позиву и надам се да смо провели предивно вече у
нашој старој и доброј гимназијској кући“
15.IV 2011.
др Миодраг Лома
„Школа је, верујем, најлепша у којој сам био. Атмосфера топлине и
несвакидашњег спокоја ме нагони да помислим да сам наишао на прави
песнички храм. Много је јаких и непролазних речи вечерас извојевано, хвала
вам за гостопримство и тренутак уздизања.“
15.V 2011.
Предраг Обрадовић
„Задовољсво је бити део овог гостопримства.“
15.V 2011.
професор Милован Милићевић
„Наћи се на месту велике песникиње, узора младих, непоновљиво
искуство!“
15.V 2011.
Милица Петровић
„Све је пролазно... живот, смрт, све се заборави, живот и смрт...
једино срећа остаје.“
15.V 2011.
Никола Тодоровић
„Хиљаде страница могу имати, а опет и немогућност да искажем све
речи хвале. Град Ваљево и дивне душе које у њему живе заувек ће остати у
сећању једне песникиње.“
15.V 2011.
Зорана Живановић
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ЛЕТОПИС
„Сећања имају снагу живота, а живот често боју успомене.“
Иво Андрић

ЈУЛ 2010.












5-16. VII 2010. У Вишију у Француској, семинар за професоре француског
језика из целог света пратиле су Бранкица Перић и Биљана Маринковић,
професори француског и латинског језика.
5-16. VII 2010. Током боравка у Француској Биљана Маринковић и
Бранкица Перић биле су на пријему код градоначелника Вишија др Clauda
Malhuret, који је од 1976 – 77. кординатор здравствених екипа удружења
„Лекари без граница“ на Тајланду, које је 1999. добило Нобелову награду за
мир. Носилац је легије части.
29. VII 2010-19. VIII 2010. Катарина Мирковић добила стипендију Гетеинститута и учествовала у раду семинара: „Немачки језик – актуелно у
настави“, који је одржан у Берлину. Тема семинара је Културна историја и
методика - дидактика немачког језика.
29. VII 2010. Предавање др Бранка Глишића, у оквиру серијала „Ваљевски
гимназијалци – доктори наука“. Свечана сала.
29. VII 2010. На републичком омладинском такмичењу фотографа,
одржаном у Чачку, Борис Јовановић III-5, члан фото-секције, освојио је
прву награду.
30. VII 2010. Предавање др Зорана Деспотовића, у оквиру циклуса
„Ваљевски гимназијалци – доктори наука“. Свечана сала.
31. VII 2010. Предавање др Горана Машановића, у оквиру циклуса
„Ваљевски гимназијалци – доктори наука“. Свечана сала.

АВГУСТ 2010.








15. VIII 2010. Концерт „Волите ли музику“, учествовали: Кристина
Степановић, клавир, Ана Марија Бановић, флаута, Никола Здравковић,
клавир. Свечана сала.
19. VIII 2010. Интервју са Иваном Остојићем, некадашњим гимназијалцем,
објавио „Напред“ под насловом „Ваљевци настављају да задивљују свет“.
20. VIII 2010. Седница Наставничког већа.
23-26. VIII 2010. Поправни испити.
23-27. VIII 2010. Састанци стручних актива.
25. VIII 2010. Седница Наставничког већа.
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25. VIII 2010. Предавање Горана Машановића, двоструког доктора наука
(професора на Универзитету у Лондону, бившег ученика Гимназије), за
професоре школе о савременим методичким сазнањима и искуствима.
 30. VIII 2010. Седница Наставничког већа.
 31. VIII 2010. Часови разредних старешина.


СЕПТЕМБАР 2010.
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1. IX 2010. Настава у I полугодишту није почела како је планирано, због
једнодневног штрајка упозорења.
1. IX 2010. Биљана Танасијевић-Вуксановић, професор француског и
латинског језика, рецензент за уџбеник француског језика за други разред
средње школе. Аутори Снежана Гудурић, Ана Топољски и Живана
Баратовић, издање од 2009. Завод за издавање уџбеника, Београд.
7 - 11. IX 2010. Трећа ликовна колонија „Пустиња – Медведник“.
8. IX 2010. Општи родитељски састанци за родитеље ученика четвртог
разреда посвећени екскурзији.
9. X 2010. Општи родитељски састанак за родитеље ученика I разреда.
13. IX 2010. Седница Наставничког већа.
17. IX 2010. Канцеларија за веронауку Црквене општине Ваљево у циклусу
предавања „Православље и млади“, организовала је предавање са темом:
„Монофизити дохалкидонеке верске заједнице-приказ стваралаштва“ и
промоцију књиге Бојана Бојанића. Говорили: Бојан Бојанић, историчар
уметности; др Завен Дехазаријан и мр Снежана Адамовић, књижевник.
Свечана сала.
17. IX 2010. Састанак подружница професора српског језика Колубарског
округа.
22. IX 2010. Олга Митровић IV-6, учествовала на конкурсу који је посвећен
Јубилеју Лазе Костића у организацији Фонда „Лазе Костића“ на тему:
„Лаза је био другачији. Савременици га нису разумели. Зашто би мене?“ и
добила III награду. Додели награде присуствовале су награђена Олга
Митровић и њен професор Анђелка Видаковић-Цвркотић.
26. IX 2010. Матурска екскурзија у Италију на релацији Ваљево –
Монтекатини терме – Фиренца – Рим – Болоња – Лидо ди Јесоло –
Венеција. Путовао 161 ученик и 7 професора, лекар, 3 водича и
представник „Ласте“.
28. IX 2010. Реприза огледног часа Сајам књижевности (систематизација
градива другог разреда, ученици III-4 и професор Милена Милисављевић).
28. IX 2010. Вече младих талената „Моћ језика“ на којој су се представили
најбољи литерарци, рецитатори, глумци, лингвисти и ствараоци, после чега
су били награђени књигама. Организатори су Подружница Колубарског
округа, Ваљевска гимназија и Актив за српски језик и књижевност.

ОКТОБАР 2010.



















7. X 2010. Екскурзија ученика III разреда на релацији Ваљево –
Будимпешта – Беч - Будимпешта - Сент Андреја - Ваљево. Путовало 174
ученика, 7 разредних старешина, лекар и водич.
9. и 10. X 2010. Ученици свих разреда посетили Београд, Авалски торањ, а
увече у Позоришту на Теразијама пратили представу-мјузикл „Цигани лете
у небо“ и „Чикаго“ с професорима Вером Ваш, Светланом Дракул,
Јованком Божић, Миленом Петровић и Круном Глушац.
12. X 2010. „Десанкино Михољско лето“- културна манифестација, којој су
присуствовали чланови новинарске секције, одржана у Бранковини.
14. X 2010. Предавање „Како се религија преноси људима“- говорили
Владета Јеротић, Зорица Кубурић и Татјана Радић. Организатор:
Канцеларија за веронауку Црквене општине Ваљево. Свечана сала.
14. и 15. X 2010. Акција добровољног давања крви, којој се одазвало 54
ученика, одржана у просторијама школе.
14 и 15. X 2010. На градском такмичењу у кошарци, за девојчице,
гимназијска екипа освојила прво место. Најбоља играчица Маријана
Параментић IV-5. Вођа екипе Снежана Ђурђевић, професор физичког
васпитања.
21. X 2010. Наставничко веће. Извештаје са екскурзија четвртог и трећег
разреда ученика саопштили Славољуб Дукић и Драган Ђурђевић, вође пута.
21-23. X 2010. Директор школе Радиша Ковачевић присуствовао Заједници
гимназија. Тема сусрета - реформа гимназије.
22. X 2010. Ученици IV разреда боравили у Београду у оквиру стручне
екскурзије актива физике. Са професором физике Оливером Црнобрњом 60
ученика посетило Планетаријум и Астрономску опсерваторију на Звездари.
23. X 2010. Семинар „Ка савременој настави српског језика и
књижевности“ – предавачи: др Славко Петаковић: „Наставно тумачење
Петраркине поезије у основној и средњој школи“ и мр Милан Алексић;
„Интерпретација Андрићеве приповетке „Мост на Жепи“; разговор са
књижевником, Рајком Петровим Ногом одржан у Ваљевској гимназији у
организацији Друштва за српски језик и књижевност, Подружнице за
српски језик и књижевност Колубарског округа и Актива професора
српског језика и књижевности. Свечана сала.
28. X 2010. Посета професора Сајму књига у Београду и позоришној
представи „Чикаго“, која је играна на Сцени на Теразијама.
29. X 2010. Трибина „Сећања и присећања“ из серије „Ваљевски
гимназијалци - доктори наука“ посвећена др Радивоју Деспотовићу.
Учестовали: др Деспотовић, Слободан Милосављевић, разговор водио др
Војислав Андрић. Свечана сала.
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Трибина „Сећања и присећања“ др Радивоја Деспотовића


30. X 2010. Посета ученика Сајму књига и позоришним представама
„Судија“ и „Фигарова женидба“ са професорима Миленом Петровић и
Круном Глушац.

НОВЕМБАР 2010.
3-5. XI 2010. Испит за међународну диплому Гете института у Београду, који
је за наше ученике бесплатан, положили сви ученици који су се пријавили:
Софија Ћирић III-6 А1, Маја Дуброја III-6 А1, Данијела Илић III-6 А1,
Андријана Којић III-6 А1, Љубица Јанковић III-6 А1, Јована Ћебић III-6 А1,
Тијана Грубић III-6 А1, Тијана Стаменић III-6 А1, Петар Јевтић III-6 А1,
Александра Вујић III-6 А1, Јелена Ракић III-6 А1, Јана Марковић
Арсенијевић III-2 А1, Милица Јокић II-5 А1, Кристина Ивковић II-5 А1,
Софија Урошевић III-2 А2, Ивана Пантић IV-7 А2, Ивана Рафаиловић IV-2
А2, Марина Радојчић IV-2 А2, Анђелка Суботић IV-2 А2, Ана Томић IV-2
А2, Душан Пантић IV-2 А2, Ђорђе Ракић IV-2 А2, Емилија Поповић IV-4 Б1,
Марија Грбић IV-4 Б1.
 4. XI 2010. Наташа Кристић, историчар уметности, одржала предавање
„Ликовно поље фотографије“, полазницима Истраживачке станице
Петница.
 6. XI 2010. Семинар за професоре енглеског језика одржан у Београду.
Присуствовали: Анита Новосел и Александар Саботковски, професори
енглеског језика.
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6. XI 2010. Поводом 140 година школе одржана баскет лига, у којој су
учествовале све средње школе.

Турнир у баскету поводом Дана школе


10. XI 2010. Изложба посвећена животу и стваралаштву Слободана
Јовановића (1869-1958). Изложбу докумената, текстова, фотографија,
факсимила, отворила Олга Красић Марјановић у холу Гимназије.

Отварање изложбе посвећене Слободану Јовановићу

10. XI 2010. Предавање о Слободану Јовановићу, одржао др Јовица Тркуља,
аутор предговора за каталог изложбе. Свечана сала.
 10. XI 2010. Градско такмичење у малом фудбалу за дечаке, одржано у
Хали спортова. Наша екипа освојила треће место, а Филип Рајевац IV-7,
проглашен за најбољег фудбалера.
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10. XI 2010. Сања Малешевић III-1 и Јелена Вујић III-1 присуствовале
предавањима Регионалног центра за таленте у Лозници.
 11. XI 2010. Предавање: „Како читати у Србији“ одржао Сретен Угричић,
писац, управник Народне библиотеке Србије. Свечана сала.


Сретен Угричић, управник Народне библиотеке Србије


12. XI 2010. Трибина из серије „Ваљевски гимназијалци - доктори наука“.
Тема: „Светска економска криза у Србији“. Учествовали: Вида Џагић, др
Зоран Јеремић и др Војислав Андрић, разговарао Слободан Раковић,
новинар. Свечана сала.

Предавање др Зорана Јеремића
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12. XI 2010. Позоришна представа „Надежда“ поводом 140 година
Ваљевске гимназије и 95 година од смрти сликарке Надежде Петровић,

реализовала Нова сцена Драмског студија Ваљевске гимназије. Сценарио
Анђелка Видаковић-Цвркотић, режија Светлана Дракул и Анђелка
Видаковић-Цвркотић. Сцена Центра за културу.
 13 и 14. XI 2010. У оквиру пројекта МПРС и ДИЛС-а, програм
„Оснаживање школа за инклузивно образовање“ дводневној обуци
стручних тимова за инклузивно образовање „Инклузивно образовањестратегије и поступци прилагођавања наставе“ у Ваљеву присуствовали:
Весна Голубовић, Јасмина Момчиловић, Гордана Аврамовић и Ромина
Николић.
 15. XI 2010. Стручно предавање, из серије „Ваљевски гимназијалци доктори наука“, са темом „Неки аспекти глаголских времена у француском
и српском језику“. Предавање је одржао др Веран Станојевић, ванредни
професор Филолошког факултета у Београду, катедра за романистику.
Присуствовали су професори француског језика и ученици филолошких
одељења и друштвено језичког смера III и IV разреда. Медијатека.

Предавање др Верана Станојевића ваљевским гимназијалцима

15. XI 2010. Седница Наставничког већа.
 15, 16, 17 и 19. XI 2010. Представа „Кад дођеш у било који град“. Глумци:
Димитрије Илић II-7, Лука Милутиновић II-7, Душан Пантић IV-2, Никола
Петровић IV-2, Марко Илић IV-3, Страхиња Антонић IV-3, Иван Јелић IV-3,
Ристо Ристовски IV-4, Лазар Исидоровић IV-4, Дејана Ђуровић IV-4, Јелена
Несторовић IV-5, Никола Петровић IV-6, Тијана Теофиловић IV-6, Катарина
Марић IV-7, Сања Ђокић I-5, Иван Бобовац I-6, Љубица Штрбац I-7,
Катарина Веселиновић III-1, Наташа Станојковић III-1, Богдан Ђурић III-2,
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Богдан Ристић III-2, Јана Арсенијевић III-2, Давид Станковић III-4, Јована
Бранковић III-4, Ања Павловић III-5, Лука Јешић III-6. Режија Мирослав
Трифуновић. Центар за културу.
 16. XI 2010. Дебата: „Ултрадесничарске организације треба забранити“.
Свечана сала.
 17-20. XI 2010. Астрономска група Друштва истраживача „В. М. Манда“
организовала акцију „Леониди“. Учествовали: Борис Мајић II-1, Јелена
Прокић I-6, Ђорђе Ракић IV-2, Марина Радојичић IV-2, Урош Ракић IV-2,
Тамара Павловић III-3, Барбара Миловановић, III-6.
 19. XI 2010. Општи родитељски састанак за III разред. Предавање о
професионалној орјентацији, одржала Жаклина Ђурић, психолог.

др Александар Лома поново у својој школи

19. XI 2010. Трибина из серије „Ваљевски гимназијалци - доктори наука“,
посвећена професору др Александру Ломи. Учествовали: професор Лома,
др Војислав Андрић и Здравко Ранковић. Свечана сала.
 19. XI 2010. Прва реприза позоришне представе „Надежда“, сценарио Анђелка
Видаковић-Цвркотић, режија Светлана Дракул и Анђелка Видаковић-Цвркотић;
улоге: Јована Бранковић III-4, Емилија Поповић IV-4, Катарина Краљевић II-5,
Никола Петровић IV-6, Димитрије Илић II-7, Лазар Тешић IV-2, Мирослав
Младеновић II-7, Александар Лукић I-5, Вукашин Јанковић, IV-6, Ристо
Ристовски IV-4, Марко Јеремић II-7, Јована Симић III-3, Емилија Арсић III-3,
Кристина Лазић II-7, Марија Мештеровић I-2, Тијана Грбовић I-7, Марко Илић
IV-3, Оливер Станаревић III-3, Игор Јоцић IV-6, Филип Станковић, IV-6,
организација Марко Смоловић IV-6, Предраг Гајић IV-6; музика Неда Симић,
професор музичког васпитања; пратећа презентација и фотографије Наташа
Кристић, професор историје уметности, Урош Ракић IV-2, и Сања Глишић, III-5,
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светло: Никола Обреновић, III-5. Нова сцена Драмског студија Ваљевске
гимназије. Сала Центра за културу.

Предавање мр Виктора Савића









22. XI 2010. Предавање „Старословенски језик и његова српска редакцијасрпскословенски језик“, гостовао мр Виктор Савић, сарадник
Старословенског одсека Института за српски језик САНУ. Свечана сала.
23. XI 2010. Књижевно вече
Сузане
Орош,
која
се
представила књигом „Игра
ватром“. Учествовала ауторка и
сви професори немачког језика.
Вече
водила
професор
немачког
језика
Драгица
Грачанин. Свечана сала.
23. XI 2010. На данашњи дан
23. XI 1870. почела је да ради
Ваљевска гимназија. Директор
је упутио обавештење свим
ученицима школе и честитао
им 140 година постојања школе.
Књижевно вече Сузане Орош
23. XI 2010. Седница Савета родитеља.
24. XI 2010. Изложба слика са III ликовне колоније Ваљевске гимназије,
отворена у холу гимназије. Изложбу отворио мр Миломир Романовић, професор,
перформансом „Тајна вечера“. Слике су изложили: мр Миломир Романовић,
Константин Гушић, Влада Пантелић, Тијана Никитовић, Gael Rouh, Наталија
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Романовић, Жељко Виторовић, Миша Дудић, Снежана Торбица и Мирослав
Првуљ.
25. XI 2010. Семинар за професоре средњих школа са темом: „Прављење
наставних материјала и оснивање нових одељења за средње стручне школе“.
Учествовали: Бранислав Јовановић, професор хемије, Драган Ћурђевић,
професор физичког васпитања, Александар Саботковски, професор
енглеског језика, Јасмина Момчиловић, педагог; Економска школа.
25. XI 2010. Семинару МПРС „Развијање нових образовних профила“ у
Економској школи у Ваљеву присуствовали Бранислав Јовановић, Јасмина
Момчиловић, Александар Саботковски и Драган Ђурђевић.
25. XI 2010. Изложба фотографија „Фото-кино клуба“. Селектори изложбе
Мирослав Јеремић, фотограф и Наташа Кристић, професор, историчар
уметности. Клуб „Гимназијалац“.
26. XI 2010. Међуокружно такмичење у кошарци одржано у Старој Пазови.
Учествовали: Маријана Параментић IV-5, Тамара Глишић IV-5, Ивана
Лазаревић IV-6, Тијана Грујић III-6, Сања Глишић III-5, Јелена Вујић III-1,
Ивана Јелић III-2, Милица Танасковић I-3, Милица Јанковић I-2, Ана
Урошевић I-2, Мина Спремић I-2, Ана Мазић I-7. Вођа екипе Снежана
Ђурђевић, професор физичког васпитања.
26. XI 2010. Хуманитарни концерт „Неверних беба“. Вођа групе Милан
Ђурђевић и његов брат Владан, члан групе (бивши гимназијалци) поклонили
су својој школи, поводом њеног 140 јубилеја, концерт за памћење. Сав
приход са концерта поклоњен најсиромашнијим ученицима. Свечана сала.

Хуманитарни концерт „Неверних беба“
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27. XI 2010. Свечана седница Наставничког већа и Одбора за прославу 140
година Ваљевске гимназије. Хор Ваљевске гимназије извео химну
Ваљевске гинмазије. Текст: Матија Бећковић, музика: Људмила Бећковић,
диригент: Неда Симић. Филмска радионица Ваљевске гимназије - свечана
премијера филма „140 година Ваљевске гимназије“, сценарио и режија:
ученици Ваљевске гимназије; ментор: Петар Станојловић, филмски
редитељ. Рецитаторска секција: „Ваљево, стихом ваљано...“ Реч академика
Матије Бећковића, председника Одбора за прославу, градоначелника
Зорана Јаковљевића и директора Радише Ковачевића, који је уручио
захвалнице онима који су изванредним радом допринели остварењу
програма прославе 140 година Ваљевске гимназије: Матији Бећковићу,
Људмили Јанићијевић-Бећковић, Петру Станојловићу, Слободану ЈевтићуПулики, Милану Ђурђевићу, Душану Арсенићу, Војиславу Андрићу,
Ђорђу Станојевићу и редакцији јубиларног „Гимназијалца“. Сценарио и
режија Светлана Дракул. Свечана сала.

Свечана седница поводом Дана школе

27. XI 2010. Турнир у баскету (мешовите екипе) 2+2 и турнир у малом
фудбалу, одржани у сали наше школе поводом Дана Ваљевске гимназије.
 30. XI 2010. Из штампе изашао 85. број школског листа „Гимназијалац“,
који су, поводом јубилеја Гимназије уредили: Милена Милисављевић,
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Милена Петровић, професори српског језика и Бранко Вићентијевић,
Здравко Ранковић, Зоран Јоксимовић, новинари; технички уредник Јосип
Грачанин.
 30. XI 2010. Из штампе изашао 35. број часописа „Преводилачке свеске“.
Уредник Смиљана Милановић, професор енглеског језика.
 30. XI 2010. Први концерт у оквиру „Концертне сезоне Ваљево 2010/11.“
одржали Љубиша Јовановић, флаута и Александар Сердар, клавир. Свечана сала.

Потписивање протокола о сарадњи


30. XI 2010. Протокол о сарадњи Ваљевске гимназије са угледном
образовном установом Московски образовни центар 2006, потписали
директор Гимназије Радиша Ковачевић и Вера Алексејевна Иљухина,
директорка Московског образовног центра 2006. Протокол се односи на
унапређивање сарадње, која обухвата размену ученика и упознавање са
културом две пријатељске земље. Преводилац на српски и руски језик је
Маја Миливојевић.

ДЕЦЕМБАР 2010.
3. XII 2010. Наставничко веће. Усвајање плана уписа за 2011/2012. школску
годину.
 3. XII 2010. Трибина у оквиру серије „Ваљевски гимназијалци – доктори
наука“, гостовао др Панта Ковачевић, професор на Филозофском
факултету, одсек психологија. Разговарала Анђелка Видаковић-Цвркотић,
професор српског језика и књижевности. Свечана сала.
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Трибина др Панте Ковачевића












3. XII 2010. Пројекат Уније средњошколаца Србије. Ученици су
учествовали у волонтерском раду у различитим предузећима.
5. XII 2010. У Француском културном центру одржан семинар за професоре
француског језика који су укључени у пројекат „DELF“-ниво „Б1“. Осим
домаћих предавача, учествовала и професор из Безансона (Француска).
Семинару су присуствовале: Бранкица Перић и Биљана Маринковић,
професори француског и латинског језика.
5. XII 2010. Републичко такмичење у пливању одржано у Београду.
Учествовали Игор Вуковић III-3 и Марија Чанковић II-7.
6. XII 2010. Састанак Комисије за самовредновење рада школе.
7. XII 2010. Једнодневном семинару, менторској подршци у писању
пројеката у оквиру програма „Оснаживање школа за инклузивно
образовање“ присуствовали Јасмина Момчиловић, Гордана Аврамовић и
Драган Ђурђевић.
10. XII 2010. Промоција књиге „Животна стаза са препонама“ др Славка
Ранковића. Учествовали: аутор и Милорад Белић, професор. Свечана сала.
10. XII 2010. На литерарном конкурсу Лимске вечери учествовали Марко
Путниковић III-4, Сања Бошковић III-4, Вања Ђорђевић III-4 и Ана
Голубовић IV-4. Ана Голубовић освојила је треће место (ментор Сватлана
Дракул).
11. XII 2010. Састанак председника актива са директором у вези са
реализацијом додатних активности.
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11. XII 2010. Серија „Ваљевски гимназијалци – доктори наука“ посвећена
др Драгици Павловић-Бабић која је одржала предавање „Научи ме да
мислим, научи ме да учим“, квалитет образовања у Србији на основу PISA
истраживања, водитељ Војислав
Андрић. Свечана сала.
 16. XII 2010. Седница Школског
одбора.
 17. XII 2010. Душану Пантићу IV-2,
посвећена емисија ВТВ Ваљево
„Један дан са“, у којој су сем
Пантића учесвовали и ученици IV-2.
 22. XII 2010. Концерт посвећен
животу и делу Љубице Марић
„Тишина тмином о злату пева“.
Учествовали: Борислав Чичовачки,
музичар и писац, Јасмина Стојковић,
сопран, Милица Живанић флаута,
Станко Симић, клавир. Свечана сала.
др Драгица Павловић-Бабић
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22. XII 2010. На конкурсу часописа „Акт“ Љиљана Арсенијевић-Давидовић,
IV-7, добила је прву награду за причу „Освета крадљивице саксија“, друга
награда Марко Путниковић, III-4, Никола Тодоровић, I-6, добитник је треће
награде за причу „Бели предах“, а читали су их у Матичној библиотеци
„Љубомир Ненадовић“. Штампањем у часопису „АКТ“ су награђене и приче
Јоване Ђорђевић III-6, „Ти си крива а не ја“, Ђорђа Милинковића III-6,
„Клетва усуда“, и Јоване Станимировић, III-7.
24. XII 2010. Школско такмичење из математике. Учествовало 32 ученика.
24. XII 2010. Општинско такмичење у одбојци за девојчице. Екипа наше
школе заузела прво место. Вођа екипе Снежана Ђурђевић, професор
физичког васпитања.
28. XII 2010. Завршетак наставе у првом полугодишту.
28. XII 2010. Концерт Огњена Поповића, кларинет и Антонеле Гргин,
клавир. Свечана сала.
29. XII 2010. Драмски студио одиграо позоришну представу „Кад дођеш у
било који град“, редитеља Мирослава Трифуновића у извођењу ученика
Ваљевске гимназије у „Звездара театру“ у Београду.
29. XII 2010. Подела новогодишњих пакетића за децу запослених. Сала
Центра за културу.
30. XII 2010. Одељенска већа. Наставничко веће.
31. XII 2010 - 17. I 2011. Зимски распуст.

ЈАНУАР 2011.






















13. I 2011. Семинар за професоре математике у организацији Друштва
математичара „Архимедес“, похађали професори математике Милена
Пошарац, Иванка Томић и Предраг Јевтић.
15. I 2011. Стручни семинар у Београду похађале професори српског језика
Милена Милисављевић, Милена Петровић, Анђелка Видаковић- Цвркотић
и Вера Ваш.
15. I 2011. Учешће Николе Тодоровића, ученика I-6, на 8.
Интернационалном конкурсу за најкраћу причу као и конкурсу за награду
Златно слово; ученик је награђен штампањем приче у АКТ антологији
најкраће необјављене приче.
16. I 2011. Снежана Ђурђевић, професор физичког васпитања, вођа екипе у
малом фудбалу за дечаке, добила диплому за „изузетну борбеност, тимски
дух и фер-плеј“.
17. I 2011. Почетак II полугодишта.
18. I 2011. Седнице Наставничког већа; успех на крају II полугодишта
(извештај Гордане Аврамовић и Јасмине Момчиловић), усвајање пројекта о
инклузији који је одобрен тиму психолога наше школе (извештај Весне
Голубовић).
19. I 2011. Лазар Марковић I-7 јунак је Богојављенске пливачке трке за
Часни крст, која је организована на реци Градац. Победнику је крст уручио
епископ ваљевски господин Милутин. У конкуренцији 32 пливача Лазар
(који је и ватерполиста) први је допливао до циља и понео крст и част
најбољег у овој освећеној трци. Учествовали и Филип Филиповић III-1 и
Стефан Зимоњић III-3.
21. I 2011. Седница Школског одбора.
22. и 23. I 2011. Трећем семинару у оквиру пројекта МПРС и ДИЛС-а
„Оснаживање школа за инклузивно образовање“, дводневној обуци
„Инклузивно образовање – планирање и писање ИОП-а“, у Ваљеву
присуствовали: Весна Голубовић, Јасмина Момчиловић, Гордана
Аврамовић и Ненад Будимировић.
24. I 2011. Састанак синдиката. Прихваћен став Уније синдиката да се 28. I
2010. потпуно обустави рад, а ако се захтеви просветних радника не испуне
кренуће се са скраћењем часова на 30 минута (законско ограничење).
25. I 2011. Концерт Јована Богосављевића, виолина и Александра Сердара,
клавир, у оквиру „Концертне сезоне Ваљево 2010/11.“ одржан под
покровитељством града Ваљева. Свечана сала.
26. I 2011. Светосавска академија. О Светом Сави беседио јеромонах Доситеј
из манастира Хиландар. Музичко-сценски приказ „Одметања ваша замах су
нам крилни“ Драмског студија и рецитатора Ваљевске гимназије. Сценарио и
режија „Одметања ваша замах су нам крилни“ Анђелка Видаковић-Цвркотић
25

и Светлана Дракул професори српског језика и књижевности. Сценарио и
режија академије Светлана Дракул. Центар за културу.
 27. I 2011. Савиндан – школска слава. Резање славског колача. Одломак из
музичко-сценског приказа „Одметања ваша замах су нам крилни“.
Чинодејствовао Драган Алексић, протојереј ставрофор и ђакон Невен
Лукић. Сценарио и режија Светлана Дракул и Анђелка ВидаковићЦвркотић, професори српског језика и књижевности. Хор гимназије
отпевао светосавску химну, диригент Неда Симић. Свечана сала.

Музичко-сценски приказ „Одметања ваша замах су нам крилни“
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28. I 2011. Вече посвећено Љубици Ножици, професору српског језика и
књижевности (од 1950-1983. године у Ваљевској гимназији). Вече под називом
„Професору с љубављу“ обогатили су својим учешћем ученици: Сања Ђокић I5, Иван Бобовац I-6, Љубица Штрбац I-7, Катарина Веселиновић III-1, Лука
Јешић III-6, Богдан Ђурић III-2, Богдан Ристић III-2, Гаврило Поповић III-2,
Јана Маринковић-Арсенијевић III-2, Биљана Давидовић III-3, Јована
Бранковић III-4, Ања Павловић III-5, Димитрије Илић II-7, Душан Пантић IV-2,
Никола Петровић IV-2, Тијана Теофиловић IV-6, Марко Илић IV-3, Страхиња
Антонић IV-3, Иван Јелић IV-3, Ристо Ристовски IV-4, Лазар Исидоровић IV-4,
Дејана Ђуровић IV-4, Јелена Несторовић IV-5, Катарина Марић IV-7, Никола
Петровић IV-6. Награда за животно дело због изванредног доприноса
наставним, ваннаставним и културним активностима ваљевске гимназије у
периоду од 1956. до 1983. године додељена је Љубици Ножици, професору
српског језика и књижевности.

„Професору с љубављу“, вече посвећено Љубици Ножици

28. I 2011. Потпуна обустава рада. Нерадни дан за све школе организоване
у синдикате на нивоу Републике, јер услови које су просветари поставили
Министарство није испунило.
 31. I – 4. II 2011. Нерадни дани због штрајка.


ФЕБРУАР 2011.


1. II 2011. Књижевно вече из серије „Књижевни лауреати“ посвећено
Гордани Ћирјанић, добитници Нинове награде за најбољи роман у 2010. О
награђеном роману „Оно што одувек желиш“, говорила ауторка и Милета
Ивков Аћимовић. Свечана сала.

Гордани Ћирјанић, добитници Нинове награде
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7. II 2011. Састанак синдиката; договор о начину рада после одлуке Уније
синдиката да се са штрајком настави, јер преговори нису донели очекиване
резултате.
11. II 2011. Предавање „Ваљевска школа фотографија“ Здравка Ранковића.
Изложба „Фотографије“ Владимира Пецикозе у холу школе. На отварању
говорила Наташа Кристић, професор историје уметности.
12. II 2011. Општинско такмичење из физике одржано у Ваљевској гимназији.
17. II 2011. Промоција часописа „Логос“ у циклусу „Православље и млади“,
коју је организовала Канцеларија за веронауку црквене општине Ваљево.
Свечана сала.
17. II 2011. Школско такмичење из енглеског језика.
17. и 18. II 2011. Огледни час српског језика и књижевности. Јавни наступ у
реализацији одељења IV-2, професора Круне Глушац и психолога Гордане
Аврамовић.
18. II 2011. Школско такмичење из немачког и француског језика.
19. II 2011. Први пут у Ваљеву и Региону одржан је Међународно признат
испит DELF (нивои А1 и А2). Учествовало је 24 ученика наше школе и сви
су успешно положили испит. Испитивачи су били чланови комисије: две
професора француског језика Француског културног центра из Београда и
професори француског језика Биљана Маринковић, Бранкица Перић,
Радмила Ђурашиновић (ОШ „Милован Глишић“).
19. II 2011. Окружно такмичење из математике одржано у Ваљевској
гимназији. На републичко такмичење су се пласирали: Копривица Давид I-1,
Ашковић Јована I-1, Прлић Растко I-1, Живановић Ђорђе II-1, Малешевић
Сања III-1, Јездић Ивана I-2, Гајић Марија II-2, Тодоровић Љиљана II-2,
Јелић Ивана III-2, Милев Никола III-3 и Стојановић Саша IV-3.
19. II 2011. Посета ученика филмским пројекцијама „Хари Потер“ и
„Гуливерова путовања“ у Београду са професором Миленом Петровић.
21. II 2011. Међународни дан матерњег језика у школи обележен
презентацијом истраживачког рада из лексикологије Ане Голубовић IV-4, а
резултате анкете тима ученика трећег разреда, чланова лингвистичке
секције представила је Невена Драгишић, III-3. Програм, са ученицима,
припремила Милена Петровић, професор српског језика и књижевности, а
пратили су га ученици и професори матерњег језика из градских средњих и
основних школа. Свечана сала.
22. II 2011. Концерт Марка Јосифоског (виолина) и Зарифе Али-Заде (клавир),
у оквиру циклуса „Концертна сезона Ваљево 2010/11.“. Свечана сала.
23. II 2011. Концерт Мине Радић (флаута), гост концерта Андријана Божић.
Свечана сала.
24. II 2011. Седница Школског одбора на којој је разматран и усвојен
Извештај о материјално-финансијском пословању школе у 2010. години.

28. II 2011. Школско такмичење у рецитовању одржано у свечаној сали.
Учествовало 12 ученика свих разреда. Жири су чиниле: Драгица Хаџић
професор српског језика у пензији, председник, Зорица Алексић, професор
српског језика Медицинске школе и Милена Петровић, професор српског
језика и књижевности у Гимназији и Пољопривредној школи.
 28. II 2011. Школско такмичење из историје.


МАРТ 2011.
















2. III 2011. Међуокружно такмичење у одбојци за девојчице, одржано у
Сремској Митровици. Наша екипа освојила 4. место. Екипу водила
Снежана Ђурђевић, професор физичког васпитања.
4. III 2011. У оквиру серијала „Ваљевски гимназијалци - доктори наука“,
гостовао др Мирослав Перишић, директор Архива Србије. Разговор водио
др Војислав Андрић. Свечана сала.
4. III 2011. Школско такмичење из српског језика и језичке културе,
учествовало 98 ученика.
5. III 2011. Окружно такмичење из програмирања. Наша школа била
домаћин ученицима из Математичке гимназије и Гимназије из Новог Сада,
Ниша и Крагујевца, који се тренутно налазе на семинарима у Петници.
Такмичари Ваљевске гимназије су: Ђорђе Живановић II-1, Борис Мајић II-1,
Никола Трифуновић II-1, Сања Малешевић III-1 и Ђорђе Ракић IV-2.
5. III 2011. Окружно такмичење из страних језика.
8. III 2011. Поводом Међународног празника Дана жена 8. марта, синдикат
женама уручио поклон честитке.
8. III - 8. IV 2011. Систематски лекарски преглед за ученике I и III разреда.
9. III 2011. Дебатни клуб и Ђачки парламент организовали дебату родитеља,
професора и ученика. Тема дебате: „Часови треба да трају 30 минута“.
11-13. III 2011. У Ковачици одржана Конференција посвећена едукацији
професора немачког језика за диплому на немачком језику - DSD-први
модул. Семинар је интернационалног карактера (предавачи и ментори су из
Немачке) намењен професорима 15 српских гимназија и из других
институција – укупно 32 учесника. Овај испит је у зачетку, а заживео је већ
у 60 земаља. Семинару присуствовала Драгица Грачанин, професор
немачког језика.
12. III 2011. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
одржано у Медицинској школи.
12. III 2011. Окружно такмичење из физике одржано у Ваљевској
гимназији.
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15. III 2011. Представљена књига „Госпођа Олга“ Радована Белог
Марковића. О књизи говорили професор др Радивоје Микић и Радован
Бели Марковић, водитељ Бранко Лукић, текстове читала Радмила
Новаковић, спикер.

Промоција књиге „Госпођа Олга“ Радована Белог Марковића
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15. III 2011. Наставничко веће. Информација директора члановима
колектива да ће потписати решења запосленима о умањењу новчаних
зарада због, најпре потпуне обуставе рада, а потом законског штрајка који
допушта скраћења часова са 45 на 30 минута.
16. III 2011. Састанак синдиката.
18. III 2011. Ученици у Југословенском драмском позоришту у Београду
гледали представу „Млетачки трговац“ са професорима Вером Ваш и
Миленом Петровић.
19. III 2011. У оквиру Свечане академије, поводом Дана града Ваљева,
успешно су учествовали наши ученици са одломком представе „Кад дођеш
у било који град“, чланови хора, а за литерарно стваралаштво, на конкурсу
„Ваљево песмом ваљано“, награђени су: Јелисавета Новаковић I-4, прва
награда за есеј (ментор Вера Ваш) а Никола Тодоровић I-6, друга награда за
песму (ментор Милена Петровић).
19. III 2011. Државно такмичење из математике одржано у Нишу. Пласман
је имало 10 ученика. А категорија: Ашковић Јована I-1, Прлић Растко I-1,
Копривица Давид I-1, Живановић Ђорђе II-1 (овојио II награду),
Малешевић Сања III-1. Б категорија: Јездић Ивана I-2, Гајић Марија II-2,
Тодоровић Љиљана II-2, Јелић Ивана III-2 и Стојановић Саша IV-3. Са
ученицима на такмичење су ишли професори математике Иванка Томић и
Предраг Јевтић.

23. III 2011. Предавање „Нове образовне технологије“ одржао др Драган
Домазет, декан Метрополитен факултета из Београда. Медијатор Никола
Божић. Свечана сала.
 23. III 2011. У Центру за стручно усавршавање професора у Шапцу,
професори немачког језика Драгица Грачанин, Ивана Тешић, Катарина
Мирковић и француског језика Биљана Танасијевић-Вуксановић и Биљана
Маринковић присуствовале су презентацији нових уџбеника за гимназије и
средње стручне школе, које је акредитовало Министарство просвете.
 24. III 2011. Промоција часописа „Српско-руски глас“ у издању
Канцеларије за веронауку и Српско-руског друштва Ваљево. Свечана сала.
 24. III 2011. Промоција Монографије Драгана С. В. Бабића „Дијалози о
Воји Брајовићу“ уз учешће драмског уметника Војислава Брајовића и
аутора. Водитељ Мирослав Трифуновић, редитељ. Свечана сала.


Драмски уметник Војислав Брајовић са ученицима наше школе

24. III 2011. Састанак синдиката.
25. III 2011. Обустава рада. Уместо реализације наставе просветни радници
су отишли на митинг у Београд. Позив за штрајк и протест потписали су
сви синдикати.
 25. III 2011. Конгрес професора француског језика, коме су присуствовале
професори француског језика Биљана Танасијевић-Вуксановић, Биљана
Маринковић и Бранкица Перић, одржан на Филолошком факултету у
Београду. Први Међународни конгрес на овим просторима за професоре, у
организацији Удружења професора француског језика и Министарства
просвете, реализују се од стране еминентних страних лингвиста, а
професори добијају сертификате о стручном усавршавању.
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26 и 27. III 2011. Подружница за српски језик и књижевност организовала
семинар „Развијање мотивације код ученика за успешније учење“ предавач др Душко Бабић који је са Оливером Ћалдовић, аутор овог
акредитованог семинара. Реализатори др Душко Бабић, директор у
Филолошкој гимназији, Ђина Ђелмаш, професор књижевности у Гимназији
у Лазаревцу и Асканије Тимотић, психолог у Филолошкој гимназији.
26. III 2011. Предавање о „Најсилнијој љубавној песми српске
књижевности“ одржао др Душко Бабић, директор Филолошке гимназије у
Београду. Олга Митровић IV-6, на литерарном конкурсу фонда „Лаза
Костић“ добила је трећу награду. Посетиоци су чули награђени есеј. Ово
књижевно вече је организовала Подружница за српски језик и књижевност
Колубарског округа. Свечана сала.
28. III 2011. Састанак синдиката. Потпуна обустава рада и данас настављена.
28. III 2011. Међуопштинско такмичење из биологије одржано у Шапцу.
28. III 2011. Изложба фотографија „Иво Андрић - писац или дипломата“,
поводом 50 година додељивања Нобелове награде писцу. Предавање о Иви
Андрићу одржао Михајло Пантић, професор Филолошког факултета у
Београду. Свечана сала.
29. III 2011. Штрајк у законском оквиру. Часови трају 30 минута.
30. III 2011. Општинско такмичење у рецитовању одржано у Центру за
културу. Учествовали Марија Арсић I-6, Иван Бобовац I-6, Јована Бранковић
III-4, Стефан Јаковљевић III-7, Јана Маринковић-Арсенијевић III-2, Владислава
Милић III-6, Јелена Петровић III-7, Никола Петровић IV-6, Јеленa Несторовић
IV-5, Јелена Јеремић I-7, Александар Лукић I-5 и Душан Мијаиловић IV-3.

АПРИЛ 2011.
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5. IV 2011. Изведена позоришна представа „Надежда“ Нове сцене Драмског
студија Ваљевске гимназије. Центар за културу.
5. IV 2011. Седница Ђачког парламента.
6. IV 2011. Милена Петровић, професор српског језика и књижевности,
добила акредитацију за реализовање семинара „Испитивање и
унапређивање умећа у решавању тестова“. То омогућује одржавање
семинара у свим школама (и основним и средњим) Србије за све
професионалне структуре: професоре, наставнике, учитеље, педагоге,
психологе у школској 2011/2012. години.
7. IV 2011. Седница Наставничког већа.
8. IV 2011. Наставља се полагање испита А1 (ФИТ1). То је почетни ниво од
6 могућих. Пошто је велико интересовање за овакво напредовање у учењу
немачког језика, уместо на Гете институту у Београду, биће одржано у
Ваљевској гимназији.
8. IV 2011. Представа „Надежда“ Нове сцене Драмског студија Ваљевске
гимназије на 15. позоришним сусретима ученика гимназија Србије у

Крагујевцу добила је Специјалну награду за јединствен позоришни израз, а
Јована Бранковић III-4, награђена је за најбољу главну женску улогу.

Нова сцена Драмског студија, представа „Надежда“








9. IV 2011. Републичко такмичење из страних језика одржано у Горњем
Милановцу. Иван Јелић IV-3 освојио друго место и другу награду.
9. IV 2011. Републичко такмичење из физике одржано у Београду.
Учествовали Копривица Давид I-1 (друга награда), Вујић Јелена III-1
(похвала), Малешевић Сања III-1 и Крстивојевић Ђорђе IV-3. Са ученицима
путовала Оливера Црнобрња, професор физике.
9. IV 2011. Директор је изложио упутство за надокнаду времена
редукованог у време штрајка када је час трајао 30 минута.
9. IV 2011. Семинар за класичне филологе одржан на Филозофском (први
дан) и Филолошком факултету (други дан). Учествовале професори
латинског језика Биљана Танасијевић-Вуксановић и Мирјана Ракић.
Семинар је акредитован од стране Министарства просвете.
9. IV 2011. Ученици посетили Српско народно позориште у Новом Саду и
гледали представу „Ујеж“ са професорима Миленом Милисављевић и
Миленом Петровић. Представа је рађена по тексту Бранислава Нушића у
којој једну од улога игра и бивша ученица Ваљевске гимназије Милица
Јаневска.
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11. IV 2011. У Крагујевцу Јовани Бранковић III-4, додељена прва награда за
главну женску улогу у представи „Надежда“.

Награђена Јована Бранковић
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11. IV 2011. Презентација ВИПОС-а Високе пословне школе струковних
студија за матуранте, одржана у Свечаној сали.
12. IV 2011. Гордана Аврамовић, психолог и Маријана Будимировић,
професор информатике, присуствовале семинару обуке за школске
сараднике из „PISA“ истраживања.
12. IV 2011. На свечаности поводом Дана Мегатренда у уметничком
програму учествовали су рецитатори Стефан Јаковљевић III-7 и Димитрије
Илић II-7. Ученике припремила професор српског језика Светлана Дракул.
13. IV 2011. Заједнички родитељски састанак за II разред са темом
„Поремећај исхране у адолесценцији“. Предавачи Јасмина Лукић, лекар и
Гордана Аврамовић, психолог.
14. IV 2011. Трибина „Подводна и хипербарична медицина – шта је то?“
учествовао професор др Страцимир Гошовић, водитељ др Војислав
Андрић. Свечана сала.
14. IV 2011. Окружна смотра рецитатора: Јована Бранковић III-4, прво
место, Марија Арсић I-6, друго место, Владислава Милић III-6, треће место,
Иван Бобовац I-6, четврто место, Никола Петровић IV-6, шесто место.






















Учествовали су и Јелена Петровић III-7 и Стефан Јаковљевић III-7.
Ментори: Светлана Дракул и Вера Ваш.
15. IV 2011. Предавање „Примена полимерних биоматеријала у
биомедицинске сврхе“ одржала др Симонида Томић, професор
Технолошког факултета у Београду. Након предавања одржана
презентација овог факултета. Свечана сала.
15. IV 2011. У оквиру серијала „Ваљевски гимназијалци - доктори наука“
одржана трибина посвећена др Миодрагу Ломи. Учествовали др Миодраг
Лома и др Војислав Андрић. Свечана сала.
15. IV 2011. Споменка Нешковић, професор енглеског језика, са ученицама
Љиљом Караџић III-4 и Сањом Бошковић III-4, учествовала у раду
Преводилачке колоније која је одржана у Филолошкој гимназији у
Сремским Карловцима.
16. IV 2011. Окружно такмичење из хемије одржано у Пољопривредној
школи, Ваљево. На републичко такмичење су се пласирали Давид
Копривица I-1 (прво место), Никола Трифуновић II-1 (треће место) и Ђорђе
Крстивојевић IV-3 (треће место). Са ученицима такмичењу присуствовао
Бранислав Јовановић, професор хемије.
16. IV 2011. Наташа Кристић, историчар уметности, отворила изложбу слика
Славка Крунића, академског сликара из Београда. Моредна галерија у Ваљеву.
17. IV 2011. Окружно такмичење из српског језика одржано у Медицинској
школи, Ваљево.
17. IV 2011. Концерт духовне музике „У сусрет Васкрсу 2011. године“
традиционално се одржава на Цвети, у организацији Црквене општине
Ваљево. У хору као стални члан пева Јасмина Радић, професор енглеског
језика. Центар за културу.
19. IV 2011. У серији „50 најзанимљивијих ваљевских предавања“ мр
Миломир Романовић, професор ликовне културе, академски сликар
говорио на тему „Авангарда и друштво: свет између лажи и истине“.
Читаоница Матичне библиотеке. Уредник Остоја Продановић.
19. IV 2011. Акција добровољног давања крви за пунолетне ученике.
19. IV 2011. Општинско такмичење у рукомету за девојчице. Наша екипа
освојила прво место.
20. IV 2011. Доцент др Јелена Ђорђевић-Булатовић одржала семинар за
четири одељења IV разреда. „Менаџмент – развој каријере и пословних
вештина“.
21. IV 2011. Школу посетио Бруно Боаје, аташе за сарадњу за француски
језик Француске амбасаде у Београду.
22. IV 2011. Пролећни - ускршњи распуст.
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23. IV 2011. На републичком литерарном конкурсу „Косово и Метохија је
душа Србије“ учествовали су Марко Милошевић III-7, Никола Тодоровић I-6,
Јована Бркић I-7 и Олга Митровић IV-6 (награђена семинаром на Копаонику).
 23. IV 2011. На републичком конкурсу „Дани ћирилице“ у Баваништу
учествовали су Александар Петарић III-2, Невена Цветковић III-3, Ивана
Грбовић III-3, Немања Цветановић I-5, Вера Крсмановић I-5 и Никола
Тодоровић I-6.
 26. IV 2011. Концертом Александра Сердара, клавир, завршена је
овогодишња концертна сезона озбиљне музике. Свечана сала.


Концерт Александра Сердара


28. IV 2011. Трибина „Улога цркве у друштву“ у оквиру циклуса предавања
„Православље и млади“. Свечана сала.

МАЈ 2011.
4. V 2011. Дан сећања - посвећен Миленку Павловићу, пилоту, који је
погинуо на данашњи дан 1999. У програму обележавања – учествовао хор
Ваљевске гиманзије и рецитатори Никола Петровић IV-6, Јелена Петровић
III-7 и Душан Мијаиловић IV-3. Ученике припремила професор српског
језика Светлана Дракул.
 6. V 2011. На републичком литерарном конкурсу „Андрићу с
поштовањем“, који је расписао Музеј града Београда, Ђорђе Милинковић
III-6, награђен je другом наградом.
 7. V 2011. У Регионалном центру за таленте у Лозници одржана Смотра
Научног стваралаштва за младе. Учесници смотре Растко Прлић I-1,
енглески језик; Душан Мартиновић I-1, енглески језик; Милица
Цветиновић II-7, енглески језик; Марко Путниковић III-4, енглески језик;
Јелена Вујић III-1, физика. На републичко такмичење су се пласирали
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Марко Путниковић III-4 (енглески језик) и Јелена Вујић III-1 (физика)
Ученике водила Татјана Маринковић, професор енглеског језика.
 7. V 2011. Седница Наставничког већа.
 10. V 2011. Промоција књиге „Ваљевска села“ мр Јованке Божић и матураната
Ваљевске гимназије школске 2009/2010. и 2010/11. године. Гост др Милован
Митровић, професор социологије на Правном факултету Универзитета у
Београду. Учествовали: професор мр Јованка Божић, матуранти Јелена
Несторовић IV-5, Невена Ликић IV-4, Емилија Поповић IV-4, Никола
Петровић IV-6 и женска вокална група КУД „Крушик“. Изложба фотографија
у свечаној сали (које су изложили матуранти, аутори текстова о ваљевским
селима) пратила је промоцију књиге „Ваљевска села“. Свечана сала Гимназије.

Промоција књиге „Ваљевска села“ мр Јованке Божић

10. V 2011. Реализовано пробно PISA тестирање у организацији Института
за психологију и OECD-а,
за процену математичке
писмености ученика I
разреда и једног ученика II
разреда.
 10. V 2011. Предавање
Милана
Совиља,
докторанта
Карловог
Универзитета у Прагу,
бившег ученика школе, о
могућностима студирања на
универзитетима у Чешкој.


Пробно PISA тестирање наших ученика
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11. V 2011. Седница Наставничког већа.
11. V 2011. Ваљевски салон фотографије „Живот 2011“. Милица
Танасковић I-2, члан фото секције, добила похвалу за колекцију
фотографија.
 12. V 2011. Aлександар Никићевић III-5, присуствовао свечаном пријему
поводом добијања прве награде на Међународном такмичењу фотографа у
Математичкој гимназији у Београду.
 13. V 2011. Распевана гимназија – колаж вокалних и инструменталних
извођења домаћих и страних композиција од стране наших ученика. Сем
соло наступа учествовале су и две музичке групе.



Распевани гимназијалци

14. V 2011. На републичком такмичењу из историје, одржаном у Врњачкој
Бањи, Пантелић Александар II-4, заузео треће место, а Ненад Пиргић II-6,
пето место. Ученике водила Снежана Урошевић, професор историје.
 14. V 2011. У креирању фото изложбе (штанда) у „Ноћи музеја“
учествовали Урош Танасковић II-2, Александра Пантелић II-2, Сања
Глишић III-5, Ивана Јаковљевић III-5, Растко Ђурашиновић II-5, Борис
Јовановић III-5, Александар Никићевић III-5, Јована Ђорђевић III-6, Сања
Бошковић III-4, Ана Милинковић II-5; ментор Наташа Кристић, професор
историје уметности.
 14. V 2011. Из штампе изашао 40. број школског часописа „Физика и
техника“, који је уредио Предраг Стојаковић, професор физике.


38



















14. V 2011. Наставна субота – распоред од петка.
15. V 2011. Републичко такмичење из латинског језика. Учествовали Ивана
Јездић I-2, Никола Тодоровић I-6, Јелисавета Новаковић I-4, Жељка
Ранковић I-4, Тијана Ђермановић II-5, Данијела Томић II-5, Љиља Караџић
III-4, Марко Путниковић III-4 и Јелена Марковић IV-4. Такмичење одржано
у Београду. Са ученицима такмичењу присуствовала Биљана ТанасијевићВуксановић и Мира Ракић, професори латинског језика.
15. V 2011. Промоција књиге песама Јелене Бркић ученице II разреда
Филолошке гиманазије у Београду, прошлогодишње победнице Поетског
конкурса „Десанка Максимовић“. О књизи говорио Петар Пајић, стихове
читала Јелена Бркић.
15. V 2011. Представљање финалиста XIX Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“: Бојана Бумбић, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;
Ана Голубовић, Ваљевска гимназија, Ваљево; Зорана Живановић,
Филолошка гимназија, Београд; Предраг Обрадовић, Математичка
гимназија, Београд; Милица Петровић, гимназија „Вук Караџић“, Лозница;
Дуња Радонић, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Никола
Тодоровић, Ваљевска гимназија, Ваљево; Шапоњић Вук, Прехрамбеноугоститељска школа, Чачак. О конкурсу говорили професор Славољуб
Дукић и Петар Пајић, песник. Програм водила Биљана Ерчић, професор
српског језика. Најава финалиста: Јована Бранковић, III-4 и Невена Стојнић
II-4. Свечана сала.
16. V 2011. Захваљујући донацији Актив професора српског језика
обезбедио одлазак у позориште најбољим такмичарима из српског језика и
језичке културе. Ученици гледали у Позоришту на Теразијама представу
„Маратонци трче почасни круг“.
17. V 2011. Седница Савета родитеља.
17. V 2011. Презентација рада филозофске секције кроз отворен рад
ученика IV разреда на тему „Фридрих Ниче - иморализам“. Секцијом
руководи професор филозофије Ромина Николић. Свечана сала.
18-25. V 2011. Директор школе Радиша Ковачевић боравио у Москви у
посети угледном Московском образовном центру 2006, као члан градске
делегације, у којој су још били Зорица Марковић и Маја Миливојевић,
преводилац, професор руског језика. За време боравка делегација се
упознала са руским образовним системом, културним институцијама и
водила разговоре којима се отварају перспективе даље сарадње.
19. V 2011. Изложбу Предрага Благојевића отворио мр Миломир
Романовић, сликар. Изложба вајарских дела - уметничких студија др
Предрага Благојевића, вајара, постављена је 15 дана. Предговор за каталог
Марка Томић-Ђурић, историчар уметности. Хол Ваљевске гимназије.
20. V 2011. Додели награда за кратку причу „Вуково звоно“ у организацији
Вукове задужбине и лозничке гимназије присуствовале су добитница прве
награде за најбољу кратку причу Јована Ђорђевић III-6 и професор српског
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језика, ментор Милена Милисављевић. Свечаност је одржана у Гимназији
„Вук Караџић“ у Лозници. Учесници конкурса су и Ана Голубовић IV-4,
Марија Влајковић IV-4, Љиљана Арсенијевић Давидовић IV-7, Марко
Путниковић III-4, Јована Станимировић III-7, Александар Петарић III-2,
Никола Тодоровић I-6, Јелена Живковић III-4 и Анка Цвејић III-7.
Ваљевска гимназија похваљена као школа из које је стигло највише радова.
 20. и 21. V 2011. Семинар „Мотивација за учење и психолошки принципи
учења“ одржан у Ваљевској гимназији. Присуствовало 25 професора наше
школе: Светлана Дракул, Милена Петровић, Јованка Божић, Вера Ваш,
Нада Ћировић, Марина Марковић, Владимир Радовић, Јелена Деспотовић,
Татјана Маринковић, Снежана Урошевић, Мирјана Ракић, Смиљана
Милановић, Ивана Тешић, Биљана Маринковић, Александар Саботковски,
Круна Глушац, Предраг Јевтић, Бранка Јевтић-Стојановић, Драгица
Грачанин, Лазар Ненадовић, Невен Лукић, Споменка Нешковић, Катарина
Мирковић, Миладинка Перишић и Севић Александар.

Професори на семинару

20. и 21. V 2011. Семинар „Инклузивно образовање – стратегије и поступци
прилагођавања наставе“ одржан у Ваљевској гимназији присуствовао 21
професор наше школе: Биљана Ерчић, Светлана Дашковић-Миловановић,
Предраг Стојаковић, Милена Пошарац, Иванка Томић, Мирослава
Пантовић, Оливера Црнобрња, Биљана Танасијевић-Вуксановић, Верица
Миловановић-Аврамовић, Снежана Ђурђевић, Анита Новосел, Александра
Јевтић, Бранкица Перић, Маријана Будимировић, Дијана Јеринић, Милорад
Белић, Миладин Вељовић, Нада Нешковић и Јасмина Радић.
 21. V 2011. На такмичењу из математике, „Архимедес“ учествовали Растко
Прлић I-1, похвала; Ђорђе Живановић II-1, трећа награда; Сања Малешевић
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III-1, прва награда; Мина Прокић IV-1. Екипно гиманазија је добила другу
награду. Са ученицима такмичењу присуствовала Светлана Николић,
професор математикe.
21. V 2011. Републичко такмичење из хемије одржано у Нишу. Учествовали
Давид Копривица I-1, друга награда; Никола Трифуновић II-1 и Ђорђе
Крстивојевић IV-3. Са ученицима такмичењу присуствовао Момир
Станојевић, професор хемије.
21. V 2011. Драгица Грачанин, професор немачког језика, као добитник
PASCH-стипендије Гете института, боравила у Минхену и похађала
двонедељни семинар у оквиру стручног усавршавања.
22. V. 2011. Четвртом семинару, једнодневној обуци, у оквиру пројекта
МПРС и ДИЛС-а „Оснаживање школа за инклузивно образовање“
„Евалуација урађених ИОП-а“ у Ваљеву присуствовали: Весна Голубовић,
Јасмина Момчиловић, Гордана Аврамовић, Ненад Будимировић, Ромина
Николић и Драган Ђурђевић.
22. V 2011. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе.
Јована Ашковић I-1, (ментор Светлана Дракул)-прво место; Милица Сарић
I-1, (ментор Светлана Дракул)-треће место; Стефан Степановић II-6,
(ментор Круна Глушац)-прво место; Јелисавета Симић II-7, (ментор
Анђелка Видаковић-Цвркотић)-треће место. Такмичење је одржано у
Тршићу. Са ученицима такмичењу присуствовале професори Биљана
Ерчић, Милена Петровић и Вера Ваш.
25. V 2011. Приредба на страним језицима, коју је припремио актив
професора страних језика. Свечана сала.
25. V 2011. Изложбу фотографија Миливоја Милинковића „Из архиве
Ваљевске гимназије“, отворила Наташа Кристић, професор историје
уметности и Бранко Лукић, драматург. Клуб „Гимназијалац“.
26. V 2011. Промоција књиге „Чувари класичне музике“ Радослава
Здравковића Прше и часописа „Музика класика“, музиколога и новинара
Радио Београда Александре Паладин. О књизи говорили Раденка
Филиповић и аутор. Свечана сала.
27. V 2011. Промоција књиге „Неки аспекти Фројдовог учења“ др Добросава
Бобе Стојнића. Водитељ Светлана Јевтић-Петронић. Свечана сала.
27. V 2011. Завршетак школске године за матуранте. Последњи школски час.
28. V 2011. Испит за сертификат А2, из немачког језика, полагало 40
ученика свих разреда, одржан у просторијама школе.
28. V 2011. Одељенска већа четвртог разреда. Наставничко веће.
28. V 2011. Манифестација Дани словенске писмености, одржана на Тргу
Живојина Мишића. Учествовали наши рецитатори Катарина Веселиновић
III-1, Иван Бобовац I-6, Стефан Јаковљевић III-7, Јелена Петровић III-7,
Јелена Јеремић I-7, Никола Петровић III-7 и Никола Тодоровић I-6 са
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есејом „О ћирилици“. Ментор Светлана Дракул, професор српског језика и
књижевности.
28. V 2011. На Међународном фестивалу поезије у Ваљеву своје стихове
говорили Марко Путниковић III-4 и Никола Тодоровић I-6.
28. V 2011. Обележено 25 и 35 година матуре.
29. V 2011. У градској библиотеци стихове савремених песника говорили
Марија Арсић I-6, Јелена Јеремић I-7 и Александар Лукић I-5.
30. V 2011. Подела сведочанстава матурантима. Пријављивање матурских
радова.
30. V 2011. Др Војислав Андрић добио награду „Стојан Новаковић“ за
уџбеничке комплете математика за 5, 6, 7 и 8. разред.
31. V 2011. Матурски писмени задатак из српског језика.
31. V 2011. Концерт „Посвета Василију Мокрањцу“ одржао Душан
Трбојевић, клавир. Свечана сала.
31. V 2011. Предавање „Истинити и лажни сјај награде данас“ одржала мр
Јованка Божић, професор социологије, у оквиру серије „50
најзанимљивијих ваљевских предавања“, коју је организовао Културни
клуб завичајног одељења Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ и ИД
„Колубара“ Ваљево. У перформансу „30 ваљевских гимназијалаца на небу
изнад Ваљева“ учествовали матуранти, аутори текстова о селима ваљевског
краја објављених у књизи „Ваљевска села“ Јованке Божић. Програм водио
Остоја Продановић, уредник серије. Читаоница библотеке.

ЈУН 2011.
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1. VI 2011. На литерарном конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“
учествовали Ђорђе Милинковић III-6, Марко Путниковић III-4, Јована
Ђорђевић III-6, Марија Глишић I-5 и Валентина Стевановић I-5.
1-20. VI 2011. Ученице Милица Шујдовић III-7 и Кристина Живановић II-6,
са професором немачког језика Катарином Мирковић и групом ученика
свих ваљевских средњих школа и професором Техничке школе Душицом
Рајевац, боравиле у немачком граду Пфафенхофену. Посетили су средње
школе, културне институције, градове Минхен, Дрезден, настављајући
традицију сарадње коју, од 2000. године негује Српско - немачко друштво
„Пријатељство са Ваљевом“.
2. VI 2011. На литерарном конкурсу Карловачке гимназије за најбољу
кратку причу са елементима епске фантастике учествовали су Марко
Путниковић III-4, Никола Тодоровић I-6, Ђорђе Живановић III-7, Христина
Јаковљевић III-5, Нађа Јовановић I-3, Александра Петарић III-2 и Стефан
Јаковљевић II-1.
2. VI 2011. Матурски писмени из енглеског језика и математике.
3-10. VI 2011. Одбрана матурских радова.

4. VI 2011. Спортски дан у СРЦ Петница.
 4. VI 2011. Обележено 30 година матуре.
 4. VI 2011. На републичкој смотри научно - истраживачких радова у
Београду учествовали Јелена Вујић III-1, (физика) – треће место и Марко
Путниковић III-4, (енглески језик).
 6. VI 2011. Предавање гинеколога др Милана Мирковића, посвећено
контрацепцији одржано за ученике у Свечаној сали.
 7. VI 2011. Позоришна представа „Живот у тесним ципелама“, по тексту
Душана Ковачевића и режији Мирослава Трифуновића, одиграна за
ученике наше школе у сали Центра за културу.
 9. VI 2011. Седница Наставничког већа.
 10. VI 2011 Завршна матурска свечаност – Центар за културу. Говорили
Радиша Ковачевић, директор, Борислав Радојичић, представник родитеља
матураната и Ђорђе Крстивојевић, најбољи ученик четвртог разреда и
генерације матураната 2007-2011. године. Сценарио Светлана Дракул,
реализација Вера Ваш, професори српског језика и књижевности.
 10-12. VI 2011. Ученици
Петровић
Јелена,
III-7,
Пиргић
Ненад
II-6
и
Урошевић
Софија,
III-2,
добили су стипендију Гете
института из Београда, са
којом су похађали припремни
семинар у Скопљу, на
њиховом Гете институту. Са
ученицима
семинару
је
присуствовала Ивана Тешић,
професор немачког језика.
Ови ученици су добили
стипендију Гете института и
боравиће од 10. до 30. јула у
Немачкој.
10. VI 2011. Поклон својој
школи, поводом њеног 140.
јубилеја - хуманитарни концерт
Жељка
Јоксимовића,
композитора
и
вокалног
солисте, бившег гимназијалца,
одржан
у
ђачком
клубу
„Гимназијалац“.
Приход
је
намењен за помоћ ученицима
Ваљевске гимназије.


Жељко Јоксимовић на хуманитарном концерту
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11-12. VI 2011. Пријемни испити за филолошко и специјализованоматематичко одељење.
11. VI 2011. Матурско вече – хотел „Гранд“.
11. VI 2011 Обележено 20 и 40 година матуре.
13. VI 2011. Подела докумената матурантима.
13. VI 2011. Промоција књиге „Затамњена историја – Ваљевска гимназија
1941 – 1945“, Милорада Белића, професора историје. О књизи говорили др
Срђан Цветковић, секретар владине комисије за утврђивање тајних
стратишта 1941- 1945, Душко Ракић, професор историје и аутор.
15. VI 2011. У Карловачкој гимназији додељене награде за најбољу кратку
причу са елементима епске фантастике Марку Путниковићу (прва награда)
и Николи Тодоровићу (трећа награда). Са ученицима присуствовали
ментори Милена Милисављевић и Милена Петровић.

Наши награђени ученици у Карловачкој гимназији

24. VI 2011. Завршетак наставе за први, други и трећи разред. Одељенска
већа.
 25. VI 2011. Наставничко веће.
 25. VI 2011. Обележено 10 година матуре.
 28. VI 2011. Завршна школска свечаност.


Летопис водила мр Јованка Божић
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НАШ ЈУБИЛЕЈ – 140 ГОДИНА ТРАЈАЊА ВАЉЕВСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ
Неколико деценија пре оснивања (по неким списима још 1835.
године) управа вароши ваљевске је, од надлежних установа у Београду,
затражила оснивање школе вишег нивоа образовања. Тек 23.11.1870. стекли
су се услови за почетак рада прве дворазредне Гимназијске реалке у Ваљеву.
У прошлој школској и каленарској 2010. години су започеле, а у овој
школској, 2010/11. години, заокружене су активности и реализовани програми
обележавања 140 година трајања Ваљевске гимназије.
Оснивачка скупштина Одбора за обележавање 140 година Гимназије
у Ваљеву, одржана је 20.3.2010. године у свечаној сали школе. За председника
је изабран академик Матија Бећковић, за потпредседника градоначелник
Ваљева Зоран Јаковљевић, инжењер, а за секретара Ружица Пантелић.
Именовани су и чланови појединих одбора: организационог, програмског и
одбора за финансије.
Истог дана програмске активности су почеле да се остварују
отварањем изложбе слика Слободана Јевтића Пулике, „Слобо“ под тематским
називом „Алфабет звезда“- 55 година у трагању за сликом. Изложба је
уприличена двоструким поводом: у част обележавања 140 година Гимназије,
Пуликине школе и Дана града Ваљева.
У току априла и маја одржане су седнице Програмског одбора ради
утврђивања програмских садржаја, носилаца и динамике реализације.
Крајем јула и почетком августа 2010.године у оквиру серијала
„Ваљевски гимназијалци - доктори наука“, гостовали су инжењери, остварени
на пољу техничких наука, др Бранко Глишић, др Зоран Деспотовић и др Горан
Машановић, који је, за своје некадашње професоре, и крајем августа поново
одржао предавање које се односило на иновирање методике наставе у
школама, које он примењује радећи, са светски признатим успехом, на
Универзитету у Лондону.
Крајем октобра 2010. др Радивоје Деспотовић, је гостовао у оквиру
циклуса „Ваљевски гимназијалци – доктори наука“, др Александар Лома, члан
САНУ, и др Веран Станојевић средином, а др Зоран Јеремић крајем новембра.
Др Панта Ковачевић, др Славко Ранковић и др Драгица Павловић Бабић, у
току децембра 2010. док је почетком марта 2011. о свом академском путу
говорио др Мирослав Перишић, а средином и крајем априла др Страцимир
Гошовић, др Симонида Томић, а у мају др Миодраг Лома.
Два су позоришна остварења обележила овај јубилеј. Најпре
представа „Надежда“, по сценарију Анђелке Видаковић Цвркотић, која је са
Светланом Дракул и редитељ представе (награђена на Републичкој смотри
позоришног стваралаштва) поводом подсећања на предстојећу стогодишњицу
смрти велике српске сликарке и у склопу јубилеја наше школе. У новембру је
била премијера (са неколико реприза у Ваљеву и запаженим наступом у
Звездара театру у Београду) позоришне представе „Кад дођеш у било који
град“, Мирослава Трифуновића. Гимназија је добила своју химну чији је текст
45

написао Матија Бећковић, а компоновала Људмила Бећковић-Јанићијевић.
Први пут је изведена за Дан школе, на свечаној седници Наставничког већа и
Одбора за прославу 140 година Ваљевске гимназије, одржаној 27.11. 2010. у
свечаној сали. Премијерно је приказан филм о Гимназији, снимљен
ангажовањем наших ученика, под менторством Петра Станојловића, редитеља
(приказан на Другом програму РТС).
Одржана су два хуманитарна концерта наших бивших ученика, сада
веома успешних и популарних музичара, певача и композитора. Група
„Неверне бебе“(чији су оснивачи браћа Милан и Владан Ђурђевић) наступила
је крајем новембра 2010. а Жељко Јоксимовић, почетком јуна 2011. године.
Концертна сезона озбиљне музике, која постаје традиција за нашу
школу, употпунила је светковину овог јубилеја.
Изложбе слика са Треће ликовне колоније, скулптура Предрага Благојевића,
вајара, неколико изложби награђиваних чланова фото секције, изложбе фотографија
Иве Андрића и Слободана Јовановића, фотографије из ризнице Ваљевске гимназије и
многе друге, део су мозаика овог јубилеја, као и промоције књига Гордане Ћирјанић,
Радована Белог Марковића и Милорада Белића.
Трибине и предавања из циклуса Религија и млади, у организацији
Црквене општине и Канцеларије за веронауку, као и претходних, и ове године
се одржавају у нашој школи.
Спортски сусрети, такмичења и неговање спортског духа младих у
граду (кроз надметања у кошарци, одбојци, рукомету, атлетици, пливању )
употпуњавали су ову јубиларну годишњицу.
Ђачки парламент је планирао и реализовао активности културног,
забавног, спортско- рекреативног, еколошког и хуманитарног карактера.
Мр Јованка Божић, професор
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БЕСЕДА МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА ПОВОДОМ 140 ГОДИНА
ТРАЈАЊА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„Захваљујем на високој части
коју сте ми указали, честитам 140 рођење
Ваљевске гимназије и молим за
допуштење да кажем нешто о томе како
сам се нашао на овом месту. Кад сам пре
више од пола века стигао код тетке у
Ваљево да наставим школовање и угледао
зграду гимназије осетио сам се
недостојним да у њу крочим,а камоли да
у њој учим. Такво здање, до тада, моје
очи нису виделе. Загледао сам је из
даљине и замишљао каква ли је тек
изнутра кад је оваква споља. Још нисам
знао да је на некој изложби у Паризу
њена фасада проглашена за најлепшу на
свету. Каријатиде с обе стране улазних
врата, стубови под венцима и гроздовима,
украсни рељефи по зидовима,бисте
великана у прозорским апсидама,
раскошне фигуре посејане чак и по крову
чиниле су да ме ваљевски Храм мудрости
подсети на Партенон чију сам слику
видео у читанци. Дознао сам да је мала
вила, у којој је сада Модерна галерија,
грађена за школског послужитеља, па сам
се питао у каквим ли тек дворцима
станују директор и професори.

Академик Матија Бећковић

Упозорен сам да је главни улаз забрањен за ђаке, али ме и онај
споредни, из дворишта, који сам кришом осматрао, превазилазио у сваком
погледу. Ни за њега нисам имао ни одговарајућу памет ни изглед ни ноге. Хтео
сам да побегнем и одустанем од свега и једва су ме нагнали да останем у
Ваљеву. Али полазак у школу донео је и прву, велику и неочекивану радост.
Наиме, тад нас је дочекала вест да наставу нећемо похађати у згради Ваљевске
гимназије у епицентру града, у улици Вука Караџића, већ тамо преко Колубаре,
на рубу Тешњара, на узбрдици, на крају слепе и ко зна чије улице у бившој
Осмогодишњој школи. Мојој срећи није било краја. Неугледна грађевина, на
ободу града, била је по мојој мери. У њу сам улетео раширених крила и у њој
провео срећне ђачке дане, у њој пропевао и матурирао.
Али, како су године пролазиле примећивао сам како зграду у којој
сам учио заборављам, а најлепше успомене све више смештам у велелепно,
светло и славно здање у које за време ђаковања нисам ни привирио. Као да је
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сада ово здање више одговарало мојим најдрагоценијим доживљајима. Као да
се и скромна школа на ивици града жртвовала да би се ова у центру што више
прослављала. Ону никад нико није фотографисао јер би свако видео да то није
Ваљевска гимназија. Тонући у заборав бивала је све заслужнија што сам ову
заволео и њом се поносио. Она ми је омогућила да будем ваљевски
гимназијалац, довела ме на ово место и остала без славе и захвалности до овог
часа. Нешто као тетка код које ме на школовање послала мајка. Да не би тетке
и оне зграде не би било ни Химне Ваљевске гимназије коју смо чули на
почетку па да је прочитам и на крају.“
Свечана седница Наставничког већа, 27.XI 2010. године
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НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
„Најлепши дар који можеш поклонити деци су корен и крила.“
У протеклој школској години значајна активност је израда Школског
програма, документа који на свеобухватан и јединствен начин показује стратешка
опредељења и приоритете Ваљевске гимназије у погледу развоја и побољшања
наставног процеса и представља у правом смислу ,,личну карту школе“.
Приоритети су биле активности и пројекти чији је циљ развијање и
осавремењивање наставног процеса. Те активности су пре свега, као и
претходне године биле усмерене на: повећање функционалности и
флексибилности образовног процеса, перманентно стручно усавршавање
наставника и стручних сарадника и побољшање услова у којима се наставни
процес одвија, посебно на стварање повољне атмосфере у којој се одвија
оцењивање ученика. Учешће школе на конкурсима и пројектима које
организују европске културне и образовне институције омогућује иновирање
и размену искустава.
Настављена је реализација пројеката који доприносе развоју школе.
Развојни план школе реализован је према усвојеном Акционом плану за
протеклу школску годину. Значајну улогу у планирању и реализацији
активности имали су Стручни активи. У оквиру самовредновања настављено
је праћење кључних области које су започете у претходној школској години.
Започета је реализација пројекта за пружање унапређених услуга у области
образовања (DILS). Циљ пројекта је подизање квалитета и доступности
образовања за ученике из осетљивих група и за ученике којима је потребна
додатна подршка.
Као и претходних година бавили смо се активностима које су везане
за повећање функционалности редовне наставе, боље хоризонтално и
вертикално повезивање сродних наставних садржаја, усвајање и примену
разноврсних, ефикаснијих и подстицајнијих метода рада, усаглашавање
критеријума оцењивања на нивоу школе и актива сродних предмета, израду
стандарда и критеријума оцењивања уз обезбеђивање и неговање позитивне
атмосфере у којој се оцењивање одвија, неговање сарадничних односа и
тимског рада на свим нивоима.
Весна Голубовић, психолог

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће, највиши стручни орган школе, у току школске 20102011. године, радило је интензивно на остварењу стручних, васпитних и
организационих питања од значаја за оптимално функционисања школе.
Реализовани су радовни послови планираним Годишњим програмом рада школе
као и актуелне теме у области средњег образовања. У току школске године
одржано је 13 седница Наставничког већа на којима се расправљало о следећем:

анализе успеха и дисциплине на класификационим периодима;

анализе успеха пријемних испита на факултетима матураната
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гимназије;
израда годишњег Плана рада школе;
припремне активности за почетак школске године: планирање свих
облика наставе, усвајање списка уџбеника и приручника;
кампови, едукације и посета ученика у току летњег распуста;
анализа резултата уписа у први разред школске 2010/11. године;
интересовање ученика за додатну наставу, слободне активности,
факултативну и припремну наставу за факултете;
конституисање и сарадња са Саветом родитеља;
анализа рада стручних актива;
анализа интересовања ученика осмог разреда за упис у средње
школе; план уписа за први разред;
пројекат Самовредновања рада школе;
Школско развојано планирање и акциони план за текућу годину;
инклузивно образовање;
информисање и изјашњавање о Пројекту инклузије „Школа за све“;
програм сарадње са родитељима; организовање и садржај рада
општих родитељских састанака;
радне листе запослених у школи;
програм обележавања Дана школе;
организација и анализа екскурзија;
стручно усавршавање наставника;
одређивање ментора за наставнике приправнике;
молбе ученика;
измене Правилника о награђивању и похваљивању ученика;
избор представника Наставничког већа у Школски одбор;
дисциплинска проблематика;
програм прославе 140 година школе;
Правилик о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање;
избор тема за матурске радове;
систематски прегледи; акције добровољног давања крви;
хуманитарне акције;
сарадња са школом из Москве 2006;
програм обележавања школске славе Свети Сава;
припремна настава за упис на факултете; анкете о избору студија;
план посете часова;
измене и допуне школског календара;
план надокнаде часова изгубљених због штрајка;
рад комисије за ванредне ученике;
сарадња са гимназијом у Суботици;
културна и јавна делатност школе; поетски конкурс „Десанка
Максимовић“;
позоришнe представe Драмског студија Ваљевске гимназије;







приредбе на страним језицима; Распевана гимназија;
израда сајта;
пријемни испити за специјализовано математичко и филолошко одељење;
резултати матурских испита;
предлози за доделу диплома награда и похвала ученицима;
избор најбољих ученика одељења, разреда, генерације и школе;
Јасмина Момчиловић, педагог

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељенска већа су реализовала задатке предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања, као и нормативним актима школе.
У раду Одељенских већа су учествовали сви предметни професори, разредни
старешина, директор, психолози, педагог као и представници одељенских
заједница ученика. Одржано је више седница током којих су реализовани
следећи задаци:

доношење и усвајање плана и програм образовно – васпитних
активности одељења, распореда часова, распореда писмених задатака
и контролних вежби ученика, утврђивање социјалне карте одељења,

упознавање чланова већа првог разреда са постигнућима ученика на
такмичењима у основној школи, као и са осталим психолошким,
социјалним и здравственим специфичностима ученика првог разреда,

утврђивање индивидуалног школског успеха ученика, школског
успеха одељења, као и утврђивање фактора за унапређење успеха и
превазилажење потешкоћа,

анализа извештаја о раду и резултатима рада одељења,

разматрање васпитно – дисциплинских мера и изостајања ученика
са наставе,

упознавање способности, склоности и интересовања ученика и
предлагање ученика за укључивање у поједине области слободних и
факултативних активности,

идентификовање талентованих ученика и ученика који имају
тешкоће у савладавању образовних задатака и њихово укључивање
у додатни или корективни рад,

сарадња са родитељима кроз индивидуалне контакте, појединачне и
опште родитељске састанке,

разматрање мера за стабилизацију успеха у појединим одељењима,

разматрање дисциплинских мера за неиспуњавање права и обавеза ученика.

такође је на састанцима овог стручног органа дискутовано о
специфичностима специјализованих одељења, стандардима и
критеријумима, као и вредњовању знања ученика ових одељења.
Поред редовних седница Одељенских већа, одржаване су и ванредне
седнице за разматрање дисциплинских мера и других проблема одељенских
заједница и појединих ученика.
Гордана Аврамовић, психолог
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

„Читати значи мислити са неким другим.“
У току ове школске године реализовани су сви планови исказани по
месецима и остварени су сви видови сарадње: са Подружницом друштва за
српски језик у вези са набавком тестова за такмичења као и сарадња са другим
установама културе у граду, а у складу са одржаним манифестацијама
(конкурси, обележавања дана школе, Савиндан).
На почетку године, у септембру реализован је иницијални тест,
правопис за ученике прве и четврте године. Посебна је пажња посвећена
посети Сајму књига која је имала за циљ праћење и куповину нових издања за
актив и школску библиотеку. Значајна је и посета ученика филолошког
одељења који су на сајму стицали нека нова искуства у вези са издаваштвом и
том приликом уприличили сусрете са песницима и писцима.

Учесници Републичког такмичења у Тршићу

Ученици су учествовали у неколико конкурса, а значајна признања
остварили су на Лимским вечерима поезије (Ана Голубовић IV-4, трећа
награда), на конкурсу фонда Лаза Костић (Олга Митровић IV-6, трећа
републичка награда), Андрићу са поштовањем (Ђорђе Милинковић III-6,
друга награда), Вуково слово (Јована Ђорђевић, III-6, награђена за најбољу
кратку причу у категорији средњошколаца). Професори српског језика
учествовали су на Зимском семинару у Београду где су присуствовали
предавањима, а о чему су касније, нарочито о новинама упознали колеге који
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нису присуствовалена семинару. У овој години многе манифестације
посвећене су 140-годишњици школе. Представом драмског студија ,,Кад
дођеш у било који град“, обележен је Дан школе, уз присуство Матије
Бећковића, а иста представа је успешно гостовала у оквиру вечери која је
посвећена Матији Бећковићу у Звездара театру у Београду.
Драмски студио – нова сцена и рецитаторска акција представом
,,Надежда“ укључили су се у прославу 140 година Ваљевске гимназије.
Смисао ове представе је да се осветли уметнички и људски лик сликарке и
болничарке из Првог светског рата. На такмичењу драмских студија у
Крагујевцу представа је освојила награду за свеукупан сценски израз и
награду за главну улогу, лик Надежде. Такође, драмска и рецитаторска
секција заједно са Центром за културу и Црквеном општином реализовали су
музичко сценски рецитал посвећен светом Симеону. Реализатори преставе су
награђени од стране Црквене општине.
Професори наше школе, у име Продужнице за српски језик и
књижевност уприличили су приредбу на којој су свој таленат и умеће
показали ученици добитници награда на такмичењима и конкурсима српског
језика из целе Подружнице, и том приликом награђени су књигама. Овакви
скупови врло су подстицајни за даљи рад талентоване деце. У школи је
поводом 140 година постојања снимљен филм у коме су учествовали ученици
драмског студија и рецитаторске секције а стилизован је и направљен пресек
кроз време и значајне ликове.
Захваљујући ангажовању професора овог актива у школи је
организован семинар ,,Развијање мотивације код ученика за успешније
учење“, а аутори су др Душко Бабић, професор књижевности у Филолошкој
гимназији из Београда и Оливера Цалдовић, психолог у истој школи. Семинар
је акредитован од стране Министарства просвете. Том приликом одржано је
врло запажено књижевно вече посвећено Лази Костићу - предавач Душко
Бабић. У школи је у вези са прославом 50 година од додељивања Нобелове
награде Иви Андрићу, приређена изложба у сарадњи са Музејом града
Београда и одржано књижевно вече у Свечаној сали школе где је професор
Михаило Пантић говорио о Андрићу.
У мају месецу сећање на песникињу Десанку Максимовић и
традиционални песнички конкурс. Приређено је књижевно вече финалиста,
проглашен победник и промовисана књига прошлогодишњег победника.
Ученици су припремани за такмичења у оквиру додатне наставе,
припремне наставе за пријемни испит за факултете и упис ученика у
филолошко одељење. У раду актива размењивани су примери добре праксе,
праћен је континуитет и уједначеност оцењивања. И ове године успешни су
били рецитатори, такмичари српског језика и језичке културе, што се види из
података о броју ученика на Републичким такмичењима и њиховим
резултатима. Била је ово једна врло богата и плодна година за све секције
српског језика и за рад уопште.
председник Актива
Анђелка Видаковић-Цвркотић, професор
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АКТИВ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
Актив за стране језике је и ове школске године дао велики допринос
у реализацији редовне наставе као и у бројним ваннаставним активностима.
Оно што ову школску годину посебно издваја јесте сарадња са међународним
организацијама и амбасадама, а као плод те сарадње у школи су први пут
реализовани међународни испити из француског и немачког језика. Група
ученика која учи енглески језик овог лета ће се наћи у Америци у пратњи
професора Аните Новосел.
Наши матуранти су били најуспешнији на окружном такмичењу из
страних језика које је одржано у марту у Ваљевској гимназији.
На Републичко такмичење, одржано почетком априла у гимназији у
Горњем Милановцу, пласирало се 15 ученика. Енглески језик: Неда Поповић
и Марија Ђурђевић IV-5, Ана Вуковић, Марија Грбић, Тамара Мутић, Марко
Милутиновић, Марко Михаиловић, Ристо Ристовски IV-4. Француски језик:
Јелена Јочић и Александра Симић IV-7,Александра Тешановић IV-4. Немачки
језик: Иван Јелић IV-3, Новаковић Радмила и Јелена Мосуровић IV-7 а
Ружица Матић IV-7 руски језик. Најуспешнији је био Иван Јелић IV-3 који је
освојио друго место.
У Београду је 14. маја одржано Републичко такмичење у знању
класичних језика, на ком су учествовали и наши ученици. Са овог такмичења
су се вратили са освојена два трећа места (Марко Путниковић III-4 и Жељка
Ранковић I-4) и два пета места (Љиља Караџић III-4 и Ивана Јездић I-2).
За овакве резултате,поред марљивог рада и ангажовања ученика у
оквиру додатне наставе, сигурно су заслужна и стручна усавршавања
њихових професора.
Професори француског језика Бранкица Перић и Биљана
Маринковић су постале међународни испитивачи испита ДЕЛФ, након што су
у претходној и овој школској години прошле обуку, те су у фебруару месецу
имале прилику да буду равноправни чланови жирија на испиту који је до сада
искључиво организовао француски институт а сада је први пут одржан и у
нашој школи. Како је свако усавршавање професора континуирано, следећа
активност споменутих професорки је Балкански скуп међународних
испитивача ДЕЛФ испита који ће се одржати од 4. до 8. јула у Струги, у
Македонији. Професорке Маринковић и Перић заједно су са колегиницама из
актива Биљаном Танасијевић-Вуксановић и Мирјаном Ракић похађале два
семинара под називом Креативно француски, у октобру у Медецинској школи
а у мају месецу у Ваљевској гимназији. А професорке Вуксановић и Ракић су
учествовале на семинару из латинског језика под називом Креативно
латински, у априлу месецу ове године на Филозофском факултету у Београду.
Професорке француског језика су поред наведених активности присуствовале
Међународном скупу лингвиста на катедри за романистику Филолошког
факултета у Београду.
Професор енглеског језика Споменка Нешковић је у школској
2010/2011. учествовала на три стручна семинара: 03.12.2010. Мини семинар за
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наставнике енглеског језика који је организовао The English Book (7 сати) у
Београду, затим Cambidge Teacher’s Development Programme (2сата) у
организацији Cambridge University Press- а у Ваљеву. У мају месецу је
присуствовала семинару Great teachers inspire у организацији Pearson Longman
у Врњачкој бањи. Поред тога професорка Нешковић је учествовала у раду
Преводилачке колоније, у априлу ове године, у Филолошкој гимназији у
Сремским Карловцима, са ученицама Љиљом Караџић и Сањом Бошковић,
ученицама одељења III-4.
Сви професори страних језика су учествовали на дводневном семинару
у нашој школи, 20. и 21. 05. под називом Мотивација у настави или Инклузија.
Татјана Маринковић, проф. енглеског језика 03.12.2010.
присуствовала семинару The English Book-а са темом „Мини семинар за
наставнике енглеског језика“ .
Татјана Маринковић,
проф. енглеског језика
24.10.2010.
присуствовала семинару OXFORD centra са темом „Moja учионица 2 - модул 1“.
Татјана Маринковић, проф. енглеског језика 23.02.2011. присуствовала
семинару „Cambrige teachers development programme tour of Serbia.“
Ивана Тешић похађала је стручни тронедељни семинар у градовима
Хамбургу и Фрајбургу „Methodik und Didaktik Im DAF-Unterricht” и
дводневни семинар „Мотивација ученика у настави“.
Драгица Грачанин похађала је стручни двонедељни семинар у
Минхену „Methodik und Didaktik Im DAF-Unterricht” и била учесник
тродневне годишње Скупштине професора немачког језика, која се ове године
одржавала у Великој Плани. Похађала је дводневни семинар „Мотивација
ученика у настави“. Завршила је обуку DSD Prüferschulung, три модула, у
организацији немачког министарства образовања. Стекла је немачку језичку
диплому за реализацију испита А2 до С1 у нашој школи као и у 60 других
земаља у свету.
Катарина Мирковић је похађала стручни тронедељни семинар у
Берлину „Methodik und Didaktik Im DAF-Unterricht” и била учесник тродневне
годишње Скупштине професора немачког језика, која се ове године
одржавала у Великој Плани. Завршила је четворомесечну обуку преко
интернета „Multimedial-Führerschein“, а похађала је дводневни семинар
„Мотивација ученика у настави“.
Професорке немачког језика активно су учествовале у припреми
ученика за полагање испита на Гете-Институту, и самој реализацији испита у
Ваљевској гимназији.
Професор Катарина Мирковоћ прати ове године групу ученика
средњих школа током боравка У Пфафенхофену.
Професор немачког језика Ивана Тешић прати групу стипендиста
Гете-Института из целе Србије на припремном семинару у Скопљу.
председник Актива
Биљана Маринковић, професор
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АКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
филозофија, социологија, психологија и устав и права грађана

„Важних истина има мало и све су кратке, једноставне и разумљиве.“
У оквиру предвиђених активности Школског развојног плана, у
оквиру предмета филозофија, реализовано је следеће: oдржан је иницијални
тест за све ученике четвртих разреда, на редовним часовима, што је и
евидентирано као садржај рада у дневницима рада. Активност су реализовали
Ромина Николић и Ненад Николић. У оквиру редовних наставнох садржаја,
ученицима је u oктобру приказан филм Богови са Олимпа, чија тема покрива
наставну јединицу Однос филозофије и мита. Активност је евидентирана у
дневницима одељења IV-1, IV-2, IV-3, IV-6 и IV-7. Реализовала Ромина
Николић. Ради унапређења комуникације и рада са ученицима, од ове
школске године матурантима је омогућена комуникација са професорима
путем електронске поште. Сви матурски радови су прегледани на тај начин, а
све сугестије, коментари, предлог литературе и потребна помоћ обављани су
на овај начин. Активност реализовала Ромина Николић. Филозофска секција
је и ове године понудила ученицима дијалоге и расправе из области историје
и савремене примењене етике, са примереним материјалима и литературом, у
складу са предатим планом рада секције. Ученици су одржали Отворени час
филозофије, 17.5.2011. у Свечаној сали, као промоцију рада секције. Све
активности чланова секције евидентиране су у дневнику слободних
активности. Реализовала Ромина Николић. У току септембра и октобра 2010,
часове филозофије је реализовао Ненад Николић, који је замењивао
Мирославу Пантовић.
Дебатни клуб је реализовао дебате: „Ученици треба да дежурају у
својој смени“, „Ултрадесничарске организације треба забранити“, „Часови
треба да трају 30 минута“. Дебатни клуб воде Мирослава Пантовић, професор
филозофије и Гордана Аврамовић, прихолог.
У циљу педагошког усавршавања професори су похађали
акредитоване семинаре: Мирослава Пантовић и Ромина Николић семинар
посвећен инклузији, а Јованка Божић, семинар посвећен мотивацији ученика
за учење. Професори су били на Сајму књига и, као и сваке године обновили
библиотечки фонд стручном литературом.
За предмет социологија на почетку школске године организован је
тест провере предзнања ученика. Ученици су узели учешће у акцији школе „У
туђим ципелама“ и реализовали два предавања на часу социологије, у
одељењима IV-6, Олга Митровић и IV-7, Јована Лазаревић.
Матуранти ове генерације, заједно са матурантима који су завршили
прошле године (302 ученика) су били ангажовани у социолошком
истраживању села ваљевског краја. Професор социологије мр Јованка Божић
је, са ученичким прилозима и неколиким стручним гледиштима, објавила и
јавности представила књигу „Ваљевска села“, која обједињује најразличитије
аспекте живота села ваљевске Општине.
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Настава психологије реализована је у одељењима другог разреда и у
трећем разреду специјализованог филолошког одељења. У другом
полугодишту започета је реализација припремне наставе за упис на факултет,
пружана је менторска подршка ученицима за израду матурских радова која је
завршена њиховом успешном одбраном. Професор психологије Весна
Голубовић, као члан Стручног тима за инклузивно образовање учествовала је
у семинарима у оквиру DILS пројекта. Као члан Општинске интрресорне
комисије похађала је семинар на коме је обучена за рад у Интерресорној
комисији и од марта месеца ради на процени потреба за додатном подршком
из области образовања. Тридесет процената радног времена Весна Голубовић
је радила послове школског психолога.
Актив чине: Мирослава Пантовић и Ромина Николић (филозофија),
мр Јованка Божић, (социологија), Весна Голубовић (психологија) и Ивана
Ицић - Давидовски (устав и права грађана).
председник Актива
мр Јованка Божић, професор

АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
„Они који заборављају прошлост, осуђени су да је понављају.“
У школској 2010/11. години, рад актива за историју одвијао се према
плану усвојеном на почетку школске године. Реализација плана спроведена је кроз
редовну наставу, секцију, матурске и ванредне испите и стручно усавршавање.
У октобру 2010. одржан је тест усвојеног знања из претходног
разреда за ученике IV године друштвено-језичког смера. Ученици IV-7
одељења са професорком Марином Марковић имали су час на тему Ваљевска
болница у галерији Народног музеја Ваљево, новембра 2010. том приликом су
обишли и сталну поставку Музеја „Трећа димензија прошлости-поглед из
будућности“. У оквиру програма обележавања Дана државности Србије, ове
године у Народном музеју Ваљева, од 15 - 22. II биле су изложене владарске
инсигније краља Петра I. Организована је посета музеју тако да су сви
ученици добили прилику да виде ове изузетне предмете из збиркe
Историјског музеја Србије.
Током маја 2011, ученици одељења IV-6 и IV-7 посетили су у
Галерији Народног музеја Ваљево изложбу „Аквизиције“ свечано отворену за
манифестацију Ноћ музеја 14. V 2011. године, такође ученици III године и
одељења II-2 и II-3 имали су час у Муселимовом конаку.
Заинтересовани ученици учествовали су на такмичењу из историје, и
то: школском - 28. II, општинском - 19. III, окружном - 16. IV. На
Републичком такмичењу, одржаном у Врњачкој бањи 14. V 2011, ученик II-4
Пантелић Александар освојио је треће место, а Пиргић Ненад II-6 освојио је
пето место, што је изузетан успех. Припрема ученика за такмичења обављана
су у оквиру додатне наставе.
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У оквиру стручног усавршавања, професори Снежана Урошевић и
Милорад Белић, учествовали су на семинару у Економској школи, 12-13. III
2011. Тема семинара била је: „Настава историје и превенција злочина против
човечности“.
Професор Милорад Белић, поред педагошког рада, посветио је време
истраживању недовољно познатог периода из прошлости наше школе. У
издању Гимназије, објављена је монографија „Затамњена исорија- Ваљевска
гимназија 1941-1945“ У оквиру исте теме, професор Белић је објавио у
Гласнику Међуопштинског историјског архива чланак: „Терор ратних
победника у Ваљеву 1944/45“.
председник Актива
Снежана Урошевић, професор

AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Чланови актива су своје активности реализовали кроз редовну
наставу, секцију, матурске испите и стручно усавршавање.
У јуну је објављен часопис „Занимљива географија“ који су
реализовали чланови географске секције и професор Лазар Ненадовић.
У току школске године чланови секције су имали неколико акција у
природи и низ презентација под називом „Моје виђење наставе географије“.
председник Актива
Лазар Ненадовић, професор

АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
„Природа никад не крши своје законе“
Чланови актива биологије су у протеклој години поред активности
везаних за реализацију редовне наставе (подела задужења у оквиру актива,
набавка стручне литературе и наставних средстава, дефинисање тема за
матурске радове) реализовали велики број часова у оквиру додатне наставе.
У оквиру додатне наставе ученици су се припремали за такмичење.
На окружном такмичењу одржаном 27. III у Шапцу у организацији
Српског биолошког друштва учествовало је двадесет шест ученика.
Три ученика су се пласирала на Републичко такмичење: Вуковић
Игор III-3, Бељић Иван II-2 и Живковић Тијана IV-6.
Ученици првог, другог и трећег разреда су радили заједничке тестове
у првом полугодишту.
За ученике четвртог разреда организована је припремна настава за
пријемне испите на факултете природних наука.
Као и сваке године велики број ученика се определио за матурске
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радове из биологије. Настављена је сарадња са ИС Петница где наши ученици
учествују на семинарима.
Семинару „Инклузивно образовање“ присуствовала је професор
Верица Миловановић-Аврамовић, а семинару „Мотивација за учење“
присуствовала је професор Јелена Деспотовић.
Чланови Актива су Јелена Деспотовић, Верица МиловановићАврамовић и Нада Нешић.
председник Актива
Верица Миловановић -Аврамовић, професор

АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
„Само су незнанци непријатељи науке.“
Арагон
Чланови актива за математику у школској 2010/11. год. радили су по
плану и програму усвојеном на почетку школске године.
У септембру је усвојена подела часова и планова редовне, додатне и
допунске наставе. Иницијални тест за ученике првог разреда урађен је 10. IX
2010. год, а у сваком тромесечју заједнички писмени задатак.
Професори математике су и ове године одржали припремну наставу
за упис на техничке факултете и специјализовано математичко одељење.
У нашој школи је одржано школско (24. XII 2010.), општинско (22. I
2011.) и окружно такмичење (19. II 2011.) из математике. На Републичком
такмичењу одржаном у Нишу 19. III 2011. учествовало је 10 наших ученика (5
из специјализованог математичког одељења и 5 са природно-математичког
смера). Живановић Ђорђе II-1 је освојио трећу награду.
На такмичењу „Кенгур без граница“ учествовали ученици I-1 и II-1.
На Републичком математичком турниру „Архимедес“ одржаном у
Београду 21. V 2011. године екипу наше школе чинили су: Прлић Растко I-1,
(похвала); Живановић Ђорђе II-1, (трећа награда); Малешевић Сања III-1,
(прва награда); Прокић Мина IV-1. Екипа је освојила другу награду.
На Зимском семинару у организацији Друштва математичара Србије
у Београду учествовли су професори Милена Пошарац, Иванка Томић и
Предраг Јевтић.
Чланови актива су успешно обавили писмени део матурског испита и
одбрану матурских радова ученика IV разреда, пријемни испит за
специјализовано математичко одељење, као и прегледање задатака на „Малој
матури“, за ученике осмог разреда основних школа.
У јуну је изашао 24. број часописа „Млади математичар“ чији је
одговорни уредник професор Предраг Јевтић.
Чланови актива су професори: Миладинка Перишић, Милена
Пошарац, Светлана Николић, Иванка Томић, др Војислав Андрић, Предраг
Јевтић и Станица Јовановић.
председник Актива
Станица Јовановић, професор
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АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
„ Две ствари су бескрајне: свемир и људска глупост“
Алберт Ајнштајн
Чланови актива за физику су професори: Миладин Вељовић, Предраг
Стојаковић, Владан Радовић и Оливера Црнобрња.
У овој школској години актив професора физике највише пажње
посветио је редовној и додатној настави.. Реализована је настава астрономије
по савременим методама интерактивне наставе.
Ученици четвртог разреда радили су презентацију „Живот и дело
Алберта Ајнштајна“. Часу је присуствовала Јасмина Момчиловић.
Шездесет ученика природног смера са професорком Оливером
Црнобрњом посетили су Планетаријум у Београду и присуствовали
двочасовном предавању из опште астрономије. Истог дана су посетили и
Опсерваторију на Зведари где су присуствовали предавању у астрономској
библиотеци која се претвара у музеј, а опсерваторија се измешта на
Војиловицу, Јужна Србија. Такође су видели и велики телескоп рефрактор,
који више неће бити у употреби, а цела опсерваторија се претвара у музејски
комплекс.
Поводом 25 година од Чернобиљске катастрофе одељења IV-2 и IV-3
са професорима Горданом Аврамовић и Оливером Црнобрњом приредили су
21.04.2011. дебату „Нуклеарне електране: за и против“. Дебати су
присуствовала одељења II-1 и IV-1.
У нашој школи одржано је Општинско и Окружно такмичење.
Учествовало је 32 ученика наше школе као и ученици Техничке школе из
Ваљева и ученици убске гимназије. На Републичко такмичење пласирало се 6
ученика: Копривица Давид I-1, Костић Матија II-3, Вујић Јелена III-1,
Малешевић Сања III-1, Ракић Ђорђе IV-2, Крстивојевић Ђорђе IV-3.
Републичко такмичење је одржано на ПМФ-у у Београду. Сви наши ученици
су постигли значајан успех: Копривица Давид (професор Миладин Вељовић)
освојио је другу награду, а Вујић Јелена похвалу (професор Предраг
Стојаковић).
У мају месецу је изашао и 40. број часописа „Физика и техника“.
На Републичку смотру младих физичара из физике пласирала се
Јелена Вујић III-1 и освојила трећу награду.
И ове године ученици су се определили за израду матурских радова
из физике и астрономије. Били су учесници семинара из области физике и
астрономије у Истраживачкој станици Петница, учествовали су и у
активностима Друштва истраживача ,,Владимир Мандић – Манда“.
Чланови актива учествовали су на дводневном семинару о инклузији.
председник Актива
Оливера Црнобрња, професор
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АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
Ова година је била веома тешка и интересантна јер су сви учници уложили
много напора, да савладају планом предвиђене програме у сва четири разреда.
Као и сваке школске године и ове ученици првог разреда радили су
иницијални тест који има за циљ да покаже знање стечено у основној школи.
На основу резултата тај ниво знања није задовољавајући и у колизији је са
њиховим оценама. Због тога су професори хемије уложили максималан напор
да ученици савладају предвиђено градиво. Велики број часова хемије је
одржан у медијатеци где су ученици гледали огледе из хемије као и
презентације ђака и професора из области биохемије. Припремна настава из
хемије за ученике четвртог разреда организована је од самог почетка школске
године за све оне ученике који желе да упишу факултете на којима се полаже
пријемни испит из хемије.
Овогодишња такмичења из хемије за нашу школу била су веома
успешна јер је учествовао велики број наших ђака и постигнути су добри
резултати. Одржано је школско, окружно и републичко такмичење. На
окружном такмичењу које је одржано у Пољопривредној школи 16. IV 2011.
учествовало је петнаест ученика свих разреда, а пласирали се на републичко
такмичење: Копривица Давид I-1 прво место,
Трифуновић Никола II-1 прво место и Крстивојевић Ђорђе IV-3 друго
место. Републичко такмичење одржано је у Нишу 21. и 22. VI 2011, а
професор Момир Станојевић водио је наше представнике. На овом такмичењу
у категорији тест и експерименталне вежбе ученик Копривица Давид I-1
освојио је друго место, с тим што треба напоменути да је на тесту освојио
прво место у Србији.
Чланови актива хемије су: Нада Ћировић, Момир Станојевић и
Бранислав Јовановић, професори.
председник Актива
Бранислав Јовановић, професор

АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Чланови актива су Светлана Дашковић–Миловановић, Ненад
Будимировић, Александра Јевтић (коју је док је била на породиљском
боловању мењала Ивана Стефановић), Горан Митровић, Југослав Кандић,
Радиша Ковачевић и мсц Маријана Будимировић, председник актива.
Осим редовне наставе, која је у потпуности реализована и поред
штрајка, чланови актива су држали и допунску наставу, нарочито за трећи
разред, а организовали су и неке од ваннаставних активности – додатну
наставу су водили Радиша Ковачевић, Светлана Дашковић–Миловановић и
Ивана Стефановић која је водила и секцију Flash. У трећем разреду су и ове
године организовани заједнички писмени задатак и две контролне вежбе.
Чланови актива су радили и на усаглашавању критеријума оцењивања. У
настави је коришћена савремена информациона технологија, а треба
напоменути и да је интерактивна електронска табла допринела квалитету
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наставе, јер је у овој години постала скоро обавезно наставно средство без ког
би настава нарочито у другом и четвртом разреду била далеко тежа.
Ове године је обновљен школски сајт за чије је ажурирање задужена
Светлана Дашковић–Миловановић. На одржавању рачунарске опреме и
кабинета радили су Југослав Кандић и Ненад Будимировић. Израда
позивница, плаката, програма и каталога за све културне манифестације у
школи поверена је Маријани Будимировић. Чланови комисије за ванредне
ученике ове године су Светлана Дашковић–Миловановић и Маријана
Будимировић. Сви чланови актива су радили на компјутерској припреми
Извештаја.
Професор Ненад Будимировић присуствовао је Зимском семинару у
Новом Саду, а Александра Јевтић, Светлана Дашковић–Миловановић и
Маријана Будимировић су присуствовале на семинару о инклузији који је
одржан у нашој школи. Професор Маријана Будимировић је присуствовала у
Београду семинару о електронском PISA тестирању.
председник Актива
мсц Маријана Будимировић, професор

АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
У току школске 2010/2011 године реализоване су активности
предвиђене планом и програмом актива: редовна настава, слободне и друге
ваннаставне активности, настава пливања и атлетике (СРЦ „Петница“ и у
парку „Пећина“).
Кошаркашка екипа дечака наше школе, гостовала је 1. Х 2011. на
турниру у Пољопривредној школи поводом прославе дана школе, као и 4. Х
2010. поводом прославе дана Техничке школе.
У новембру 2010. године, када је школа прославила јубилеј - 140
година, актив је организовао турнир у баскету, где су учешће узеле екипе из
свих средњих школа, а у финалу су се састале екипе Економске школе и
Гимназије. Успешнији су били дечаци Економске школе.
Ученици наше школе, заједно са професорима, учествовали су у
многим такмичењима (градским, окружним, међу-окружним и републичким)
и то у кошарци, одбојци, рукомету, фудбалу, атлетици, стоном тенису,
пливању. Постигнути су веома запажени резултати:

кошарка, одбојка, рукомет (девојчице): I место и даљи пласман

атлетика (дечаци и девојчице): I место и даљи пласман

кошарка, одбојка и фудбал (дечаци): III место

рукомет (дечаци): II место

стони тенис III место појединачно

на Републичком такмичењу у пливању у Београду учествовали су
Игор Вуковић III-3 и Марија Чанковић II-7.
И ове године актив је организовао спортски дан школе 4. VI 2011. на
базенима СРЦ „Петница“, где су се ученици такмичили и учествовали у
разним понуђеним спортовима (пливање, одбојка, баскет, фудбал).
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Професори физичког васпитања похађали су актуелне семинаре инклузије
и мотивације ученика, који су организовани у нашој школи 20. и 21. V 2011.
Чланови актива физичког васпитања су Снежана Ђурђевић професор,
Александар Севић професор и Драган Ђурђевић професор и помоћник директора.
председник Актива
Снежана Ђурђевић, професор

АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
„Ја постојим само када сам с другим, сам нисам ништа.”
Јасперс
У току 20010/11. године актив је реализовао све предвиђене
активности. Чланови актива су ђакон Невен Лукић и Бранка Јевтић
Стојановић. У сарадњи са Канцеларијом за верску наставу Епархије ваљевске
ученици наше школе су присуствовали циклусу трибина „Православље и
млади“ са различитим темама и предавачима. Ученици су узели учешће у
литији за славу града Ваљева Духовски понедељак 13. VI 2011. Посетили смо
и манастир Ћелије где су ученици присуствовали Светој Литургији и
поклонили се моштима Светог Јустина Ћелијског. Чланови актива су
присуствовали семинару „Мотивација за учење и психолошки принципи
учења“ који је одржан у Ваљевској гимназији.
Ове године је први пут на интернет порталу www.crkva.org.rs,
поводом 10. година од повратка веронауке у школе, организован Божићни
квиз за ученике са територије Србије на коме је учествовало преко 2100
ученика из целе Србије. Велики успех и радост за нас и нашу школу
представља то што је ученица Мирјана Југовић IV-3 освојила прво место.
председник Актива
Бранка Јевтић- Стојановић, професор

АКТИВ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Наставу грађанског васпитања изводили су професори: Наташа
Кристић, Гордана Аврамовић, Јасмина Момчиловић, Лазар Ненадовић и мр
Јованка Божић.
Целокупан програм овог предмета садржавао је обиље тема и
садржаја који су се односили на реално могуће облике интеракције на
персоналној, професионалној, друштвеној равни; на трагање за адекватним
начинима решавања конфликтних ситуација; упознавање са основним
правима и слободама и схватања њихове суштине, као и могућностима
њихове реализације; препознавање значаја и улоге медија у области
информисања и сазнања, али и уочавања реалитета у којима се испољава
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њихова манипулативна употреба; развијања критичког мишљења у
самоспознаји својих могућности и успостављању односа према другима, као и
подстицање и неговање односа заједништва, кооперативности и
солидарности. Методологија рада, у оквиру овог предмета, одвија се
посредством радионичарског облика рада.
председник Актива
Гордана Аврамовћ, психолог

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Васпитна улога школе најнепосредније се огледа кроз рад разредног
старешине у одељењу. У овој школској години одељенске старешине су
реализовале низ активности усмерених на реализацију основних циљева и
задатака дефинисаних Програмом рада школе.
Кроз садржаје часова разредног старешине, реализовани су садржаји
који подстичу развој позитивних вредности код ученика: толеранцију,
међусобно уважавање, кооперативност, Важан сегмент васпитног утицаја
разредних старешина био је и развијање позитивног става према школи,
учењу, подстицање одговорног односа према себи и окружењу, промовисање
здравих стилова живота. Као подршку таквом васпитном опредењењу
реализовали су низ активности које на најбољи начин продужавају традицију
Ваљевске гимназије и негују позитиван гимназијски дух код ученика:
заједничке посете позоришним, биоскопским представама, изложбама,
трибинама, књижевним вечерима и другим културним догађајима.
Како сваки разред има различите задатке и приоритете то одређује и
природу рада разредних старешина у одељењу. Тако су разредне старешине
првих разреда реализовале уз помоћ педагошкo-психолошке службе низ
активности усмерених на олакшавање адаптације на нову средину са већим
захтевима на плану учења и пружање подршке у превазилажењу проблема на
том плану, а разредне старешине четвртих разреда су се посебно ангажовале у
раду на професионалној оријентацији и на спровођењу матурских испита.
Кроз континирану сарадњу са члановима одељенског већа разредне
старешине су релизовале активности усмерене на праћење и подстицање
напредовања ученика и одељења у целини, налажење и спровођењу мера за
подизање како квалитета рада тако и резултата рада у одељењу.
Сарадња са родитељима се одвијала у оквиру родитељских састанака
(општих и појединачних) и кроз индивидуалне контакте разредних старешина
са родитељима уз укључивање педагошко-психолошке службе у решавању
сложенијих проблема.
Весна Голубовић, психолог
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Годишњим планом рада за школску 2010/11. годину дефинисани су
најважнији послови и задаци које је директор обављао:

планирање и програмирање рада школе

oрганизација рада школе

oрганизовање рада стручних органа школе

материјално финансијско пословање школе

унапређивање просторних и материјалних услова за наставне и
ваннаставне активности

организација стручно-педагошког усавршавања наставника

набавка нових наставних средстава

организација рада са талентованим ученицима

организација ваннаставних и ваншколских активности ученика

oрганизација такмичења и учешћа ученика на такмичењима

рад са Ђачким парламентом

педагошко инструктивни и саветодавни рад

аналитички рад

рад у стручним и другим органима школе

праћење и реализација Програма рада школе

организација културне и јавне делатности школе

сарадња са Школским одбором и Саветом родитеља

похваљивање и награђивање ученика

учествовање на сусретима генерација

сарадња са другим институцијама

информисање саопштењима за медије и конференцијама за штампу

другим наставним и ваннастваним пословима.
У оквиру уже струке директор је у Ваљевској гимназији изводио
редовну наставу у одељењу II-1, из предмета Рачунарство и информатика.
Такође је држао и додатну наставу и припремао ученике за такмичења. У
оквиру програма „Интеграл” директор је реализовао додатну наставу
математике са ученицима III разреда основних школа.
Ову школску годину је обележила прослава 140 година постојања
Ваљевске гимназије и низ манифестација одржаних тим поводом. Потписан је
протокол о сарадњи са московском школом N 2006, реализоване узајамне
посете директора и договорени даљи облици сарадње. У сарадњи са
Амбасадом Републике Француске, Француским културним центром у Србији
и Гете институтом из Београда обављен је велики део припремних радњи за
отварање двојезичног француско-немачког одељења, надамо се већ од
наредне школске године. Направљен је пројекат „Школа за све“ који је
прихваћен у Министарству просвете, сада се већ реализује у раду са децом са
посебним потребама.
Осим тога, директор је учествовао и у раду Актива директора средњих
школа Ваљева, Председништва, Главног одбора и Скупштине Заједнице
65

гимназија као и Управног одбора Задужбине „Десанка Максимовић”.
Директор је један део својих активности усмерио и на: сарадњу са
привредним и непривредним организацијама, сарадњу са институцијама
културе, сарадњу са средствима информисања, сарадњу са основним и
средњим школама у граду, региону, републици, иностранству, сарадњу са
СПЦ и Црквеном општином Ваљево, сарадњу са бившим ученицима и
наставницима школе и рад у Фондацији Ваљевске гимназије и Фонду „Др
Миломир Станишић“.
Радиша Ковачевић, директор

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
У протеклој школској години помоћник директора је обављао
послове везане за планирање, програмирање, организацију и праћење свих
облика образовно-васпитног рада: редовне и факултативне наставе, слободних
активности, екскурзија и излета.
У делокругу рада помоћника директора су били и послови везани за
организовање рада одељењских већа, осмишљавање и организовање рада са
ученицима и професорима (посебно са разредним старешинама и
професорима почетницима), рад са родитељима, рад у комисијама, рад на
реализацији пројеката, сарадња са здравственим, образовним и културним
институцијама и организацијама, како у земљи, тако и у иностранству.
Са разредним старешинама и ученицима је радио на решавању
васпитних проблема ученика.
Радио је на организацији промоција факултета за професионално
информисање матураната, професионална оријентација за ученике основних
школа кроз програм промоције Ваљевске гимназије на територији општине
Ваљево и израда Информатора, организација школских манифестација,
посебно поводом прославе 140 година Ваљевске гимназије, и др.
Члан Организационог и Програмског одбора за прославу 140 година
Ваљевске гимназије.
У току школске године похађао је више семинара за стручно
усавршавање.
Помоћник директора је, такође, изводио и редовну наставу у
одељењима IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, III-4, III-5 и III-7, вођење секција за стони
тенис, кошарку, одбојку и атлетику, као и припреме за такмичења.
Све наведене активности су реализоване у сарадњи са директором,
психолошко-педагошком
службом,
стручним
активима,
разредним
старешинама и Ђачким парламентом.
Драган Ђурђевић, помоћник директора
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ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ
Психолог, стручни сарадник школе, је своју активност усмеравала
пре свега ка превентивном и саветодавном психолошком раду са ученицима и
њиховим родитељима. Део активности психолога наше школе односио се на
планирање, програмирање и праћење рада школе, као и на аналитичко –
истраживачки рад.
На сваком класификационом периоду реализована је анализа успеха
ученика, интерпретација резултата, као и извештај и презенатација на
седницама Наставничког већа и Савета родитеља. На самом почетку школске
године, сагледавани су фактори опредељивања ученика основних школа за
гимназију, са циљем што боље припреме школе за упис следеће генерације
основаца.
Са ученицима првог разреда акценат је стављен на олакшавање
процеса адаптације и прилагођавања новој средини, систематски је праћено
кретање успеха ученика, као и проналажење фактора неуспеха у школском
учењу. Посебна пажња посвећена је одељењима I–2 и I–6. Извршено је
иситивање интелектуалних способности ученика за пријављивање и селекцију
кандидата на семинаре ИС Петница, као и упознавње психо-социјалних
карактеристика ученика првог разреда у сарадњи са психолошко-педагошким
службама основних школа. Са ученицима четвртог разреда акценат је стављен
на процес професионалне орјентације: извршена је анализа уписа студија
претходне генерације матураната, затим су испитивана професионална
интересовања ученика четвртог разреда, примењена је анкета о избору
студија. У овој школској години презентацију факултета у нашој школи имали
су ФОН, Економски факултет, Правни факултет, Технолошко – металуршки
факултет, Машински факултет, Факултет техничких наука, Випос,
Филозофски факултет, Математички факултет и др.
Активности професионалне орјентације су биле усмерене и ка
потенцијалним гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Приликом
планирања уписа ученика у први разред испитивана су заинтересованост
ученика осмих разреда основних школа са територије општине Ваљево за
упис у Ваљевску гимназију. У сарадњи са активом математике извршена је
селекција потенцијалних кандидата за специјализовано – математичко
одељење, а у сарадњи са помоћником директора и педагогом реализована је
„Презентација Ваљевске гимназије” у седам основних школа, као и у
основним школама у Лајковцу, Осечини, Коцељеви и Мионици. Информатор
о упису у гимназију је ове школске године допуњен и дистрибуиран
ученицима завршног разреда основне школе.
Ваљевска гимназија наставља процес самовредновања квалитета рада
школе. Психолози школе су део тима за самовредновање и носиоци већег дела
активности везаних за самоевалуацију изабраних кључних области, као и за
реализацију акционог плана за превазилажење снимљених недостатака. Ове
школске године примењивани су акциони планови вреднованих области и то:
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подршка ученицима, постигнућа ученика, настава и учење, етос, и наставни
програм. Посебна пажња је посвећена методичким иновацијама у настави.
Ови часови су се реализовали у оквиру наставе српског језика, историје,
биологије, географије, физичког васпитања и грађанског васпитања.
Ове школске године креиран је пројекат под називом „Школа за све пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања - dils”
за област оснаживање школа за инклузивно образовање. Пројекат су
осмислиле стручне сараднице наше школе, и поред координације, оне су и
носиоци одређених активности намењених ученицима гимназије, код постоји
потреба за посебном образовном подршком.
Гордана Аврамовић је члан надзорног органа Удружења
психолошких саветника Србије.
Весна Голубовић је члан интерресорне комисије за инклузивно образовање.
Током ове школске године настављена је сарадња са невладиним
сектором: Асоцијацијом за креативну комуникацију и дебату за активности
дебатног клуба и ђачког парламента чије је активности координирала Гордана
Аврамовић.
Са Одбором за људска права, Гордана Аврамовић је учествовала у
пројекту „Стање људских права малолетника у институцијама изолације“.
Тестирање и селекција кандидата за семинаре ИС Петница, као и
селекција за конкурс кандидата за Смотру научно – истраживчких радова
младих - Регионални центар за таленте у Лозници су у домену рада психолога.
Менторски и инструктивни рад је реализован и са ученицима који су радили
матурске радове из психологије.
Психолози наше школе су учествовале у осмишљавању и реализацији
општих родитељских састанака са темама, „Адолесценција“, „Професионална
орјентација“, „Поремећаји у исхрани“, а сараднице у реализацији ових
састанака биле су Жаклина Ђурић, психолог, и прим. др Јасмина Лукић,
специјалиста опште медицине; Весна Голубовић је говорила на тему
„Адолесценције“, а Гордана Аврамовић на тему „Поремећаји у исхрани“ и
„Резултати и карактеристике уписа студија ученика гимназије“.
Ове школске године организована је припремна настава за ученике
који полажу психологију на пријемним испитима за факултете.
Настављена је едукација из Гешталт психотерапеутског правца која
се реализује у Београду у оквиру Европског иститута за психотерапију –
Гешталт студија-Београд.
Поред континуиране едукације из Гешталт психотерапије, психолози
наше школе присуствовале семинарима који су посвећени инклузивном
образовању.
Гордана Аврамовић, психолог
Весна Голубовић, психолог
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ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ
У току школске године педагог је обављала послове из области
предвиђене годишњим Програмом рада: планирање и организовање васпитнообразовног рада, сарадњу са ученицима и родитељима, аналитичкоистраживачки рад и остале послове од значаја за функционисање наставе.
У оквиру планских и програмских активности радила је на изради
годишњег Програма рада школе, интересовањима ученика за факултативну и
припремну наставу, организацијом факултативне наставе из шпанског и
италијанског језика, програмима заштите и унапређења здравља ученика кроз
програм предавања из ове области, израдом плана реализације наставе у и
унапређења образовно-васпитног рада. Организовала је увођење у посао наставника
приправника и пријављивања за полагање испита за лиценцу. Радила је на
изменама Правилника о награђивању и похваљивању ученика. Присуствовала
часовима редовне наставе појединих актива у оквиру педагошко-инструктивног
рада, посебно наставника почетника и наставника који су започели рад у Ваљевској
гимназији. Пратила је стручно усавршавање наставника.
Као координатор тима за безбедност израдила предлог акционог
плана за унапређење безбедности и превенцију насиља у школи и програм
заштите ученика од насиља и реализовала предавања на часовима ученика
првог разреда и Општем родитељском састанку. Учествовала је у раду тима за
самовредновање рада школе и изради акционог плана за унапређење ове области
који је део школског развојног плана.
У тиму за развојно планирање учествовала је у изради акционог
плана за текућу годину у оквиру четворогодишњег развојног плана школе,
пратила и извештавала о резултатима процеса. Са стручним активима радила
је на унапређењу наставе и примени савремених наставних метода.
Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних
проблема ученика као и оних који показују неуспех у раду, посебно ученика
првог и трећег разреда. Саветодавни рад са ученицима и родитељима
реализован је индивидуално. Сарадња са родитељима обогаћена је
предавањем на општим родитељским састанцима на теме „Адолесценцији“
коју је рализовала заједнио са психологом и „Насиље у школи“ и
„Професионалној оријентацији“ које је реализовала психолог Жана Ђурић.
У раду са ученицима, посебна пажња посвећена је ученицима првог
разреда и њиховој адаптацији, као и ученицима завршних разреда и њиховој
професионалној информисаности.
За професионално информисање матураната организоване су: промоција
факултета, дистрибуиран информативни материјал, обављени индивидуални
разговори. За ученике трећег разреда организовано тестирање са психологом
Завода за тржиште рада. Професионална оријентација за ученике основних школа
реализована је кроз програм промоције гимназије, посебно специјализованих
одељења, на територији општине Ваљево а гимназија је промовисана и у школама
Осечини, Лајковцу, Мионици и Коцељеви. За професионално информисање
ученика осмог разреда. учестовала у изради Информатора за основце.
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Ученике је информисала о програмима друштвених, научних,
невладиних организација и образовне размене, највише са Америком; о
програму међународне матуре у Мариборској гимназији, стипендијама и
наградама републичких фондова. Учествовала у организацији семинара
Београдског центра за људска права за представнике Ђачког парламента,
предавању о невербалној комунокацији и др. Била је укључена у рад Црвеног
крста, Друштва истраживача, Канцеларије за младе, еколошких и других
невладиних организације, сарађивала са здравственим, образовним и
културним институцијама, факултетима и др. Аналитичко истраживачки рад
подразумевао је и анализе успеха и владања ученика на свим
класификационим периодима посебно праћење кретања негативних оцена и
реализација свих облика наставе.
Организациони послови представљали су велики део послова
педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за школске
манифестације, завршну матурску и завршну школску свечаност, такмичења
ученика, предавања, промоције и сл.
У току школске године похађала семинаре МПРС „Развијање нових
образовних профила“, четири фазе семинара о инклузивном образовању
„Оснаживање школа за инклизивно образовање“. Осмислила, координатор је
и реализатор одређених активности, заједно са психолозима, пројекта „Школа
за све“ у оквиру ДИЛС пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу у области образовања“ са циљем пружања подршке ученицима у
инклузивном образовању.
Предаје грађанско васпитање у свим одељењима првог разреда.
Утоку године била реализатор семинара за основце у Ваљеву и
Дивцима и попучкама о насиљу у школи а одржала и предавање за родитеље
на исту тему.
На едукацији је из гешталт психотерапиje у Европском удружењу за
психотерапију Гешталт студију Београд. Члан је Удружења психолошких
саветника Србије, а има Национални и Европски сертификат за психолошко
саветовање.
Јасмина Момчиловић, педагог

БИБЛИОТЕКАР
„Срећан сусрет са неком добром књигом, може да измени судбину човека“
У току 2010/11. школске године библиотекар је обављао послове:
набавка и обрада библиотечке грађе (набавка, физичка обрада, класификација,
каталогизација и инвентарисање); формирање и редакција библиотечких
каталога; смештај библиотечког материјала и одржавање фондова библиотеке;
информисање корисника и сарадника о приновљеном библиотечком
материјалу; пружање помоћи ученицима и наставницима у избору литературе
за потребе наставног процеса; пружање помоћи ученицима у изради
семинарских и матурских радова; помоћ наставницима у припремању наставе
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и стручном усавршавању; образовно васпитни рад са ученицима кроз
упознавање ученика са библиотеком, њеним задацима и функцијама,
структуром фондова; пружање помоћи и рад на изложбеним поставкама у
школи и граду, књижевним промоцијама, изради школских листова и
часописа; сарађивао са образовно-васпитним и установама културе у граду и
Републици.
У сложеном и динамичном животу школе помагао да се решавају
многа образовно-васпитна питања у школи одржавајући сталну и корисну
сарадњу са ученицима, наставницима и директором.
Библиотека је смештена на спрату левог крила зграде са прозорима
окренутим према северу. Састоји се од једне компактне просторије укупне
површине 70,20 м2 подељене монтажном преградом на два неједнака дела од
којих мањи служи за смештај основног фонда, а већи, у коме је смештена
приручна литература, служи за читаоницу и радни простор библиотекара, и
посебне, физички одвојене просторије од око 9 м2, за депоновање тзв. мртвог
фонда и школских издања.
Има пет компјутера, један штампач, скенер и један канцеларијски
копир апарат. Један компјутер користи се за библиотечко пословање а четири
служе корисницима за обуку, интернет претраживање, као и уношење
садржаја у припреми школских листова и часописа.
Укупан број књига износи 16811 јединица. Референсна збирка
(енциклопедије, речници, библиографије) и периодика смештени су у
читаоници у слободном приступу корисницима. Лектира и друге књиге које се
дају на коришћење ван библиотеке, стручна и научна литература, су одвојени
и корисницима је приступ ограничен. Током школске 2010/11. године
библиотечки фонд је приновљен са 231 књигом. Највећи број приновљених
књига је купљен током Београдског сајма књига. Значајан извор принове
књигама су и поклони. Дародавци су аутори, издавачи, професори, бивши и
садашњи ученици школе. Књиге се дарују поводом школских свечаности,
промоција и књижевних вечери одржаних у школи. Посебно вредан поклон
учинило је друштво Руско-српског пријатељства са 122 књиге на руском
језику. Поред уџбеничке литературе, која је заступљена у највећем броју,
поклон садржи и књиге из лепе књижевности. Дародавцима у име садашњих и
будућих корисника дарованих књига изражавам захвалност.
Смештај и чување библиотечког материјала је деценијски проблем
како због недовољног простора за чување тако и због недостатка полица за
смештај књига. Постојећи простор и број полица је недовољан за смештај
фонда па се годинама размишља о изградњи-доградњи нових просторија и
надзиђивању постојећих полица, али због недостатка пара то никад није
учињено. Услед недостатка полица за смештај нових књига, принуђени смо их
одлагати у два реда, као и једну на другу и сл., што никако не доприноси
чувању и прегледности фонда па би у наредном периоду било неопходно
урадити нешто на решавању овог проблема.
Школа је претплаћена на десетак наслова педагошких и стручних
листова и часописа. О приспелим бројевима и садржају у њима, библиотекар
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даје редовно информацију на огласној табли школе и усменим саопштавањем
заинтересованима. Часописи и листови се одлажу у читаоничком простору и у
слободном су приступу.
На читање ван библиотеке изда се између тридесет и четрдесет књига
дневно што чини ову библиотеку најкоришћенијом специјализованом
библиотеком у граду. Коришћење Референсне збирке и часописа је свакодневно
и у слободном приступу, а пошто се овај део фонда у принципу не даје на
коришћење ван школе то се о његовом коришћењу не води евиденција.
Потребе и интересовања наших ученика за литературом и по
бројности и по суптилности тема често превазилазе могућности наше
библиотеке. Велика помођ су умрежени рачунари и могућност коришћења
интернета у библиотеци. Истраживачка станица у Петници преко своје
претплате омогућила је ученицима и професорима наше школе приступ и
коришћење ЕBSCO база података. Приступ најзначајнијим светским
часописима омогућава да се прати знање науке и струке још у току његовог
настајања. Слободан приступ рачунарима у библиотеци од изузетног значаја
је и за обуку ученика за њихово коришћење.
Посебан програм образовно-васпитног рада библиотекара обухватио
је следеће садржаје: Упознавање ученика са организацијом и радом
библиотеке, затим са библиотечким каталозима (формирање и коришћење),
обука за коришћење приручне литературе, претраживање секундарних извора
знања, израда библиографија, прикупљање, обрада и употреба стручних и
научних података и информација..., уопште, обука ученика за овладавање
техникама и методама интелектуалног рада.
У библиотеци се одржавају бројни часови из различитих наставних
области (српског и страних језика, ликовне уметности), уз коришћење
библиотечких фондова, затим, састанци секција, пробе рецитатора, припреме
позоришних представа, консултативна настава, семинари, састанци актива и
комисија.
Јован Племић, професор

МЕДИЈАТЕКАР
Школска медијатека има за циљ унапређивање облика и метода
образовно-васпитног рада у школи. Основни задатак школске медијатеке је да
набавља, обрађује и даје на коришћење медијатечки материјал ради
остваривања циљева и задатака средњег образовања, као и да оспособи један
број ученика да могу самостално да користе поједина аудио-визуелна средства.
У току ове школске године медијатека је радила у својој просторији која
је за то и намењена. Медијатека сада има оптималне услове за рад. Значајна
новост је и то што се у току ове школске године већи број ученика одлучио да
спрема часове уз коришћење интернета, компјутера у виду разних презентација.
То је било заступљено из српског језика, географије, биологије и хемије. Школска
медијатеке је прикључена на интернет па је током ове школске године велики
број ученика користио медијатеку до би дошао до жељених информација.
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Као и ранијих година и ове школске године највише часова уз
коришћење медијатечког материјала је одржано у кабинету музичке
уметности што је у многоме наставу осавременило и учинило занимљивијом
за ученике. Велики број часова уз коришћење медијатечког материјала
одржан је и у кабинету ликовне уметности који је у току ове школске године
осавремењен са новим видео пројектором. Сва догађања у школи су
забележена дигиталном фото апаратом или дигиталном камером. Велику
помоћ у снимању свих догађаја у школи медијатека је имала од професора
хемије Момира Станојевића који је више догађаја снимио фото апаратом.
Медијатека школе има и савремену машину за фотокопирање па је у току ове
школске године копирано за потребе ученика и професора преко 200 000
копија разног материјала.
У току ове школске године медијатеку су користили професори свих
предмета, а највише српског језика, географије, биологије, историје, страних језика.
Медијатека је остварила сарадњу са више установа у граду, а посебно
са Културним центром, Матичном библиотеком, Модерном галеријом,
Истраживачком станицом Петница итд.
У овој школској години одржано је у просторији медијатеке 489
часова наставе уз коришћење медијатечког материјала. Скоро 40% од
одржаних часова припремили су сами ученици што само може да радује.
Купљено је и више наставних дискова за разне предмете.
У току школске 2010/11 медијатекар школе је почео са сређивањем
фото архиве Ваљевске гимназије. У школи постоји око 10 000 фотографија од
најранијих дана рада школе. Досада је обрађено, скенирано, око 2000
фотографија које представљају огромно богатство историјата школе. У мају је
у просторијама школског клуба отворена и изложба старих слика Гимназије.
На изложби је представљено 60 фотографија из раног живота школе. Изложба
је изазвала врло позитивне реакције како ученика тако и суграђана.
Опремљеност медијатеке задовољава нормативе.
Миливоје Милинковић, медијатекар
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
(Carpe diem)
Ваљевска гимназија својим васпитно-образовним радом настоји да
омогући својим ученицима да „ухвате дан“ и да по својој унутарњој потреби,
по мери својих склоности, по снази стечених знања досегну заједничка
стремљења ка ведринама и ширинама знаности и уметности.
Посебан облик васпитно-образовног рада представљају ваннаставне
активности у којима је ученицима, на начелима слободног избора, омогућено
да развијају своје способности, иницијативност и стваралаштво. Бавећи се
активностима за које имају интересовање ученици стичу нова сазнања,
продубљују постојећа, развијају радне навике, другарство, свест о припадању
колективу. Ваннаставне активности – пружају могућност за боље међусобно
упознавање ученика и наставника, развијање сарадње, већег узајамног
поверења, поштовања и разумевања; доприносе успешнијој професионалној
оријентацији ученика; обезбеђују бољу припрему за рационално коришћење
слободног времена – омогућавају афирмацију и самопотврђивање личности
ученика.
Полазећи од ових педагошких сазнања Ваљевска гимназија, сваке
године, проверава опредељења својих ученика. Поред рада бројних секција
организована је: припремна настава (српски језик и књижевност, математика,
биологија, хемија), факултативна настава (италијански и шпански језик),
додатна настава (17 предмета).
Свака делатност покретанута с љубављу и вођена ширином и
ведрином младалачке енергије и знања крунисана је успехом. Тако се и
овогодишњи уложени труд вратио кроз бројна признања и награде.
Ваљевска гимназија је и ове године, кроз разноврсне ваннаставне
активности, омогућила својим ученицима да досегну жељено и нађу тражено;
да пронађу свој корак и „ухвате дан“ (Carpe diem).
Светлана Дракул, професор
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

“Једино се можда човеков таленат, од свих његових особина,

не да прикрити, пошто он избија, најзад, и неодољиво, или
у речитости или у акцији, или мисаоности, или у књизи. “
Јован Дучић

У току школске 2010/2011. године литерарна секција Десанка
Максимовић успешно је реализовала план рада у оквору којег су се
афирмисали многи чланови. Млади таленти су се истакли током књижевних
конкурса, школских публикација и јавних и културних делатности школе.
Литерарци су дали велики допринос освојивши бројне књижевне
награде. Олга Митровић освојила је трећу републичку награду Фонда Лаза
Костић. Ана Голубовић je освојила трећу награду на Лимским вечерима поезије, а
финалној вечери и додели награде присуствовала је и професор Светлана Дракул.
Ваљевски средњошколски конкурс Кратке приче доделио је прву
награду Љиљани Арсенијевић-Давидовић за причу Освета крадљивице
саксије, Марку Путниковићу другу награду за причу Гетеови дневници и
Николи Тодоровићу трећу награду за причу Бели прах. Равноправне награде
уручене су: Јовани Станимировић, Јовани Ђорђевић и Ђорђу Милинковићу,
ученицима трећег разреда.
Јована Ђурђевић је, такође, на републичком литерарном конкурсу
Вукови звоно награђена за најбољу кратку причу у категорији средњошколаца,
док је њен друг из одељења, Ђорђе Милинковић, награђен другом наградом на
конкурсу Андрићу с поштовањем који је расписао Музеј града Београда.
На Свечаној академији поводом Дана Ваљева, градоначелник Зоран
Јаковљевић је ученици Јелисавети Новаковић (ментор проф. Вера Ваш)
уручио прву награду за литерарни рад на тему Ваљево - песмом ваљано, а на
истом конкурсу је Никола Тодоровић (ментор проф. Милена Петровић)
освојио трећу награду.

Награђена ученица Јелисавета Новаковић
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Рад Косово је душа Србије Олге Митровић награђен је на конкурсу
Уједињене Србије.
На 8. интернационалном конкурсу за најкраћу причу као и конкурсу
за награду Златно слово, награђен је ученик Никола Тодоровић штампањем
приче у АКТ антологији најкраће необјављене приче.
Два ученика, Ана Голубовић и Никола Тодоровић, били су
финалисти 19. поетског конкурса Десанка Максимовић – празника поезије
који сваке године, већ традиционално, расписују Ваљевска гимназија и
Српска књижевна задруга.
Задужбинa „Доситеј Обрадовић” расписала је литерарни конкурс на
коме су учествовали Ђорђе Милинковић, који је освојио другу награду и
Марко Путниковић, коме је додељена равноправна републичка награда.
На литерарном конкурсу Карловачке гимназије за најбољу кратку
причу са елементима епске фантастике учествовали су: Марко Путниковић,
Никола Тодоровић, Ђорђе Живановић, Христина Јаковљевић, Нађа Јовановић,
Александра Петарић и Стефан Јаковљевић. Прва награда додељена је Марку
Путниковићу, а друга Николи Тодоровићу. Додели награда присуствовали су
професори Милена Милисављевић и Милена Петровић.
Секција је крајем ове школске године издала Алманах, а чланови су
редовни сарадници друхих ваннаставних активности, па своје радове редовно
дају за школски лист Гимназијалац.
Очекују нас нови изазови. Надамо се најбољем.
Славољуб Дукић, професор
Круна Глушац, професор

ДЕСАНКИНИ ДАНИ
Ваљевска гимназија је низом манифестација обележила ,,Десанкине
дане” 15. и 16. маја као дан сећања на велику песникињу и као дан поезије. У
недељу 15. маја одржано је књижевно вече у свечаној сали гимназије. У првом
делу књижевне вечери промовисана је књига прошлогодишње победнице
Јелене Бркић, ученице Филолошке гимназије из Београда, ,,Тамо не постоји”.
У другом делу књижевне вечери представили су се финалисти 19.
Поетског конкурса ,,Десанка Максимовић“:

Бојана Бумбић, IV, Карловачка гимназија, Сремски Карловци, Глад,
,,Анастазија“

Ана Голубовић, IV, Ваљевска гимназија, Ваљево, Рапсорија под
сунцем, ,,Lampas“

Зорана Живановић, II, Филолошка гимназија, Београд, ,,Aurora
Borealis“

Предраг Обрадовић, I, Математичка гимназија, Београд, Шапнућу
ветру, ,,Aquarius“

Милица Петровић, IV, Гимназија,,Вук Караџић“, Лозница, Записи
из Делгфа, ,,Незнана адреса“

Дуња Радоњић, IV, Карловачка гимназија, Сремски Карловци,
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Мрави, ,,Магарчев брег“
Никола Тодоровић, I, Ваљевска гимназија, Ваљево, На помолу, у
понору, ,,Numina“

Вук Шапоњић, III, Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак,
,,Ватра“.
Члан жирија, књижевник Петар Пајић прогласио је Зорану
Живановић, ученицу другог разреда Филолошке гимназије из Београда за
победника 19. Поетског конкурса. Њена збирка песама, којом је победила на
конкурсу биће штампана и промовисана на Десанкиним данима идуће године.


Жири Поетског конкурса ,,Десанка Максимовић“

У понедељак, 16. маја, млади песници и њихови професори са својим
домаћинима присуствовали су Поетском часу на Десанкином тргу у Ваљеву и
на централној прослави у Брaнковини.
Славољуб Дукић, професор
Круна Глушац, професор

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
„ Поезија је пламен у срцу, а реторика је пахуљица снега. Како се могу
сложити пламен и пахуљица?“
Булке, беле раде и различци - рецитатори Ваљевске гимназије - цветаху
у магији речи и свиткању сањаног и жељеног. Њима је протекла школска
година била у знаку настојања да лепо изговореном речју испоштују чудесну
дар говора. Даровити и предани рецитатори учествовали су у припреми и
реализацији бројних културних и јавних манифестација у школи и граду:

Десанкини мајски сусрети у Бранковини

Поетски час

Дана школе – обележавање 140 година Ваљевске гимназије
77

Светосавска академија на градском и школском нивоу
Дани словенске писмености и културе

Завршна матурска и школска свечаност

Бројне књижевне вечери, приредбе и промоције.
Рад и активност чланова ове секције, одвијао се и у припремама за
такмичења рецитатора. Негована је топлина разумевања и препознавања
изабраног текста, природност изражавања, правилност акцента и дикције.
Посебну пажњу захтевао је избор одговарајућих стихова и лирске прозе, а
резултати нису изостали. Учесници школског такмичења били су сви чланови
секције. Дванаест ученика се пласирало на општинско такмичење. На
Окружној смотри рецитатора „Песниче рода мога“ учествовало је осам наших
ученика: Јована Бранковић III-4 (прво место), Марија Арсић I-6 (друго место),
Владислава Милић III-6 (треће место), Иван Бобовац I-6, Никола Петровић
IV-6, Јелена Петровић III-7 и Стефан Јаковљевић III-7. Републичка смотра
рецитатора „Песниче рода мога“ове године је одложена због недостатка
материјалних средстава, а можда и због недостaтка добре воље или
неразумевања значаја такмичења за заљубљенике у моћ лепог говорења.



Чланови рецитаторске секције

Добра и честа сарадња са Матичном библиотеком „Љубомир
Ненадовић”, Црквеном општином и Центром за културу настављена је и ове
године. Овогодишња сарадња Црквене општине, Центра за културу и
Ваљевске гимназије изнедрила је благоугодну Светосавску академију.
Рецитатори су, у сарадњи са члановима Драмског студија и Нове сцене
драмског студија, извели музичко-сценски приказ „Одметања ваша замах су
нам крилни“ о владарском и монашком животу Стефана Немање, односно
светог Симеона осветљен делима светог Саве. Његово преосвештенство,
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епископ ваљевски, господин Милутин је овом приликом одлучио да додели
Епископске грамате, директору школе и ауторима сценарија и режије.
Међутим, највеће заслуге за снагу сценског израза припадају ученицима који
су врло уверљиво и надахнуто остварили идеје својих професорки.
И ове године најмлађи нараштај гимназијалаца освежио је својом
даровитошћу рад секције, то радује јер са овогодишњом генерацијом матураната
одлазе искусни и врсни рецитатори: Невена Ликић IV-4, Јелена Несторовић IV-5,
Никола Петровић IV-6 и Душан Мијаиловић IV-3 који су својим даром осветлили
мисао да „на свету нема ништа јаче... ни моћније од речи.“
Са даровитим ученицима ове године радиле су професори Вера Ваш
и Светлана Дракул.
Светлана Дракул, професор

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

„Отвори очи има да познамо шта је полезно и потребно.“
Доситеј Oбрадовић

Овогодишњи рад новинарске секције највише је био усмерен ка
праћењу програма обележавања 140 година постојања Ваљевске гимназије.
Током школске 2010/2011. уређена су три броја школског листа
„Гимназијалац” (85, 86 и 87).
Новембарски, јубиларни број (85), чинили су текстови некадашњих
гимназијалаца, највећим делом професионалних новинара, али и прилози
истакнутих књижевних стваралаца. Свечани број је и подсећање на гимназијске
почетке, сведочанство је и о Ваљевској гимназији данас, о истинској спознаји
просвећености. Припремили су га новинари: Здравко Ранковић, Зоран
Јоксимовић, Бранко Вићентијевић, професори Милена Петровић и Милена
Миисављевић, а технички уредник био је Јосип Грачанин Јануарски
„Гимназијалац” је запис о богатом школском и ваншколском животу. Јунско
издање највећим делом посвећено је матурантима, њиховим успесима,
радовима, али и многим важним догађајима у школи, као средишту културе
града Ваљева. Главни уредници 86. и 87. броја били су Бранка Џогаз и Марко
Путниковић, ученици III-4 у сарадњи са професором Миленом Милисављевић,
а технички уредници Никола Цокић и Ненад Матић ученици III-2.
Јануара 2011. године „Гимназијалац” је био део богате смотре
средњошколских листова и часописа Србије на Филолошком факултету у
Београду током републичког семинара за професоре српског језика и
књижевности.
У осврту чланова новинарске секције на догађаје о којима су писали
прилоге, посебно место припада сусретима са некадашњим гимназијалцима,
докторима науке, професионалним новинарима као и разговори са писцима:
Рајком Петровим Ногом. Горданом Ћирјанић, Милисавом Савићем,
Михајилом Пантићем, Сретеном Угричићем и са глумцем Војом Брајовићем.
Новинарски искуство гимназијалци су стицали и паратећи рад филмске
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радионице под менторством редитеља Петра Станојловића током снимања
филма о школи, Сачувани су и разговори са младима из Турске, Украјине и
Америке. Памти се и рад у студију ВТВ-а, писање за школски сајт, посета
сајму књига и позоришним представама у Београду (Судија, Фигарова
женидба, Маратонци трче почасни круг, Цигани лете у небо, Кабаре, Господа
Глембајеви). У Српском народном позориту у Новом Саду млади новинари су
имали пријатан сусрет са доскорашњом гимназијалком, глумицом Милицом
Јаневски која игра у Нушићевој комедији Ујеж.

Чланови новинарске секције са песником Рајком Петровим Ногом

Новинарска секција у сарадњи са осталим секцијама у школи настоји
да изражава тежњу ка неговању чистоте и лепоте српског језика, да развија
интересовање за садржаје из језика и књижевности као и културне историје и
савремене култура.
Милена Милисављевић, професор

ДРАМСКИ СТУДИО

„Урадити с лакоћом оно што је другима тешко, значи бити таленат;
учинити оно што је таленту немогуће, значи бити генијалаn“
У години када је школа славила 140 година свога трајања и рада,
Драмски студио је изишао пред публику са две позоришне премијере. Обе су
праизведбе, прва извођења по оригиналним сценаријима што је, свакако,
вредност за себе. Тако је Драмски студио Ваљевске гимназије још једном
показао свој авангардизам у приступу позоришним текстовима.
С обзиром да је Матија Бећковић, песник, академик, а као некадашњи
ученик школе и председник Одбора за прославу, својом поезијом већ узвисио
и Ваљево и нашу Гимназију, било је и природно да се делови његове поезије,
за овако значајан јубилеј, преточе у сценарио позоришне представе... Тог
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пионирског, лепог, занимљивог, али и одговорног посла пуног замки, с
љубављу се латио наш стари пријатељ и сарадник, опет некадашњи
гимназијалац, позоришни редитељ, Мирослав Ћиша Трифуновић. И... сви, на
челу са песником, сложили су се... врло успешно... и врло дирљиво...
позоришна сцена Србије обогаћена је новим позоришним текстом „Кад дођеш
у било који град“... а први који су га извели на сцени, били су ваљевски
гимназијалци... у новембру 2010... остаће са поносом и за историју забележено
у летопису школе...

Сцена из представе „Кад дођеш у било који град“

Режију представе је такође потписао М. Трифуновић, сонгове је
компоновао др Воја Милутиновић, а изводили их Марија Николић и Лазар
Исидоровић, сценографију потписује Јелена Марковић, а костим Лејла
Енетах. Изузетно надахнут визуелни лик представи подарио је, идејним
решењем плаката и програма, Душан Арсенић.
У техничкој реализацији представе, заслуге припадају Горану
Миловановићу (видео обрада), Модном студију Енетах (израда костима),
Зорану Велимировићу (тон), Добрици Ђурђевићу (светло) и Милици Радовић
(реквизита).
Велику помоћ, сарадњу и подршку имали смо од Trust me agency,
КУД-а Абрашевић и Центра за културу Ваљево.
На сцени је, као и увек, доминирао велики глумачки ансамбл ученика
школе: Страхиња Антонић, Марко Илић, Иван Бобовац, Дејана Ђуровић,
Тијана Теофиловић, Јована Бранковић, Катарина Веселиновић, Јелена
Несторовић, Биљана Давидовић, Сања Ђекић, Љубица Штрбац, Јана
Маринковић Арсенијевић, Катарина Марић, Ања Павловић, Богдан Ђурић,
Богдан Ристић, Лука Јешић, Никола З. Петровић, Иван Јелић, Душан Пантић,
Никола В. Петровић, Димитрије Илић, Ристо Ристовски, Немања Илић, Лука
Милутиновић и Немања Павловић.
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Осим претпремијере, премијере и репризе које су изведене поводом
Дана школе за госте, родитеље, ученике и пријатеље школе, представа је 28.
12. 2010. на позив Матије Бећковића, гостовала у Звездара театру у Београду,
на традиционалном новогодишњем дружењу са великим песником. Званице
из света позоришне уметности су биле искрено затечене врхунским
уметничким дометима једне (условно речено) гимназијске представе, о чему
су тих дана и медији исцрпно извештавали.
У програму у част професора Љубице Ножице – Ћубане, која је читав
свој радни век, до пензије, водила, тада, драмску секцију школе, изведени су
делови представе Кад дођеш у било који град, у знак захвалности за њена
настојања да ова врста ученичког ангажовања буде један од најјачих темеља
ваннаставног рада у школи.
Позиве и договоре за наступе и гостовања нисмо, нажалост, могли да
реализујемо јер нас је у томе омео двомесечни штрајк у просвети, али се
искрено надамо да неће бити сметњи да у следећој школској години ову
представу обновимо.
Нова сцена Драмског студија је почетак свога рада обележила
извођењем представе Надежда, посвећене великој сликарки Надежди
Петровић, која је као болничарка, за време Првог светског рата, умрла од
тифуса у Ваљеву, а која је била саздана од свега најбољег што су прве две
деценије 20. века „јатиле и гнездиле“ у Србији.
Реализацију представе потписују: Анђелка Видаковић-Цвркотић
(сценарио и режија), Светлана Дракул (режија), Неда Симић и Филип
Станковић (тон), Добрица Ђурђевић и Никола Обреновић (светло), Наташа
Кристић, Сања Глишић и Урош Ракић (видео) и Биљана Ерчић, Предраг Гајић
и Никола Смоловић (техничка организација).
Млада глумачка екипа: Катарина Краљевић, Емилија Поповић,
Јована Бранковић, Кристина Лазић, Марија Мештеровић, Тијана Грбовић,
Јована Симић. Емилија Арсић, Димитрије Илић, Марко Јеремић, Мирослав
Младеновић, Лазар Тешић, Марко Илић, Ристо Ристовски, Никола Петровић,
Александар Лукић, Оливер Станаревић, Вукашин Јанковић и Игор Јоцић,
надмашила је себе и представа је заблистала у пуном сјају...
На Позоришним сусретима гимназија Србије, републичком
такмичењу које се већ дуги низ година одржава у Крагујевцу, представа је
освојила новоустановљену Награду за најбољи свеукупан сценски израз, а
наша школа је постала први добитник ове награде.
Ученица Јована Бранковић је добила Награду за најбољу женску главну улогу.
На завршној матурској свечаности, матуранти који су учествовали у
раду Драмског студија и Нове сцене Драмског студија, награђени су књигама
и дипломама.
Обе представе су реализоване у продукцији Ваљевске гимназије
(продуцент Радиша Ковачевић, директор, организатор Вера Ваш, професор).
Руководилац Драмског студија,
Вера Ваш, професор
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ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
„Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље,
него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика”
Свети Симеон „Зaвештање језику”
Пуни снаге, позитивне енергије, свежи, спремни за велике изазове и
сазнања, чланови лингвистичке секције дочекали су 2010/2011. Нови млади
нараштај, саткан од наших првака, радо се придружио старим, искусним
зналцима ове секције. Тако обогаћени, већ на почетку школске године,
сачинили смо план и програм препун садржаја које смо у току године и
реализовали. С временом су се појављивале и нове идеје, али нешто треба
оставити и за наредна лета.
Наш први задатак био је упознавање са новом генерацијом. Желели
смо да сазнамо шта можемо од њих да очекујемо, да уронимо у свет њихове
маште, могућности и хтења. На изненађење многих, радо су прихватили наш
позив и прикључили се истраживању у вези с културом изражавања ученика
школе, а посебно ђака првака.
Велики догађај под називом „Моћ језика“, приређен у септембру, све
нас је посебно мотивисао. Том приликом представили су се најуспешнији
ученици нашег града из свих области. Међу њима било је и награђених из
српског језика и језичке културе, а упознали смо и најуспешније лингвистичке
секције.
Анализа првог писменог задатка изазвала је пажњу свих из чега је за
„Гимназијалац” настао чланак „Нека запажања у вези са културом
изражавања ученика првог разреда”. Прегледно написане на папирићима
уочене грешке, граматичке, правописне и стилске, ученици су прихватили с
одушевљењем, проучавајући их са великом пажњом. То је био део акције
„Пут до лепе речи” у оквиру које смо анализирали и иницијални тест који су
радили на почетку године ученици првог и четвртог разреда.
Подстакнути овом идејом, ученици треће године крећу у нови
подухват. Тестом, који је обухватао основне правописне и граматичке захтеве,
покушали смо да сазнамо колико средњошколци познају српски језик.
Пажљиво обрађени резултати представљени су 21. фебруара када је обележен
Међународни дан матерњег језика. Том приликом ученицима основних и
средњих школа предочили смо даље планове лингвистичке секције. Надамо се
да ће овај материјал бити суштина нашег рада у наредној школској години
када би требало да лингвистички рад о овој теми угледа светлост дана. У
оквиру овог догађаја представљен је и рад из лексикологије матуранткиње
Ане Голубовић, припремљен у Истраживачкој станици Петница. На овај
начин остварена је сарадња са другим школама и лингвистичком секцијом
ОШ „Нада Пурић“ чије искуство нам може много помоћи.
У овој школској години чланови секције упознали су се са новим
погледима на лингвистичке проблеме, као и са методологијом теста и
тестирања и тако постали озбиљни сарадници својим, али и професорима
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других школа. То искуство ће им користити за израду тестова у оквиру
редовне наставе, а и касније за професионални развој.
Чланови секције учествовали су на свим нивоима такмичења из
српског језика и језичке културе. Ваљевска гимназија је ове године на
Републичком такмичењу имала чак 26 учесника и освојила четири награде.
Најуспешнији су били ученици првог и другог разреда. Велики број ученика
првог разреда, освојивши 15 и 16 поена, заузео је четврто и пето место.
Сарадња са Друштвом за српски језик и књижевност била је
плодотворна. Размена искустава, кроз семинаре и друге видове комуникације
– приручнике, студије, огледе – допринела је професионалном развоју
наставника и успеху ученика на такмичењима.
Чланови лингвистичке секције учествовали су у припреми и издању
свих школских публикација, посебно у лекторском и коректорском делу.
Неисцрпну снагу на крају ове школске године дарујемо новом броју
„Гимназијалца“ чиме затварамо богат стваралачки период, а од септембра....
Милена Петровић, професор

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Секцијом за енглески језик руководили су сви професори језика.
Поводом Дана школе изашао је нови број „Преводилачких свезака“, чији је
уредник Смиљана Милановић, професор. Ове школске године изашао је други
број часописа „Полиглота“, чији су уредници професори Анита Новосел и
Александар Саботковски. Језичка приредба је одржана 25. маја у Свечаној
сали наше школе. Наши ученици су имали и запажене радове на Регионалној
смотри „Наука младима“. Ученик Марко Путниковић III-4 је освојио III место.
Актив професора енглеског језика

СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Ученици наше школе су у току ове школске године били веома
активни и успешни у обе секције. Најпре цемо истаћи да је наша школа
одувек имала добру сарадњу са Француским културним центром у Београду и
Француском амбасадом, која се огледала у посетама тих важних институција,
учешћу у разним активностима које је Француски културни центар
организовао, као што је Конкурс Франкофоне песме итд.
Током 2010. професори француског језика Биљана Маринковић и
Бранкица Перић похађале су обуку и стекле звање испитивача међународног
испита ДЕЛФ. Иницијатива за полагање тог испита потекла је од француског
културног центра, а потписници пројекта су Министарство просвете и спорта
и 27 школских установа у Србији. Ваљевска гимназија једна је од њих. Њих
две су спремале од септембра до фебруара ђаке за тај испит. У фебруару ове
године испит ДЕЛФ први пут је организован у нашој школи. На испит је
изашло 24 ученика (од I-IV разреда) који су полагали нивое А1 и већином А2
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и сви су веома успешно положили. И убудуће ће ученици наше школе имати
могућност полагања поменутог испита у просторијама школе.
Професори Биљана Танасијевић-Вуксановић и Биљана Маринковић
су у оквиру додатне наставе француског језика спремале ученике четвртог
разреда за такмичење. Ученице Јелена Јочић и Александра Симић IV-7,
Александра Тешановић и Јелена Марковић IV-4 су се пласирале на Окружно
такмичење,а потом су се Јелена Јочић и Александра Симић IV-7, Александра
Тешановић IV-4 пласирале на Републичко такмичење, одржано почетком
априла у гимназији у Горњем Милановцу. Освојиле су запажене резултате –
два седма и дванаесто место.
Сва четири професора актива за латински језик Мира Ракић, Биљана
Танасијевић-Вуксановић, Биљана Маринковић и Бранкица Перић су у оквиру
додатне наставе и часова секције припремале ученике за Републичко
такмичење из латинског језика. Са овог такмичења су се вратили са освојена
два трећа места (Марко Путниковић III-4 и Жељка Ранковић I-4) и два пета
места (Љиља Караџић III-4 и Ивана Јездић I-2).
Сви чланови секције,заједно са својим професорима припремали су
текстове за Преводилачке свеске, часопис Полиглоту и учествовали на
приредби на страним језицима.
Актив професора француског и латинског језика

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
И ове школске године секција је радила у више група, окупљајући
ученике свих разреда. Секцију су водили сви професори немачког језика.
Чланови секције су и ове године учествовали у припреми и извођењу
језичке приредбе која се одржала у свечаној сали Ваљевске гимназије.
Ученици Мина Томашевић I-2, Ивана Јездић I-2, Ана Урошевић I-2, Лазар
Марковић I-7, Радован Омеровић I-7 и Лука Јелић I-7 су са професорком
Катарином Мирковић припремили и извели два скеча у којима смо могли да
се уверимо у њихов таленат за језик а и глуму. Уживали смо гледајући
„Abschiedsbrief“ и „Frau beim Einkaufen“.
Ученици IV-4, Емилија Поповић, Лазар Исидоровић Тамара Мутић,
Тамара Плавша, Милена Максимовић и Ристо Ристовски су са професорком
Драгицом Грачанин превели на немачки језик Satelitte, песму прошлогодишње
победнице на Евровизији, Лене. А песму је и извела Емилија Поповић,
потврђујући још једном своје изузетне извођачке способности и таленат.
Ученици Патар Јевтић III-6 и Немања Грбић III-2 су припремили са
професорком Иваном Тешић комад „Dringender Fall“, док су у скечу
„Zimmerbestellung“ учествовале ученице Сара Вуковић и Александра Вујић III-6.
Чланови секције су били ангажовани и приликом превођења разних
текстова за Преводилачке свеске.
Велики успех ове секције постигао је ученик Иван Јелић IV -3, који је
освојио друго место на Републичком такмичењу страних језика у Горњем
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Милановцу. Ментор му је била Драгица Грачанин, професор немачког језика.
У периоду од 11. јуна до 19. јуна 2011. ученице Кристина Живановић
II-6 и Милица Шујдовић III-7, боравиће као представници наше школе у
Пфафенхофену (Немачка), у оквиру дванаестогодишњег пријатељства
збратимљених градова Ваљева и Пфафенхофена. Овог лета такође наша три
ученика: Нeнад Пиргић II-6, Јелена Петровић III-7 и Софија Урошевић III-2
похађаће летњи семинар у трајању од двадесет дана у Немачкој, ради
усавршавања језика али и дружења са младима из целог света, који такође
припадају овим партнерским школама.
Професори немачког језика били су ангажовани у припреми и
реализацији испита Фит А1, А2, и Б1, које организује Гете-Институт
бесплатно за ученике наше школе. Сви пријављени ученици положили су
испит и стекли дипломе које ће им бити од користи у даљем школовању.
Катарина Мирковић, професор

СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА
Истраживање села ваљевског краја, које је започела прошлогодишња
генерација матураната завршили су овогодишњи матуранти. У току 2010. 151
ученик прошлогодишњих матураната и 151 ученик овогодишњих ученика
четвртог разреда, истраживали су сва (80) ваљевска села и 4 засеока. Према
јединственом методолошком оквиру и упутствима која су добили од предметног
професора теоријског и практичног иницијатора и носиоца истраживачког
пројекта, мр Јованке Божић, ученици су прикупили грађу о релевантним
одликама села. То су: географски положај, назив, историјат, демографска,
социјална, образовна, професионална, економска, еколошка, туристичка,
урбанистичко-архитектонска слика села. Истражили су и здравствену,
саобраћајну, трговинско-угоститељску, телекомуникациону инфраструктуру села
и културу, уметност, породичне и друштвне односе, обичајне, верске обреде и
морална правила понашања, као и значајне установе села.
Сав прикупљен материјал је редакцијски обрадила, за штампу
припремила, са својим ауторским текстовима објавила у књизи „Ваљевска села“
мр Јованка Божић. У књизи, од 467 страна, су и прилози агронома, новинара,
песника, мисли о селу, што даје рељефност слици села и доприноси
свеобухватности најразличитијих аспеката живота на селу. Рецензент др
Милован Митровић, професор социологије на Правном факултету
Универзитета у Београду, је 3.12. 2010. у подршци овом пројекту написао:
“Поштована колегинице Божић,
У једном даху сам прегледао материјал који сте ми послали. То је
сјајан подухват чије се све вредносне последице не могу сада сагледати. Са
великим задовољством пристајем да ме наведете као рецензента и зато Вас
молим да ми се у уводу не захваљујете. Захвалност дугујем ја Вама и Вашим
ученицима, јер сте понешто од мојих људских и професионалних порука, из
мојих текстова, прихватили и креативно надградили. Ова публикација је
прави културни подухват“.
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А проф. др Витомир Вулетић је, 27. 7. 2010. (Нови Сад) написао:
„Поштована Јованка, Из оне књиге коју сам већ прочитао и из писма видим да
се бавите истраживањем села нашег краја. Посао благородан! Ви тиме
непосредно општите са историјском вечношћу, и са оним што је било и са оним
што ће доћи. Уз то привикавате омладину на рад и на љубав према завичају.“
Издавач књиге је Историјски архив Ваљево; лектор Милена
Милисављевић, коректор Милена Петровић, професори српског језика и
књижевности, ликовно је корице уредио Душан Арсенић, штампао је
„Графичар“ Ваљево, a издавање књиге су помогли доброчинитељи којима
припада трајна захвалност. Сви ученици, аутори прилога и сарадници су
добили примерак књиге на поклон.

Чланови социолошке секције

Циљ истраживања је био да ученици пaжљивије сагледају своје
стварносно непосредно и шире окружење; да упознају завичај, па тако и себе,
сопствену природу и природну околину. Да формирају свој аутентични
идентитет, свест о просторном и културном припадању, својим коренима,
свом пореклу. Да, притом однегују адекватна осећања љубави и поштовања и
изграде спремност за сваки будући креативни, стваралачки однос према
завичајности.
Промоција књиге одржана је 10. 5. 2011. у свечаној сали. Говорио је
професор др господин Миловам Митровић, ауторка књиге „Ваљевска села“
мр Јованка Божић, а матуранти Невена Ликић IV-4, Емилија Поповић IV-4,
Јелена Несторовић IV-5 и Никола Петровић IV-6, су говорили текстове о селу
и импресије ученика, истраживача. Вокална женска група певача КУД
„Крушик“извела је две етно- песме.
Поводом промоције књиге у „Напреду“ је објављен текст „Ваљевска
села на њихов начин“, из пера Огњенке Бановић, а у телевизијској емисији
„Отворено“ ВТВ, Слободана Раковића, о књизи су говориле Дејана Ђуровић,
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ученица IV4 и мр Јованка Божић, професор.
Захваљујем се свим ученицима на одговорној и посвећеној сарадњи. За
достојанствено представљање јавности истраживачког пројекта, похваљујем:
Дејану Ђуровић IV-4, Невену Ликић IV-4, Јелену Несторовић IV-5, Емилију
Поповић IV-4 и Николу Петровића IV-6. А Олга Митровић IV-6 и Јована
Лазаревић IV-6, су награђене за изузетно залагање у презентацији научних
садржаја овог предмета.
Мр Јованка Божић, професор

ДЕБАТНИ КЛУБ

„Права мудрост је у дугом слушању и кратком говорењу.“
Развијање вештине јавног наступа, реторичких способности,
аргументоване расправе, критичког мишљења – све су то циљеви које су себи
поставили чланови Дебатног клуба. Активности клуба су током ове школске
године биле веома богате, оригиналне и на једном месту су окупљале
ученике, професоре и родитеље.
И ове школске године настављена је сарадња са дебатним клубом
гимназије „Светозар Марковић“ из Суботице. У Суботици је поводом Дана
школе одржана јавна дебата на тему „Неоправдане изостанке треба укинути“.
На дебати су учестовали Марко Јеремић II-7, Невена Драгишић III-3 и
Наталија Лазаревић III-2.
Пратећи друштвене теме, у нашој школи одржана је дебата „Држава
треба да забрани рад ултра десничарских организација“. Афирмативни тим су
били Невена Драгишић III-3, Наташа Стојнић IV-3 и Иван Филиповић IV-5, а
негативни Наталија Лазаревић III-2, Марко Јеремић II-7 и Лазар Марковић I-7.
Поводом дана школе одржана је дебата још једнe актуелнe темe
„Држава законом о заштити од дуванског дима дискриминише пушаче“у којој
су учествовали Лука Ђорђевић I-7, Лазар Марковић I-7, Наталија Лазаревић
III-2, Невена Драгишић III-3, Стефан Јосиповић II-1 и Марко Јеремић II-7.
Пратећи актуелне догађаје, између осталих и штрајк просветних
радника током којег су часови трајали пола сата, Дебатни клуб је у сарадњи са
родитељима и професорима, организовао дебату на тему „Часови треба да трају
30 минута“. Афирмативни тим су били Невена Драгишић III-3, Иван
Филиповић IV-5, Бранислав Јовановић, професор хемије и Милош Мандић
адвокат, док су негативни тим чинили Лазар Марковић I-7, Лука Ђорђевић I-7,
Наталија Лазаревић III-2 и Сретен Ђорђевић адвокат.
Ове школске године трудили смо се да дебату као наставни метод
укључимо и у редован наставни процес. Поред наставе логике, филозофије,
грађанског васпитања где је то већ стална пракса, дебата је примењена и у
настави физике код професора Оливере Црнобрње (одељења IV-2 и IV-3 на
тему „Нуклеарне електаране – да или не“), и географије, код професора
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Лазара Ненадовића одељење (II – 4 на тему „Србија треба да убрза процес
европских интеграција“). Новина је и одељенска дебата коју је организовало
одељење III-3; дебатовали су на тему „Ученици треба да дежурају у својој
смени“, а учествовали су као афирмативни тим Светлана Костадиновић,
Емилија Арсић, Марија Маријановић, а негативни Невена Драгишић, Никола
Милев и Ненад Матић.
Наталија Лазаревић III-2
Гордана Аврамовић, психолог
Мирослава Пантовић, професор

ФИЛОЗОФСКА СЕКЦИЈА
У току ове школске године, филозофску секцију су похађали ученици
четвртих разреда. Уместо планираних 16 часова, реализовано је 20.
Обрађиване су теме из историје етике и примењене етике тако што су ученици
бирали теме за дискусије, а професор је усмеравао расправе и припремао
материјале на задату тему.
Првих десетак часова бавили смо се историјом етике, а наредних
шест часова проблемима примењене медицинске, правне и грађанске етике
која је уско везана уз свакодневне моралне дилеме савременог човека.
Крајем маја месеца, ученици су, као промоцију филозофске секције,
припремили презентацију иморализма Фридриха Ничеа, под именом
Отворени час филозофије. Тако су ученици објединили самостални рад и
истраживанје са употребом савремених технологија, али су истовремено
продубили и проширили знања филозофије и приближили их својим
вршњацима. Презентација је одржана 17.05.2011. у Свечаној сали Ваљевске
гимназије. Презентацију су припремили: Маја Станојевић, Марко
Милошевић, Ђорђе Ракић, Марко Енерфрид и Игор Меденица.
Активности секције су евидентиране у дневнику рада слободних
активности.
Ромина Николић, професор

СЕКЦИЈА ЗА ГЕОГРАФИЈУ
У раду географске секције учествовали су ученици са посебним
интересовањем за активности везане за географију, углавном ученици друге
године. Реализоване су акције у природи које су посвећене заштити животне
средине и активности на очувању природе.
Реализоване су и презентације на тему „Моје виђење наставе
географије“, где су ученици кроз своје презентације утицали на начин
извођења наставе географије.
Актив професора географије
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Ликовна секција се одржавала средом у међусмени од 13 до 15
часова. Чланови секције су се бавили теоријским и практичним радом.
Теоријски: дијалози и дискусије о уметности, предавања (М. Шуваковић
„Уметност 20. века“), филмови („Мистерија Пикасо“, „Гојине утваре“,
„Буђење живота“) чиме се изграђивала свест о природи уметности.
Практично, учесници у секцији су се користили различитим мотивима и
техникама. Ове године смо фаворизавали фотографију, колаж и фотомонтажу. У секцији су се истицали Вера и Милица, Дајана и Маја, Марија и
Маријана, Филип, Слободан и Никола, Јелена и Ангелина и други. Чланови
секције су учествовали у поставци изложбе „Ликовна колонија, ПустињаМедведник“ и изложби Пеђе Благојевића.
мр Миломир Романовић, професор

СЕКЦИЈА ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
„Музика је глас универзалне душе – романса без речи“
Програм ове секције се односи на рад са талентованим појединцима и
групама у области вокалне и инструменталне музике, који су своје квалитете
показали учешћем на многобројним културним дешавањима у вези са школом.

Распевана гимназија

Свакако најбољи пример јесте Распевана гимназија, традиционална
школска манифестација, која је и ове године пружила прилику музички
надареним уценицима, да се представе одељенски и индивидуално.
Неда Думић, професор
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ХОР ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Ове школске године хор Ваљевске гимназије бројао преко шездесет
чланова, ученика од прве до четврте године. Пробе су биле сваког уторка и
четвртка, а пред наступе и сваког дана. Хор је учествовао у свим културним
догађајима школе као и градским манифестацијама 140 година Ваљевске
гимназије, Вече хорске музике, Светосавска академија, Завршна матурска
свечаност.
Свакако треба издвојити премијерно извођење хорске верзије Химне
Ваљевске гимназије на текст Матије Бећковића и музику Људмиле Бећковић,
коју је наш хор успешно извео.
Неда Думић, професор

ФОТО СЕКЦИЈА
„Ко је рођен са талентом, тај у њему налази своју срећу
и не треба му никакве друге награде.“
А. Шопенхауер
Током 2010/11. школске године, фото секцију је похађало више од
двавдесет ученика узраста од петнаест до осамнаест година. Рад на пољу
изучавања фотографије био је подељен у два сегмента. На часовима теорије
фотографије полазници су били у прилици да се сусретну са основним
одредницама фото технике и ликовног поља фотографије. Практични део је
био посвећен непосредном овладавању фото опремом, фотографским
простором и објектом снимања.

Чланови фото секције

Поред непосредног манипулисања фото техникама, фото секција
Ваљевске гимназије је имала и богату излагачку сезону. Током ове школске
године приређене су изложбе: „Слике из живота“ – „life“ фотографија; „Чари
природе“ – изложба пејзажне фотографије уприлићена поводом обележавања
дана Св. Саве; „Великани фотографије XX века“ – изложба фотографија
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праћена јавним предавањима, а уприличена поводом манифестације „Ноћ
музеја“: „Из архиве“, Миливој Милинковић – изложба креирана на основу
фотографске архивске грађе Ваљевске гимназије. Чланови секције су
учествовали и у обликовању и емитовању видео материјала који је пратио
позоришну представу „Надежда“.
Фотографије неких од чланова награђени су и високим
одликовањима: Борис Јовановић, III-5, је освојио прву награду на Републичкој
омладинској изложби фотографије у Чачку; Александар Никићевић, III-5, је
освојио прву награду за фотографију ученика средњих школа Републике
Србије и Републике Српске, галерија „Кулоар“ Математичке гимназије у
Београду; Милица Танасковић, I-3, носилац је сребрне и бронзане медаље за
радове изложене на 23. Омладинској изложби у Луксембургу. На
Међународном конкурсу за најбољу „Life“ фотографију, у организацији Фото
– кино клуба Ваљево, а по пропозицијама еминентног светског удружења
фотографа FIAP, фото секција је и ове године имала своје представнике
(Милица Танасковић, I-3 и Борис Јовановић, III-5), а за квалитет радова
Милици Танасковић, I-3, изречена је похвала. Борис Јовановић и Александар
Никићевић, ученици III-5 и у овој шкоској години су активно учествовали у
раду Фото – кино клуба Ваљево. Фотографије Бориса Јовановића, III-5, од
недавно, сачињавају редовне фото рубрике недељника „Искра“.
За изузетно залагање у раду, познавање садржаја предмета и
преданост, Ваљевска гимназија додељује награде ученицима: Урошу Ракићу,
IV-2; Борису Јовановићу, III-5; Александру Никићевићу, III-5 и Милици
Танасковић, I-3.
Сарадња са Научно истраживачким центром Петница настављена је и
у овој школској години. У оквиру програма „Примењена фотографија“
Наташа Кристић, руководилац секције, држала је предавања из области
ликовне естетике фотографије; свечано отворила ретроспективну изложбу
радова Владимира Пецикозе, шефа одсека за примењену фотографију Научно
истраживачког центра Петница, у централном холу Ваљевске гимназије, и
написала текст пратећег каталога.
Под покровитељством фото – секције Ваљевске гимназије одржана је
промоција „Ваљевског фотографског летописа“ на коме интезивно ради
Здравко Ранковић, новинар, главни уредник ревије Колубара. Фото – кино
клуб Ваљево је интезивно доприносио квалитету рада секције. Под
менторством Мирослава Јеремића, фотографа, директора Фото – кино клуба,
обављен је највећи део техничких консултација. Рад фото секције, диктиран
особеношћу наставног процеса, се изводио у просторијама Модерне галерије
Ваљево, а великодушну техничку подршку на пољу израде фотографија
пружио је Фото – студио Поповић.
Квалитету наставног процеса и креативности у раду допринели су и
спољни сарадници међу којима је у овој години најактивнија била Бојана
Обрадовић, камерман, која је поред низа практичних предавања, фото –
секцију даривала и мини лабораторијом за студијску фотографију. Помена су
вредни и придружени ученици других средњих школа: Константим Митић
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(Техничка школа); Давид Недељковић и Никола Новковић (Економска
школа), који су својим залагањем квалитативно утицали на процес рада.
Током школске 2010/11 године, Наташа Кристић, професор, ментор
секције, свечано је отворила изложбу „Славко Крунић, портрети“ у Модерној
галерији Ваљево, и написала текст пратећег каталога; као и обављала јавне
функције у звању: Члан Савета за културу Града Ваљева; Члан комисије за
избор пројеката у кулури Града Ваљева.
Наташа Кристић, професор

СЕКЦИЈА ЗА КОШАРКУ, ОДБОЈКУ, РУКОМЕТ, ФУДБАЛ,
АТЛЕТИКУ И СТОНИ ТЕНИС
У раду секција учествовао је велики број ученика свих разреда.
Секција за кошарку, одбојку и рукомет (девојчице), радила је у
периоду од октобра 2010. до средине маја 2011. године. У оквиру секције
рађено је на техничкој и тактичкој припреми за предстојећа такмичења.
На градском и окружном такмичењу у кошарци (девојчице), освојено
је I место и пласман на међуокружно такмичење у Старој Пазови, где су заузеле
III место. Запажена је била Мирјана Параментић IV-5 и Тијана Грујић III-6.
Рукометна екипа, девојчице, на градском турниру средњих школа у
Хали Спортова освојила је убедљиво I место. Мушка рукометна екипа, врло
борбена, у финалу је на пенале изгубила од Техничке школе и заузела II место.
У међуодељенском такмичењу у одбојци учествовало је 15 мешовитих
екипа. У финалу су се састале веома младе и талентоване екипе I-2 и I-3
одељења а победила је симпатична и сложна екипа I-3.

Међуокружно такмичење у атлетици

На градском и окружном такмичењу у одбојци, девојке су освојиле
убедљиво I место а у Сремској Митровици на међуокружном такмичењу IV
место. Веома запажене су биле: Анђелка Бранковић III-7, Ивана Новокмет II-2,
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Кристина Ранковић II-6 и младе и талентоване Катарина Челић I-6, Јована
Вукићевић I-3.
На градском такмичењу за дечаке у малом фудбалу, при великој
конкуренцији, екипа је освојила III место а ученик Филип Рајевац IV-7,
проглашен је за најбољег играча на турниру.
На такмичењу у стоном тенису ученица Невена Малешевић II-3 је
освојила III место у појединачној конкуренцији.
На градском и окружном такмичењу у атлетици за дечаке и
девојчице, освојили смо екипно I место, а у Сремској Митровици на
међуокружном такмичењу III место за мушку штафету 4x100 метара.
Снежана Ђурђевић, професор
Александар Севић, професор
Драган Ђурђевић, професор

94

ЕКСКУРЗИЈЕ
III РАЗРЕД
Екскурзија ученика трећег рзреда реализована је у периоду од 07 – 10. X
2010. године на релацији Ваљево – Будимпешта – Беч – Будимпешта – Сент
Андреа – Ваљево, у организацији туристичке агенције „Ласта“. На четвородневни
пут кренуло је 174 ученика, 7 професора, водич агенције „Ласта“ и лекар.
Из Ваљева смо кренули у 06:00 ујутру. Са краћим успутним паузама,
и задржавањем на граничном прелазу Келебија, у Будимпешту смо стигли у
поподневним часовима. Одсели смо у хотелу Вентура, и након одмора и
вечере отишли смо на вожњу бродом по Дунаву.
Другог дана екскурзије обилазили смо Будимпешту. Заједно са
локалним водичима отишли смо на панорамско разгледање града и посетили:
Цитаделу, брдо Гелерт, Трг Миленијум, Рибарски бастион, Неп стадион, Трг
Хероја... Прошетали смо се Ваци улицом, а затим отишли до Парламента.
Подељени у две групе, и са стручним водичима, обишли смо ово велелепно
здање, а потом у договорено време отишли до Тропикаријума. Обзиром да се
Тропикаријум налазио у тржном центру, након обиласка, ученици су добили
два сата слободног времена за куповину. Програмом екскурзије прво вече је
био планиран одлазак у дискотеку, али с обзиром да се следећег јутра у 08:00
одлази за Беч, и да би у дискотеци могли да се задржимо веома кратко, у
договору са ученицима нисмо отишли у дискотеку, већ смо после вечере
остали у хотелу.

Са екскурзије III разреда
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Трећег дана екскурзије у 08:00 ујутро смо кренули за Беч. Око 12:00
се налазимо са стручним водичима и крећемо у панорамско разгледање града:
Опера, Парламент, трг и катедрала Св. Стефана, музејска четврт и на крају
обилазак дворца хабзбуршких владара - Шенбрун. По обиласку дворца
враћамо се у центар где проводимо три сата у слободном обиласку града, и у
20:00 крећемо назад за Будимпешту.
Последњег дана екскурзије напустили смо хотел у 08:30 и упутили се у
Сент Андреу. Обишли смо споменик кнеза Лазара, Епархијски музеј и кућу
Јаше Игњатовића. По договору у 12:00 смо кренули ка граници. Прву паузу
правимо у тржном центру „Теско“, и после два сата слободног времена,
настављамо пут ка Србији. У Ваљево смо стигли око 22:00, како је било и
планирано.
Хотел „Вентура“, у коме смо били смештени, у потпуности је
одговарао свим нашим захтевима. У хотелу није причињена никаква штета,
нити смо добили било какву примедбу.
Локални водичи, као и водич испред агенције „Ласта“, били су
стручни, увек љубазни и у сваком тренутку од помоћи. Возачи су били
професионални и веома флексибилни.
Ђаци – већина одлични, без икаквих проблема, а трудићемо се да
заборавимо ситна закашњења.
На крају бих хтео да истакнем да је сарадња са осталим разредним
старешинама била на највишем могућем нивоу.
Програм екскурзије је у потпуности реализован.
Вођа пута Драган Ђурђевић, професор

IV РАЗРЕД
Ученици IV разреда Ваљевске гимназије са својим разредним
старешинама били су на матурској екскурзији у Италији од 26.09.2010. до
2.10.2010. год. Екскурзија је изведена на релацији Ваљево-Фиренца-РимБолоња- Венеција-Ваљево.
У суботу 26.09.2010. год. у 7:20h кренула је колона од три аутобуса
превозника ,,Ласта“ Београд са 161-им учеником, седам професора, лекаром,
са три водича и представником туристичке агенције ,,Ласта“. Наше прво
одредиште било је Монтекатини терме у Италији. Пошто је релација ВаљевоМонтекатини дуга, кроз Хрватску и Словенију правили смо неопходне паузе
за одмор и уз релативно краћа задржавања на граници стигли смо у
Монтекатини у касним вечерњим сатима. Пошто смо распоређени у друге
хотеле (уговорени хотели били су пребукирани) требало је више времена,
напора и стрпљења да сви буду смештени у три хотела.
Другог дана, после неколико сати вожње, стигли смо у Фиренцу,
престоницу ренесансе, највећи град прелепе Тоскане. У Фиренци, у граду
Дантеа, Бокача, Донатела, Да Винчија, Микеланђела и Рафаела могли смо да
доживимо и схватимо лепоту и смисао културно-историјских споменика као
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што су: црква Санта Марија Новеле, капела Медичи, катедрала Санта Марија
дел Фиоре, Крстионица, Палата Векио, Галерија Уфичи. После слободног
времена за ручак и шетњу кренули смо ка Риму. У Рим смо стигли у
вечерњим сатима. Сместили смо се у хотел, а затим аутобусима отишли на
вечеру изван хотела.
Први дан у Риму провели смо у панорамском разгледању града у
пратњи водича. У лепотама ,,вечног града“ уживали смо два дана, а кажу да
не би било довољно ни два месеца да се виде све лепоте Рима. Првог дана
видели смо цркву Св. Петра у ланцима, Римски форум, Колосеум, Палатин,
Трајанов стуб, Капитол, Tрг ,,Венеција“, Пантеон, фонтану ди Треви и
Шпански трг. После разгледања града у пратњи водича имали смо слободно
време за индивидуалне активности. После вечере део ученика са једним
професором остаје у хотелу, а већи део ученика одлучио се за дискотеку у
којој су се лепо забављали до један сат после поноћи.
Други дан у Риму провели смо у шетњи и шопингу преподне, а
послеподне смо провели у разгледању Ватикана, можда, највеће ризнице
лепоте коју смо до сада видели. Уживали смо у богатству, лепоти и раскоши,
реду и складу ватиканских музеја, Сикстинске капеле, Базилике Св. Петра,
ризница, фонтана, башта и прелепог трга са колонадама и обелиском.
Петог дана екскурзије, после доручка, напуштамо Рим и крећемо
према Болоњи, првом универзитетском граду у Европи (1119. год.) и великом
центру културе и уметности у средњем веку. У Болоњи смо посетили Трг
Мађоре, Трг Нептуна, Улицу Риколи, видели Торањ Асинели и Торањ
Гарисенда. После разгледања знаменитости града имали смо неколико сати за
слободну шетњу и шопинг. У вечерњим сатима стигли смо у Лидо ди Језоло
где ћемо провести последње две ноћи у Итлији.
Шестог дана посетили смо Венецију. Од хотела возили смо се
аутобусима до луке Понто Сабиони, а затим бродом до Венеције. У Венецији
смо уживали у јединственој, урбаној панорами града на води. Посетили смо
Трг и цркву Св. Марка, Дуждеву палату, мост Риалто, канал Гранде, цркву
Санта Марија дела Салуте... После слободне шетње и шопинга вратили смо се
у хотел на вечеру, а затим смо били у дискотеци до два сата после поноћи.
Провод је био изврстан, сви ученици су били задовољни и сви су се лепо
понашали.
Седмог дана напуштамо Лидо ди Језоло и крећемо натраг. Кренули
смо око 10h, после сат вожње свратили смо у један тржни центар веома добро
снабдевен и затим пошли према Словенији. Пред границом имали смо дужу
паузу јер смо сазнали да једном ученику недостаје пасош. Проблем је решен у
амбасади у Љубљани, али смо зато стигли касније (око 1:30h) у Ваљево.
Екскурзија је успешно реализована, програм у потпуности остварен
уз мање пропусте у организацији путовања и посета. Сви учесници екскурзије
имали су, углавном, коректан сараднички однос.
Вођа пута Славољуб Дукић, професор
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
„Ако нема културе, нема ни будућности.“
(Мирослав Јосић Вишњић)
У време кад цвета видовчица, Ваљевска гимназија, већ CXLI годину,
проверава до којих висина сеже знање; да ли се негује способност учења и
преношења знања младим; да ли се храбри маштовитост, снажи идејност,
поштује традиција. Колико је кроз школу омогућено да млади, и они
времешни радозналог духа, одгонетају свевремене и ововремене кодове
живота. Где се додирују историја и религија, политика и филозофијa,
уметност и наука. Колико су социолошки, политички, економски, верски па и
језички феномени утицали да се ставови, вредности и уверења појединца
обликују у духу хуманости и етичности.
Димензију смисла и вредности данашњој гимназијској причи даје
разноврсност облика организовања и деловања ученика и њихових професора,
али и чудесна пређа којом Ваљевска гимназија тка овогодишњу тканицу. Нит
по нит знанствености и стваралачког узнесења. Струна по струна човекољубља
које побеђује коначност...љубав по љубав у вечном трагању за лепотом.
Молитва по тиха молитва и вера у чистоту душе. Зрак по зрак благог јутра
знања, талента и слободоумља. Знак по знак мудрости наслеђа. Одјек по одјек
бројних гласова, тонова. Одсјај по одсјај руменога сунца трагања. И наста
тканица пиктурално раскошна, колористички узбудљива.
Таласе плаве уткани су у деветнаест предавања и седам трибина. А
некадашњи гимназијалци, данас доктори наука, својим предавањима додали
су у таласе плаве и нијансу лаве. Лила тамна чежњива сенчи звучне нити
дванаест концерата у којима „Тишина тмином о злату пева“, а светлосива
непогрешива обоји седам изложби и свечаних академија. Трећа ликовна
колонија „Пустиња – Медведник“ је у вртлозима зеленог са окером са свеће
свечарске. Боја брескве, нежна и срамежљива, је душа младих поета и
литерата, учесника и освајача бројних награда. А финалисти Поетског
конкурса Десанка Максимовић и Лимских вечери поезије розе нaђоше међу
старим писмима, а модру у врпци над тешким мислима. Риђа из пера дроздова
и лаки пурпур из првих гроздова осликаше позоришне представе „Надежда“ и
„Кад дођеш у било који град“. Цинобер сјактави су распеване приредбе и
занимљиве манифестације. Боја латица ружа баршунасто топла и дрхтава
крије у себи трептај лаке треме и жеље наших такмичара да се буде што бољи,
што успешнији, што умешнији. Тежећи за бесконачно савршеним и
недостижним они желе да осете таласе праокеана и засвирају по струнама
долазећих векова да би разумели и јуче, и данас, и сутра...
Нит по нит знања и стваралачког узнесења. Струна по струна
човекољубља које побеђује коначност...љубав по љубав у вечном трагању за
лепотом. Молитва по тиха молитва и вера у чистоту душе. Зрак по зрак благог
јутра знања, талента и слободоумља. Знак по знак мудрости наслеђа. Одјек по
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одјек бројних гласова, тонова. Одсјај по одсјај руменога сунца трагања. И
тканица се збија, а боје се преливају у oлтарски сјај ведрине рада и златних
амајлија искуства знања и умења. Ваљевска гимназија својом културном
делатношћу оплемењује и себе и људе поред себе. Она је „зид према злу, мост
и рука према човеку“, Гимназија је јемство да будућности има!
Светлана Дракул, професор

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „МЕДВЕДНИК – ПУСТИЊА 2010.“
Већ трећу годину Ваљевска гимназија организује Ликовну колонију
са идејом да се сликарски представе матична места нашег краја. Учесници у
колонији су углавном бивши ученици гимназије, сада високо образовани
уметници. Тако је створена колекција од скоро сто слика и цртежа насталих у
тим колонијама.

Ова колекција и учешће младих уметника индуковала је идеју да се у
Гимназији (ходници, степениште, холови) формира галерија пост-модерне,
што је и учињено. Изложбом вајара Предрага Благојевића галерија је добила и
свој знак. Текст за каталог колоније „Медведник – Пустиња 2010.“ написала је
историчарка уметности Марка Томић-Ђурић, докторант на Филозофском
факултету. Како је истакнуто у овом каталогу, Ваљевска гимназија утврђује
континуирани и систематски однос улагања у савремену уметност.
Овогодишњом поставком колоније остварује се просторни и значењски однос
духовног и природног простора као сугестивног контекста у којем су се
одвијали уметнички процеси.
мр Миломир Романовић, професор
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
„Књига тражи целог човека јер и нуди целог човека.“
Рашко Димитријевић
Традиционални напор школе да негује и афирмише младе, њихову
даровитост, у школи и ван школе стечена знања и умења, забележи се и
делимично документујe и чува од заборава у бројним школским листовима,
часописима и монографијама.
Колектив Ваљевске гимназије подржава и у границама својих
могућности помаже све разноврсније форме културно-уметничког,
књижевног, стручног и научног стваралаштва својих ученика и његовог
бележења и чувања од заборава у виду штампаног сведочанства.
Почетком септембра објављен је Програм рада школе за школску
2010/2011. годину. Овим службеним документом утврђују се просторни,
материјални и кадровски услови рада школе, планира организација образовно
васпитног рада као и друге активности oд значаја за живот и рад школе у
наступајућој школској години.
Уредник Програма рада школе је Радиша Ковачевић, директор.
Сарадници на изради Програма професори школе.
Гимназијалац, лист ученика Ваљевске гимназије. Oкупља ученике са
даром за новинарски и литерарни рад. Доноси актуелне информације из
живота школе, објављује резултате рада секција, прилоге из литерарног и
културно уметничког стваралаштва младих и др. Излази од 1973. године са
променљивом динамиком да би се усталио на три броја годишње. Ове
школске године изашла су два (85. новембарски и 86. јануарски број), а у
припреми је и 87. број који треба да изађе до краја јуна 2011. године.
Новембарски број је посвећен 140 година рада Ваљевске гимназије, а
припремили су га: Милена Милисављевић, Милена Петровић, професори
Ваљевске гимназије и Бранко Вићентијевић, Зоран Јоксимовић, Здравко
Ранковић и Јосип Грачанин, новинари и бивши ученици школе. Текстови
садржани у овом броју углавном су сећања бивших ђака школе на време, људе
и догађаје из периода свог школовања.
Јануарски број уредили Бранка Џогаз и Марко Путниковић, ученици
III-4 и Милена Милисављевић, проф. Прилоге припремили ученици чланови
новинарске и литерарне секције. Коректуру вршили чланови лингвистичке
секције са професорима Биљаном Ерчић и Миленом Петровић. Фотографије и
илустрације припремили чланови фото и ликовне секције.
Алманах литерарне секције „Десанка Максимовић”, најстарије је
периодично издања ученика Ваљевске гимназије. Први број објављен 1970.
године и до данас непрекидно излази једном годишње. До 1992. године
објављиван је поводом Дана школе, а од 1992. године у току „Десанкиних
песничких дана” који се одржавају половином маја месеца у Ваљеву и
Бранковини. Последњих неколико бројева излази на крају школске године.
Овогодишњи Алманах садржи одабране поетске, прозне и есеистичке радове
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чланова литерарне секције настале током овогодишњег рада. Уредници
Алманаха су руководиоци литерарне секције професори Славољуб Дукић и
Круна Глушац. Ликовне прилоге припремила ликовна секција.
Преводилачке свеске, афирмишу стечена знања из страних језика
кроз преводилачки рад ученика остварен у редовној настави и ваннаставним
активностима. Часопис излази од 1988. године, а уређују га професори
страних језика и даровити ученици. Објављује преводе оригиналних радова са
језика који се уче у школи (енглески, немачки, француски, руски, шпански,
латински) на српски и обратно. Ове школске године објављен је 35. број.
Поводом Дана школе објављен је у новембру 35. број и у њему су
заступљени преводи: са енглеског: Јелене Ракић, IV-4, Јелена Обрадовић, IV-6
Кристине Кашерић, IV-4, Николе Милева III-3, Ане Филиповић, I-5 Богдана
Ристића, II-2, Иване Максимовић II-4, Јелене Бранковић IV-5, Алексеја Дрина,
IV-2, Мине Марковић, II-2 Милице Николић IV-7, Иване Превић, III-7, Ђорђа
Крстивојевића, III-3, Јоване Шевић, III-5, Љиљана Караџић, II-4, Са
француског Ксеније Алексић, IV-7, Александра Симић III-5, Тијане Ћирић,
III-7. са латинског: Иванa Марковића III-4, Јелене Ракић, IV-4 Са немачког:
Јелене Штулић, IV-7, Невене Штрбац, IV-7. Одговорни уредник броја
Смиљана Милановић, помоћник одговорног уредника Бранкица Перић,
технички уредник Владимир Лукић. Чланови редакције професори страних
језика и ученици чланови секција за стране језике
Полиглота је лист ученика Ваљевске гимназије на страним језицима.
Овогодишњи, мајски број, је други број. Лист садржи оригиналне радове
ученика на страним језицима енглеском, француском, немачком. Главни и
одговорни уредници су Анита Новосел и Александар Саботковски, професори
и Ана Голубовић и Милена Максимовић, ученице четврте године филолошког
одељења. Сарадници на изради су професори страних језика и ученици
специјализованог филолошког одељења.
Физика и техника, часопис за физику и мултидисциплинарну
повезаност физике са осталим природним наукама. Излази од 1978. године кao
први специјализовани средњешколски лист настао на тлу бивше СФРЈ.
Иницијатори његовог оснивања су тадашњи чланови актива физике: Мирослав
Ђедовић, Милан Срећковић, Верољуб Лазаревић и Оливера Црнобрња. Један је
од ретких школских листова који је ушао у светску баштину знања. Од
комисије за стандардизацију серијских публикација уврштен је у светски
систем информација и додељен му је ИССН (YU ISSN 0353-1821).
Овогодишњи, 40. број изашао је у мају 2011. године. Главни и
одговорни уредник броја Предраг Стојаковић, проф. Консултанти у изради су
професори и асистенти физичког факултета Универзитета у Београду и
Крагујевцу. Редакцију броја чинили професори: Оливера Црнобрња, Миладин
Вељовић, сарадник у ИС Петница Никола Божић и ученици: Младен
Балиновац III-2, Јелена Вујић III-1, Сања Малешевић III-1, Владимир
Јаковљевић III-1, Филип Филиповић III-1 и Александар Рељић III-2.
Млади математичар излази од 1979. године као лист школског
друштва младих математичара „Михаило Петровић Алас”. Редовно излази до
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1996. године, затим је неколико бројева припремљено и снимљено на дискете,
али није штампано. Од 2003/2004. школске године поново је почео са
редовним годишњим излажењем. У припреми је 24. број чије је излажење
најављено до краја јуна. Одговорни уредник броја Предраг Јевтић, професор,
а сарадници у броју су Млади математичари Ваљевске гимназије.
Занимљива географија је лист географске секције основан са циљем да
издвоји и прикаже далеке и обичном човеку недоступне занимљивости у природи
и друштву и учини их доступним читаоцу (захваљујући савременим
технологијама). Први број је објављен априла 2007. године и од тада непрекидно
излази једном годишње. Овогодишњи број треба да изађе до краја јуна месеца.
Главни и одговорни уредници часописа су професори Божидарка Павловић и
Лазар Ненадовић, а редакцију чине ученици чланови географске секције
Као и претходних и ове године, школа је штампала Информатор са
циљем да се будући ученици и њихови родитељи упознају са животом и
радом школе. Смисао Информатора је едукативан, али и пропагандни, па је и
концептуално и садржајно прилагођен овим циљевима.
Поред наведених листова и часописа школа, повремено или у
континуитету, објављује и посебне публикације у едицијама као што су
„Десанкина библиотека” „Изворац”, „Подстицаји”, „Професори Ваљевске
гимназије” и „Споменице Ваљевске гимназије”.
У едицији „Десанкина библиотека” објављена је осамнаеста (по
реду) песничка збирка прошлогодишњег победника поетског конкурса
„Десанка Максимовић”, Јелене Бркић, ученице Филолошке гимназије у
Београду, под називом „Тамо не постојим”. Збирка је објављенa у сарадњи са
СКЗ. Уређивачки одбор едиције за ову годину чинили су Славољуб Дукић,
професор Ваљевске гимназије, Петар Пајић, књижевник. Уредник збирке је
Андреј Јелић Мариоков, књижевник.
У едицији Изворац објављено је укупно шест књига. У едицији
Подстицаји објављене су две књиге, а у едицији Професори Ваљевске
гимназије, објављене су четири књиге. Ове школске године није било
објављених књига у наведеној едицији.
У оквиру обележавања 140 година рада Ваљевске гимназије
предложено је и усвојено објављивање истраживачке публикације професора
Милорада Белића, чији је садржај везан за догађаје и судбине ученика и
професора школе у ратном периоду од 1941-1945. године. Почетком 2011.
године изашла је књига под називом „Затамњена историја: Ваљевска
гимназија 1941-1945“. године. Аутор Милорад Белић овом књигом,
доступним аргументима, објективно и идеолошки неострашћено осветљава
судбине ученика и професора који су се нашли са друге стране комунистичке
идеологије и борбе.
Ове школске године школа се појавила и као издавач два ликовна
каталога:

Каталог Ликовне колоније Пустиња – Медведник, 2010. Колонија је
окупила десетак ликовних стваралаца из Ваљева, Београда, Грчке и
Француске који су у природном радном простору стварали и своја
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ликовна остварења даровали школи. Колонију је осмислио и изложбу
припремио Миломир Романовић, професор ликовне културе у
Ваљевској гимназији.

Каталог изложбе Предрага Благојевића: 19. V - 14. VI 2011, бившег
ученикa Ваљевске гимназије, оснивача Уметничког атељеа Терра,
који се успешно бави едукацијом младих на пољу ликовних
уметности и визуелних комуникација.
Извештај о раду Ваљевске гимназије, најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Први познати публиковани Извештај штампан је 1895.
године. Прекиди у штампању настајали су услед ратних страдања и
послератног опоравка. У континуитету Извештаји о раду школе штампају се
од школске 1964/65. године. Овогодишњи 87. (познати) штампани Извештај
обухватио је најважније садржаје из живота и рада школе током школске
2010/011. године. Главни уредник Биљана Ерчић, професор. Одговорни
уредник Радиша Ковачевић, директор школе. Сарадници на Извештају
професори школе.

***

Да школска издања удовоље високим стандардима издавачке
делатности бринуо је Душан Арсенић, дизајнер, као и ученици и њихови
професори. Одговорност у име издавача носи Радиша Ковачевић, директор.
Јован Племић, професор
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САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
„Пријатељи нам говоре шта треба да радимо;
непријатељи нас уче шта морамо да радимо”
Круг наших школа-пријатеља се све више шири. Осим суботичке
гимназије „Светозар Марковић”, Филолошке гимназије из Београда и
Карловачке гимназије из Сремских Карловаца, успоставили смо сарадњу са
Образовним центром N 2006 из Москве.
Крајем новембра, посетом директорке и два помоћника директора
московске школе „Образовни центар N 2006“, учињени су први кораци у
успостављању сарадње наше две школе. Потписан је протокол о сарадњи
којим су предвиђене разне врсте помоћи једне школе другој, као и размена
ученика и наставника. У узвратној посети директора, у мају ове године, могло
се видети много тога што је у нашим школама веома ретко или чак не постоји.
Изванредно осмишљен школски простор, веома опремљени кабинети, сјајна
атмосфера, успеси на такмичењима, невероватне, чак 52 секције, школа без
неоправданих изостанака, и још много тогa. Школа је с разлогом, по
квалитету, у самом врху међу руским школама. Очекујемо посету веће групе
ученика и наставника већ у току јесени, а узвратићемо је на пролеће. Сигурно
је да ће Ваљевска гимназија имати пуно користи од ове сарадње.

Наши гости из Москве

Традиционална посета суботичкој гимназији није изостала ни ове
године. У посети гимназији „Светозар Марковић”, 1. и 2. октобра, били су:
Радиша Ковачевић, директор, Драган Ђурђевић, помоћник директора и три
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ученика, члана Дебатног клуба.
У оквиру програма наши ученици су учествовали у дебати, заједно са
ученицима суботичке гимназије.
Сарадња са Карловачком гимназијом није реализована уобичајеним
посетама за Дан школе, али није ни изостала. Почетком школске године, у
нашој Ликовној колонији је учествовао професор Ликовне културе
Карловачке гимназије, што смо ми узвратили учешћем професора Миломира
Романовића у ликовној колонији коју организују карловчани. У
преводилачкој колонији у Карловцима учешће су узели професорка Споменка
Нешковић и две ученице, док смо са по два ученика били веома запажени на
књижевним конкурсима које организујемо: на 19. Поетском конкурсу
„Десанка Максимовић“ у финале су се пласирале и две ученице Карловачке
гимназије, док су наша два ученика освојила награде на њиховом конкурсу.
Београђани, нама такође веома драги гости, су нас почаствовали
својим присуством за Дан школе, а такође су били успешни на 19. Поетском
конкурсу „Десанка Максимовић“. Како ове године нису обележавали свој дан
школе, посету нисмо узвратили, но сарадњу сигурно настављамо.
Сарадњом са Гете институтом из Београда и Француским институтом
из Београда започели смо договоре о успостављању сарадње са једном
француском и једном немачком гимназијом и тако још више увећали број
школа, наших пријатеља.
Радиша Ковачевић, директор
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РАД ШКОЛСКИХ ОРГАНА И ТЕЛА
ШКОЛСКИ ОДБОР
У школској 2010/2011. години Школски одбор, као орган управљања
школом, одржао је седам седница на којима је разматрао питања из своје
надлежности утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и
Статутом школе.
Од бројних питања која су разматрана на седницама Школског
одбора издвајамо најважнија: Верификација мандата новог члана Школског
одбора; разматрање и усвајање Извештаја о раду Ваљевске гимназије за
школску 2010/11. годину; разматрање и усвајање Извештаја о раду директора
школе; разматрање и усвајање Плана рада Ваљевске гимназије за школску
2010/11. годину; разматрање и усвајање Плана јавних набавки за 2011.
годину; разматрање и усвајање Правилника о расподели сопствених прихода,
Правилника о понашању запослених, ученика и родитеља ученика,
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
разматрање и усвајање Извештаја о утрошку средстава Ђачког динара за
школску 2009/10. годину; усвајање Финансијског плана за припрему буџета
Републике Србије; доношење Одлуке о давању у закуп школског простора за
ваннаставне активности; разматрање и усвајање Финансијског плана
Ваљевске гимназије за 2011. годину; усвајање одлуке о извршеном попису
основних средстава, ситног инвентара и залиха; усвајање Извештаја о
материјално-финансијском пословању Ваљевске гимназије у 2010. години;
усвајање Плана надокнаде часова изгубљених због обуставе рада.
Како је мандат досадашњим члановима истекао, Решењем о
именовању чланова Школског одбора Ваљевске гимназије од 23.03.2011,
Скупштина града Ваљева именовала је Анђелку Видаковић-Цвркотић, Иванку
Томић, Светлану Дашковић-Миловановић, Божидара Милића, Снежану
Арсенијевић, Наду Ристовић, Душана Новаковића, Ивану Марковић и др
Мирјану Петровић за нове чланове Школског одбора.
Неда Милошевић, секретар

САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља је у школској 2010/2011. години одржао три седнице
на којима су разматрана питања из надлежности, утврђена Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о средњој школи и
Статутом школе:

верификовао мандат изабраним члановима Савета родитеља

разматрао и усвојио Пословник о раду Савета родитеља

разматрао и усвајао Извештај о утрошку средстава ђачког динара за
школску 2009/2010.

изјашњавао се о спецификацији ђачког динара за 2010/2011. годину
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разматрао и усвајао Извештај о раду школе у првом полугодишту
разматрао и усвајао извештаје са екскурзија 3. и 4. разреда

донео одлуку о давању сагласности на програме екскурзија 1,2,3 и 4.
разреда

информисао се и изјашњавао о пројекту инклузије „Школа за све“

донео одлуку о висини дневница наставника који одлазе на
екскурзију

изјашњавао се о спецификацији ђачког динара за 2010/2011. годину

предлагао и бирао представнике родитеља у Школски одбор.
Чланови Савета на својим седницама редовно су информисани о раду
Школског одбора, као и осталим питањима од значаја за рад школе. Савет
родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао директору школе,
Школском одбору, Наставничком већу и другим стручним органима школе.
Председник Савета родитеља и у овој школској години је Јосиповић
Виолета, а заменик председника Миломир Бранковић.
Неда Милошевић, секретар



САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
„Поштујте друге људе, немојте их проглашавати пријатељем,
само онда када су вам потребни.“
Душко Радовић
Сарадња родитеља и школе остварена је кроз различите видове
активности. Неке од њих су прописане Законом, са Саветом родитеља и
Школским одбором и шира сарадња остварена је учешћем родитеља у животу
и раду школе, на општим и појединачним родитељским састанцима, кроз
индивидуалну сарадњу, предавања и трибине предвиђене Годишњим планом
рада школе.
На крају класификационих периода одржани су појединачни
родитељски састанци на којима су родитељи информисани о резултатима рада
и дисциплини ученика као и о свим актуелним активностима у школи. На
општем родитељском састанку у септембру директор је родитеље ученика
првог разреда упознао са условима рада школе, организацијом, програмима,
активностима и правилима. Тема општег родитељског састанка за ученике
трећег и четвртог разреда била је екскурзија.
У новембру, на општем родитељском састанку Јасмина Момчиловић,
педагог и Весна Голубовић, психолог говориле су о адолесценцији родитељима
ученика првог разреда. Психолог Завода за тржиште рада Жана Ђурић говорила
је о професионалној орјентацији родитељима ученика трећег разреда.
У априлу за родитеље ученика првог разреда тема општег
родитељског била је „Насиље у школи“, а излагала је Јасмина Момчиловић,
педагог. Гордана Аврамовић, психолог и Јасмина Лукић, лекар говориле су о
поремећајима исхране родитељима ученика другог разреда.
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Савет родитеља је на почетку године изнова конституисан и током
године је информисан о успеху ученика и реализацији свих облика наставе,
разматрао предлог плана уписа ученика у гимназију, висину уписнине
ученика и упознат са утрошком средства. Разматрао је понуде за екскурзије и
изабрао најповољнију понуду.
У процес самовредновања рада школе и школског развојног
планирања укључени су родитељи као чланови.
Родитељи су били присутни и радо виђени на бројним
манифестацијама школе, Дану школе, школској слави, завршној матурској
свечаности, на позоришним представама Драмског студија, приредбама и
другим активностима из културне и јавне делатности школе.
Драгоцена је подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији
рад школе, уређењу ентеријера, опремању школе, реконструкцији појединих
делова школског објекта, обезбеђивању награда за најбоље ученике и другим
облицима помоћи.
Индивидуална сарадња успостављена је редовним контактима са
разредним стрешинама и по потреби са предметним професорима, педагогом
и психолозима. Родитељским састанцима појединачних одељења у којима је
успех ученика био незадовољавајући присуствовали су директор, педагог и
психолог.
Јасмина Момчиловић, педагог

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Током ове школске године настављена је реализација програма
професионалне орјентације и то кроз програм рада психолога и педагога, и
реализацију наставних садржаја следећих предмета: српски језик, страни
језици, психологија, ликовна уметност, грађанско васпитање и рачунарство и
информатика, као и кроз рад секција.
Са ученицима је реализовано низ радионица које су имале за циљ
помоћ и подршку у процесу доношења одлуке о наставку школовања.
Ученицима трећег и четвртог разреда презентовани су факултети, а са
појединим је реализовано индивидуално професионално саветовање и
информисање (ТПO, интервју).
Бројни факултети су били заинтересовани да у нашој школи одрже
презентације својих студијских програма и услова уписа: ФОН, Економски
факултет, Технолошко – металуршки факултет, Машински факултет,
Факултет техничких наука, Випос, Филозофски факултет (представнице групе
за психологију су одржале радионицу за будуће студенте психологије и
педагогије), Математички факултет и Правни факултет, Технолошки
факултет, Београдска банкарска академија, Метрополитен универзитет...
Свим основним школама у граду и општини је презентована гимназија
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као школа избора садашњих осмака. Информатор о упису и образовању у
Ваљевској гимназији је дистрибуиран свим заинтересованим ученицима.
У оквиру професионалне орјентације ученика, важан сегмент је и
информисање родитеља, које смо реализовали кроз два општа родитељска
састанка; на првом је за родитеље ученика четвртог разреда, Гордана
Аврамовић, психолог презентовала резултате и особености уписа студија
ученика гимназије, а на другом општем родитељском за трећи разред, Жана
Ђурић, психолог Завода за тржиште рада је говорила на тему професионалне
орјентације, информисања и наставка школовања.
Програм грађанског васпитања обухватио је следеће садржаје који се
баве професионалном орјентацијом: обука за писање CV, за писање пријава,
интервју током конкурса, представљање кандидата у ситуацији селекције,
тражење информација значајних за професионално образовање и рад,
„разговор са послодавцем”.
Од планираних слободних активности готово све су активно радиле и
оствариле свој циљ развоја афинитета ученика, а самим тим и практично
тестирање њихових способности, интересовања и особина личности. Неке од
секција су кроз додатни рад ученике припремале за такмичења и смотре
научно-истраживачких радова. У тим активностима ученици су савладавали
методологију научних истраживања...
Програм страних језика садржи богатство тема везаних за избор
занимања и познавање психолошког профила ученика. Програм српског
језика се кроз есејске радове и говорне вежбе ученика бавио и темама
професионалне орјентације: „Личност и занимање – врлине и мане”, „Дебата о
занимањима”...
Наставни програм психологије омогућује асимилацију теоријских
знања која се могу адекватно користити током процеса професионалне одлуке.
Настава ликовне уметности је омогућила проверу предиспозиција за
ликовно стваралаштво, развој естетских вредности, као и припрему ученика
који ће конкурисати на ФЛУ, ФПУ и Архитектонски факултет.
Настава рачунарство и информатика омогућила је претраживање
интернета и долажење до информација о упису студија, о занимањима и
звањима.
На самом почетку школске године, сагледавани су фактори
опредељивања ученика основних школа за гимназију, са циљем што боље
припреме школе за упис следеће генерације основаца. Као и сваке године
анализиран је упис студија претходне генерације матураната, а испитивана су
и професионална интересовања ученика четвртог разреда, примењена је
анкета о избору студија.
Гордана Аврамовић, психолог
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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Процес самовредновања рада школе током ове школске године био је
базиран на сумирању резултата вредновања области под називом „подршка
ученицима“, као и на вредновању кључних области чија методологија је ушла
у редовну праксу школе, а то су: постигнућа ученика, настава и учење, етос и
школски програм. Тим за самовредновање рада школе чине: Радиша
Ковачевић, директор, Гордана Аврамовић, психолог, Александар
Сабатковски, професор енглеског језика, Весна Голубовић, психолог, Јасмина
Момчиловић, педагог, Бранко Матић, члан Савета родитеља и Душан Пантић,
председник ђачког парламента.
За унапређење области „подршка ученицима“ дефинисали смо пет
проблема, чије су планове за решавање предлагали стручни активи и
реализовали их кроз своје програме рада.
1. проблем: непостојање диференцираних задатака и поштовања
индивидуалног темпа напредовања; одсуство организовања ученика на
начин да успешни помажу мање успишним.
2. проблем: изостајање обучавања ученика о техникама учења – осим
орјентације на садржаје учења (шта се учи), посебну пажњу посветити
методама и техникама учења (како се учи).
3. проблем: постојање потребе за професионалном орјентацијом и код
ученика нижих разреда.
4. проблем: немотивисаност ученика и монотонија на часовима.
5. проблем: недовољна заступљеност еколошких активности.
Поред стручних актива и на ширем нивоу школе, ови проблеми су
третирани кроз стручна усавршавања и оснаживање свих актера наставног
процеса да одговоримо на нове захтеве које пред нас поставља савремени
образовни процес.
Гордана Аврамовић, психолог

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Реализација појединих сегмената четворогодишњег школског
развојног плана настављена је на почетку школске 2010/11. године у складу са
планом активности за ову школску годину.
Акционим планом за текућу школску годину предвиђене су
конкретне активности у областима: школска клима – етос, настава и учење,
подршка ученицима и ресурси. Стручни активи су се, на почетку године,
сагледајући све планиране активности којима би се унапредиле поједине
области рада школе, определили за реализацију реалних и изводљивих
активности. У току претходне школске године реализовано је самовредновање
у области подршка ученицима и настављено са остваривањем мера за
унапређење ове области.
У области школска клима – етос реализоване су следеће активности:
одржане су традиционалне школске манифестације обогаћене низом нових
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догађања у оквиру прославе 140 година Ваљевске гимназије, постављен сајт
школе, успостављене интернет групе којe су иницирали професори српског
језика за све информације у вези са наставом српског језика, постављене
изложбе фотографија фото и социолошке секције, снимљен филм о историјату
гимназије, а школа добила и химну. Реализован је велики број предавања,
трибина, књижевних вечери на којима су предавачи били некадашњи
гимназијалци и професори школе, медијски су пропраћени успеси
гимназијских ученика и професора и међународна сарадња.
Активности којима смо желели да укажемо на развојне карактеристике
адолесцената односиле су се, углавном, на родитеље па су за њих одржана
предавања на Општим родитељским састанцима о адолесценцији,
професионалној оријентацији, поремећајима исхране и насиљу у школи.
Заједничке активности чланова колектива биле су посета Сајму
књига и посете у области сарадње са другим школама. Ученици су били у
посети Филолошкој гимназији у Карловцима, Суботичкој гимназији, на
бројним позоришним представама у Београду и Новом Саду. Ученици су били
на едукацији о родној равноправности, предавању о контрацепцији и
репородуктивном здрављу, на семинарима о људским правима које је за њих,
у школи, реализовао Београдски центар за људска права. Реализоване су
хуманитарне и еколошке акције у организацији Ђачког парламента. На плану
безбедности у функцији је спољашњи и унутрашњи видео надзор, израђени
евиденциони листови за праћење појава насиља у школи у складу са Општим
протоколом поступања у случају сумњи на насиље.
Активности у области настава и учење требало би да доведу до
побољшања функционалности наставе, повезивања садржаја различитих
предмета, стандардизацију оцењивања и професионалног развој наставника.
Како је то континуиран процес, активности реализоване ове школске године
представљају само део оних које би суштински унапредиле ову област.
У току године школа је организовала семинаре за професоре наше школе
„Мотивација за учење и психолошки принципи учења“ коме је присуствовало 25
професора и семинар „Инклузивно образовање – стратегије и поступци
прилагођавања наставе“ коме је присуствовао 21 професор наше школе.
Професори српског језика у школи су организовали семинар за
професоре наше и других школа, чланове Подружнице за српски језик „Ка
савременој настави српског језика и књижевности“; Професори француског и
латинског језика присуствовали су на више семинара „Континуирано
образовање професора француског као страног језика“ и „Креативна настава
класичних језика“
У оквиру пројекта МПРС и ДИЛС програма „Оснаживање школа за
инклизивно образовање“ вишедневној обуци у четири фазе присуствовали
чланови тима за инклузивно образовање.
Професори су присуствовали и семинарима стручних друштава и
других организација (математика, српски језик, историја, информатика,
страни језици,), били су предавачи (математика), аутори и координатори
(биологија) програма стручног усавршавања. Професори страних језика,
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немачког и француског, имали су прилике да своје знање језика усаврше на
семинарима у иностранству. Часови активне наставе реализовани су из
предмета: српски језик, страни језици, информатика, а било их је и из
биологије, географије, историје, физике, филозофије, часовима друштвених
наука и грађанског васпитања. Иновирање наставе рађено је увођењем дебате
из предмета филозофија, физика и српски језик и јавним наступом. У настави
информатике примењена је интерактивна табла. Презентација ученичких
радова постаје стална пракса у све већем броју предмета и један број
наставних јединица припремљен је и обрађен на овај начин (физика,
географија, историја, информатика). Збирке примера добре праксе богатије су
за Power Рoint презентација из више предмета, тестова за проверу знања и
припреме за такмичење. Више наставних јединица урађено је
мултидисциплинарно (хемија – биологија). Јавни час реализован је из
филозофије и српског језика; мултимедијани на тему „Модерна“ из српског
језика као и вршњачка едукација на тему „Романтизам“. Реализован је и
„Сајам књижевности“ у циљу афирмисања књижевних дела и развоја
читалачких навика ученика, а организатори и излагачи билу су ученици. На
плану оцењивања настављено је са заједничким тестовима за ученике истог
смера или разреда и ученици су тестирани из математике, информатике и
биологије. Иницијални тестови рађени су из математике, хемије, историје,
социологије и филозофије. Са стандардима за оцену довољан два није се
наставило, а постојећи се примењују само код поправљања оцена из
математике на крају школске године. Иако су се сви стручни активи
сагласили о потреби евалуације наставних часова једном у току године, оне у
већини актива нису обављене.
У области подршка ученицима поред већег броја самосталних радова
ученика, подршке у припреми такмичења и радова за Смотру,
рационализована је понуда ваннаставних активности. Планирано увођење
самоевалуације ученика није спроведено.
У области ресурси, школа је уз помоћ Немачке владе и Гете
института опремила кабинет за немачки језик интерактивном таблом, књижни
фонд обогаћен је новим издањима, обновљен један број рачунара, а
набављена су наставна средства за друге предмете, хемију, физичко
васпитање и др. Реконструисани су северни и јужни део западне фасаде, тако
да са, раније адаптираним средњим делом, сада чине складну целину. Уједно
су замењени и прозори на кабинетима и медијатеци, тако да су услови за рад
доста бољи.
Процес школског развојног планирања није у пуној мери прихваћен и
реализован, па је професоре потребно константно подстицати, мотивисати и
указивати на његов значај. Иако су активности осмишљење у складу са
потребама и реалним могућностима школе, оне се понекад реализују са
тешкоћама, а најслабији сегмент представља евидентирање и прикупљање
материјала о реализованим активностима.
Јасмина Момчиловић, педагог
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„Ако амбиција и вредност корачају поред вас, постаћете неко“
СЕПТЕМБАР
Ђачки парламент се бавио упознавањем нових чланова, пре свих првака
са радом и функционисањем парламента. Први пут је организована презентација
рада парламента са циљем веће мотивисаности будућих чланова. Нови чланови су
одмах показали велику спремност за рад и учење о раду парламента.
ОКТОБАР
У октобру руководство Ђачког парламента Душан Пантић, Наташа
Станојковић и Доротеја Тимотић успели су да Ђачки парламент уведу у УНСС
(Унија средњошколаца Србије). Уласком у највећу средњошколску унију Ђачки
парламент је добио могућност да конкурише за пројекте и да буде део нових
акције. Душан Пантић је постао и локални кординатор УНСС-а. Такође,
парламент је изашао пред Школски одбор са својим предлозима акција које
треба спровести у оквиру прослављања 140 година школе. Предлози су махом
прихваћени и на парламенту је остало да их спроведе.
НОВЕМБАР
У новембру је спроведена прва акција, „Ученички таленти“. На тој
акцији ученици су показали разне таленте које поседују, неко се бавио
фотографијом, неко је писао стихове, а неко и сликао. Поставили смо и кутију
у клубу „Гимназијалац“, у коју су ђаци, сав ситниш који им није био
потребан,остављали. Сав прикупљен новац је намењен ученицима гимназије
који су слабијег материјалног стања.
ДЕЦЕМБАР
Децембар је по парламентарце био веома радан. Парламент је
учествовао у акцији „Средњошколци за средњошколце“. Велики број
гимназијалаца је узео учешће у акцији. Свако од ученика је био спреман да
једну смену ради у разним ваљевским фирмама и радњама. Ваљевски
гимназијалци су се добро показали на послу и од послодаваца су добили
обећање да и следеће године могу доћи да раде, а можда по завршетку школе се
и запосле. Такође, на крају месеца је поново организована акција „Новчић за
поклончић“ у којој су гимназијалци поново показали хуманост и изненадили
децу која су нову 2011. дочекала у болници.
ЈАНУАР
Нова година, нови избори. Изабрано је ново руководство Ђачког
парламента. Изабрани су Марко Јеремић II-7 као нови председник, Лазар
Марковић I-7 као потпредседник и Доротеја Тимотић II-7 је остала
потпредседница. Избори су протекли фер и коректно уз јавно гласање,
демократском већином изабран је Марко Јеремић за председника.
ФЕБРУАР
Фебруар је протекао релативно мирно. Опростили смо се са
четвртацима, они су се озбиљније окренули својим обавезама везаним за упис на
факултет и нису више тако редовно учествовали у раду парламента, мада су до
краја остали са нама. Пожелели смо им пуно среће, успеха и да нас не забораве.
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МАРТ
У марту се парламентарци поново окрећу својим активностима, на
инсистирање Оливера Станаревића из трећег разреда, организована је
хуманитарна журка у клубу „Гимназијалац“. На журки је наступао бенд
„Мain-out“, а певали су и наши ученици јер је то била караоке журка.
Прикупљени новац поклоњен је деци оболелој од ретких болести. Ова акција
парламента је веома похваљена и пропраћена од стране локалних медија и
представљена као пример другим средњошколским парламентима.
АПРИЛ
После журке у марту, гимназијалци су желели још једну журку на којој би
могли једнако добро провести. Ђачки парламент се из све снаге потрудио и на крају
успео да организује још једну журку, али овог пута у Дому омладине. Уз добру
музику, озвучење и осветљење гимназијалци су се забављали и били срећни јер је
њихова жеља испуњена и наравно зато што се примакао пролећни распуст.
МАЈ
Парламентарци су и за време пролећног распуста радили. Организована је
још једанпут, слободно сада већ можемо рећи традиционална акција Ђачког
парламента, а то је чишћење клисуре реке Градац. Заједно са друговима из Црвеног
крста гимназијалци су скупили 15 џакова ђубрета које је остало после уранка.

Замена улога ученика и професора

Парламент је организовао нову акцију, а то је акција „Уђи у туђе
ципеле“. Она је имала за циљ развој толеранције и међусобног разумевања кроз
замену улога ученика и професора. Акција је прошла веома добро и професори
и ученици су се сложили у оцени да је била веома симпатична и оригинална.
ЈУН
У јуну, парламентарци су након радионице о инклузији са
психологом и педагогом окончали своје бројне активности. Ђачки парламент
може да обећа да ће се и следеће године трудити да буде још бољи и да ће
бити на располагању гимназијалцима, увек спреман да саслуша сваки предлог
и да помогне у решавању сваког проблема који се тиче ученика, а све наравно
уз сарадњу са Наставничким већем и директором.
Душан Пантић IV-7 и Марко Јеремић II-7
114

ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Копривица В. Давид
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Ашковић В. Јована
5. Мартиновић П. Душан
Јовановић Д. Маја
6. Параментић Д. Невена
Копривица В. Давид
7. Прлић П. Растко
Лазаревић М. Никола
8. Сарић Р. Милица

1. Лучић М. Мирјана

б) са врло добрим:
2. Миливојевић С. Александра

1. Гавриловић В. Миодраг
2. Јовановић Д. Катарина

в) са добрим:
3. Красић Р. Владимирка
4. Радојевић В. Игор
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ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић-Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Јездић Г. Ивана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

б) са врло добрим:
1. Еренфрид Д. Владан
4. Миловановић Д. Јован
2. Исаиловић Г. Тијана
5. Милутиновић С. Катарина
3. Јанковић З. Милица
6. Панић М. Стефан
7. Томашевић Д. Мина
1.
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Ђекић М. Андреа

в) понављају разред:
4. Милић П. Ивана

ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина:Ј елена Деспотовић, професор
Најбољи ученик одељења: Томић М. Радојка
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Борозан Д. Марина
10. Крстић Д. Драгана
Вукићевић А. Јована
11. Марић Г. Кристина
Голубовић З. Јована
12. Марјановић М. Иван
Ђурђевић Ч. Катарина
13. Милаковић М. Марија
Ђурић В. Нина
14. Ракић Д. Бојана
Јевтић С. Марјана
15. Симић Д. Милан
Јовановић Д. Нађа
16. Станојевић М. Ненад
Јосиповић Р. Магдалена
17. Танасковић В. Милица
Крстивојевић Н. Лидија
18. Томић М. Радојка
б) са врло добрим:
Јевтић Д. Владимир
6. Михаиловић М. Верица
Јосиповић Д. Душан
7. Петровић С. Милица
Лазаревић Д. Катарина
8. Симеуновић Н. Тијана
Лазић М. Марко
9. Станковић З. Александар
Миловановић М. Драгица
10. Шијаковић П. Милан
11. Шћепановић В. Анђела
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ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Вера Ваш, професор
Најбољи ученик одељења: Ранковић С. Жељка
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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а) са одличним:
Гаврић С. Невена
7. Матић Ж. Христина
Живковић З. Немања
8. Новаковић З. Јелисавета
Ивановић С. Ана
9. Плавша Д. Наташа
Крсмановић Г. Далибор
10. Ракић Д. Милица
Лукић И. Нада
11. Ранковић С. Жељка
Марић З. Јелена
12. Ристовић И. Тијана
13. Тадић Б. Сања
б) са врло добрим:
Вујић С. Ивана
7. Милошевић П. Никола
Давидовић Д. Милица
8. Молеровић В. Катарина
Елек М. Стефан
9. Николић М. Димитрије
Живановић М. Ирена
10. Перић С. Наташа
Милановић М. Марко
11. Савић А. Катарина
Милић Б. Љубица
12. Тимотић Д. Симонида

ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор
Најбољи ученик одељења: Пантелић Р. Катарина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

а) са одличним:
Андрић Д. Милица
5. Лукић Ч. Јелена
Весић З. Катарина
6. Пантелић Р. Катарина
Глишић Ј. Марија
7. Поповић Р. Милош
Јеремић М. Маријана
8. Стевановић Н. Валентина
б) са врло добрим:
Данојлић Г. Кристина
9. Обрадовић Н. Милица
Јанковић Н. Петар
10. Обрадовић С. Олга
Крајиновић Д. Наталија
11. Пантелић С. Невена
Крсмановић М. Вера
12. Прокић М. Иван
Лукић Д. Александар
13. Радојевић Д. Даница
Маринковић В. Ивана
14. Рајчић П. Александар
Машић С. Милица
15. Ракић Д. Смиљана
Мирковић И. Маријана
16. Трипковић Д. Сара
17. Шимић С. Радош
в) полажу поправни испит:
Ђокић Д. Сања - математика
Цветановић З. Немања - математика
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
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ОДЕЉЕЊЕ I-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Јасмина Радић, професор
Најбољи ученик одељења: Ђорђевић Ж. Никола
Завршили су разред:
а) са одличним:
Ђорђевић Ж. Никола
4. Милићевић С. Саша
Илић М. Оливера
5. Милошевић М. Андријана
Ковачевић Ж. Тамара
6. Мићић Р. Лазар
б) са врло добрим:
Арсенић Д. Богдан
11. Медић С. Дуња
Арсић М. Марија
12. Николић Д. Марија
Аћимовић С. Марко
13. Поповић С. Јана
Бобовац М. Иван
14. Прокић З. Јелена
Гладовић Т. Мина
15. Симић М. Нина
Драгићевић Д. Марија
16. Тасић Д. Марко
Ђурић М. Татјана
17. Тодоровић М. Никола
Лазаревић Г. Јелена
18. Томић З. Стефан
Марић Р. Никола
19. Трипковић С. Сандра
Матић М. Марко
20. Унковић М. Мина
21. Челић З. Катарина
в) са добрим:
1. Бурмаз Р. Анита
г) полажу поправни испит:
Жунац Г. Никола - математика
д) понавља разред:
1. Станојевић Д. Михаило

ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина:Милорад Белић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић М. Марија

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

Завршили су разред:
а) са одличним:
Велимировић М. Јелисавета
6. Јовановић М. Марија
Грбовић В. Наташа
7. Јовановић С. Сања
Ђорђевић С. Лука
8. Ковачевић Р. Тијана
Ђуровић М. Марија
9. Мазић М. Ана
Јевтић М. Тања
10. Петрашевић Д. Лазар
11. Штрбац Н. Љубица
б) са врло добрим:
Брковић Г. Јована
8. Мајка А. Јудита
Весић Љ. Катарина
9. Марковић М. Лазар
Грбовић Р. Тијана
10. Миловановић М. Ђорђе
Ђурђевић П. Матија
11. Ниновић Б. Милена
Јелић З. Лука
12. Новаковић Ј. Ана
Јеремић М. Јелена
13. Омеровић Г. Радован
Јеросимовић С. Катарина
14. Певчевић З. Александра
15. Плавшић З. Марија
в) са добрим:
Ивановић Б. Радомир
2. Радовановић В. Милош
г) полажу поправни испит:
Стојковић Н. Михаило - математика, физика
Тадић Д. Небојша - физика, хемија
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ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Живановић С. Ђорђе
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Mајић В. Борис
4. Живановић С. Ђорђе
2. Беић М. Лазар
5. Јевремовић Н. Ђорђе
3. Бранковић М. Младен
6. Радосављевић Д. Марко
7. Трифуновић М. Никола
1.
2.
3.
4.
1.
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б) са врло добрим:
Гајић Д. Момчило
5. Милић Н. Мина
Илић А. Александра
6. Обрадовић З. Габријела
Јаковљевић Д. Стефан
7. Перовић Н. Ђурђа
Јосиповић В. Стефан
8. Тачић А. Урош
в) полажу поправни испит:
Бирчанин Д. Кристина - физика, рачунарство и информатика

ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Гајић М. Марија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

а) са одличним:
Бељић Р. Иван
7. Костић Д. Матија
Вићентијевић П. Маријана
8. Николић М. Софија
Гајић М. Марија
9. Новокмет Д. Ивана
Голубовић З. Зорана
10. Славковић Д. Михаило
Ђурић С. Александра
11. Тешић Г. Ана
Живић С. Марија
12. Тодоровић Д. Љиљана
13. Штулић Д. Ивана
б) са врло добрим:
Видић В. Димитрије
9. Миловановић Р. Милица
Вуковић Г. Вукашин
10. Митровић С. Немања
Димитријевић Д. Лука
11. Петровић А. Угљеша
Драгојловић Д. Милош
12. Пузовић З. Стефан
Ђурашиновић М. Ђорђе
13. Савић Р. Анђелка
Живановић П. Данило
14. Спасић С. Филип
Јагодић Д. Ивана
15. Станковић З. Никола
Караћ З. Сара
16. Степановић Д. Јован
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ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Миловановић- Аврамовић, професор
Најбољи ученик одељења: Малешевић Ж. Невена
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Винчић З. Ивана
7. Малешевић Ж. Невена
2. Дамњановић В. Ивана
8. Милутиновић М. Андреј
3. Дамњановић Д. Небојша
9. Плећић В. Немања
4. Девић А. Душан
10. Радивојевић Р. Исидора
5. Којић Л. Наталија
11. Радовановић Д. Невена
6. Крговић А. Светлана
12. Савић А. Иван
б) са врло добрим:
1. Богдановић П. Тамара
7. Лугоња Д. Тијана
2. Драгићевић А. Љубица
8. Максимовић С. Кристина
3. Ивановић Р. Тања
9. Марковић З. Немања
4. Исаиловић И. Урош
10. Матић И. Оливера
5. Јеремић С. Марко
11. Ранђић М. Весна
6. Лазаревић Д. Огњен
12. Стаменић Д. Душан
в) са добрим:
1. Пантић П. Никола
2. Селаковић М. Марјана
3. Шутуљић Б. Смиљана
г) полажу поправни испит:
1. Јеремић М. Ђорђе - математика, хемија
2. Манојловић Д. Софија - математика, хемија
3. Марковић З. Матеј - математика
4. Матић М. Јелица - математика, хемија
д) полаже разредни испит: 1. Вучићевић Б. Катарина
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ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор
Најбољи ученик одељења: Лукић А. Емилија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

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

а) са одличним:
Бурнић С. Игор
6. Павловић Д. Немања
Васиљевић В. Мина
7. Пантелић Р. Александар
Видић Д. Катарина
8. Поповић Р. Милица
Лукић А. Емилија
9. Стојнић Д. Невена
Митровић С. Софија
10. Тадић Д. Александар
11. Тодоровић З. Јања
б) са врло добрим:
Бебић М. Лука
8. Мојсиловић Д. Милица
Бељић З. Давид
9. Павловић С. Бојан
Бранковић Д. Никола
10. Петровић М. Предраг
Јанчић М. Марко
11. Поповић З. Вељко
Матић С. Зорана
12. Радовановић Ј. Обрен
Милетић Д. Марија
13. Станковић С. Марко
Миловановић Р. Наташа
14. Хаџић Г. Ивана

в) са добрим:
1. Бојичић Г. Алекса
2. Мандић С. Ивица
г) полажу поправни испит:
1. Чубровић В. Дарко – физика
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ОДЕЉЕЊЕ II-5
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Танасијевић- Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Вићентијевић Р. Марија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
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а) са одличним:
Вићентијевић Р. Марија
7. Јосиповић Г. Андреа
Глишовић Н. Душица
8. Милисављевић М. Ивана
Ђермановић М. Тијана
9. Павловић С. Наташа
Ивковић З. Кристина
10. Поповић З. Јована
Игњатовић Н. Јелена
11. Радуловић Г. Катарина
Јокић М. Милица
12. Томић Н. Данијела
13. Томић С. Милица
б) са врло добрим:
Берић Д. Јована
7. Краљевић М. Катарина
Бурмаз С. Александар
8. Петковић С. Огњен
Вучићевић Б. Марко
9. Радовановић Т. Јелена
Грбић З. Ивана
10. Радуловић Д. Никола
Давидовић Д. Ксенија
11. Ракић Д. Уна
Дамњановић Д. Ивана
12. Филиповић Д. Ана
в) полажу поправни испит:
Стојановић Д. Мартина - математика
г) полаже разредни испит:
1. Младеновић Д. Милан

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

ОДЕЉЕЊЕ II-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драгица Грачанин, професор
Најбољи ученик одељења: Лескур Љ. Тихана
Завршили су разред:
а) са одличним:
Девић М. Мила
9. Марковић М. Јована
Драјић М. Никола
10. Муцић Љ. Ивана
Живановић В. Кристина
11. Пиргић Р. Ненад
Ивановић С. Лазар
12. Савић З. Александра
Јеросимић Д. Татјана
13. Стевановић Б. Јована
Јовановић Т. Софија
14. Степановић М. Стефан
Лаловић М. Милица
15. Томић З. Ђурђа
Лескур Љ. Тихана
16. Тофиловски Б. Маја
17. Чанчаревић Г. Сара
б) са врло добрим:
Јовановић П. Димитрије
7. Ранковић Д. Кристина
Јовановић Ј. Сара
8. Станимировић М. Бојана
Јовичић Д. Исидора
9. Стојановић С. Милица
Матић З. Илија
10. Терзић С. Лука
Митровић В. Вук
11. Тороман Л. Лидија
Рабреновић В. Лука
12. Хаџић Б. Јован
в) са добрим:
Срећковић Д. Даница
2. Теофиловић М. Ана
3. Трифуновић С. Катарина
г) полажу поправни испит:
Николић М. Маријана - математика, хемија
Шајерман К. Марко - математика, хемија
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ОДЕЉЕЊЕ II-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Анђелка Видаковић- Цвркотић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић Р. Марко
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
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а) са одличним:
Бановић Б. Сања
14. Матић З. Дуња
Веселиновић Б. Нада
15. Милановић М. Милица
Видић С. Драгана
16. Милутиновић В. Лука
Вратоњић Б. Маријана
17. Митровић Р. Марко
Голоскоковић Р. Милица
18. Палавестрић Р. Бојана
Ђукановић Д. Лазар
19. Палавестрић Д. Невена
Ђурђевић М. Неда
20. Ракић Ж. Данијела
Илић Д. Димитрије
21. Расулић Р. Тамара
Јеремић М. Марко
22. Сенић С. Анастасија
Јеринић Ц. Милица
23. Симић Б. Јелисавета
Ковачевић Г. Калина
24. Тимотић Д. Доротеја
Крстић Г. Тијана
25. Цветиновић Ж. Милица
Лазић В. Кристина
26. Чанковић Д. Марија
б) са врло добрим:
Ђукановић Д. Ђурђа
4. Младеновић З. Мирослав
Ђурђевић М. Ђурђица
5. Николић М. Ђурђина
Милутиновић М. Марија
6. Стојкановић М. Лука
7. Цвејић М. Александар
в) полаже разредни испит:
1. Томић Милан

ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Стојаковић, професор
Најбољи ученик одељења: Малешевић Б. Сања
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Веселиновић Б. Катарина
3. Јаковљевић Ж. Владимир
2. Вујић О. Јелена
4. Малешевић Б. Сања
б) са врло добрим:
1. Бошковић А. Владета
3. Пантелић С. Милица
2. Марјановић В. Вибор
4. Станојковић А. Наташа
5. Филиповић Д. Филип
в) са добрим:
1. Јовичић З. Милош
2. Марковић З. Јован
г) полажу поправни испит:
1. Антонијевић В. Андреј - анализа са алгебром
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

1.
2.
3.
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ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Гагић Ј. Славко
Завршили су разред:
а) са одличним:
Антић Д. Јована
6. Марковић Д. Мина
Гагић Ј. Славко
7. Милосављевић Р. Стефан
Грбић С. Немања
8. Рељић Д. Александар
Јелић З. Ивана
9. Савић Д. Катарина
Лазаревић А. Наталија
10. Тешић Д. Милица
б) са врло добрим:
Арсенијевић С. Исидора
7. Милошевић В. Никола
Балиновац Ј. Младен
8. Петарић М. Александра
Божић В. Милан
9. Расулић Р. Ана
Даниловић Ж. Александар
10. Теофиловић Д. Драган
Маринковић-Арсенијевић Б. Јана 11. Урошевић А. Софија
Матић Б. Ненад
12. Цокић Б. Никола
в) са добрим:
Бељић П. Зора
3. Ристић Б. Богдан
Богдановић М. Милован
4. Танасковић С. Урош
г) са довољним:
1. Поповић Д. Гаврило
д) полажу поправни испит:
Ђурић М. Боган - физика
Мирковић З. Богдан - математика, физика
Обрадовић Д. Александар - математика, географија

ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Снежана Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Костадиновић В. Светлана

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

1.
2.
3.
4.
5.

Завршили су разред:
а) са одличним:
Грбовић В. Ивана
7. Милев Н. Никола
Драгишић З. Невена
8. Миловановић М. Марија
Игњатовић З. Јована
9. Павловић В. Тамара
Костадиновић В. Светлана
10. Ракић А. Милош
Крсмановић М. Величко
11. Сарић В. Марија
Марјановић Д. Марија
12. Симић М. Јована
13. Цветковић Р. Невена
б) са врло добрим:
Алексић М. Георгина
6. Илић П. Немања
Вуковић Р. Игор
7. Клајић С. Емилија
Давидовић М. Биљана
8. Клајић С. Јулија
Дамњановић Л. Марко
9. Мирковић Б. Александар
Зимоњић Д. Стефан
10. Станаревић Г. Оливер

в) са добрим:
1. Алимпић Д. Теодора
2. Арсић М. Емилија
3. Летић Д. Марија
г) полажу поправни испит:
1. Глишић Б. Душица - математика, физика
2. Ивановић М. Александар - математика
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ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор
Најбољи ученик одељења: Путниковић М. Марко
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Алексић Љ. Ана
10. Крсмановић Д. Ивана
2. Бранковић Г. Јована
11. Максимовић Г. Ивана
3. Вигњевић Ж. Наташа
12. Максимовић М. Ивана
4. Дајић Б. Катарина
13. Милинчић Г. Михаило
5. Ђајић С. Драган
14. Новаковић Д. Катарина
6. Живановић С. Селена
15. Путниковић М. Марко
7. Живковић М. Јелена
16. Сарић В. Милица
8. Ивковић С. Бојана
17. Стојилковић С. Милена
9. Караџић Д. Љиља
18. Џогаз Б. Бранка
1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Бошковић Ж. Сања
5. Остојић Д. Ђорђе
Ђорђевић М. Вања
6. Петровић М. Бојана
Маринковић З. Теодор
7. Станковић З. Давид
Новаковић Д. Дуња
8. Стојић А. Марко
в) са добрим:
1. Ерић П. Тијана
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
2.
3.

ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Павловић С. Јелена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Аксентијевић Ж. Јована
7. Лукић А. Кристина
Бабић Љ. Ана
8. Матић Р. Биљана
Јаковљевић Д. Ивана
9. Обрадовић З. Марија
Јаковљевић Т. Христина
10. Павловић С. Јелена
Јелић З. Зорица
11. Пантелић Р. Александра
Лазаревић Ј. Александра
12. Радовановић Р. Марија
13. Ћосић М. Катарина
б) са врло добрим:
Андрић Б. Бојана
8. Крстић Д. Кристина
Вучковић Ј. Јован
9. Марковић М. Кристина
Глишић Г. Сања
10. Нићифоровић М. Сања
Ђурашиновић М. Растко
11. Обреновић З. Никола
Јанковић В. Ана
12. Остојић М. Александра
Јовановић Б. Борис
13. Савић Г. Никола
Кривошејев В. Јелена
14. Ћук Ј. Лука
в) са добрим:
Ђекић М. Никола
2. Павловић Б. Ања
3. Павловић М. Никола
г) полажу поправни испит:
Вујић С. Милорад - математика
Јоксимовић Г. Никола - географија, физика
Никићевић С. Александар - филозофија
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ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Јевтић П. Петар
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

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

а) са одличним:
Андрић М. Слађана
5. Марковић З. Богдан
Јанковић З. Љубица
6. Милинковић З. Ђорђе
Јевтић П. Петар
7. Милић Б. Владислава
Јовановић З. Тамара
8. Миловановић П. Барбара
9. Ћирић С. Софија
б) са врло добрим:
Вујић А. Александра
12. Ковачевић М. Ружица
Вуковић М. Сара
13. Којић Р. Андријана
Грујић А. Тијана
14. Павић М. Владимир
Дуброја М. Маја
15. Пауновић М. Катарина
Ђорђевић З. Јована
16. Радовановић Р. Александар
Илић М. Данијела
17. Ракић С. Јелена
Јаковљевић М. Урош
18. Савић Д. Урош
Јевтић Ж. Ђурђа
19. Стаменић В. Тијана
Јеремић А. Катарина
20. Стефановић М. Иван
Јешић Н. Лука
21. Ћебић С. Јована
Јовановић С. Никола
22. Чуровић Г. Митар
в) са добрим:
1. Драгојевић М. Ђорђе
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОДЕЉЕЊЕ III-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Миладинка Перишић, професор
Најбољи ученик одељења: Петровић М. Јелена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Бранковић М. Анђела
9. Николић А. Тамара
Гавриловић Р. Оља
10. Новаковић Р. Јасмина
Ђуричић М. Јована
11. Петровић М. Јелена
Крунић Д. Катарина
12. Плећић Ж. Ана
Лукић Д. Иван
13. Станимировић Д. Јована
Милаковић З. Милица
14. Станишић П. Катарина
Милошевић С. Марко
15. Цвејић М. Анка
Милутиновић В. Никола
16. Шујдовић С. Милица
б) са врло добрим:
Јаковљевић Г. Стефан
5. Стојић С. Лидија
Јеросимовић П. Милица
6. Суботић М. Сара
Митровић Д. Катарина
7. Тимотић М. Никола
Радивојевић С. Татјана
8. Ћосић М. Катарина
г) полажу поправни испит:
Бранкато Ђ. Марио - математика
Велимировић Д. Анђа - математика
Зарубац Н. Никола - математика
Јовановић М. Дуња - математика
Несторовић С. Дарко - математика
Пантелић Р. Биљана - математика
Петковић М. Селена - математика
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ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Славољуб Дукић, професор
Најбољи ученик одељења: Прокић Р. Мина
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Клајић С. Светолик
4. Радојчић Ж. Сања
2. Милисављевић Д. Михаило
5. Радосављевић М. Стефан
3. Прокић Р. Мина
6. Степановић Н. Урош
б) са врло добрим:
1. Лукић Д. Оља
3. Пауновић П. Милица
2. Милошевић М. Александар
4. Ракић Д. Матија
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ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Нада Ћировић, професор
Најбољи ученик одељења: Радојичић Б. Марина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Еренфрид Д. Марко
8. Пантић П. Душан
Ерић П. Павле
9. Радојичић Б. Марина
Јовановић М. Јована
10. Ракић С. Ђорђе
Јуришић Б. Александра
11. Рафаиловић Д. Ивана
Милићевић Д. Иван
12. Стојаковић В. Владимир
Милошевић Ж. Марко
13. Суботић Ж. Анђелка
Михајловић М. Војислав
14. Тешић З. Тамара
15. Томић М. Ана

б) са врло добрим:
Адамовић Д. Маријана
6. Петровић З. Никола
Ашковић Д. Милена
7. Ракић Д. Урош
Балиновац Ј. Марија
8. Симић П. Бранка
Меденица П. Игор
9. Станковић З. Матија
Мишковић М. Стефан
10. Станојевић С. Маја
11. Томић З. Лазар
г) полаже поправни испит:
1. Тофиловски Б. Иван - математика
1.
2.
3.
4.
5.
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Бранислав Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Крстивојевић Н. Ђорђе
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Бадовинац Н. Мина
9. Јешић Д. Јована
Весић З. Емилија
10. Крстивојевић Н. Ђорђе
Глоговац В. Михајло
11. Крстић Д. Марија
Драгојевић М. Јелисавета
12. Милосављевић Г. Александра
Ераковић А. Адриана
13. Петровић М. Анђелка
Илић Ј. Марко
14. Савић Г. Марина
Илић М. Јелисавета
15. Стојановић Д. Саша
Илић М. Горан
16. Стојнић Д. Наташа
17. Ћирић Д. Марија

1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Антонић Б. Страхиња
6. Матић Р. Бранко
Драгићевић М. Никола
7. Мијаиловић Р. Душан
Јелић З. Иван
8. Милиновић М. Лука
Југовић М. Мирјана
9. Нинковић Ж. Јаков
Лукић Р. Маринко
10. Прица Б. Никола
11. Тешић Б. Лазар
в) са добрим:
1. Чанић Д. Дарко
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ОДЕЉЕЊЕ IV-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић З. Јелена
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Влајковић Д. Марија
9. Максимовић Р. Милена
2. Вуковић Д. Ана
10. Марковић Д. Иван
3. Вучићевић З. Мина
11. Марковић З. Јелена
4. Голубовић Д. Ана
12. Никић М. Милица
5. Грбић С. Марија
13. Павловић Д. Милица
6. Ђуровић С. Дејана
14. Ранковић С. Јована
7. Којић Л. Невена
15. Станимировић С. Слађана
8. Ликић Б. Невена
16. Тешановић М. Александра
б) са врло добрим:
1. Исидоровић В. Лазар
4. Мутић М. Тамара
2. Милутиновић Ј. Марко
5. Плавша Д. Тамара
3. Михаиловић В. Марко
6. Поповић В. Емилија
7. Ристовски Д. Ристо
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ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Мирослава Пантовић, професор
Најбољи ученик одељења: Пантић М. Невена
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Андрић М. Катарина
12. Милосављевић В. Марија
Вујичић С. Марија
13. Несторовић М. Јелена
Драгићевић С. Милица
14. Несторовић С. Тијана
Ђурђевић Ч. Марија
15. Обрадовић Р. Јована
Ђурић П. Милош
16. Пантић М. Невена
Живановић З. Кристина
17. Поповић С. Неда
Јаковљевић С. Јелена
18. Ранковић Д. Весна
Јусуф Н. Зорана
19. Станимировић М. Милица
Ковачевић Д. Нина
20. Томић М. Јован
Лазаревић Б. Оливера
21. Филиповић Д. Иван
Лугоња Д. Невена
22. Шевић С. Јована
б) са врло добрим:
Глишић Г. Тамара
5. Мијаиловић Б. Ана
Ђокић М. Ивана
6. Параментић В. Маријана
Живковић А. Чедомир
7. Радовановић Т. Ангелина
Мандић М. Станислава
8. Ристовић З. Мила
9. Селаковић З. Игор

в) са добрим:
1. Павловић М. Александар
2. Севић З. Александар
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ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Божидарка Павловић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић В. Олга
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Алексић М. Јелена
14. Лекић Г. Јелена
2. Арсић М. Милица
15. Лукић Д. Драгана
3. Аћимовић Д. Невена
16. Мазић М. Мина
4. Гајић М. Предраг
17. Максимовић В. Сања
5. Ђурић М. Дајана
18. Марковић З. Марија
6. Живковић М. Тијана
19. Митровић В. Олга
7. Јанковић Д. Вукашин
20. Ниновић Г. Јелена
8. Јовановић Ј. Бојана
21. Павловић В. Тамара
9. Јоцић Н. Игор
22. Петровић В. Никола
10. Каљевић М. Марија
23. Савић З. Марија
11. Кењић М. Маја
24. Смоловић М. Марко
12. Ковачевић Ж. Марија
25. Суботић Д. Милица
13. Лазаревић Г. Ивана
26. Тимотић М. Јована
27. Филиповић В. Андријана
б) са врло добрим:
1. Ђокић С. Иван
4. Павловић С. Никола
2. Ђукановић Д. Ђукан
5. Станковић С. Филип
3. Маринковић Р. Милица
6. Теофиловић М. Тијана
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ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Милена Пошарац, професор
Најбољи ученик одељења: Лазаревић Р. Јована
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Драјић Д. Милица
11. Николић М. Нада
Ђурић Ж. Јелена
12. Новаковић З. Јелена
Живановић М. Данијела
13. Новаковић Р. Радмила
Јаковљевић Б. Анђелка
14. Пантелић Д. Слађана
Јанчић М. Марија
15. Пантић Д. Ивана
Јочић А. Јелена
16. Радивојевић Д. Бојана
Лазаревић Р. Јована
17. Расулић Р. Марија
Матић С. Ружица
18. Симић М. Александра
Милутиновић М. Милица
19. Тејић Р. Ивана
Мосуровић В. Јелена
20. Ћирић Д. Тијана

б) са врло добрим:
1. Васић М. Андријана
4. Рајевац А. Филип
2. Марић В. Катарина
5. Станисављевић Д. Татијана
3. Петровић М. Никола
6. Тодоровић Д. Никола
7. Туфегџић М. Николина
г) полаже поправни испит:
1. Давидовић-Арсенијевић Б. Љиљана - математика
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ДРУГОГ
ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2008/2009.
РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

одличан

врло
добар

добар

УСПЕХ

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

14
23
29
25
27
30
30
178
16
29
32
28
27
34
34
200
12
30
28
27
33
32
31
193

8
14
18
13
8
6
11
78
7
13
12
11
13
17
26
99
4
10
13
18
13
9
16
83

2
7
11
12
17
21
15
85
8
16
12
14
12
12
7
81
5
12
10
8
14
22
8
79

4
0
0
0
0
1
2
7
0
0
3
2
0
3
0
8
2
4
3
1
3
1
0
14

10
27
29
23
33
33
28

6
15
17
16
22
27
20

4
12
11
7
9
6
7

0
0
1
0
2
0
0

УКУПНО

183
754

123
383

56
301

3
32

РАЗРЕД.
ИСПИТ

ПОПРАВНИ
ИСПИТ

ПОНАВЉА
РАЗРЕД

са 1

са 2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
1
0
3
0
0
1
1
1
0
0
3
1
1
1
0
2
0
7
12

0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
3
0
0
2
0
6
0
2
1
0
1
0
0
4

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3

19

12

3
143

144

144

Најбољи ученици
разреда
Најбољи ученици
одељења
Светлана В.
Костадиновић III-3
Марко М. Путниковић III-4
Александра Р. Пантелић
III-5

Емијила А. Лукић II-4
Марија Р. Вићентијевић
II-5
Тихана Љ.Лескур II-6
Марко Р. Митровић II-7

Радојка М. Томић I-3

Жељка С. Ранковић I-4

Катарина Р. Пантелић I-5

Никола Ж. Ђорђевић I-6

Марија М. Јовановић I-7

Ђорђе Н. Крстивојевић
IV-3

Марина Б. Радојичић IV-2

Мина Р. Прокић IV-1

IV разред
Ђорђе Н. Крстивојевић
IV-3

Јована Р. Лазаревић IV-7

Олга В. Митровић IV-6

Невена Н. Пантић IV-5

Јелена З. Марковић IV-4

ДОБИТНИК НАГРАДЕ “ДРАГУТИН МИЈАНОВИЋ-МИЈАН”: Јована Г. Бранковић III-4

ДОБИТНИК НАГРАДЕ “ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ”: Давид В. Копривица I-1

Јелена М. Петровић III-7

Петар П. Јевтић III-6

Славко Ј. Гагић III-2

Марија М. Гајић II-2

III разред
Сања. Б. Малешевић III1
Сања. Б. Малешевић III1

Невена Ж. Малешевић
II-3

II разред
Ђорђе С. Живановић II1
Ђорђе С. Живановић II1

Ивана Г. Јездић I-2

Давид В. Копривица I-1

Давид В. Копривица I-1

I разред

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007-2011: Ђорђе Н. Крстивојевић IV-3

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ: Давид В. Копривица I-1

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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1. КЛАЈИЋ СВЕТОЛИК
отац Светозар, мајка Весна
Приштина, 23.07.1992.
2. ЛУКИЋ ОЉА
отац Драган, мајка Љиљана
Ваљево, 29.06.1992.
3. МИЛИСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО
отац Драган, мајка Милена
Ваљево, 22.11.1992.
4. МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Мирослав, мајка Виолета
Ваљево, 16.08.1992.
5. ПАУНОВИЋ МИЛИЦА
отац Паун, мајка Лидија
Ваљево, 27.06.1992.
6. ПРОКИЋ МИНА
отац Радан, мајка Снежана
Ваљево, 23.11.1992.
7. РАДОЈЧИЋ САЊА
отац Жарко, мајка Роса
Ваљево, 05.02.1992.

Ред. Кандидат
бр.
3

3

5

2

5

5

5

српски језик
математика
анализа са алгебром "Тригонометријске једначине"
српски језик
математика
анализа са алгебром "Примена првог извода"
српски језик
математика
анализа са алгебром "Логаритми"
српски језик
математика
анализа са алгебром "Нуле полинома"
српски језик
математика
анализа са алгебром "Геометријске неједнакости"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Звук и његове карактеристике"

врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Машински
факултет
одличан
Математички
факултет
добар
Машински
факултет
одличан
Војна академија
Логистика
одличан
Математички
факултет
одличан
Математички
факултет

Општи успех
Оцена жели да студира

српски језик
математика
анализа са алгебром "Ирационалне једначине"

IV-1

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА
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1. АДАМОВИЋ МАРИЈАНА
отац Драган, мајка Валентина
Шабац, 15.10.1992.
2. АШКОВИЋ МИЛЕНА
отац Душан, мајка Милица
Ваљево, 27.12.1992.
3. БАЛИНОВАЦ МАРИЈА
отац Јован, мајка Љиљана
Ваљево, 20.07.1992.
4. ЕРЕНФРИД МАРКО
отац Дејан, мајка Јасмина
Ваљево, 14.11.1992.
5. ЕРИЋ ПАВЛЕ
отац Предраг, мајка Милка
Ваљево, 23.02.1992.

8. РАДОСАВЉЕВИЋ СТЕФАН
отац Милан, мајка Нада
Ваљево, 12.12.1992.
9. РАКИЋ МАТИЈА
отац Драган, мајка Соња
Ваљево, 07.03.1992.
10. СТЕПАНОВИЋ УРОШ
отац Никола, мајка Снежана
Чачак, 10.09.1992.

историја
"Наполеон од конзула до цара"
математика
"Матрице и детерминанте"
биологија
"Болести срца"
географија
"Туризам ваљевског краја"
биологија
"Флора Медведника"

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

IV-2

српски језик
математика
анализа са алгебром "Елементи комбинаторике"

српски језик
математика
анализа са алгебром "Експоненцијалне једначине и
неједначине"
српски језик
математика
анализа са алгебром "Обртна тела"

5

5

5

4

5

5

4

3

одличан
ФПН
Новинарство
врло добар
Машински
факултет
врло добар
Фармацеутски
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Биолошки
факултет

врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Математички
факултет
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6. ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
отац Миленко, мајка Роса
Љубовија, 12.01.1992.
7. ЈУРИШИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Бошко, мајка Гордана
Ваљево, 21.09.1992.
8. МЕДЕНИЦА ИГОР
отац Предраг, мајка Снежана
Сарајево , 22.10.1992.
9. МИЛИЋЕВИЋ ИВАН
отац Драгоје, мајка Светлана
Ваљево, 03.05.1992.
10. МИЛОШЕВИЋ МАРКО
отац Живота, мајка Цана
Ваљево, 21.03.1992.
11. МИХАЈЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ
отац Милутин, мајка Радмила
Ваљево, 12.10.1992.
12. ПАНТИЋ ДУШАН
отац Павле, мајка Милосава
Ваљево, 27.05.1992.
13. ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
отац Зоран, мајка Биљана
Ваљево, 07.08.1992.
14. РАДОЈИЧИЋ МАРИНА
отац Борисав, мајка Јованка
Ваљево, 02.01.1993.
хемија
"Масти и уља"
биологија
"Основе памћења"
биологија
"Аерозагађење у Ваљеву
2003-2010."
филозофија
"Макијавелизам"
хемија
"Квалитет воде за пиће у Ваљеву"
географија
"Реке Србије"
биологија
"Срце COR-грађа"
астрономија
"Еволуција звезда"

српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

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

српски језик
математика

географија
"Највеће реке света - Амазон и Нил"

српски језик
математика

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Машински
факултет
одличан
Математички
факултет

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

одличан
Грађевински
факултет
врло добар
Фармацеутски
факултет
одличан
РАФ
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15. РАКИЋ ЂОРЂЕ
отац Саша, мајка Светлана
Ваљево, 17.09.1992.
16. РАКИЋ УРОШ
отац Драган, мајка Јасмина
Ваљево, 19.08.1992.
17. РАФАИЛОВИЋ ИВАНА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 04.10.1992.
18. СИМИЋ БРАНКА
отац Петар, мајка Марина
Ваљево, 23.01.1992.
19. СТАНКОВИЋ МАТИЈА
отац Зоран, мајка Јелисавета
Ваљево, 08.05.1992.
20. СТАНОЈЕВИЋ МАЈА
отац Слободан, мајка Лидија
Ваљево, 09.11.1992.
21. СТОЈАКОВИЋ ВЛАДИМИР
отац Војислав, мајка Радмила
Ваљево, 21.02.1992.
22. СУБОТИЋ АНЂЕЛКА
отац Живота, мајка Рада
Ваљево, 25.11.1992.
23. ТЕШИЋ ТАМАРА
отац Зоран, мајка Маријана
Ваљево, 04.07.1992.
биологија
"Будност и спавање"
математика
"Аналитичка геометрија - криве
другог реда"
ликовна култура
"Огист Роден"
психологија
"Интелигенција"
ликовна култура
"Час анатомије"
физика
"Физика елементарних честица"
географија
"Фрушка Гора"

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

српски језик
енглески језик

физика
"Проблем савремене теоријске
физике"
ликовна култура
"Нови медији"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

4

5

5

5

одличан
Математички
факултет

врло добар
Медицински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
Физички
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Математички
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
ТМФ
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1. АНТОНИЋ СТРАХИЊА
отац Бранко, мајка Наташа
Ваљево, 11. 05. 1991.
2. БАДОВИНАЦ МИНА
отац Никола, мајка Наташа
Ваљево, 23.06.1992.
3. ВЕСИЋ ЕМИЛИЈА
отац Зоран, мајка Весна
Ваљево, 16.01.1993.
4. ГЛОГОВАЦ МИХАЈЛО
отац Вељко, мајка Весна
Ваљево, 13.06.1992.
5. ДРАГИЋЕВИЋ НИКОЛА
отац Милош, мајка Драгана
Ваљево, 26.07.1992.
6. ДРАГОЈЕВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА
отац Милан, мајка Весна
Ваљево, 27.01.1992.

24. ТОМИЋ АНА
отац Милорад, мајка Гордана
Ваљево, 14.01.1992.
25. ТОМИЋ ЛАЗАР
отац Зоран, мајка Рада
Ваљево, 19.09.1992.
ликовна култура
"Ван Гог - цртежи"

српски језик
математика

историја
"Србија пре Немањића"
математика
"Комплексни бројеви"
биологија
"Хромозомске нумеричке аберације"
биологија
"Типови грипа"
биологија
"Инсекти у нашим становима"
биологија
"Индекс гојазности"

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

IV-3

ликовна култура
"Брак, Пикасо и кубизам"

српски језик
математика

5

5

5

5

3

4

5

5

врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
ЕТФ

врло добар
Правни
факултет
врло добар
Математички
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
ФОН

врло добар
Фармацеутски
факултет
врло добар
Машински
факултет
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7. ЕРАКОВИЋ АДРИАНА
отац Милорад, мајка Ана
Шабац, 17.12.1992.
8. ИЛИЋ ГОРАН
отац Миломир, мајка Радмила
Ваљево, 15.10.1992.
9. ИЛИЋ ЈЕЛИСАВЕТА
отац Миодраг, мајка Весна
Ваљево, 13.05.1992.
10. ИЛИЋ МАРКО
отац Јован, мајка Нада
Ваљево, 19.11.1992.
11. ЈЕЛИЋ ИВАН
отац Зоран, мајка Милена
Ваљево, 14.08.1992.
12. ЈЕШИЋ ЈОВАНА
отац Душан, мајка Биљана
Ваљево, 21.02.1992.
13. ЈУГОВИЋ МИРЈАНА
отац Мирко, мајка Снежана
Ваљево, 16.09.1992.
14. КРСТИВОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ
отац Ненад, мајка Милка
Ваљево, 12.08.1992.
15. КРСТИЋ МАРИЈА
отац Драгутин, мајка Валентина
Ваљево, 15.07.1992.
хемија
"Витамини Б комплекса"
музичка култура
"Руска национална школа"
биологија
"Дивље мачке Европе"
биологија
"Placebo ефекат"
немачки језик
"Гете - Фауст"
музичка култура
"Музика скандинавских земаља"
ликовна култура
"Уметност Катакомби"
физика
"Тесла - живот и дело"
хемија
"Карбоксилне киселине"

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Фармацеутски
факултет

одличан
Правни
факултет
одличан
ФТН
Граф. инж. и диз.
врло добар
Академија СПЦ
Уметност и конз.
одличан
ЕТФ

врло добар
Фармацеутски
факултет
одличан
Филозофски фак.
Историја
одличан
ФОН
Инф. технологије
врло добар
ЕТФ
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16. ЛУКИЋ МАРИНКО
отац Раденко, мајка Јела
Дивци, 09.04.1992.
17. МАТИЋ БРАНКО
отац Радомир, мајка Бисерка
Ваљево, 26.01.1992.
18. МИЈАИЛОВИЋ ДУШАН
отац Радован, мајка Дивна
Ваљево, 23.05.1992.
19. МИЛИНОВИЋ ЛУКА
отац Милан, мајка Мирјана
Ваљево, 16.06.1992.
20. МИЛОСАВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Гордан, мајка Вера
Ваљево, 24.03.1992.
21. НИНКОВИЋ ЈАКОВ
отац Жељко, мајка Вера
Ваљево, 24.12.1992.
22. ПЕТРОВИЋ АНЂЕЛКА
отац Милан, мајка Виолета
Ваљево, 01.08.1992.
23. ПРИЦА НИКОЛА
отац Бранко, мајка Гордана
Ваљево, 18.12.1992.
24. САВИЋ МАРИНА
отац Горан, мајка Бранка
Prien a.Chiemsee, 23.12.1992.
биологија
"Утицај никотина на људско
здравље"
енглески језик
"The Beatles"
биологија
"Четинари Србије"
биологија
"Пси, ирски сетер"
енглески језик
"The mystery of the number 13"
биологија
"Чир желуца"
биологија
"Морски сисари"
математика
"Извод функција"
немачки језик
"Процес - Кафка"

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

српски језик
енглески језик

5

4

5

5

5

5

5

4

5

врло добар
Правни
факултет
врло добар
ФОН
Менаџмент
врло добар
Машински
факултет
одличан
Грађевински фак.
Машински фак.
одличан
Грађевински
факултет
врло добар
Теолошки
факултет
одличан
Грађевински
факултет
врло добар
ФОН
Инф. технологије
одличан
ФОН
Инф. технологије
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1. ВЛАЈКОВИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Драгица
Ваљево, 08.08.1992.
2. ВУКОВИЋ АНА
отац Драган, мајка Мира
Београд, 27.04.1992.
3. ВУЧИЋЕВИЋ МИНА
отац Зоран, мајка Зорица
Ваљево, 05.06.1992.

25. СТОЈАНОВИЋ САША
отац Драган, мајка Славица
Ваљево, 29.04.1992.
26. СТОЈНИЋ НАТАША
отац Душко, мајка Љубица
Ваљево, 06.03.1992.
27. ТЕШИЋ ЛАЗАР
отац Братислав, мајка Гордана
Ваљево, 23.08.1992.
28. ЋИРИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 11.10.1992.
29. ЧАНИЋ ДАРКО
отац Драган, мајка
Ваљево, 02.10.1992.
биологија
"Мијелоидна леукемија"
биологија
"Амино киселине"

српски језик
енглески језик
српски језик

историја
"Хенри VIII"

српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик

музичка култура
"Традиционална музика уједињеног
краљевства"
музичка култура
"Шопен-живот и дело"

српски језик
eнглески језик

IV-4

физика
"Алберт Ајнштајн - живот и дело"

српски језик
енглески језик

српски језик
математика

математика
"Примена експоненцијалне
функције"
математика
"Гранична вредност функције"

српски језик
математика

5

5

5

4

5

5

5

4

одличан
Филолошки фак.
Шпански језик
одличан
Филолошки фак.
Шпански језик
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик

одличан
Медицински
факултет
добар
Фак. за спорт и
физичко васпит.

врло добар
Математички
факултет
одличан
Грађевински
факултет
одличан
Војна академија
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4. ГОЛУБОВИЋ АНА
отац Дејан, мајка Марија
Београд, 15.03.1992.
5. ГРБИЋ МАРИЈА
отац Слободан, мајка Љиљана
Ваљево, 21.11.1992.
6. ЂУРОВИЋ ДЕЈАНА
отац Саша, мајка Споменка
Ваљево, 23.05.1992.
7. ИСИДОРОВИЋ ЛАЗАР
отац Видан, мајка Јасмина
Ваљево, 06.07.1992.
8. КОЈИЋ НЕВЕНА
отац Љубиша, мајка Снежана
Ваљево, 02.03.1992.
9. ЛИКИЋ НЕВЕНА
отац Бранко, мајка Љиљана
Ваљево, 12.01.1992.
10. МАКСИМОВИЋ МИЛЕНА
отац Раде, мајка Зорица
Ваљево, 03.01.1992.
11. МАРКОВИЋ ИВАН
отац Драган, мајка Светлана
Ваљево, 21.05.1992.
12. МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Зоран, мајка Марија
Ваљево, 29.05.1992.
ликовна култура
"Тулуз-Лапрек"
музичка култура
"Опера Травијата"
музичка култура
"Поп и рок музика осамдесетих"
латински језик
"Оснивање града Рима"
историја
"Османско царство на врхунцу
моћи"
латински језик
"Утицај сујеверја и обреда на живот
Римљана"
историја
"Хладни рат и блоковска подела
света"
латински језик
"Веровања, обреди и богови"

српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик

ликовна култура
"Ја и село"-студија о Марку Шагалу

српски језик
eнглески језик

5

5

5

4

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки фак.
Српска књ. и јез.
одличан
Филолошки фак.
Руски језик
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик
врло добар
Филолошки фак.
Италијански јез.
одличан
ФОН
Менаџмент
врло добар
ФПН
Међун. политика
одличан
Филолошки фак.
Немачки језик
одличан
Филозофски фак.
Етнол. и антроп.
одличан
Филолошки фак.
Француски језик
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13. МИЛУТИНОВИЋ МАРКО
отац Јеврем, мајка Олга
Ваљево, 26.09.1992.
14. МИХАИЛОВИЋ МАРКО
отац Владан, мајка Оливера
Ваљево, 05.06.1992.
15. МУТИЋ ТАМАРА
отац Матија, мајка Радмила
Ваљево, 13.08.1992.
16. НИКИЋ МИЛИЦА
отац Милан, мајка Славица
Ваљево, 29.08.1992.
17. ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА
отац Драган, мајка Бранка
Ваљево, 18.01.1992.
18. ПЛАВША ТАМАРА
отац Драган, мајка Биљана
Книн , 22.02.1992.
19. ПОПОВИЋ ЕМИЛИЈА
отац Верољуб, мајка Милена
Ваљево, 06.01.1992.
20. РАНКОВИЋ ЈОВАНА
отац Станко, мајка Бранка
Ваљево, 16.03.1992.
21. РИСТОВСКИ РИСТО
отац Драги, мајка Мирослава
Ваљево, 23.09.1992.
историја
"Ваљевска болница"
музичка култура
"Ђакомо Пучини Мадам Батерфлај"
музичка култура
"Антонио Вивалди - живот и дело"
историја
"Однос монтанјара и жирандинаца у
Француској револуцији"
музичка култура
"Бечки новогодишњи концерт"
музичка култура
“Познати пијанисти”
латински језик
“Римско позориште”
музичка култура
"Музика осамдесетих"

српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик
српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик

латински језик
"Римски форум"

српски језик
eнглески језик

5

5

5

5

4

5

5

5

5

врло добар
Филолошки фак.
Италијански јез.
врло добар
Филолошки фак.
Енглески језик
врло добар
Филолошки фак.
Италијански јез.
одличан
Филолошки фак.
Италијански јез.
одличан
Економски
факултет
одличан
Филолошки фак.
Немачки језик
одличан
Филолошки фак.
Немачки језик
одличан
Филолошки фак.
Кинески језик
одличан
Филолошки фак.

155

1. АНДРИЋ КАТАРИНА
отац Мирослав, мајка Јасмина
Ваљево, 16.11.1992.
2. ВУЈИЧИЋ МАРИЈА
отац Станоје, мајка Даница
Ваљево, 31.01.1992.
3. ГЛИШИЋ ТАМАРА
отац Горан, мајка Биљана
Ваљево, 02.06.1992.
4. ДРАГИЋЕВИЋ МИЛИЦА
отац Саво, мајка Јасмина
Ваљево, 28.09.1992.
5. ЂОКИЋ ИВАНА
отац Милан, мајка Милена
Ваљево, 09.12.1992.
6. ЂУРЂЕВИЋ МАРИЈА
отац Чедомир, мајка Гордана
Ваљево, 05.02.1992.

22. СТАНИМИРОВИЋ СЛАЂАНА
отац Светомир, мајка Бранка
Ваљево, 22.10.1992.
23. ТЕШАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Милован, мајка Мила
Београд, 23.10.1992.

социологија
"Хришћанство''
социологија
"Логистичне стране и друштвено
интеракцијски односи"
географија
"Највеће пустиње света"
енглески језик
"Халид Хусеин"
енглески
"Агата Кристи"

српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

музичка култура
"Живот и дело Љубице Марић"

IV-5

латински језик
"Суштинске црте уметности старог
Рима"
историја
"Ктиторска делатност Немањића"

српски језик
енглески језик

српски језик
eнглески језик

српски језик
eнглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Економски
факултет
одличан
Математички
факултет
врло добар
Економски
факултет
одличан
Географски фак.
Просторно план.
одличан
Учитељски
факултет
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик

одличан
Филолошки фак.
Италијански јез.
одличан
Филолошки фак.
Француски језик
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7. ЂУРИЋ МИЛОШ
отац Предраг, мајка Зорица
Ваљево, 11.03.1992.
8. ЖИВАНОВИЋ КРИСТИНА
отац Зоран, мајка Наташа
Ваљево, 02.07.1992.
9. ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР
отац Аца, мајка Верица
Ваљево, 21.08.1992.
10. ЈАКОВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Станко, мајка Снежана
Ваљево, 28.08.1992.
11. ЈУСУФ ЗОРАНА
отац Намик, мајка Зорица
Ваљево, 03.06.1992.
12. КОВАЧЕВИЋ НИНА
отац Душко, мајка Радмила
Ваљево, 17.11.1992.
13. ЛАЗАРЕВИЋ ОЛИВЕРА
отац Бранко, мајка Ведрана
Ваљево, 31.08.1992.
14. ЛУГОЊА НЕВЕНА
отац Драган, мајка Винка
Ваљево, 06.02.1992.
15. МАНДИЋ СТАНИСЛАВА
отац Милош, мајка Мила
Ваљево, 08.07.1992.
ликовна култура
"Портрети и аутобиографија
Ван Гога"
ликовна култура
"Српска средњевековна уметност"
ликовна култура
"Дворско сликарство"
филозофија
"Сартрово схватанје слободе"
музичка култура
"Опера Кармен"
социологија
"Грчка митологија"
социологија
"Кич и шунт као савремени
феномени"
филозофија
"Блажени живот - Сенека"

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

музичка култура
"Живот и дело Бержика Сметане"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Факулт. за спорт
и физ. васпитање
одличан
Правни
факултет
врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Унион
Права
одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Правни
факултет
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16. МИЈАИЛОВИЋ АНА
отац Бранко, мајка Мирослава
Ваљево, 04.01.1992.
17. МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА
отац Владан, мајка Оливера
Ваљево, 09.09.1992.
18. НЕСТОРОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Милорад, мајка Јасмина
Ваљево, 21.03.1992.
19. НЕСТОРОВИЋ ТИЈАНА
отац Слободан, мајка Љубина
Ваљево, 17.01.1992.
20. ОБРАДОВИЋ ЈОВАНА
отац Радомир, мајка Слађана
Београд, 21.01.1993.
21. ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Милан, мајка Александра
Ваљево, 09.06.1992.
22. ПАНТИЋ НЕВЕНА
отац Мирко, мајка Љиљана
Ваљево, 05.05.1992.
23. ПАРАМЕНТИЋ МАРИЈАНА
отац Велибор, мајка Мирјана
Ваљево, 07.07.1992.
24. ПОПОВИЋ НЕДА
отац Светислав, мајка Гордана
Београд, 18.09.1992.
ликовна култура
"Харајуку мода"
психологија
"Агресија"
историја
"Несрећни владари Византије (X - XII
века)"
филозофија
"Звездано небо надамном, морални
закон у мени"
енглески језик
"Фудбалски клубови Челзи Арсенал"
социологија
"Еколошки проблеми"
ликовна култура
"Ентеријер"
филозофија
"Либерализам Алексиса Токвула"

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

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

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

филозофија
"Симулакрум и симулација"

српски језик
енглески језик

5

5

5

4

4

5

5

5

5

одличан
ФЛУ
Саврем. одевање
одличан
Филозофски фак.
Психологија
врло добар
Филозофски фак.
Историја
врло добар
Економски
факултет
добар
Мегатренд
Хотели. и туриз.
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Економски
факултет
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик

одличан
ФОН
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25. РАДОВАНОВИЋ АНГЕЛИНА
отац Томислав, мајка Вида
Ваљево, 31.07.1992.
26. РАНКОВИЋ ВЕСНА
отац Дане, мајка Жаклина
Ваљево, 33796
27. РИСТОВИЋ МИЛА
отац Зоран, мајка Љиљана
Ваљево, 13.10.1992.
28. СЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Зоран, мајка Минка
Љубовија, 04.05.1992.
29. СЕЛАКОВИЋ ИГОР
отац Зоран, мајка Светлана
Ваљево, 03.10.1992.
30. СТАНИМИРОВИЋ МИЛИЦА
отац Миломир, мајка Светлана
Ваљево, 01.01.1992.
31. ТОМИЋ ЈОВАН
отац Мирослав, мајка Весна
Ваљево, 11.09.1992.
32. ФИЛИПОВИЋ ИВАН
отац Дејан, мајка Нада
Београд, 20.01.1992.
33. ШЕВИЋ ЈОВАНА
отац Срета, мајка Љиљана
Ваљево, 18.07.1992.
ликовна култура
"Простор у физици и визуелна
уметност"
музичка култура
"В.А. Моцарт - Оперско
стваралаштво"
ликовна култура
"Скулптуре двадесетог века"
музичка култура
"Живот и дело Игора Стравинског"
ликовна култура
"Катедрала"
филозофија
"Етички аспект начела - Циљ
оправдава средство"
ликовна култура
"Висока ренесанса"
музичка култура
"Модест Мусоргски, клавирски
комади Слике са изложбе"

српски језик
енглески језик

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

српски језик
француски језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Графичка уметност"

српски језик
француски језик

5

5

5

5

4

5

5

5

5

одличан
Пољопривредни
факултет
одличан
Економски
факултет

одличан
ФЛУ
Камера
врло добар
Физички
факултет
одличан
Учитељски
факултет
врло добар
Географски
факултет
врло добар
Факулт. за спорт
и физ. васпитање
одличан
Стоматолошки
факултет
одличан
Војна академија
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1. АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА
отац Милан, мајка Љубинка
Бајина Башта, 09.02.1992.
2. АРСИЋ МИЛИЦА
отац Миодраг, мајка Гордана
Ваљево, 19.08.1992.
3. АЋИМОВИЋ НЕВЕНА
отац Душко, мајка Жаклина
Ваљево, 12.06.1992.
4. ГАЈИЋ ПРЕДРАГ
отац Милан, мајка Јадранка
Ваљево, 26.09.1992.
5. ЂОКИЋ ИВАН
отац Саво, мајка Весна
Ваљево, 25.02.1992.
6. ЂУКАНОВИЋ ЂУКАН
отац Душко, мајка Нада
Ваљево, 31.10.1992.
7. ЂУРИЋ ДАЈАНА
отац Милан, мајка Жаклина
Ваљево, 08.10.1992.
8. ЖИВКОВИЋ ТИЈАНА
отац Мирослав, мајка Весна
Београд, 19.01.1992.
екологија
"Загађење вода"
енглески језик
"Articles"
енглески језик
"Prepositions"
екологија
"Загађење земљишта"
географија
"Португалија"
историја
"Светозар Милетић"
ликовна култура
"Алберто Ђакомети"
српски језик
"Жена у Дучићевој лирици и
путописима"

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

IV-6

5

5

4

5

5

5

5

5

одличан
Факултет за
безбедност
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик
одличан
Факултет за
безбедност
врло добар
Грађевински фак.
Геодезија
врло добар
Правни
факултет
врло добар
ФЛУ
Вајарство
одличан
Филолошки фак.
Српски језик
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9. ЈАНКОВИЋ ВУКАШИН
отац Драгољуб, мајка Вера
Ваљево, 26.08.1992.
10. ЈОВАНОВИЋ БОЈАНА
отац Јован, мајка Зорица
Ваљево, 13.09.1992.
11. ЈОЦИЋ ИГОР
отац Небојша, мајка Зорица
Ваљево, 13.08.1992.
12. КАЉЕВИЋ МАРИЈА
отац Милан, мајка Љиљана
Ваљево, 24.07.1992.
13. КЕЊИЋ МАЈА
отац Милан, мајка Даринка
Чачак, 10.08.1992.
14. КОВАЧЕВИЋ МАРИЈА
отац Живорад, мајка Јасмина
Ваљево, 15.09.1992.
15. ЛАЗАРЕВИЋ ИВАНА
отац Гроздомир, мајка Данијела
Ваљево, 24.04.1992.
16. ЛЕКИЋ ЈЕЛЕНА
отац Горан, мајка Јасна
Ваљево, 18.04.1992.
17. ЛУКИЋ ДРАГАНА
отац Душан, мајка Милојка
Ужице, 06.11.1992.
музичка култура
"Госпел музика"
хемија
"Моносахариди"
географија
"Аустрија"
ликовна култура
"Десет грађевина посвећених
Боговима"
географија
"Океанија"
биологија
"Делфини"
географија
"Бразил"
ликовна култура
"Архитектура барока"

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

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

српски језик
енглески језик

географија
"Галапагос"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Грађевински фак.
Геодезија
одличан
ФОН
Менаџмент
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
Архитектонски
факултет
одличан
Филолошки фак.
Енглески језик
врло добар
Економски
факултет
одличан
Филозофски фак.
Историја
одличан
Грађевински
факултет
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18. МАЗИЋ МИНА
отац Милан, мајка Роса
Ваљево, 25.09.1992.
19. МАКСИМОВИЋ САЊА
отац Видоје, мајка Драгица
Брчко БиХ, 24.01.1992.
20. МАРИНКОВИЋ МИЛИЦА
отац Радосав, мајка
Ваљево, 13.11.1992.
21. МАРКОВИЋ МАРИЈА
отац Зоран, мајка Љубинка
Ваљево, 05.08.1992.
22. МИТРОВИЋ ОЛГА
отац Витомир, мајка Грана
Дрсник, 04.10.1992.
23. НИНОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Горан, мајка Горана
Ваљево, 16.04.1992.
24. ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
отац Слободан, мајка Босиљка
Београд, 06.11.1992.
25. ПАВЛОВИЋ ТАМАРА
отац Владан, мајка Катарина
Ваљево, 06.12.1992.
26. ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
отац Владица, мајка Олга
Ваљево, 22.01.1992.
биологија
"Болести органа за варење"
географија
"Данска"
географија
"Мадагаскар"
српски језик и књижевност
"Сарајево у пределима Иве
Андрића"
психологија
"Емоцијонални живот у
адолесценцији"
ликовна култура
"Bosch - сцене пакла"
географија
"Амстердам"
географија
"Грчка"

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

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

српски језик
енглески језик

географија
"Гренланд"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филозофски фак.
Етнол. и антроп.
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Архитектонски
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски фак.
Педагогија
врло добар
Филозофски фак.
Филозофија
одличан
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет
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1. ВАСИЋ АНДРИЈАНА
отац Милан, мајка Љиљана
Ваљево, 14.11.1992.

27. САВИЋ МАРИЈА
отац Зоран, мајка Љиљана
Ваљево, 20.10.1992.
28. СМОЛОВИЋ МАРКО
отац Милисав, мајка Гордана
Ваљево, 05.09.1992.
29. СТАНКОВИЋ ФИЛИП
отац Само, мајка Зорица
Ваљево, 19.10.1992.
30. СУБОТИЋ МИЛИЦА
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 14.01.1992.
31. ТЕОФИЛОВИЋ ТИЈАНА
отац Милован, мајка Гордана
Ваљево, 19.03.1992.
32. ТИМОТИЋ ЈОВАНА
отац Милан, мајка Маријана
Ваљево, 26.09.1992.
33. ФИЛИПОВИЋ АНДРИЈАНА
отац Владимир, мајка Бранкица
Ваљево, 27.06.1992.
филозофија
"Филозофија и филм"
географија
"Финска"
музичка култура
"Живот и дело Баха"
географија
"Канада"
ликовна култура
"Седам светских чуда"

српски језик

српски језик

српски језик

српски језик

српски језик

српски језик
руски језик

екологија
"Загађење хране"

српски језик

српски језик
"Бора Станковић-витез срца, писац љубави,
сентименталности, порока и смрти"

IV-7

биологија
"Болести органа за дисање"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Филолошки фак.
Српски јез. и књ.

одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Факултет за
безбедност
одличан
ФДУ
Филм и тв режија
врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Филолошки фак.
Учитељски фак.
одличан
Економски
факултет
одличан
Математички
факултет
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2. ДРАЈИЋ МИЛИЦА
отац Драган, мајка Катица
Ваљево, 10.11.1992.
3. ЂУРИЋ ЈЕЛЕНА
отац Жељко, мајка Драгица
Ваљево, 27.04.1992.
4. ЖИВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
отац Миломир, мајка Мирјана
Ваљево, 04.03.1992.
5. ЈАКОВЉЕВИЋ АНЂЕЛКА
отац Бранко, мајка Роса
Ваљево, 26.08.1992.
6. ЈАНЧИЋ МАРИЈА
отац Милош, мајка Милеса
Осечина, 23.07.1992.
7. ЈОЧИЋ ЈЕЛЕНА
отац Андреј, мајка Љиљана
Ваљево, 04.09.1992.
8. ЛАЗАРЕВИЋ ЈОВАНА
отац Радош, мајка Милена
Ваљево, 15.09.1992.
9. МАРИЋ КАТАРИНА
отац Вељко, мајка Жељка
Ваљево, 08.07.1992.
10. МАТИЋ РУЖИЦА
отац Стојимир, мајка
Ваљево, 30.03.1992.
музичка култура
"Живот и дело В.А.Моцарт"
српски језик
"Владика Николај - Молитва на
језеру"
музичка култура
"Живот и дело Јоханеса Брамса"
историја
"Феничани"
ликовна култура
"Пабло Пикасо-Герника"
музичка култура
"Српски композитори прве
половине 20. века"
психологија
"Фројдова теорија личности"
музичка култура
"Савремени рок гитаристи"
ликовна култура
"Хришћански елементи у Далијевом
сликарству"

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Економски
факултет
одличан
Филолошки фак.
Шведски језик
одличан
Криминалистич.пол. академија
одличан
Учитељски
факултет
одличан
Филозофски фак.
Педагогија
одличан
Филолошки фак.
Француски језик
одличан
Филозофски фак.
Психологија
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки фак.
Немачки језик
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11. МИЛУТИНОВИЋ МИЛИЦА
отац Милутин, мајка Јелка
Ваљево, 25.03.1992.
12. МОСУРОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Војислав, мајка Милена
Ваљево, 03.04.1992.
13. НИКОЛИЋ НАДА
отац Милорад, мајка Живка
Ваљево, 07.04.1992.
14. НОВАКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Зоран, мајка Зорица
Ваљево, 04.08.1992.
15. НОВАКОВИЋ РАДМИЛА
отац Радован, мајка Босиљка
Ваљево, 03.08.1992.
16. ПАНТЕЛИЋ СЛАЂАНА
отац Драган, мајка Силвана
Ваљево, 20.04.1992.
17. ПАНТИЋ ИВАНА
отац Драгољуб, мајка Славица
Ваљево, 25.11.1992.
18. ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
отац Миломир, мајка Љиљана
Ваљево, 17.04.1992.
19. РАДИВОЈЕВИЋ БОЈАНА
отац Драгослав, мајка Милуша
Ваљево, 26.07.1992.
музичка култура
"Импресионизам у музици"
музичка култура
"Петар Илич Чајковски живот и
дело"
ликовна култура
"Надежда Петровић"
историја
"Српска митолошка бића"
ликовна култура
"Гојине графике"
ликовна култура
"Вртови француског барока"
музичка култура
"Јохан Штраус-Оперета"
биологија
"Отровне змије Србије"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

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

српски језик
енглески језик

музичка култура
"Живот и дело Ђузепе Вердија"

српски језик
француски језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки фак.
Немачки језик
одличан
Криминалистич.пол. академија
одличан
Економски
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки фак.
Француски језик
одличан
Шумарски фак.
Пејзажна архит.
врло добар
Економски
факултет
одличан
Грађевински
факултет
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20. РАЈЕВАЦ ФИЛИП
отац Александар, мајка Славица
Ваљево, 21.06.1992.
21. РАСУЛИЋ МАРИЈА
отац Радосав, мајка Татјана
Ваљево, 20.07.1992.
22. СИМИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Милан, мајка Светлана
Шабац, 31.10.1992.
23. СТАНИСАВЉЕВИЋ ТАТИЈАНА
отац Драган, мајка Данка
Ваљево, 20.04.1992.
24. ТЕЈИЋ ИВАНА
отац Радан, мајка Вера
Бајина Башта, 11.01.1992.
25. ТОДОРОВИЋ НИКОЛА
отац Драган, мајка Слађана
Ваљево, 12.08.1992.
26. ТУФЕГЏИЋ НИКОЛИНА
отац Миодраг, мајка Милена
Ваљево, 02.03.1992.
27. ЋИРИЋ ТИЈАНА
отац Драган, мајка Гордана
Ваљево, 08.03.1992.
музичка култура
"Развој Немачке опере"
биологија
"Панкреас"
музичка култура
"Традиционална музика Јамајке"
ликовна култура
"Ћилим"
ликовна култура
"Микеланђело Каравађо"
музичка култура
"Рихард Штраус-Опера"
музичка култура
"Барокна инструментална музика"
биологија
"Спортски коњи"

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

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Правни
факултет
врло добар
ФОН
Менаџмент
одличан
Филозофски фак.
Педагогија
одличан
Економски
факултет

врло добар
Економски
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Филолошки фак.
Француски језик
врло добар
ВИПОС

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
„Како ћеш упознати самог себе? Проматрањем никада, али зато делањем.
Покушај да обављаш своју дужност, па ћеш сазнати колико вредиш“

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
Копривица Давид I-1 математика, физика 2. награда, хемија 2. место,
математика „Кенгур без граница“ 2. награда

Наши хемичари на републичком такмичењу у Нишу

Ашковић Јована I-1 математика, српски језик 1. награда, математика „Кенгур
без граница“
Прлић Растко I-1 математика, „Архимедес“ похвала, математика „Кенгур без
граница“
Сарић Милица I-1 српски језик 3. награда
Јовановић Маја I-1 српски језик, математика „Кенгур без граница“
Лучић Мирјана I-1 математика „Кенгур без граница“
Параментић Невена I-1 математика „Кенгур без граница“
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Јездић Ивана I-2 математика, латински језик
Миловановић Марко I-2 српски језик
Марјановић Иван I-3 српски језик
Ранковић Жељка I-4 латински језик 3. место, српски језик
Живковић Немања I-4 српски језик
Новаковић Јелисавета I-4 латински језик
Весић Катарина I-5 српски језик
Стевановић Валентина I-5 српски језик
Глишић Марија I-5 српски језик
Тодоровић Никола I-6 латински језик, есеј „Косово и Метохија је душа
Србије“, 19. поетског конкурса „Десанка Максимовић“,
конкурсу Карловачке гимназије за најбољу кратку причу
са елементима епске фантастике 2. награда
Јевтић Тања I-7 српски језик
Плавшић Марија I-7 српски језик
Живановић Ђорђе II-1 математика 3. награда, „Архимедес“ 3. награда,
математика „Кенгур без граница
Трифуновић Никола II-1 хемија, математика „Кенгур без граница
Мајић Борис II-1 програмирање, математика „Кенгур без граница“ 3. награда
Јевремовић Ђорђе II-1 математика „Кенгур без граница“
Беић Лазар II-1 математика „Кенгур без граница“
Радосављевић Марко II-1 математика „Кенгур без граница“3. награда
Бранковић Младен II-1 математика „Кенгур без граница“
Јосиповић Стефан II-1 математика „Кенгур без граница“
Бељић Иван II-2 биологија
Гајић Марија II-2 математика
Тодоровић Љиљана II-2 математика
Костић Матија II-2 физика
Пантелић Александар II-4 историја 3. место
Вићентијевић Марија II-5 српски језик
Томић Данијела II -5 латински језик
Ђермановић Тијана II -5 латински језик
Степановић Стефан II-6 српски језик 1. награда
Пиргић Ненад II-6 историја
Симић Јелисавета II-7 српски језик 3. награда
Веселиновић Нада II-7 српски језик
Ђурђевић Неда II-7 српски језик
Митровић Марко II- 7 српски језик
Вратоњић Маријана II-7 српски језик
Чанковић Марија II-7 пливање
Малешевић Сања III-1 математика, „Архимедес“ 1. награда, физика
Вујић Јелена III-1 „Наука младима“ физика 3. награда, физика
Јелић Ивана III-2 математика
Јовановић Борис III-5 фотографија
Петарић Александра III-2 литерарни конкурс „Дани ћирилице“
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Вуковић Игор III-3 биологија, пливање
Путниковић Марко III-4 „Наука младима“ енглески језик, латински језик 3. место,
најбоља краткa причa са елементима епске фантастике
1. награда, награду Задужбинa „Доситеј Обрадовић“
Караџић Љиља III-4 латински језик
Павловић Јелена III-5 српски језик
Јовановић Борис III-5 фото такмичење
Ђорђевић Јована III-6 конкурс за кратку причу „Вуково звоно“ 1. награда
Милинковић Ђорђе III-6 за есеј „Мој разговор са Андрићем“ 2. место,
Задужбинa „Доситеј Обрадовић“ 2. награда,
конкурс „Андрићу с поштовањем“ 2. награда
Милошевић Марко III-7 есеј „Косово и Метохија је душа Србије“
Прокић Мина IV-1 „Архимедес“
Ракић Ђорђе IV-2 физика, програмирање
Јелић Иван IV-3 немачки језик 2. награда
Крстивојевић Ђорђе IV-3 физика, хемија
Стојановић Саша IV-3 - математика
Марковић Јелена IV-4 српски језик, латински језик
Голубовић Ана IV-4 српски језик, Поетски конкурс „Десанка Максимовић“
„Лимске вечери поезије“ 3. награда
Вуковић Ана IV-4 српски језик, енглески језик
Мутић Тамара IV-4 енглески језик
Милутиновић Марко IV-4 енглески језик
Михаиловић Марко IV-4 енглески језик
Грбић Марија IV-4 енглески језик
Ристовски Ристо IV-4 енглески језик
Тешановић Александра IV-4 француски језик
Поповић Неда IV-5 енглески језик
Ђурђевић Марија IV-5 енглески језик, српски језик
Митровић Олга IV-6 награда за есеј „Косово и Метохија је душа Србије“
Фонд “ Лаза Костић“ 2. награда
Живковић Тијана IV-6 српски језик, биологија
Ђурић Јелена IV-7 српски језик
Мосуровић Јелена IV-7 немачки језик
Матић Ружица IV-7 немачки језик
Новаковић Радмила IV-7 руски језик
Симић Александра IV-7 француски језик
Јочић Јелена IV-7 француски језик
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МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРСИ
Тодоровић Никола I-6 интернационални конкурс за најкраћу причу
Никићевић Александар III-5 интернационални конкурс фотографије 1. награда
Танасковић Милица I-3 интернационално фото такмичење

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Копривица Давид I-1 математика 2. награда, физика 1. награда, хемија 1. место
Ашковић Јована I-1 математика похвала, физика, српски језик 2. место
Јовановић Маја I-1 математика похвала, српски језик 2. место
Параментић Невена I-1 математика похвала, физика
Прлић Растко I-1 математика похвала, „Наука младима“ енглески језик
Мартиновић Душан I-1 „Наука младима“ енглески језик
Сарић Милица I-1 српски језик 2. место
Лучић Мирјана I-1 математика похвала, физика
Јездић Ивана I-2 математика 2. награда, хемија
Миловановић Марко I-2 хемија, српски језик 2. место
Ђорђевић Милица I-2 српски језик
Марјановић Иван I-3 хемија, српски језик 1. место
Ракић Бојана I-3 хемија
Танасковић Милица I-3 хемија
Петровић Милица I-3 биологија
Миловановић Драгица I-3 биологија
Ракић Милица I-4 историја, српски језик
Живковић Немања I-4 српски језик 2. место
Ранковић Жељка I-4 српски језик 2. место
Новаковић Јелисавета I-4 српски језик
Стевановић Валентина I-5 српски језик 1. место
Глишић Марија I-5 српски језик 2. место
Весић Катарина I-5 српски језик 2. место
Лукић Јелена I-5 српски језик
Ђорђевић Никола I-6 историја
Арсић Марија I-6 рецитовање 2. место
Бобовац Иван I-6 рецитовање
Јевтић Тања I-7 српски језик 1. место
Плавшић Марија I-7 српски језик 2. место
Јовановић Сања I-7 српски језик
Јосиповић Стефан II-1 математика
Живановић Ђорђе II-1 математика, физика 1. награда, програмирање
Беић Лазар II-1 математика, физика 2. награда
Бранковић Младен II-1 математика, физика 3. награда
Јевремовић Ђорђе II-1 математика, физика похвала
Мајић Борис II-1 физика 1. награда, програмирање
Трифуновић Никола II-1 математика, физика 3. награда, хемија 1. место, програмирање
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Радосављевић Марко II-1 физика 1. награда
Вуковић Вукашин II-2 биологија
Димитријевић Лука II-2 биологија
Бељић Иван II-2 биологија 1. место
Гајић Марија II-2 математика похвала, физика 3. награда, хемија, биологија
Тодоровић Љиљана II-2 математика, физика, биологија 3. место
Костић Матија II-2 физика 1. награда
Јагодић Ивана II-2 хемија
Савић Иван II-3 физика похвала
Којић Наталија II-3 биологија
Ивановић Тања II-3 биологија
Лазаревић Огњен II-3 биологија
Селаковић Маријана II-3 биологија
Митровић Софија II-4 хемија
Лукић Емилија II-4 хемија
Пантелић Александар II-4 историја 2. место
Тадић Александар II-4 биологија
Тодоровић Јана II-4 биологија
Вићентијевић Марија II-5 српски језик 2. место
Томић Милица II-5 српски језик
Јокић Милица II-5 српски језик
Милисављевић Ивана II- 5 српски језик
Степановић Стефан II-6 српски језик 1. место
Пиргић Ненад II-6 историја 3. место
Цветиновић Милица II-7 „Наука младима“ енглески језик, српски језик
Митровић Марко II- 7 српски језик 2. место
Веселиновић Нада II-7 српски језик 3. место
Симић Јелисавета II-7 српски језик 3. место
Вратоњић Маријана II-7 српски језик 3. место
Ђурђевић Неда II-7 српски језик 3. место
Бановић Соња II-7 српски језик
Тимотић Доротеја II-7 српски језик
Малешевић Сања III-1 математика похвала, физика 1. награда, програмирање
Вујић Јелена III-1 физика 2. награда, „Наука младима“ физика 1. награда
Бошковић Владета III-1 физика
Јелић Ивана III-2 математика похвала
Савић Катарина III-2 математика
Рељић Александар III-2 биологија
Тешић Милица III-2 биологија
Маринковић Арсенијевић Јана III-2 рецитовање
Костадиновић Светлана III-3 физика похвала, хемија
Сарић Марија III-3 физика
Вуковић Игор III-3 биологија
Драгишић Невена III-3 биологија
Цветановић Невена III-3 биологија
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Игњатовић Јована III-3 српски језик
Путниковић Марко III-4 „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Алексић Ана III-4 српски језик
Милинчић Михајло III-4 српски језик
Живановић Селена III-4 српски језик
Новаковић Катарина III-4 српски језик
Бранковић Јована III-4 рецитовање 1. место
Пантелић Александра III-5 историја
Павловић Јелена III-5 српски језик
Милић Владислава III-6 рецитовање 3. место
Милошевић Марко III-7 српски језик
Петровић Јелена III-7 српски језик, рецитовање
Јаковљевић Стефан III-7 рецитовање
Kлајић Светолик IV-1 математика
Прокић Мина IV-1 математика
Радојичић Сања IV-1 физика
Ракић Ђорђе IV-2 физика 2. награда
Милићевић Иван IV-2 хемија
Радојчић Марина IV-2 математика
Рафаиловић Ивана IV-2 биологија
Стојаковић Владимир IV-2 биологија
Михајловић Војислав IV-2 биологија
Ерић Павле IV-2 биологија
Јелић Иван IV-3 немачки језик 1. место
Стојановић Саша IV-3 математика, физика, хемија
Крстивојевић Ђорђе IV-3 физика 1. награда, хемија 2. место
Ћирић Марија IV-3 биологија
Голубовић Ана IV-4 српски језик 3. место, енглески језик
Марковић Јелена IV-4 српски језик 3. место, француски језик
Вуковић Ана IV-4 српски језик 3. место, енглески језик 1. место
Ковачевић Марија IV-4 српски језик
Станимировић Слађана IV-4 српски језик
Тешановић Александра IV-4 француски језик
Максимовић Милена IV-4 немачки језик
Поповић Емилија IV-4 немачки језик
Плавша Тамара IV-4 немачки језик
Мутић Тамара IV-4 енглески језик 2. место
Милутиновић Марко IV-4 енглески језик 2. место
Михаиловић Марко IV-4 енглески језик 2. место
Грбић Марија IV-4 енглески језик 3. место
Ристовски Ристо IV-4 енглески језик 3. место
Ранковић Јована IV-4 енглески језик
Вучићевић Мина IV-4 енглески језик
Поповић Неда IV-5 енглески језик 1. место
Ђурђевић Марија IV-5 енглески језик 2. место
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Несторовић Тијана IV-5 историја
Ђурђевић Марија IV-5 српски језик 3. место
Вујичић Марија IV-5 српски језик
Петровић Никола IV-5 рецитовање
Јоцић Игор IV-6 хемија
Живковић Тијана IV-6 биологија 3. место, српски језик 2. место
Аћимовић Невена IV-6 енглески језик
Арсић Милица IV-6 енглески језик
Расулић Марија IV-7 биологија
Ђурић Јелена IV-7 српски језик 2. место
Мосуровић Јелена IV-7 српски језик, немачки језик
Новаковић Радмила IV-7 српски језик, руски језик
Пантелић Слађана IV-7 српски језик
Тејић Ивана IV-7 српски језик
Симић Александра IV-7 француски језик
Јочић Јелена IV-7 француски језик
Лазаревић Јована IV-7 француски језик
Матић Ружица IV-7 немачки језик
Пантић Ивана IV-7 немачки језик
Драјић Милица IV-7 енглески језик

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
„АРХИМЕДЕС” – ДРЖАВНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Друга награда екипи Ваљевске гимназије
Прлић Растко I-1 - похвала
Живановић Ђорђе II-1 - 3. награда
Малешевић Сања III-1 - 1. награда
Прокић Мина IV-1

Екипу чинили:

ДРАМСКИ СТУДИО
15. позоришни сусрети ученика гимназија Србије у Крагујевцу
Награда за јединствен позоришни израз
Мештеровић Марија I-2
Лукић Александар I-5
Грбовић Тијана I-7
Краљевић Катарина II-5
Лазић Кристина II-7
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Чланови Драмског студија:
Илић Димитрије II-7
Јеремић Марко II-7
Младеновић Мирослав II-7
Симић Јована III-3
Арсић Емилија III-3

Станаревић Оливер III-3
Бранковић Јована III-4
Обреновић Никола III-5
Глишић Сања III-5
Тешић Лазар IV-3
Илић Марко IV-3
Поповић Емилија V-4
Ристовски Ристо IV-4

Петровић Никола IV-6
Јанковић Вукашин IV-6
Јоцић Игор IV-6
Станковић Филип IV-6
Ракић Урош IV-2
Гајић Предраг IV-6
Смоловић Марко IV-6

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
АТЛЕТИКА
I место екипно (дечаци и девојчице)
III место екипно (дечаци)
IV место екипно (девојчице) на међуокружном
Рајевац Филип IV-7
Лазаревић Ивана IV-6
Параментић Маријана IV-5
Еренфрид Марко IV-2
Милошевић Марко IV-2
Пантић Душан IV-2
Мишковић Стефан IV-2
Бранковић Анђела III-7
Милутиновић Никола III-7

Јаковљевић Стефан III-7
Милошевић Марко III-7
Грујић Тијана III-6
Аксентијевић Јована III-5
Ђекић Никола III-5
Андрић Бојана III-5
Шајерман Марко II-6
Челић Катарина I-6
Унковић Мина I-6

КОШАРКА – девојчице
III место на међуокружном такмичењу
Маријана Параментић IV-5
Тамара Глишић IV-5
Ивана Лазаревић IV-6
Тијана Грујић III-6
Јелена Вујић III-1
Сања Малешевић III-1

Ивана Јелић III-2
Милица Танасковић I-2
Милица Јанковић I-2
Ана Урошевић I-2
Мина Спремић I-2
Ана Мазић I-7
Сања Глишић III-5
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ОДБОЈКА – девојчице
IV место на међуокружном такмичењу
Анђела Бранковић III-7
Ивана Лазаревић IV-6
Катарина Челић I-6
Ивана Новокмет II-2
Јована Вукицевић I-3
Емилија Ђорђевиц I-2

Тамара Расулић II-7
Кристина Ранковић II-6
Кристина Ивковић II-5
Александра Милосављевић IV-3
Александра Симић IV-7
Марија Расулић IV-7

Наше одбојкашице на такмичењу у Сремској Митровици
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БРОЈ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ

ОБЛАСТ

ОКРУЖНА

РЕПУБЛИЧКА

А: ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
51
26
21

Српски језик
Књижевност и
књижевни конкурси

Рецитатори
Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Латински језик
Историја
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Програмирање
УКУПНО:
Архимедес
Драмски студио
Одбојка
Кошарка
Атлетика
УКУПНО:

ОЛИМПИЈАДЕ
СРБИЈЕ

5
14+4
5
7
2

8+1
3
3
1
9
6
2
22
10 +13
24+1
6+1
16
3
25
3
5
2
187
112
Б: ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
4
25
12
13
18
43
29

+ СМОТРА, КОНКУРС
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ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 13. X 2010.
Милутиновић Милица IV-7
Драгојевић Јелисавета IV-3
Станисављевић Татијана IV-7
Михајловић Војислав IV-2
Глоговац Михајло IV-3
Мишковић Стефан IV-2
Тодоровић Никола IV-7
Милошевић Марко IV-2
Петровић Никола IV-7
Павловић Милица IV-4
Радивојевић Бојан IV-7
Николић Нада IV-7
Јанчић Марија IV-7
Стојановић Саша IV-3
Рафаиловић Ивана IV-2
Кљајић Светолик IV-1
Ранковић Јована IV-4
Милошевић Александар IV-1
Антонић Страхиња IV-3
Смоловић Марко IV-6
Ракић Урош IV-2
Петровић Анђелка IV-3
Станковић Матија IV-2
Бадовинац Мина IV-3
Томић Лазар IV-2
Ћирић Тијана IV-7
Милосављевић Александрa IV-3
Пантић Душан IV-2
Вучићевић Мина IV-4
Ерић Павле IV-2
Глишић Тамара IV-5
Лазаревић Ивана IV-6
Лугоња Невена IV-5
Аћимовић Невена IV-6
Мандић Станислава IV-5
Суботић Милица IV-6
Јелић Иван IV-2
Ракић Ђорђе IV-2
Селаковић Игор IV-5
Алексић Јелена IV-6
Матић Бранко IV-3
Томић Ана IV-2
Чанић Дарко IV-3
Балиновић Марија IV-2
Ђурић Милош IV-5
Теофиловић Тијана IV-6
Михаиловић Марко IV-4
Којић Невена IV-4
Пантелић Слађана IV-7
Исидоровић Лазар IV-4
Лукић Оља IV-1
Ристовски Ристо IV-4
Живковић Чедомир IV-5
Лазаревић Оливера IV-5
Акција добровољног давања крви 19. IV 2011.
Плавша Тамара IV-4
Радoјичић Марина IV-2
Милутиновић Милица IV-7
Бадовинац Мина IV-3
Станисављевић Татијана IV-7
Ликић Невена IV-4
Петровић Никола IV-7
Пантелић Слађана IV-7
Тодоровић Никола IV-7
Тејић Ивана IV-7
Вуковић Ана IV-4
Новаковић Радмила IV-7
Станковић Матија IV-2
Вигњевић Наташа III-4
Станојевић Маја IV-2
Сарић Милица III-4
Томић Лазар IV-2
Стојиљковић Милена III-4
Лукић Маринко IV-3
Балиновац Марија IV-2
Пауновић Милица IV-1
Томић Ана IV-2
Лугоња Невена IV-5
Ерић Павле IV-2
Лазаревић Оливера IV-5
Јуришић Александра IV-2
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Мазић Мина IV-6
Алексић Јелена IV-6
Милосављевић Александра IV-3
Савић Марина IV-3
Михаиловић Марко IV-4
Милошевић Марко IV-2
Мишковић Стефан IV-2
Милисављевић Михајло IV-1
Мирковић Александар III-2
Клајић Светолик IV-1
Ракић Матија IV-1
Суботић Анђелка IV-2
Радосављевић Стефан IV-1
Теофиловић Тијана IV-6
Прокић Мина IV-1

Павловић Милица IV-4
Илић Марко IV-3
Крстивојевић Ђорђе IV-3
Милутиновић Марко IV-4
Којић Невена IV-4
Ристовски Ристо IV-4
Исидоровић Лазар IV-4
Ранковић Јована IV-4
Вучићевић Мина IV-4
Живковић Чедомир IV-5
Глишић Тамара IV-5
Савић Никола III-5
Маринковић Милица IV-6
Јовановић Бојана IV-6
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НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
ЂОРЂЕ КРСТИВОЈЕВИЋ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007 – 2011.
Син Ненада и Милке, рођен 12. VIII
1992. године у Ваљеву. Ученик је IV-3
природно-математичког смера.
У првом разреду учествовао на
републичком такмичењу из физике и освојио је
похвалу, из биологије на окружном тамичењу
је освојио треће место. Био је најбољи ученик
одељења и разреда.
У другом разреду се такмичио из
математике, физике, хемије и у кошарци. На
републичком такмичењу из математике освојио
другу награду и прво место на окружном
такмичењу из физике. Био је најбољи ученик
школе.
У трећем разреду је учествовао на три државна такмичења: из хемије,
физике и математике. Освојио је III награду на државном такмичењу из
математике, прво место на окужном такмичењу из хемије и трећу награду на
окружном такмичењу из физике. Носилац је диплома FCE и CAE Cambrige
сертификата у знању енглеског језика. Био је најбољи ученик одељења и
разреда.
У четвртом разреду учествовао на републичким такмичењима из
хемије и физике. Добио диплому на окружном такмичењу из хемије.
Рекреативно се бави слободним пењањем и Винг Чуном.
Добитник је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да упише Електротехнички факултет у Београду.
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МИНА ПРОКИЋ
Кћи Радана и Снежане, рођена 23. XI 1992.
године у Ваљеву. Ученица је IV-1 специјализованог
математичког одељења. У току четворогодишњег
школовања такмичила се из математике и физике. У
првом разреду освојила је 1. место на окружном
такмичењу из математике и учествовала на
републичком
такмичењу.
На
регионалном
такмичењу и смотри научно-истраживачких радова
талената освојила је 3. место, а затим и 3. место на
републичком. Учествовала је на окружном
такмичењу из физике. У другом разреду заузела је 2.
место на окружном такмичењу из физике. Освојила је 1. место на окружном
такмичењу из математике и остварила пласман на републичко такмичење.
Учествовала је на регионалном и републичком такмичењу и смотри научноистраживачких радова талената и освојила 2. место на регионалном. У трећем
разреду на регионалном такмичењу и смотри научно-истраживачких радова
талената освојила је 2. место, као и 2. место на републичком. Учествовала је
на окружном такмичењу из физике. У четвртом разреду заузела је 2. место на
окружном такмичењу из математике. Све четири године је учесник
математичког такмичења ,,Архимедес“, где екипно заузима друго, треће,
друго и друго место.
Била је уредник школског листа ,,Млади математичар“ и члан
новинарске секције у првом разреду. Сваке године је проглашавана најбољим
учеником одељења. Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“, као и Специјалне
дипломе за математику. Жели да упише Математички факултет у Београду.

МАРИНА РАДОЈИЧИЋ
Кћи Борисава и Јованке, рођена 02.I 1993.
године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења
природно-математичког смера.
У првој, трећој и четвртој години
учествовала на такмичењу из математике. Полазник
је семинара из астрономије у Истаживачкој станици
Петница. Била је члан биолошке групе, а сада
астрономске групе Друштва истраживача „Владимир
Мандић-Манда“. Поседује FCE, међународно
признат сертификат о знању енглеског језика. Члан
КУД „Ђердан“. Тренира карате од своје осме године.
У првом, трећем и четвртом разреду проглашена за
најбољег ученика одељења. Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“. Жели да
студира матеметику.
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МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ
Кћи Рада и Зорице, рођена 03. I 1992. године
у
Ваљеву.
Ученица
IV-4
специјализованог
филолошког одељења. У току четворогодишњег
школовања такмичила се из српског језика и немачког
језика. Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Добитник
је стипендије „Гете“ института и провела је три
недеље у Schwäbish Hall-у, у Немачкој. У оквиру
PASCH пројекта „Schulen: Partner der Zukunft“,
полагала је за А2, Б1 и Б2 међународни сертификат из
немачког језика и сва три је положила. Уредник је
часописа „Полиглота“, листа ученика Ваљевске
гимназије на страним језицима већ другу годину за
редом. Четири године за редом, проглашена је за ученика одељења. Жели да
студира немачки језик на Филолошком факултету.

ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ
Кћи Зорана и Марије, рођена 29. V 1992.
године у Ваљеву. Ученица је IV-4 специјализованог
филолошког одељења. У току четворогодишњег
школовања такмичила се из српског језика, у
четвртој години пласирала се на републичко
такмичење. Из француског и латинског језика такође
се пласирала на републичко такмичење. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира француски
језик на Филолошком факултету.

НЕВЕНА ПАНТИЋ
Кћи Мирка и Љиљане, рођена 5. V 1992. у
Ваљеву. Ученица је IV-5 одељења друштвено-језичког
смера. Такмичила се из српског језика. Члан је секције
за француски језик. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“. Жели да упише Фармацеутски факултет.
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ЈОВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
Кћи Радоша и Милене, рођена 15. IX 1992.
године у Ваљеву.
Ученица је IV-7 одељења
друштвено - језичког смера. Учествовала је на
Рагионалној смотри талената у Лозници и у првој
години освојила друго место и пласирала се на
републичку смотру у Београду. Сваке године је
учествовала на такмичењу из српског језика и у
трећој години је освојила друго место на општинском,
а треће на окружном такмичењу. У четвртој години је
освојила друго место на окружном такмичењу из
француског језика. Члан је и секције за француски
језик. Учествовала је на манифестацијама које Ваљевска гимназија одржава
сваке године, као што су Распевана гимназија и Језичка приредба. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“. Пише песме и жели да упише психологију.

ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Кћи Гордана и Верe, рођена 24. III 1992.
године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења природно –
математичког смера. У првој, другој и трећој години се
такмичила на Републичкој смотри талената у Лозници,
област енглески језик и остварила запажене резултате.
У првој години је освојила треће место на
међуокружном првенству средњих школа у одбојци.
Носилац је специјалне дипломе за енглески језик, као
и FCE и CAE Cambridge диплома. Жели да упише
Грађевински факултет.

АНЂЕЛКА ПЕТРОВИЋ
Кћи Милана и Виолете, рођена 1. VIII 1992.
године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења природноматематичког смера. У својој богатој спортској
каријери постигла је изузетне резултате а била је и
учесница припрема репрезентације у Шпанији, Грчкој
и Италији. Проглашена је за спортисту града Ваљева
2008. и 2009. године. Носилац је специјалне дипломе
за физичко васпитање. Жели да упише Грађевински
факултет.
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НЕВЕНА КОЈИЋ
Кћи Љубуше и Снежане, рођена 2. III 1992.
године у Ваљеву. Ученица је IV-4 одељеља
специјализовано-филолошког смера. Током прва три
разреда школовања у гимназији учествовала је на
регионалној смотри талената „Наука младима“, из области
српског језика и књижевности, као и на такмичењима из
српског језика. У првом разреду освојила је треће место на
Републичком такмичењу из српског језика, због чега је
добитник специјалне дипломе. Кроз четворогодишње
школовање у Ваљевској гимназији награђена је за
изузетно залагање у раду секције за српски, француски,
латински и енглески језик. Поседује CAE сертификат из енглеског језика. Жели
да упише Факултет организационих наука.

АНА ГОЛУБОВИЋ
Кћи Марије и Дејана, рођена 15. III 1992. у
Београду. Ученица је IV-4 одељења специјализованофилолошког смера. Током све четири године такмичила се
из српког језика и језичке културе. У четвртој години
освојила је друго место на окружном такмичењу и
пласирала се на републичко. Учествовала је у финалу
Лимских вечери поезије у Прибоју, где је заузела треће
место. Такође је била финалиста Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“ у Ваљеву. Од друге године средње
школе је редован полазник Истраживачке станице
Петница, семинара лингвистике, где је учествовала на
годишњој конференцији најбољих научно-истраживачких радова. Била је главни
и одговорни уредник школског листа „Гимназијалац“, као и часописа на страним
језицима „Полиглота“. Носилац је специјалне дипломе за српски језик и
књижевност, као и CAE Кембриџ дипломе за енглески и B1 сертификата за
немачки језик. Жели да студира српску књижевност и језик са компаратистиком.

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ
Кћи Жељка и Драгице, рођена 27. IV 1992.
године у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења друштвенојезичког смера. Током све четири године школовања
такмичила се из српског језика и језичке културе. У
првом разреду освојила је четврто место на окружном
такмичењу. У другом разреду на републичком такмичењу
освојила је друго место. У трећем разреду, на окружном
такмичењу, освојила је треће место. У завршној години
освојила је прво место на општинском такмичењу, друго
на окружном, што је омогућило да се пласира на
републичко такмичење у Тршићу. Носилац је специјалне
дипломе за српски језик. Жели да студира шведски језик.
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НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
ДАВИД КОПРИВИЦА
НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ
Син Владимира и Жељке, рођен 3. X 1995.
године у Ваљеву. Ученик је I-1 специјализованоматематичког одељења. Ове године, учествовао је на
три државна такмичења из физике, хемије и
математике. На окружном такмичењу из хемије освојио
је прво место, а на окружним такмичењима из физике и
математике такође је освојио прво место. На
републичком такмичењу из хемије освојио је другу
награду. На републичком такмичењу из физике такође
је освојио другу награду. На математичком такмичењу
„Кенгур без граница“ освојио је другу награду.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 25. VI 2011. године награду доделило Давиду
Копривици.

ЈОВАНА АШКОВИЋ
Кћи Владана и Зорке, рођена 17. VI 1995.
године у Ваљеву. Ученица је I-1 специјализованоматематичког одељења. Ове школске године
учествовала је на такмичењима из српског језика,
математике и физике. На окружном такмичењу из
српског језика освојила је друго место. На
републичком такмичењу из српског језика освојила је
прво место. На окружном такмичењу из математике
освојила је друго место и учествовала на
републичком такмичењу. Из физике је на
општинском освојила друго место и учествовала је на
окружном такмичењу.

МИЛИЦА САРИЋ
Кћи Радована и Милене, рођена 11. I 1995.
године у Ваљеву. Ученица је I-1 специјализованоматематичког одељења. Ове године такмичила се из
српског језика. На општинском такмичењу освојила је
прво. место, на окружном друго место. На републичком
такмичењу одржаном у Тршићу освојила је 3. место.
Учествовала је на окружном такмичењу из математике.
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ЖЕЉКА РАНКОВИЋ
Кћи Славољуба и Славице, рођена 6. V 1995. у
Ваљеву. Ученица I-4 одељења, филолошког смера. Ове
године учествовала је на републичким такмичењима из
српског и латинског језика. На републичком такмичењу
из латинског језика освојила је трећу награду, а на
републичком такмичењу из српског језика пето место.

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ
Син Јадранке и Миодрага, рођен 20. IX 1995.
године у Ваљеву, ученик је I-6 одељења друштвено –
језичког смера. На конкурсу који је расписао град
Ваљево освојио је друго место са својом песмом
„Ваљево“. На конкурсу за најбољу кратку причу
ваљевских средњих школа који је расписао „Часопис за
књижевност, уметност и културу АКТ и подршка
стваралаштву младих“, освојио је трећу награду са
причом „Бели предах“. Био је овогодишњи финалиста
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ са својом
збирком песама „Анали јада“, а на конкурсу који је расписала Карловачка
гимназија и фонд „Филип Француски“ на нивоу свих гимназија из Србије
освојио је трећу награду са причом „Вечна Савановићева прича“. Учествовао
је на конкурсу „Лимске вечери поезије“, на конкурсу за најбољу кратку причу
„Златно слово“ и на конкурсу „Косово и Метохија је душа Србије“. Такође је
учествовао на републичком такмичењу из латинског језика. Члан је
новинарске, лингвистичке и литерарне секције. Своје радове објављује и у
школском часопису „Гимназијалац“.

ЂОРЂЕ ЖИВАНОВИЋ
Син Славка и Милене, рођен 8. I 1994.
године у Ваљеву. Ученик је II-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године на државном
такмичењу из математике освојио је трећу награду.
На математичком такмичењу „Архимедес“ освојио је
трећу награду, а екипно другу награду. Учествовао је
на окружним такмичењима из физике и информатике
где је освојио треће и друго место.
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АЛЕКСАНДАР ПАНТЕЛИЋ
Син Раденка и Драгице, рођен 19. XI 1994.
године у Ваљеву. Ученик II-4 одељења природноматематичког смера. Ове школске године такмичио се
из историје. На општинском такмичењу освојио је прво
место, на окружном такмичењу друго место, а на
републичком такмичењу у Врњачкој Бањи треће место.

СТЕФАН СТЕПАНОВИЋ
Син Момчила и Миливојке, рођен 12. VI 1994.
године у Ваљеву. Ученик II-6 одељења друштвенојезичког смера. У првој години је на републичком
такмичењу из српског језика освојио треће место. На
републичком такмичењу из српског језика одржаном
ове године у Тршићу освојио је прво место.

ЈЕЛИСАВЕТА СИМИЋ
Кћи Бранка и Верице, рођена 10.X 1994. године
у Ваљеву. Ученица је II-7 одељења друштвено-језичког
смера. На републочком такмичењу из српског језика
одржаном ове године у Тршићу освојила је треће место.

САЊА МАЛЕШЕВИЋ

Кћи Бранка и Славице, рођена 18. I 1993. године
у Ваљеву. Ученица је III-1 специјализованог
математичког одељења. Ове школске године на
окружном такмичењу из физике освојила је прво место и
учествовала на државном такмичењу. Учествовала је и
на државном такмичењу из математике. На екипном
такмичењу „Архимедес“ појединачно је освојила I
награду, а екипно II награду.
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ЈЕЛЕНА ВУЈИЋ
Кћи Обрена и Снежане, рођена 5. XII 1993.
године у Ваљеву. Ученица је III-1 специјализованог
математичког одељења. Учествује од прве године на
републичким такмичењима и републичкој смотри
талената из физике. Ове школске године на
републичком такмичењу из физике освојила је похвалу.
На регионалној смотри талената „Наука младима“
освојила је прво место из физике, а на републичкој
смотри талената освојила је III награду.

МАРКО ПУТНИКОВИЋ
Син Станојке и Милете Путниковић, рођен
13. V 1993. у Ваљеву. Ученик специјализованофилолошког одељења III-4. Ове године се такмичио
из латинског, енглеског, српског језика и историје, а
учествовао је и на бројним књижевним конкурсима.
На републичком такмичењу из латинског језика
освојио је трећу награду. На регионалном
такмичењу из енглеског језика је такође освојио
трећу награду, након чега је учествовао и на
републичком такмичењу. На републичком конкурсу
Карловачке гимназије за научнофантастичну причу освојио прву награду, а на
конкурсу Доситејеве задужбине похвалу. На конкурсу „Кратке приче“ освојио
је другу награду, а на конкурсу „Ваљево, песмом ваљано“ похвалу.
Учествовао и на „Десанкиним данима“ заједничком збирком песама, а такође
и на „Лимским вечерима поезије“. Похађао је три семинара археологије
Истраживачке станице Петница. Уредник је новинарске, а члан литерарне
секције.

ЂОРЂЕ МИЛИНКОВИЋ
Син Зорана и Гордане, рођен 28. VIII 1993.
године у Ваљеву. Ученик је III-6 oдељења друштвенојезичког смера. Ове школске године је освојио две
награде на литерарним конкурсима. На републичком
литерарном конкурсу „Андрићу с поштовањем“ који
је расписао Музеј града Београда освојио је другу
награду, а на конкурсу „Идућ учи, у векове гледа“
Задужбине „Доситеј Обрадовић“, такође другу
награду. Учествовао је на средњошколском конкурсу
за кратку причу који је организовао књижевни
часопис „Акт“.
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ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋ
Кћи Зорана и Марије, рођена 10. VIII 1993.
године у Ваљеву. Ученица III-6 одељења
друштвено-jезичког
смера.
На
републичком
литерарном конкурсу „Вуково звоно“ награђена је за
најбољу кратку причу у категорији средњошколаца.
Учествовала је на републичком
конкурсу
„Задужбине Доситеја Обрадовића“. На општинском
литерарним конкурсу награђена је штампањем
приче у часопису „Акт“. Члан је новинарске и
литерарне секције.

ИВАН ЈЕЛИЋ
Син Милене и Зорана, рођен 14. VIII
1992.године у Ваљеву. Ученик је IV-3 одељења
природно-математичког смера. Претходне школске
године је у организацији Гетеовог института боравио
двадесет дана у граду Швебиш Халу у Немачкој, где
је у оквиру своје групе показао најбоље знање.
Носилац је Б2 сертификата из немачког језика. Ове
године је на републичком такмичењу из немачког
језика освојио друго место.

ЈОВАНА БРАНКОВИЋ
Кћи Весне и Гвоздена, рођена је 11. VIII 1993.
године у Ваљеву. Ученица је III-4 специјализованофилолошког смера. Све три године је члан рецитаторске
секције и Драмског студија. У трећем разреду је била
лауреат окружног такмичења рецитатора и представник
округа на републичкој смотри. Играла је у представама
Драмског студија „Давитељ против давитеља“, „И ово
су два цванцика“, „Надежда“ и „Кад дођеш у било који
град“. На овогодишњем Аброфесту играла је у две
представе, „Стазе кловнова“ и „Како и зашто настаје
Рањени орао“. У сарадњи са „Малом сценом“ играла је у представама „Омер и
Мерима“, „Чаробњак из Оза“ и „Живот у тесним ципелама“. Две године за
редом је освајала награду за најбољу женску улогу на Позоришним сусретима
гимназија Србије у Крагујевцу.
Награда „ДРАГУТИН МИЈАНОВИЋ – МИЈАН“ додељује се ученику
који је постигао изузетне резултате у текућој школској години у области
културе, а нарочито на плану уметничког аматеризма. Наставничко веће је на
седници 25. VI 2011. године награду доделило Јовани Бранковић.
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
I-1
Копривица Давид - математика „Кенгур без граница“, математика,
физика, хемија
Ашковић Јована - математика „Кенгур без граница“, математика,
физика, српски језик
Јовановић Маја - математика „Кенгур без граница“, српски језик
Лучић Мирјана - математика „Кенгур без граница“
Параментић Невена - математика „Кенгур без граница“
Прлић Растко - математика „Кенгур без граница“, математика,
„Архимедес“
Сарић Милица - српски језик
I-2
Јездић Ивана - математика, латински језик
Миловановић Марко - српски језик
Мештеровић Марија - Драмски студио
I-3
Марјановић Иван - српски језик
Танасковић Милица - фотографија
I-4
Ранковић Жељка - латински језик, српски језик
Живковић Немања - српски језик
Новаковић Јелисавета - латински језик
I-5
Весић Катарина - српски језик
Стевановић Валентина - српски језик
Глишић Марија - српски језик
Лукић Александар - Драмски студио, рецитовање
I-6
Тодоровић Никола - кратка прича, латински језик, есеј, поетски
конкурс
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I-7
Јевтић Тања - српски језик
Плавшић Марија - српски језик
Грбовић Тијана - Драмски студио
II-1
Мајић Борис - математика „Кенгур без граница, програмирање
Живановић Ђорђе -математика „Кенгур без граница, математика,
„Архимедес“
Јевремовић Ђорђе - математика „Кенгур без граница“
Беић Лазар - математика „Кенгур без граница“
Радосављевић Марко - математика „Кенгур без граница“
Бранковић Младен - математика „Кенгур без граница“
Трифуновић Никола - математика „Кенгур без граница, хемија“
Јосиповић Стефан - математика „Кенгур без граница“
II-2
Бељић Иван - биологија
Гајић Марија - математика
Тодоровић Љиљана - математика
Костић Матија - физика
II-4
Пантелић Александар - историја
II-5
Вићентијевић Марија - српски језик
Томић Данијела - латински језик
Ђермановић Тијана - латински језик
Краљевић Катарина - Драмски студио
II-6
Степановић Стефан - српски језик
Пиргић Ненад - историја
II-7
Чанковић Марија - пливање
Симић Јелисавета - српски језик
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Веселиновић Нада - српски језик
Ђурђевић Неда - српски језик
Митровић Марко - српски језик
Вратоњић Маријана - српски језик
Лазић Кристина - Драмски студио
Илић Димитрије - Драмски студио
Јеремић Марко - Драмски студио
Младеновић Мирослав - Драмски студио
III-1
Малешевић Сања - математика, физика, „Архимедес“
Вујић Јелена - „Наука младима“ физика , физика
III-2
Јелић Ивана - математика
Петарић Александра - есеј
III-3
Вуковић Игор - биологија, пливање
Симић Јована - Драмски студио
Арсић Емилија - Драмски студио
Станаревић Оливер - Драмски студио
Ђорђевић Јована - есеј
III-4
Путниковић Марко - „Наука младима“ енглески језик, латински језик,
кратка прича, есеј
Караџић Љиља - латински језик
Бранковић Јована - Драмски студио
III-5
Никићевић Александар - фотографија
Павловић Јелена - српски језик
Обреновић Никола - Драмски студио
Глишић Сања - Драмски студио
Јовановић Борис - фотографија
III-6
Милинковић Ђорђе - за есеј
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III-7
Милошевић Марко - есеј
IV-1
Радојчић Сања - математика, физика
Прокић Мина - математика, новинарска секција
Kлаић Светолик - математика, кошарка, одбојка
Милисављевић Михаило - новинарска секција
Ракић Матија - пливање
IV-2
Радојчић Марина - математика, дебатни клуб, Драмски студио
Рафаиловић Ивана - биологија
Стојаковић Владимир - биологија, фудбал
Михајловић Војислав - биологија, Драмски студио, филм,хор
Ерић Павле - биологија, Драмски студио
Милићевић Иван - хемија, биологија
Ракић Ђорђе - физика, информатика, филозофска секција
Пантић Душан - Драмски студио, Ђачки парламет, Дебатни клуб
Еренфрид Марко - атлетика, фудбал
Милошевић Марко - атлетика, филозофска секција
Ракић Урош - фотографија, Драмски студио, филм
Мишковић Стефан - Драмски студио, хор
Станојевић Маја - филозофска секција
Меденица Игор - филозофска секција
IV-3
Нинковић Јаков - Драмски студио
Матић Бранко - Драмски студио
Крстивојевић Ђорђе - математика, хемија, физика
Илић Марко - математика, Драмски студио
Стојановић Саша - математика, физика, хемија
Ћирић Марија - биологија
Антонић Страхиња - Драмски студио
Јелић Иван - немачки језик, Драмски студио
Прица Никола - одбојка, Драмски студио
Стојнић Наташа - Дебатни клуб, рецитаторска секција
Милосављевић Александра - одбојка
Чанић Дарко - фудбал
Тешић Лазар - одбојка, Драмски студио
Мијаиловић Душан - рецитаторска секција, Драмски студио, хор
Драгићевић Никола - Драмски студио
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Весић Емилија - хор
Јешић Јована - хор
Илић Горан - хор
Крстић Марија - хор
IV-4
Станимировић Слађана - српски језик, новинарска секција, енглески
језик
Голубовић Ана - српски језик, енглески језик, немачки језик,
новинарска секција, литерарна секција
Марковић Јелена - српски језик, француски језик, енглески језик,
латински језик
Вуковић Ана - српски језик, енглески језик, музичка секција
Тешановић Александра - српски језик, латински језик, француски
језик, енглески језик
Ђуровић Дејана - српски језик, новинарска секција, Драмски студио,
енглески језик, музичка секција
Максимовић Милена - српски језик, енглески језик, немачки језик
Влајковић Марија - српски језик, новинарска секција, литерарна
секција, енглески језик
Марковић Иван - историја, филозофска секција, енглески језик
Ристовски Ристо - Драмски студио, енглески језик, немачки језик
музичка секција
Исидоровић Лазар - Драмски студио, немачки језик, музичка секција,
енглески језик
Грбић Марија - енглески језик
Милутиновић Марко - енглески језик, француски језик
Михаиловић Марко - енглески језик
Вучићевић Мина - Драмски студио, енглески језик
Мутић Тамара - енглески језик, немачки језик
Ранковић Јована - енглески језик
Поповић Емилија- енглески језик, немачки језик, Драмски студио,
музичка секција
Плавша Тамара- немачки језик, енглески језик
Ликић Невена - француски језик, Драмски студио, рецитовање,
енглески језик
Никић Милица - хор, енглески језик
IV-5
Вујичић Марија - српски језик
Ђурђевић Марија - српски језик, енглески језик
Несторовић Тијана - историја
Ђурић Милош - историја
Томић Јован - историја,енглески језик
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Несторовић Јелена - Драмски студио, енглески језик, рецитовање
Поповић Неда - енглески језик
Ђокић Ивана - енглески језик
Параментић Маријана - атлетика, кошарка
Севић Александар - кошарка
Филиповић Иван - Дебатни клуб, Драмски студио
Глишић Тамара - кошарка
Павловић Александар - новинарска секција
Ристовић Мила - музичка секција
Милосављевић Марија - Драмски студио
IV-6
Митровић Олга - српски језик, социологија, новинарска секција,
литерарна секција
Живковић Тијана - српски језик, биологија, новинарска секција
Теофиловић Тијана - Драмски студио
Петровић Никола - Драмски студио, одбојка, рецитовање
Ковачевић Марија - енглески језик, српски језик
Аћимовић Невена - енглески језик
Арсић Милица - енглески језик
Јоцић Игор - хемија, одбојка, кошарка, Драмски студио
Ђукановић Ђукан - кошарка, рецитаторска секција
Јанковић Вукашин - кошарка, Драмски студио
Смоловић Марко - кошарка, Драмски студио, музичка секција
Гајић Предраг - кошарка, Драмски студио
Марковић Марија - Дебатни клуб
Лазаревић Ивана - одбојка, кошарка, атлетика
Ђурић Дајана - новинарска секција, литерарна секција
Станковић Филип - Драмски студио, филм
Ковачевић Марија - енглески језик
Никић Милица - хор
IV-7
Ђурић Јелена - српски језик, енглески језик
Пантелић Слађана - српски језик
Новаковић Радмила - српски језик, руски језик
Мосуровић Јелена - српски језик, немачки језик
Тејић Ивана - српски језик
Матић Ружица - српски језик, немачки језик, новинарска секција
Лазаревић Јована - српски језик, француски језик, атлетика,
социологија
Расулић Марија - биологија, одбојка
Рајевац Филип - историја, атлетика, фудбал
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Марић Катарина - Драмски студио
Драјић Милица - енглески језик
Симић Александра - француски језик, одбојка
Јочић Јелена - француски језик
Пантић Ивана - немачки језик, Драмски студио
Петровић Никола - фудбал
Јочић Јелена - француски језик

ПОХВАЛЕ
I-1
Лучић Мирјана - математика, физика
Параментић Невена - математика, физика
Јовановић Маја - математика, пливање
Сарић Милица - математика
Мартиновић Душан - математика, енглески језик
Лазаревић Никола - математика, фудбал
Прлић Растко - енглески језик
Ашковић Јована- физика
Гавриловић Миодраг - пливање
I-2
Ђорђевић Милица - српски језик
Јездић Ивана - хемија,немачки
Миловановић Марко - хемија, хор
Ђорђевић Емилија - одбојка
Јанковић Милица - кошарка, стони тенис, латински
Урошевић Ана - кошарка, хор, немачки, латински, музичка секција
Еренфрид Влада - фудбал, латински
Милутиновић Катарина - одбојка, латински
Томашевић Мина - немачки
Ковачевић Милица - латински
Томић Јована - латински
I-3
Петровић Милица - биологија, српски језик
Миловановић Драгица - биологија
Марић Кристина - српски језик
Марјановић Иван - хемија
Ракић Бојана - хемија, хор
Танасковић Милица - хемија, кошарка
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Вукићевић Јована - одбојка
Симеуновић Тијана - рукомет
Крстивојевић Лидија - одбојка
Јевтић Владимир - одбојка
Шијаковић Милан - одбојка
Јосиповић Магдалена - пливање
Јовановић Нађа - српски језик, хор
Милановић Марија - хор
Михаиловић Верица - хор
Шћепановић Анђела - хор
Ђурђевић Катарина - хор
Лазаревић Катарина - хор
I-4
Живковић Немања - пливање
Ракић Милица - историја, српски језик
Новаковић Јелисавета - српски језик, литерарна секција
Тадић Сања - српски језик
Матић Христина - српски језик
Марић Јелена - српски језик
Молеровић Катарина - хор
Ранковић Жељка - хор
Живановић Ирена - хор
Вујић Ивана - хор
Новаковић Јелисавета - хор
Милић Љубица - хор
Николић Димитрије - хор
Крсмановић Далибор - хор
Милановић Марко - хор
Лукић Нада - хор
Матић Кристина - енглески језик
Марић Јелена - енглески језик
Вујић Ивана - енглески језик
Давидовић Милица - енглески језик
Милошевић Никола - новинарска секција
Савић Катарина - новинарска секција
I-5
Лукић Јелена - српски језик, новинарска секција
Јовановић Петар - фудбал
Ђокић Сања - Драмски студио, новинарска секција
Андрић Милица - Драмски студио
Обрадовић Олга - хор
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Стевановић Валентина - хор, новинарска секција
Прокић Иван - хор
Трипковић Сара - хор
Глишић Марија - хор, новинарска секција
I-6
Матић Марко - историја
Ђорђевић Никола - историја, хор
Арсић Марија - рецитовање
Бобовац Иван - рецитовање, пливање, Драмски студио
Арсенић Богдан - кошарка
Челић Катарина - атлетика, одбојка
Унковић Мина - атлетика, одбојка
Тодоровић Никола - лингвистичка секција, новинарска секција
Милићевић Саша - лингвистичка секција
I-7
Јовановић Сања - српски језик
Радивојевић Милош - стони тенис
Мазић.Ана - кошарка
Петрашевић Лазар - фудбал
Марковић Лазар - Дебатни клуб, пливање
Ђорђевић Лука - Дебатни клуб, пливање, новинарска секција
Плавшић Марија - пливање
Лукић Александар - рецитовање
Велимировић Јелисавета - хор
Весић Катарина - хор
Грбовић Тијана - хор
Јеремић Јелена - хор, новинарска секција, рецитовање
Певчевић Александра - хор
Штрбац Љубица - Драмски студио
Омеровић Радован - новинарска секција
II-1
Трифуновић Никола - математика, физика
Беић Лазар - математика, физика
Јевремовић Ђорђе - математика, физика
Бранковић Младен - математика, физика
Радосављевић Марко - математика, физика, новинарска секција
Јосиповић Стефан - математика, Дебатни клуб
Илић Александра - математика
Мајић Борис - физика
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Живановић Ђорђе - физика, новинарска секција
Радосављевић Марко - стони тенис
Перовић Ђурђа - хор, новинарска секција
Гајић Момчило - литерарна секција
II-2
Гајић Марија - биологија, хемија, физика
Вуковић Вукашин - биологија
Димитријевић Лука - биологија
Тодоровић Љиљана - биологија, физика, српски језик
Јагодић Ивана - хемија
Новокмет Ивана - одбојка
Костић Матија - хор
Миловановић Милица - хор
Тешић Ана - српски језик
II-3
Којић Наталија - биологија
Ивановић Тања - биологија
Лазаревић Огњен - биологија, новинарска секција
Селаковић Маријана - биологија
Савић Иван - физика
Малешевић Невена - стони тенис
Марковић Немања - одбојка
Манојловић Софија – хор
II-4
Тодоровић Јања - биологија
Тадић Александар - биологија
Митровић Софија - хемија
Лукић Емилија - хемија
Станковић Марко - фудбал
Павловић Немања - Драмски студио
II-5
Милисављевић Ивана - српски језик
Ивковић Кристина - одбојка
Томић Милица - српски језик
Јокић Милица - српски језик
Јосиповић Андреа - новинарска секција
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II-6
Драјић Никола - филм
Шајерман Марко - атлетика
Ранковић Кристина - одбојка
Хаџић Јован - фудбал
Тороман Лидија – филм
II-7
Јеремић Марко - историја, Ђачки парламент, Дебатни клуб, филм
Цветиновић Милица - српски језик, енглески језик
Бановић Соња - српски језик
Тимотић Доротеја - српски језик
Бановић Соња - српски језик
Илић Димитрије - одбојка,Драмски студио, новинарска секција, филм
Расулић Тамара - одбојка
Ђурђевић Ђурђица - рукомет
Младеновић Мирослав - Драмски студио
Милутиновић Лука - Драмски студио
III-1
Бошковић Владета- физика
Вујић Јелена - кошарка
Сања Малешевић - кошарка, програмирање
Веселиновић Катарина - Драмски студио, рецитовање
Јаковљевић Владимир - филм
III-2
Савић Катарина - математика
Рељић Александар - биологија, хор
Тешић Милица - биологија
Маринковић Арсенијевић Јана - рецитовање, Драмски студио
Јелић Ивана - кошарка
Лазаревић Наталија - Дебатни клуб
Поповић Гаврило - пливање, филм
Обрадовић Александар - хор
Марковић Мина - хор
Урошевић Соња - хор
Матић Ненад - хор
Грбић Немања - хор
Расулић Ана - хор
Ђурић Богдан - Драмски студио
Ристић Богдан - Драмски студио
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Грбић Немања - немачки језик
Цокић Никола - новинарска секција
Теофиловић Драгана - новинарска секција
III-3
Костадиновић Светлана - хемија, физика
Крсмановић Величко - историја
Драгишић Невена - биологија, Дебатни клуб, српски језик
Игњатовић Јована - српски језик
Цветковић Невена - српски језик, биологија
Сарић Марија - физика
Станаревић Оливер - одбојка
Алимпић Теодора - рукомет, филм
Милев Никола - хор
Павловић Тамара - хор
Давидовић Биљана - Драмски студио
Милев Никола - енглески језик
Ракић Милош - енглески језик, филм
Илић Немања - Драмски студио
Симић Јована - новинарска секција
III-4
Путниковић Марко - историја, новинарска секција
Алексић Ана - српски језик
Милинчић Михајло - српски језик
Живановић Селена - српски језик
Новаковић Катарина - српски језик
Бранковић Јована - рецитовање, драмски студио
Петровић Јелена - рецитовање
Петровић Бојана - рукомет
Бошковић Сања - рукомет, филм
Вигњевић Наташа - хор
Џогаз Бранка - новинарска
Караџић Љиља - новинарска
Ђорђевић Вања - новинарска
III-5
Пантелић Александра - историја, литерарна секција,филм
Јаковљевић Христина - литерарна секција, филм
Јаковљевић Ивана - литерарна секција, филм
Ћук Лука - кошарка
Ђекић Никола - кошарка, атлетика, француски
199

Обреновић Никола - одбојка
Аксентијевић Јована - атлетика, рукомет
Андрић Бојана - атлетика
Глишић Сања - кошарка, рукомет
Лукић Кристина - рукомет, филм
Павловић Ања - Драмски студио
Јовановић Борис - филм
Павловић Јелена - филм
Јелић Зорица - филм
Никићевић Александар - филм
Обреновић Никола - француски језик
Павловић Никола - француски језик
III-6
Јевтић Петар - историја, новинарска секција, немачки језик
Милинковић Ђорђе - српски језик
Милић Владислава - рецитовање
Чуровић Митар - одбојка
Грујић Тијана - атлетика, кошарка, рукомет
Јовановић Никола - фудбал
Ђорђевић Јована - хор
Јешић Лука - Драмски студио
Јовановић Тамара - новинарска секција, енглески језик
Пауновић Катарина - новинарска секција, енглески језик
Јевтић Ђурђа - енглески језик
Вуковић Сара - немачки језик
Вујић Александра - немачки језик
Радовановић Александар - енглески језик
Ракић Јелена - енглески језик
Миловановић Барбара - новинарска секција
III-7
Милошевић Марко - српски језик
Петровић Јелена - српски језик, рецитовање, филм, новинарска
Јаковљевић Стефан - стони тенис, одбојка, рецитовање, атлетика
Бранковић Анђела - атлетика, одбојка
Милутиновић Никола - атлетика
Милошевић Марко - атлетика
Петковић Селена - хор
Цвејић Анка - филм, новинарска
Станимировић Јована - филм, новинарска
Лукић Иван - новинарска
Петровић Јелена - новинарска
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ПЕРИШИЋ МИЛАДИНКА

ДУКИЋ СЛАВОЉУБ

ДРАКУЛ СВЕТЛАНА

ПЛЕМИЋ ЈОВАН

БОЖИЋ ЈОВАНКА

ПАНТОВИЋ МИРОСЛАВА

СТОЈАКОВИЋ ПРЕДРАГ

ВЕЉОВИЋ МИЛАДИН

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ПОШАРАЦ МИЛЕНА

КОВАЧЕВИЋ РАДИША

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Ред.
Бр.

Председник актива, додатна, допунска,
припремна настава

Физика: I-1,2,5-7; III -3,5,6
Математика: I-5,6; II-3; IV-2,7

35

професор

професор

34

Додатна и допунска настава

Физика: I-3; II-2-5; III-1,2; IV-2,5

35

професор

IV -7

III-1 Председник удружења наставника „Вага“

IV-5 Председник Синдикалне организације школе

Филозофија: III-2-7; IV-4,5,7

35

професор

Руководилац социолошке секција,
председник актива

Социологија: III-1; IV- 2-7
Грађанско васпитање: III-1,2,3,5,6

35

Рецитаторска секција, редакција Извештајa,
културна и јавна делатност школе

професор
магистар

Српски језик и књижевност:I-1,2; II -1; III-1
Књижевност: IV-4

Директор школе, информ. координатор за
Kолубарски округ, члан УО задужбине
„Десанка Максимовић“, члан ГО и
Председништва Заједнице гимназија Србије

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ

Члан жирија за Поетски конкурс „Десанка
IV -1 Максимовић“, руководилац литерарне
секције, уредник „Алманаха“

III-7

РАЗ.
СТА.

35

37

Српски језик: II-5; IV-4

Математика: I-3; II-5,6; III-1,3

39
38

Рачунарство и информатика: II-1;

НАСТАВА (РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ)

32

ГОД
РС

библиотекар

професор

професор

професор

професор

ЗАНИМАЊЕ

НАСТАВНИ КАДАР
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професор

професор

професор

професор

професор

професор

14 ЋИРОВИЋ НАДА

15 ЈОВАНОВИЋ СТАНИЦА

16 БЕЛИЋ МИЛОРАД

17 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

18 ВАШ ВЕРА

19 ЦРНОБРЊА ОЛИВЕРА

професор

професор

професор

21 ТОМИЋ ИВАНКА

22 ДЕСПОТОВИЋ ЈЕЛЕНА

23 НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

професор

професор

13 НЕШКОВИЋ СПОМЕНКА

ВИДАКОВИЋ-ЦВРКОТИЋ
АНЂЕЛКА

медијатекар

12 МИЛИНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ

20

професор

11 ПАВЛОВИЋ БОЖИДАРКА

I-4
II-1

Математика: I-4,7; II-4; III-6; IV-3
Историја: I-5,6,7; II -5,6; III-4,5,6; IV-5
Хемија: I-2,5,6; II-1,2,5; III-3; IV-3
Српски језик и књижевност: I-3 ;III-2,5
Књижевност: I-4
Реторика: IV-4
Физика: IV-1,2,3
Астрономија: II-1; IV-1

32
32
31
30
29

28

Математика: I-2; II-7; III-2; IV-5
Aнализа са алгебром: IV-1

I-3

II-2

Анализа са алгебром: I-1; III-1
Математика: II-2
Вероватноћа: IV-1

29

Биологија: I-2,3,5-7;III-6; IV-1-,3

II-7

Српски језик: II-5,7; IV-5,,6

29

29

Секција за историју

Додатна и допунска настава, припремна
настава

Руководилац кабинета, припремна настава за
медицински факултет

Члан УО Друштва математичара Србије, члан
Републичке комисије за математичка
такмичења, председник Подружнице
математичара Ваљева, члан Школског одбора

Нова сцена Драмског студија, додатна
настава, председник актива

Председник актива, додатна настава, члан
тима за самовредновање

Руководилац Драмског студија, рецитаторска
секција, члан комисије за друштвене
делатности и образовање Града Ваљева

IV-3 Председник актива

I-7

III -6 Председник актива

Додатна настава, допунска настава,
припремна настава за факултет

Хемија: I-3,4,7; II-3,4,6,7; IV-2

32
IV-2

Председник актива, додатна, допунска
настава, секција за енглески језик

Енглески језик: I-3,5,,7; III -1,4,5,7

32

IV-6 Руководилац кабинета за географију
Глумац Драмског студија Ваљевске гимназије

Географија: I-1-7: II-2,6,7

32

34
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Енглески језик: I -2,4,5,6; III -4
Рачунарство и информатика: IV-1
Програмирање и програмски језици: IV-1
Хемија: I-1; III-1,2

Латински језик: I-5-7, III-4

Српски језик: I-5;II -4; III-6,7

Физичко васпитање: I -1-7; III-1-3

26
25
23
23

20
19

професор

професор

професор

професор

професор

професор

29 КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ

30 СТАНОЈЕВИЋ МОМИР

31 РАКИЋ МИРЈАНА

32 МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛЕНА професор

професор

28 РАДИЋ ЈАСМИНА

33 ЂУРЂЕВИЋ СНЕЖАНА

34 МИЛИВОЈЕВИЋ МИЛОШ

МИЛОВАНОВИЋАВРАМОВИЋ ВЕРИЦА

35

Енглески језик: II-1,2,5,7; IV-3,6,7

26

професор

27 МАРИНКОВИЋ ТАТЈАНА

18

Биологија: II-2,3,4,6,7; III-1-3

Немачки језик: I-5; II-3,5,7; III-2,7; IV-2,3,7

Географија: II-1,3,4,5; III-2,3,5,6,7

27

професор

26 НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР

19

Ликовна култура: I-2-7; III-4-7; Iv-4-7

27

професор
магистар

25 РОМАНОВИЋ МИЛОМИР

Психологија: II-1,2,3,4,6,7; III-4

27

професор

24 ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА

Ради у Гимназији са 40% радног времена а
60% у Здравственом центру, администарција
академске мреже

Члан црквеног хора „Хаџи Рувим“,
секција за енглески језик

Секција за енглески језик, додатна настава

Председник актива

II-3

III-3

Председник актива, додатна настава, тим за
безбедност

Допунска и додатна настава

Председник актива, секција за одбојку,
кошарку, рукомет, пливање

Ради са 50% радног времена у Гимназији,
50% у Економској школи, секција за
латински језик, допунска и додатна настава
за латински језик
Новинарска секција, припремна настава за
факултет, припрема за специјализовано
III-4
филолошко одељење, председник Подружнице
за српски језик Колубарског округа

III-2 Додатна настава

I -6

Школски психолог
Ликовна секција, организација изложби
садашњих и бивших ученика Ваљевске
гимназије, припрема за факултет
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професор

педагог

професор

професор

професор

професор

професор

39 МИРКОВИЋ КАТАРИНА

40 МОМЧИЛОВИЋ ЈАСМИНА

41 ГРАЧАНИН ДРАГИЦА

42 МАРИНКОВИЋ БИЉАНА

43 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН

44 КРИСТИЋ НАТАША

ДАШКОВИЋ –
45 МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

38

професор

професор

37 УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА

ТАНАСИЈЕВИЋ ВУКСАНОВИЋ БИЉАНА

психолог

36 АВРАМОВИЋ ГОРДАНА

Грађанско васпитање: I-1-7

Немачки језик:II-3-7; IV-3,4,6,7;

Латински језик I- 2,3; IV-4;
Француски језик I-3,7;II-2,7; III-3,4,5; IV-3,5

Физичко васпитање: III-4,5,7; IV -1-4
Ликовна култура II- 2-7;
Грађанско васпитање II- 6,7

16
15

14

13
12

Рачунарство и информатика: I-1,2; III-1
Програмирање и програмски језици: III-1

Немачки језик: I-2,3,6,7; III-7

17

12

Француски језик: II- 2,3,5,7; IV-3,4,5
Латински језик: II- 5-7

17

Ради са 50% радног времена у Гимназији,
50% у Економској школи, допунска и
додатна настава, секција за немачки језик,
судски тумач
Програм рада школе, Извештај о раду школе,
тим за смаовредновање, координатор ШРП,
тим за безбедност
Секција за немачки језик, судски тумач за
немачки језик, координатор пројекта „Школе
II-6
пapтнери за будућност“ – Гете Институт,
допунска и додатна настава
Председник актива, координатор испита
DELF у Гимназији, секција за француски
IV-4
језик, додатна настава за француски и
латински језик
Помоћник директора, члан УО ОК „Браво“,
Тим за инклузивно образовање, DILS пројекат,
III-5
припрема Информатора, секције: кошарка,
стони тенис, скијање, атлетика, пливање,судоку
Фото секција, члан Савета за културу Града
Ваљева, члан Комисије за пројекте у култури,
у Гимназији ради са 35% радног времена
Члан Школског одбора; члан одбора за
обележавање 140 година школе, технички
I-2 уредник школског сајта, израда годишњег
извештаја школе, израда Програма рада
школе, додатна настава

Додатна настава за француски и латински
језик, секција за француски језик

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

17
II-5

Председник актива

Грађанско васпитање: III-4,5; IV-1-7

17

Тим за самовредновање, Управни одбор ACCDa и „Удружења психолошких саветника
Србије“, Дебатни клуб, координатор Ђачког
парламента, тим за инклузивно образовање
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Српски језик: I-4 II-2,4; III-4
Геометрија: I-1; II-1;
Математика: III-5; IV-6;
Нумеричка математика: IV-1
Енглески језик: II-5,6; IV-4,7
Рачунарство и информатика: I-4,7; II-5,6,7;
III-4

10
10
10
9

професор

професор

професор

професор

професор

52 ЕРЧИЋ БИЉАНА

53 ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ

54 НОВОСЕЛ АНИТА

55 БУДИМИРОВИЋ НЕНАД

ЈЕВТИЋ - СТОЈАНОВИЋ
БРАНКА

56

9

Рачунарство и информатика I-3,5; II-2,3,4;
IV-3

10

професор
мастер

51 БУДИМИРОВИЋ МАРИЈАНА

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

Енглески језик: II -3,4,6,7; IV-1-5;

11

професор

50

САБОТКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР

Уредник математичког листа

Одржавање библиотеке у кабинету
информатике, сарадник на изради Летописа
школе, члан тима за инклузивно образовање
Секција за верску наставу, председник актива,
ради са 60% радног времена у Ваљевској
гимназији, 40% у Економској школи

ванре Уредник језичког часописа „Полиглота“,
дни преводилачке свеске, језичка приредба

I-1

Председник актива, члан тима за израду
сајта, припрема фотографија за Извештај,
израда позивница, плаката, комисија за избор
најбољег ученика
Руководилац лингвистичке секције, Поетски
конкурс „Десанка Максимовић“, главни
II-4
уредник Извештаја, члан тима за израду
школског сајта

Уредник језичког часописа „Полиглота“

Додатна настава за латински језик, секција за
француски језик

I-5

Француски језик: I-3,4,5; III-1,3,4,5,7
Латински језик: I-4

11

професор

49 ПЕРИЋ БРАНКИЦА

Секција за фудбал и рукомет

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

11

професор

48 СЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

Технички уредник Извештаја

I-6; III-2,3; IV-2,4-7

12

професор

47 ЈЕВТИЋ АЛЕКСАНДРА

Биологија: III-4,5,7

12

професор

46 НЕШКОВИЋ НАДА
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професор

професор

професор

професор

професор

60 ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА

61 НИКОЛИЋ РОМИНА

62 ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА

63 ДУМИЋ НЕДА

64 ГЛУШАЦ КРУНА

професор

професор

професор

66 ТЕШИЋ ИВАНА

67 МИЛАНОВИЋ СМИЉАНА

68 РАДОВИЋ ВЛАДИМИР

професор

професор

59 МАРКОВИЋ МАРИНА

ИЦИЋ-ДАВИДОВСКИ
ИВАНА

професор

58 МИТРОВИЋ ГОРАН

65

вероучитељ

57 ЛУКИЋ НЕВЕН

Рачунарство и информатика: III-5,6,7
Историја: II-1,2,3; IV-6,7

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

Филозофија: IV-1-3,6

8
7
7
6

Устав и права грађана: III-1,4; IV-2,3,5,6,7
Немачки језик:I-4,7; III- 2,6,7
Енглески језик: I -1,3,4 III-2,3,4,6
Физика: I-4; II-6,7; III-7; IV-5,6,7

4
3
1

Српски језикII-3,6; IV-2,3,7

5
5

I-2-7; II-2-7; III-4,5,6,7; IV-4-7

5

6

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

9

Записник Наставничког већа, преводилачке
свеске

Ради са 50% радног времена у Ваљевској
гимназији, 50% у Економској школи
„Ваљево“, секција за немачки језик

Ради са 30% радног времена у Гимназији и
35% у средњој школи у Мионици

Додатна настава, припремна настава за
факултет, Уредник алманаха литерарне
секције

Хор

Лингвистичка секција, припрема ученика за
филолошко одељење, припрема за факултете,
ради са 50% радног времена у Гимназији,
45% у Пољопривредној школи
Ради са 40% радног времена у Гимназији и
60% у Медицинској школи, филозофска
секција, члан тима за инклузију

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

Ради са 60% радног времена у Ваљевској
гимназији, ОШ „Владика Николај
Велимировић“ 25% и Медицинска школа
15%, секција за верску наставу, трибине
„Православље и млади“
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СТАТУС ОСТАЛИХ ПРОФЕСОРА И РАДНИКА
ШКОЛЕ
ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС:
1.
2.

Јагода Пауновић, професор биологије, због одласка у пензију
Селенић Иванка, сарадник у настави хемије и биологије, технолошки
вишак

НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ:
1.
2.
3.
4.

Слађана Марјанац, професор руског језика
Ружица Стефановић, професор историје
Биљана Домановић, професор Устава и права грађана
Ивана Веселиновић, професор немачког језика

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

Др Војислав Андрић, професор анализе са алгебром
Маја Миливојевић, професор руског језика

ВАННАСТАВНИ РАДНИЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Неда Милошевић, секретар школе
Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Нада Маријановић, материјални књиговођа
Светлана Мојић, помоћни радник на одржавању чистоће
Милена Урошевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Зофиа Радосављевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Љубинка Јовановић, помоћни радник на одржавању чистоће
Слађана Живковић, помоћни радник на одржавању чистоће
Зорица Јовановић, помоћни радник на одржавању чистоће
Бранка Васиљевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Весна Мијаиловић, помоћни радник на одржавању чистоће
Радован Селенић, домар
Живорад Ерић, домар

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007/2011.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Нико не воли растанке који једино значе крај, али на крају ове етапе
вашег пута чека вас нови почетак и нове победе као једини исходи којима
младост тежи. И ви сте, као све генерације пре вас, оставили траг у овој
школи и у овом граду, траг по којем ћете се враћати, који ћете временом
појачавати и по којем ће вас препознавати. То су мостови који спајају
генерације матураната Ваљевске гимназије као битне координате њихове
позиције у простору и времену.

Директор и разредне старешине на завршној матурској свечаности
И ми, ваши професори, увек ћемо бити поносни на свој удео у
формирању вашег духовног лика. Наш удео, појединачно, можда је и скроман,
али улога ове школе, у свој комплексности и разноврсности њеног утицаја,
сигурно је велика. Били сте добри. Можете да будете и бољи, али они који вас
воле исто ће вас волети, а они који вас не воле не би вас заволели ни да сте
најбољи. И данас је актуелно древно начело хармоније и одмерености: Много
нечега увек значи мало нечега. Зато, будите само добри – то је довољно. Будите
добри и борите се за добро! Заблуда је мишљење да добро мора победити само
по себи. Његова супротност је реална и равноправно постоји као и добро. Појам
добра има разне појавне облике, али им је заједнички именитељ човечност.
Добро као сваки апстрактни феномен има своје корелативе у практичним
облицима деловања који се испољавају у разним животним ситуацијама.
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Борити се за добро значи борити се за слободу, за истину, за
хуманост, за животне радости и лепоту. Слобода мишљења, слобода речи и
стваралаштва иманентна је сваком креативном чину човека. Порицање
примарне улоге слободе или њена компензација гламуром речи, боја или
облика само је димна завеса за креативну немоћ аутора.
Борите се за истину! За безусловну и благовремену истину, јер
закаснела истина често је поражена истина. Пред истином смо сви једнаки.
Статус истине у личном и јавном животу је најреалније огледало морала
јединке и друштва. Зато смо сви обавезни да поштујемо истинитост као први
и најважнији морални принцип живота и рада.
Будите хумани, волите људе и трудите се да препознате лепоту око
себе да бисте је могли заволети, и да бисте је могли и у себи неговати.
Човека треба волети и поштовати, јер човек није човек ако не уме
искрено да се диви делима других људи. Да бисте човека волели морате га
разумети, а да бисте га разумели, морате га чути. Ма колико било тешко наћи
људе који умеју лепо да причају, много, много је теже пронаћи људе који умеју
лепо да слушају и да чују друге.
Борите се за хуманост, јер никада хуманизам није био тако безбедан
да бисмо себи могли дозволити ту неопрезност да се не боримо.
Борите се за сваки делић животне радости и лепоте, јер човек је биће
лепоте које лепоту ствара и њоме испуњава себе и своје време. Празни људи не
могу ничим испунити своје време. Зато, борите се да вам време не буде оквир
празног трајања, борите се за праве вредности, да ваша визија буде поглед са
највишег брега за разлику од оних који на свет и живот гледају из подножја брега.
Будите срећни и лепи да будућност припадне вама!
Радиша Ковачевић, директор

Генерација матураната 2007-2011.
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ПОРУКА МАТУРАНАТА
Уважени професори, поштовани
родитељи, драги пријатељи, даме и
господо,
Изванредна је част стајати данас
овде и обраћати вам се у име целе
генерације матураната.
Управо су се завршиле четири
најлепше године наших живота које ћемо
дуго памтити. Заједно смо учили,
сазревали и дружили се, били смо увек ту
да поделимо радост и тугу. Градили смо
пријатељства, стицали нова искуства и
снажили своја интересовања.
Професори, хвала вам сто сте
нам предали основне градивне блокове
знања да са њима изградимо себе и у
будући живот уђемо спремни и
наоружани
знањем
и
вештинама.
Посебно се захваљујем разредним
старешинама матурантских одељења што
су нас усмеравали ка правом путу,
помагали нам и подстицали наша
дружења.
Захваљујемо се родитељима што
никад нису престали да нам пружају
подршку и разумевање. Хвала вам што
сте поднели терет нашег одрастања и
што нас и даље подстичете у нашим
тежњама ка бољем животу.
Хвала и друговима што смо увек
могли да се поуздамо једни у друге, што никад нисмо изневерили међусобно
поверење, што смо увек били тим!
Хвала вам свима што верујете у ову генерацију!
Пред нама сад стоји огроман циљ и велика дужност да испунимо
ваше и своје жеље: да упишемо и завршимо факултете, да својим родитељима,
школи, вери и народу будемо понос и радост, да успемо у животу и остваримо
најлепше снове.
Оно што ће нам помоћи да освојимо ове врхове, јесу баш она знања и
умења која носимо из Ваљевске гимназије!
Дај Боже да остваримо наше наде!
Још једном, велико вам хвала и срећно!
Ђорђе Крстивојевић IV-3
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СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
НА ОВАЈ ДАН
Тка везиља над Колубаром
Златне нити сећања И уплиће их у титраве капи дуге.
Длан времена греју стишане ватре И васкрсавају над
огледалом реке Не дајући јој да замзне.
Светлозарне искре успомена
Ређају се и зру у присоју срца
На овај дан.
Анђелка Видаковић-Цвркотић
поводом четрдесет година од матуре гимнaзијске генерације 1967-1971.

У титравим гимназијским капима дуге су и поздравне речи директора
школе
Радише
Ковачевић
свим
слављеницима, казвање
стихова
Владиславе Милић III -6, Ивана Бобовца I -6, као и музичко уздарје Луке
Милутиновића II -7

Искре успомена кажу да генерација
1947/51. прослави 60 година матуре 11. VI 2011. г.
1967/71. прослави 40 година матуре 03. VI 2011. г.
1972/76. прослави 35 година матуре 28. V 2011.г.
1977/81.прослави 30 година матуре 04. VI 2011. г.
1982/86. прослави 25 година матуре 28. V 2011. г.
1987/91. прослави 20 година матуре 11. VI 2011. г.
1997/2001. прослави 10 година матуре 25. VI 2011 г.
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ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ
ЈАГОДА ПАУНОВИЋ
Када неко, скоро цео свој живот, проведе
везан за Ваљевску гимназију, као бивши ђак или као
професор, онда се слободно може рећи да су се
Јагода и гимназија баш волели. Није то случајно да
Јагода Пауновић, професор биологије, буде 36
година један од најомиљенијих професора . Била је
она једна од најомиљенијих у својој генерацији и
међу колегама. Јагода, за своје ђаке Јагодица – име
племенитог воћа, пренело се у племенитог, ведрог,
доброг човека, професора, колеге па потом мајке и
баке.
Знала је да ће се тог дана 29.IX 1976. године са успешно завршених
студија, вратити у своју школу, у то здање у којем ће своју педагошку
осећајност, ентузијазам, и љубав за младе, стручност и знање пренети многим
генерацијама дајући им крила за лет у будућност. Остају иза њеног талента за
рад са ђацима многи успеси на републичким такмичењима. Биолошка секција
није била место где се само учило, било је то место за савет, топлу реч, осмех
и позитивну енергију између Јагоде и ђака.
Пуна разумевања, великог срца, чисте душе прихватала је све ђачке
несташлуке и извињења. Знала је да ће они то поверење оправдати, постати
добри и зрели људи, цењени стручњаци, а понеки од њих њене будуће колеге.
И када је одлучила да дневник преда својим млађим колегама, учинила је то
скромно, искрено се радујући туђим успесима и победама.
Верно посвећена свом позиву, одговорно, уз много рада, успеха и
задовољства, Јагода оставља неизбрисив траг у дугој историји своје школе.
Са поносом, кроз велика гимназијска врата, Јагода Пауновић је
отишла у пензију. Сада ће много више времена имати за себе и своју
породицу. Сигурни смо у то да ће се њен омиљени лик појавити на увек
отвореним вратима школе, јер заувек ће се Јагода и гимназија волети.
Желимо јој да са ведрином, љубављу и племенитошћу, коју је
несебично делила са нама, проведе своје пензионерске дане.
Верица Миловановић Аврамовић, професор
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ИВАНКА СЕЛЕНИЋ
Колектив Ваљевске гимназије ове школске
године растао се од свог члана – Иванке Селенић,
лаборанта, сарадника у настави хемије и биологије,
која је проглашена технолошким вишком.
Својим двадесетпетогодишњим радом у
овој школи, у којој је радила од септембра 1985. до
јуна 2010.године, Иванка је помагала генерацијама
ученика и професора са којима је изградила срдачну
сарадњу.
Током свих ових година показивала је
изузетну одговорност, савесност и тачност у
реализацији задатака, што потврђује чињеница да је пре сваког рада са
ученицима проверавала исправност опреме и изводила огледе.
Поред одговорног односа према пословима из струке, радо је
прихватала и друге обавзе за које је постојала потреба у школи. Радила је
одговорне послове Ђачке задруге, набавку, евиденцију и наплату уџбеника и
наставних средстава, као и друге административне послове.
Генерације матураната последњег дана школовања испраћене су
колачима које је колегиница Иванка правила баш за ту прилику, па ће и због
тога остати прави пријатељ у нашем сећању.
И као што то обично бива, сада када није са нама схватамо колико је
њена помоћ била драгоцена и колико нам недостаје. Била је савестан радник,
диван колега и човек који заслужује све похвале.
Актив професора хемије и биологије
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НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
“ Не иди испред мене, могу да те не следим.
Не иди иза мене, могу да те не водим.
Просто, иди поред мене и буди мој пријатељ”
Ове године, када смо обележавали 140 година Ваљевске гимназије, са
нама су били пријатељи који су својим делом, својом идејом, својим
залагањем помогли да се раширена крила размахну, оснаже и продуже лет.
Помогли су нам:






















АБЦ тест - Ваљево
Агенција Ваљевац-Ваљево
Агенција Trust me-Ваљево
Ваљево принт - Ваљево
Вујић ПП - Ваљево
VHS Moravia - Ваљево
Gате - Ваљево
Греда ДОО – Ваљево
Група Неверне бебе
Дунав осигурање-Ваљево
Eлби ДОО - Ваљево
Електросрбија - Ваљево
Еуропром ДОО-Ваљево
Инграп-омни - Ваљево
Јевтић Слободан-Пулика
Јоксимовић Жељко
Металпром - Ваљево
Метва ДОО – Ваљево
Мичелини ДОО-Ваљево
Невлакор - Београд
НС маркет – Нови Сад

Подружница
математичара Ваљево

Породица Обрадовић

Породица Поповић
(награда Валентина Поповић)

ПП Вега - Ваљево

Публик - Ваљево

СЗР Линија - Ваљево

СЗР Симон - Ваљево

Темпо шпед - Ваљево

Трем градња – Ваљево

Удружење наставника Вага

Уна - Ваљево

Urban Tehnics

Ферометал - Београд

Фондација
Ваљевске гимназије

Фото студио Поповић-Ваљево

ХК Крушик - Ваљево

Casabella–Ваљево

Wood master - Ваљево


„Даровање је израз онога што јесмо.“ Поносни смо што овакве
пријатеље имамо.
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САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
1.
Свим ученицима и професорима честитам на постигнутим
резултатима и желим пријатан летњи распуст.
2.
Упис ученика у 2, 3. и 4. разред ће се реализовати у четвртак 30. јуна
од 8-14 часова. Документа потребна за упис су:

сведочанство претходног разреда

извод из матичне књиге рођених

признаница о уплати Ђачког динара

пријава (добија се у школи)
3.
Пријављивање разредних и матурских испита за августовски испитни
рок је у понедељак 15. августа 2011. године од 9 до 12 часова.
Разредни и матурски испити ће се реализовати почев од уторка 16.
августа 2011. године.
4.
Пријављивање поправних и ванредних испита за августовски
испитни рок је у четвртак 18. августа 2011. године од 9 до 12 часова.
Поправни и ванредни испити ће се реализовати почев од понедељка
22. августа године по распореду који ће бити објављен на огласној табли
школе у петак 19. августа.
5.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у понедељак
22. августа 2011. године у 9 часова када ће бити одржана редовна седница
Наставничког већа.
6.
Упис неуписаних ученика 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у петак 26.
августа 2011. године од 9 до 12 часова.
7.
Часови разредног старешине за ученике 1. и 3. разреда реализоваће се
у среду 31. августа 2011. године у 8 часова, а за ученике 2. и 4. разреда у 10
часова.
8.
Редовна настава у школској 2011/2012. години почиње у четвртак 1.
септембра 2011. године у 7.45 часова за ученике 1. и 3. разреда и у 14 часова
за ученике 2. и 4. разреда.
директор Ваљевске гимназије
Радиша Ковачевић
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РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
ШКОЛСКОЈ 2009/2010.
“На лестве живота не може се попети са рукама у џеповима.“

ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-1
Бирчанин Д. Кристина
Јаковљевић Д. Стефан

I-2
Срећковић Д. Даница

I-3
Јеремић М. Ђорђе
Јеремић С. Марко
Манојловић Д. Софија
Матић М. Јелица
Шутуљић Б. Смиљана

I-5
Грбић З. Ивана
Младеновић Д. Милан
Радуловић Д. Никола

I-6
Николић М. Маријана
Теофиловић М. Ана
Трифуновић С. Катарина
Шајерман К. Марко

II-1
Антонијевић В. Андреј

II-2
Богдановић М. Милован
Мирковић З. Богдан
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Обрадовић Д. Александар
Чубровић Р. Александар

II-4
Ерић П. Тијана
Новаковић Д. Дуња
Остојић Д. Ђорђе
Станковић З. Давид

II-5
Вујић С. Милорад
Глишић Г. Сања
Ђекић М. Никола
Јоксимовић Г. Никола
Нићифоровић М. Сања
Павловић Б. Ања
Павловић М. Никола
Савић Г. Никола
Ћук Ј. Лука

II-6
Вујић А. Александра
Драгојевић М. Ђорђе
Радовановић Р. Александар

II-7
Јовановић М. Дуња
Петковић М. Селена

III-2
Мишковић М. Стефан
Станковић З. Матија
Тофиловски Б. Иван

III-3
Јелић З. Иван

III-5
Глишић Г. Тамара
Живковић А. Чедомир
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Мијаиловић Б. Ана
Павловић М. Александар
Севић З. Александар
Селаковић З. Игор

III-7
Васић М. Андријана
Давидовић-Арсенијевић Б. Љиљана
Ђукановић Д. Ђукан
Марић В. Катарина
Рајевац А. Филип
Симић М. Александра
Станисављевић Д. Татијана
Туфегџић М. Николина

ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД:
II - 3
Ђурашиновић М. Ђорђе
Дудић Б. Лука

III-2
Рајковић С. Стефан

РЕЗУЛТАТИ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
У ШКОЛСКОЈ 2009/2010.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-3
Вучићевић Б. Катарина
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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ:
Слађана Б. Томашевић је завршила трећи разред друштвено-језичког смера са
добрим успехом
Хелена З. Глишић је завршила четврти разред друштвено-језичког смера са
врло добрим успехом, а матурски испит је
положила са добрим успехом.
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ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК
Вечне бајке
Дај похлепну ми речцу једну,
Да мог`о бих речцу ти дати другу,
Јер речца је ова к`о стих у глави,
И најаву ће дати дану новом,
Облаку овом ума твога.
А ти принцезо узвишена једна,
Што песма си и што песма ћеш бити,
Песмом ће те славити свакојаком,
И ти принцеза над узглављем мојим ћеш бити,
Ал` ја над узглављем твојим бит нећу,
Већ мислима далеким пут предаћу,
Жезло у њиховим рукама биће,
И жезло ће то животним путем управљати мојим
Ван воље невеште моје чарне.
Ал` принцезо,
Што славе си жељна, моћи бајне,
Сну се препусти тешком,
И сан поче градит вечни,
Себи,
Алузији својој на свет вечни,
На младост вечну,
Принцезо вечна, бескрајна,
Свет твој ђуле ће ратно разрушит
И ум ће твој четири коња черечит.
И векови,
И векови, и векови,
Пролетеће,
И векови,
И векови, и векови
Преживеће недаће људске све,
А ти, ти принцезо
Хиљаде и хиљаде ћеш живети година,
И векови ти неће бити до колена.
Никола Тодоровић, I-6
Финалиста XIX поетског конкурса „Десанка Максимовић“
221

САДРЖАЈ
УВОД ............................................................................................................. 1
ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА........................................................................... 3
ЛЕТОПИС ................................................................................................... 11
НАШ ЈУБИЛЕЈ 140. ГОДИНА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ .................. 45
НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ....................................................................... 49
• Стручни активи.............................................................................. 52
• Стручни сарадници ....................................................................... 64
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ............................................................ 74
• Секције ........................................................................................... 75
• Екскурзије ...................................................................................... 95
КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ........................................................................ 98
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ................................................................... 100
САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА.................................................. 104
РАД ШКОЛСКИХ ОРГАНА И ТЕЛА ................................................... 106
РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА.................... 115
• Табела успеха на крају II полугодишта ..................................... 143
• Табела најбољих ученика одељења, разреда, смера................. 144
• Резултати матурских испита ...................................................... 145
• Резултати такмичења .................................................................. 166
НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ........................................................... 178
• Најуспешнији матуранти ............................................................ 178
• Најбољи такмичари ..................................................................... 183
• Добитници награда и похвала .................................................... 188
НАСТАВНИ КАДАР................................................................................ 201
ЗАВРШНА МАТУРСКА СВЕЧАНОСТ ................................................ 209
СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА........................................................................ 212
ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ............................................................................. 213
НАШИ ДАРОДАВЦИ.............................................................................. 215
САОПШТЕЊЕ УЧЕНИЦИМА ............................................................... 216
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА.................... 217
ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК ............................................................................. 221

