Република Србија

ГОДИНА CXLIII
2012/2013.

ИЗВЕШТАЈ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ВАЉЕВО, ЈУН 2013.

ИЗВЕШТАЈ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.
Издавач:

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Директор:

РАДИША КОВАЧЕВИЋ

Главни уредник:

СЛАЂАНА МАРИЈАНАЦ

Одговорни уредник:

РАДИША КОВАЧЕВИЋ

Технички уредник:

АЛЕКСАНДРА ЈЕВТИЋ

Редакција:

СВЕТЛАНА ДРАКУЛ
РАДИША КОВАЧЕВИЋ
мр ЈОВАНКА БОЖИЋ
БИЉАНА ЕРЧИЋ
ГОРДАНА АВРАМОВИЋ
ЈАСМИНА МОМЧИЛОВИЋ
ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ
СЛАЂАНА МАРИЈАНАЦ

Организатор техничке обраде:

РАДИША КОВАЧЕВИЋ

Техничка обрада:

МАРИЈАНА БУДИМИРОВИЋ
СВЕТЛАНА ДАШКОВИЋ
МИЛОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА ЈЕВТИЋ
НЕНАД БУДИМИРОВИЋ

Фотографије:

ВЕРОЉУБ ПОПОВИЋ
ЛАЗАР БРАНКОВИЋ II-5
ЕМИЛИЈА СТАНИШИЋ I-2
МИЛИЦА ОБРАДОВИЋ I-2
ИРИНА СТАНИШИЋ I-2

Избор цртежа:
Цртежи:

мр МИЛОМИР РОМАНОВИЋ
Ученици Ваљевске гимназије

Насловна страна:

ДУШАН АРСЕНИЋ

Тираж: 800 примерака

Штампа: ВАЉЕВО ПРИНТ

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
„Нема лепшег задатка него што је: омогућити некоме развитак,
помоћи човеку у његовој тежњи за успоном“
Иво Андрић
Школска 2012/13. година обележена је идејом да се може и мора ка
изазовима које нуди свет науке, стваралаштва, слободног исказивања и
потврђивања личности. Зато су најзначајније одреднице у раду Ваљевске
гимназије биле образовање, васпитање, култура, традиција, али и настојање да
се у оквирима искуственог издвоји снагом слободоумља, радозналости и
прегалаштва. Жеља да се знањем и умењем узлети на такмичењима, смотрама
и ваннаставним активностима донела је лепоту успеха.
А успеха је било, најбољи су стизали до републичких и међународних такмичења, освајали признања и потврдили свој и наставнички
труд. Резултати такмичења из хемије, математике, физике, биологије, српског
језика, историје, литерарног стваралаштва уверавају нас да ће и убудуће бити
домета који приличе и традицији школе, и овом граду, и шире. Посебно треба
истаћи пласмане наших ученика на Међународну хемијску олимпијаду у
Москви, Српску математичку олимпијаду и Српску физичку олимпијаду чиме
је потврђена древна истина да умна енергија, право залагање и бујна
даровитост издижу човека изнад времена и окружења у коме живи.
Значајну улогу у наставним и ваннаставним активностима, у научним
и културно-уметничким подухватима Ваљевске гимназије имала је и има
традиција. Традиција је била нешто чиме смо се с разлогом поносили, нешто
што пажљиво и с љубављу чувамо и обогаћујемо. Драмски студио, који има
вековну традицију, представом „Швабица“ доказао је вансеријски позоришни
ентузијазам и таленат ваљевских гимназијалаца. Поетски конкурс „Десанка
Максимовић“ прославио је 20-ти рођендан. Приредба на страним језицима и
Распевана гимназија били су, не само празник за очи и уши него и, приредбе
завидног домета. Издавачка делатност, 5. Ликовна колонија Ваљевске
гинмазије, бројни концерти, изложбе, књижевне вечери, трибине и предавања
су нешто што нас инспирише и обавезује да стално размишљамо о
усавршавању и унапређивању наставних и ваннаставних активности.
Ове школске године, ученицима постојећих смерова придружили су
се ученици новоотвореног двојезичног одељења. Верујемо да ће резултати
наших ученика свих смерова отворити могућност за још разноврсније и
специфичније образовање.
Овогодишњи Извештај поред тога што говори о раду ученичког и
наставничког колектива, говори и о многобројним личностима из области науке,
културе и уметности, који су своје знање и умење презентовали гимназијалцима и
грађанима Ваљева, поштујући лепу реч, неговани звук, научну истину и праве
вредности. Извештај је и документ о многим добрим људима који су своју љубав
према радозналој младости изразили несебичном материјалном помоћи без које
се разноврсне активности Ваљевске гимназије не би могле одвијати. У редовима
који следе спознаћете лепоту Андрићеве мисли „Нема лепшег задатка него што
је: омогућити некоме развитак, помоћи човеку у његовој тежњи за успоном“ што
Ваљевска гимназија чини и чиниће настојећи да преданим радом проширује
знања, хуманизује видике, дарује наду и радовање…
Радишa Ковачевић, директор школе
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Дефиниција

Грешим ли ако лажем?
Довољно сам грешио да ово није грех,
ово је само лаж,
а лаж више није грех,
то је тренутно стање
чији сам домаћин.
Mислиш да те лажем,
да сам те лагао,
и да ћу те лагати?
Мисли, биће ми драже.
Немој ме презирати и мрзети,
јер кајем се.
Говорим још необјашњену
истину.

Никола Тодоровић, ученик III-6
Финалиста XX поетског конкурса „Десанка Максимовић”

2

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
„Ваљевској гимназији са пријатељством и великим загрљајем од овог
шпанског песника који носи Ваљево у свом срцу.”
26.IX 2012.
Дон Антонио Порпета
„Са великим задовољством посјетили смо вашу школу са студентима
друге године студија Licence Frontières du Vilont, Универзитета у Паризу.
Надам се да ћемо и у будућности видети неке и од ваших ученика на нашем
програму. Од срца пуно успеха у увођењу билингвалног програма!”
3.X 2012.
Тамара Милошевић,
координатор и професор на Licence Frontières du Vilont
„У Гимназији на представљању Десанкиних дела у славу Десанке
Максимовић 2. XI 2012. године (два дана после њене крсне славе Светог Луке).”
2.XI 2012.
академик Матија Бећковић
„Под високим сводовима старе Ваљевске гимназије Десанкини
стихови се најдубље доживљавају.”
2.XI 2012.
др Нада Мирков Богдановић
„Лијепо је искуство видети Гимназију као што је Ваљевска, у којој све
врви као у кошници.”
2.XI 2012.
др Станиша Тутњевић
„С радошћу долазим у гнездо ваљевске младости, наде и напретка.”
2.XI 2012.
др Душан Иванић
„Похађати Гимназију у Ваљеву посебан је доживљај. То је установа која од
1870. године у континуитету, богати нашу културу, просвету, науку и уметност
бројним великанима и вештинама. Она је истински светионик знања и вештина.”
2.XI 2012.
Дејан Ристић,
управник Народне библиотеке Србије
„Под истим сводом Десанка и ја били смо у Гимназији у различитом
временском добу. Има ли веће части. Све похвале за добро организован догађај.”
2.XI 2012.
Јелица Стојановић, Општина Ваљево
3

„Ваљевска гимназија је надрасла себе као што су њени најбољи ђаци
надрасли Ваљево.”
2.XI 2012.
Петар Арбутина, књижевни критичар
„Увек се узбудим улазећи у ово здање. Навиру успомене из дечачких
и младићких дана. Тако је било и данас. Хвала вам на гостопримству, и на
данашњем новом узбуђењу.”
5.XI 2012.
Мики Јевремовић (генерација 59)
„Хвала вам пуно на љубазности. Видећемо се још за званично
отварање двојезичне секције и за припрему те нове године која ће бити богата
што се тиче наше сарадње.”
14.XI 2012.
Елизабет Жуан, Француски културни центар
„Дивна публика, дивна атмосфера, дивни људи и ВЕЛИКО моје
задовољство што сам поново наступио у најдивнијој дворани! Велико хвала за
све! Срдачно ваш,
24.I 2013.
Никола Здравковић, пијаниста
„Драги ваљевски пријатељи, велико је задовољство бити поново у
Ваљеву, где смо толико пута ишли у сусрет књижевности. Дивна сала, публика...”
30.I 2013.
др Александар Јерков, књижевни критичар
„Срећна сам што сам била гост у Ваљевској гимназији. Вече је било
изузетно пријатно, осећала сам се као код куће, јер је Ваљево мој град (град моје
мајке, мог деде, моје нане и тетке-породица Теофиловић-којом се поносим).”
11.II 2013.
Милица Величковић
„У ову гимназију нисам ишла, али као да јесам, јер су у њу ишли
многи моји: отац, стриц, сестре… Волела бих да сам гимназијалка!”
11.II 2013.
Радмила Лазић, песникиња
„Како је лепо бити у Ваљевској гимназији, и још говорити у
Десанкино име, и то онима у које је увек веровала - младима.”
21.II 2013.
Рада Ђуричин, драмска уметница
„Хвала за пријатан дан! Све је било лепо од гимназије, која ме је
вратила у школске дане, до гостољубивих домаћина и пажљивих ученика.
Волео бих да поново дођем.”
28.II 2013.
Драган Попадић, социјални психолог
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„Јединствен је доживљај излагати пред тако заинтересованом и
пажљивом публиком, нарочито када је тема наша трагична прошлост.
Захваљујем домаћину за незаборавно дружење.”
28.II 2013.
Др Милан Кољанин, историчар
„Нама је било задовољство да гостујемо и сарађујемо. Искрено се
надамо да смо и ми испунили ваша очекивања. До поновне сарадње.”
28.II 2013.
Марлена Павловић,
председница Српско-јеврејског певачког друштва
„Драги моји ученици и колеге гимназије из Ваљева срећна сам што
сам четврти пут у вашем дивном граду. Да ли сте свесни колико сте богати
што сте потомци свих ратова на Балкану, песника, научника. Поносите се
својим градом, волите га и градите и чувајте га да буде што лепши. ”
28.II 2013.
Софија-Сања Демајо Лунгиновић
„Било ми је и овако и онако, али вечерас је све легло на своје место.
Узбуђен сам, срећан и захвалан и надам се да ће оваквих сусрета бити на
претек. Од срца.”
21.III 2013.
Душан Спасојевић, драматург
„Било нам је задовољство да први пут свирамо пред ваљевском
публиком. Хвала пуно на лепом дочеку. Мислим да смо сви уживали у
успешном концерту. Видимо се поново, надам се ускоро.”
28.II 2013.
Трио Виртус
„Кад дођох у било који град, а у било који град дођох врло касно, а
кад дођох у било који град, у њему заувек оставих своје стихове.”
15.V 2013.
Нина Петров,
победница Десанкиног конкурса, Зајечар
„У Вама живи моћна и недостижна Десанка; све је импресивно и
незаборавно; Хвала вам!”
15.V 2013.
Мира Новковић, професор
„Заволех Ваљево. ☺“
15.V 2013.

Дарко Перић,
прошлогодишњи победник Десанкиног конкурса
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„Захваљујем се Ваљевској гимназији на гостопримству и пријатној
атмосфери на промоцији Матице српске.”
27.V 2013.
Бранко Бешлин и Драган Станић
„Драго нам је што смо мало, увек премало времена посветили славном
Ваљевцу Милораду Мишковићу.”
27.V 2013.
Јован Ћирилов
„Хвала директоре, лепе успомене носим из Ваше гимназије. Ваш
знаменити Ваљевац Милорад Мишковић биће пресрећан што сте све ово
организовали овако лепо. Видимо се и сусрећемо још!”
27.V 2013.
Марија Јанковић
„Међ’ Ваљевцима. Међ’ својима. Тако је лепо бити међ’ вама.”
27.V 2013.
Гордан Драговић
„У Ваљевској гимназији, први, али не и последњи пут. Атмосфера
дивна, пажња свих права. Радујем се што још увек има оваквих сусрета.”
5.VI 2013.
Јован Радуловић, писац
„Дивно је било осетити атмосферу и дух једне установе која има тако
дугу и богату традицију.”
5.VI 2013.
Нина Новићевић, управник СКЗ
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ЛЕТОПИС
„Ко се сећа онога што је живео, два пута живи.“

ЈУЛ 2012.
•
•

•

•

2. VII - Седница Наставничког већа.
8. VII-1. VIII - Ученици Тијана Ристовић III-4 и Борис Мајић IV-1 су са
професорком веронауке Бранком Јевтић Стојановић боравили у САД, у
оквиру YLPCE програма за младе лидере централне Европе.
22. VII-18. VIII – Професори: Светлана Николић, Снежана Урошевић,
Верица Миловановић Аврамовић, Светлана Дашковић Миловановић и
Предраг Стефановић су боравили у Вишију (Француска) на усавршавању
француског језика, у припреми за отварање двојезичног одељења. Са њима
је прве две недеље била Бранкица Перић, професор француског језика.
30. VII-23. VIII - Иванка Томић, професорка математике, боравила је у
Диселдорфу (Немачка) као добитница стипендије за усавршавање
професора у учењу немачког језика, коју је доделио Гете институт, у
припреми за отварање двојезичног одељења.

АВГУСТ 2012.
•

•

•

6-31. VIII - Нада Нешковић, професорка
биологије, боравила је у Манхајму,
(Немачка) као добитница стипендије за
усавршавање у учењу немачког језика.
16-19. VIII - Одржан је семинар
алумниста у Београду у оквиру YLPCE
програма у области лидерства и развоја
пројеката различитости за учеснике који
су боравили у САД: Тијана Ристовић
III-4, Борис Мајић, IV-1 и професорка
Бранка Јевтић Стојановић.
17. VIII - Трибина „Стандарди квалитета
као основа за самовредновање и
спољашње вредновање рада школе“
одржана у Пољопривредној школи у
Ваљеву. Присуствовали су: Радиша
Ковачевић, директор, Весна Голубовић,
психолог,
Јасмина
Момчиловић,
педагог, Гордана Аврамовић, психолог,
Драган Ђурђевић, помоћник директора
и Татјана Маринковић, професор.
Учесници програма за младе лидере
7

•
•
•
•

•
•
•

19. VIII - Kонцерт класичне музике Тrio Amoroso – Невена Николић-флаута,
Александра Миливојевић-виолина и Милица Продановић-клавир. Свечана сала.
20. VIII - Седница Наставничког већа.
21-24. VIII - Поправни испити.
23. VIII - Стручни скуп у организацији издавачке куће „Клет“ за професоре
српског језика посвећен реализацији програма: „Савремена настава“ др Иве
Ивића и „Водич за добар уџбеник“ Ане Пешикан. Представљање читанке за I
разред гимназије, аутора Миодрага Павловића, као и граматике аутора др
Весне Ломпар. Присуствовали су професори српског језика: Вера Ваш,
Милена Милисављевић, Биљана Ерчић, Светлана Дракул, Данијела Голубовић,
Анђелка Видаковић Цвркотић. Свечана сала Прве београдске гимназије.
27. VIII - Седница Наставничког већа.
28. VIII - Састанци стручних актива.
31. VIII - Часови разредних старешина.

СЕПТЕМБАР 2012.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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1. IX - Славољуб Дукић, професор српског језика и књижевности, који је
свој радни век провео у Ваљевској гимназији, отишао је у пензију.
1. IX - Спортски дан у СЦ Петница.
3. IX - Почетак редовне наставе за све ученике школе.
6. IX - Седница Наставничког већа.
9. IX - Екскурзија за ученике III разреда на релацији Ваљево – Будимпешта
– Братислава – Праг – Беч – Ваљево.
10. IX - Прва седница Ђачког парламента.
11. IX - Родитељски састанак (I разред).
12. IX - Родитељски састанак (IV разред).
13. IX - Родитељски састанак (II разред).
14. IX – Седнице Савета родитеља и Школског одбора.
16-20. IX - На семинару литерарних радова „Лепа реч гвоздена врата
отвара“ у Београду међу 100 ученика учествовале су: Јелисавета
Новаковић, Жељка Ранковић и Верица Михаиловић, ученице III-4. На
завршној свечаности одржаној у Ректорату Универзитета, рад Јелисавете
Новаковић III-4, је награђен другом наградом.
17-23. IX – Екскурзија за матуранте изведена је на релацији: Ваљево – Рим
– Фиренца – Верона – Венеција – Ваљево.
18. IX - Божидарка Павловић, професорка географије, отишла је у пензију.
19. IX - У оквиру интеркултурног семинара, манифестације „Calea Traiana“ у
Дробета Турну-Северину, (Румунија) мр Јованка Божић, професорка
социологије, изложила је своје слике, 20 графика, тематски посвећених наслеђу
римске цивилизације „Дунав-колевка европске цивилизације“. Изложбу је

•

•

•

отворио Ioan Mercea, академски сликар, а о дугогодишњој образовној и
културној сарадњи са Јованком Божић говорила је др Кармен Булзан.
26. IX - Вече шпанске поезије-гост Дон Антон Порпета, песник који трећи
пут борави у Ваљеву. Прва два доласка на Октобарске сусрете писаца
описао је у књизи „Сећања лутајућег песника“. Учествовали су:
организатор вечери Зорица Јеремић Шевић, Драган Лукић, глумац, Драган
Николић, гитариста, Лора Петронић Петровић, преводилац са шпанског и
Остоја Продановић, књижевни критичар. Свечана сала.

Вече шпанске поезије
27-30. IX - Пета Ликовна колонија Ваљевске гимназије „Око Ваљева“.
Учесници: Бранислав Стевановић (Сремски Карловци), Милица Вергот, Јован
Пантић и Влада Пантелић из Београда и мр Миломир Романовић, Катарина
Маринковић, Тамара Пантић, Наталија Романовић, Лука Трипковић и Никола
Романовић из Ваљева. Сликари су осликавали пределе Ваљевског краја.
29-30. IX - Омаж изложбе посвећене великанима XX века: Казимиру
Маљевичу, галерија „Силос“ и Ендију Ворхолу, кафе „Острво“. Приредио
мр Миломир Романовић, академски сликар, професор ликовног васпитања.

ОКТОБАР 2012.
•

3. X - Посета групе студената и професора факултета „Рене Декарт“ из
Париза нашој школи, која је 15 дана боравила у Истраживачкој станици у
Петници реализујући интердисциплинарни пројекат из биологије, физике,
хемије. Приликом посете погледали су на француском језику презентацију
о нашој школи. Програм су водиле Невена Параментић II-1 и Јелена
Радовановић IV-5. Професорке француског и латинског језика Биљана
Маринковић и Бранкица Перић, биле су задужене за пријем гостију и
координацију ученичких активности.
9

•

•

•
•
•
•

•
•

•

3. X - Општинско првенство у стоном тенису одржано је у Техничкој
школи. Учествовали су: Милица Јанковић III-2, Милош Радовановић III-7,
Ненад Катић II-3, Јован Тетиковић II-6, Милан Радовић I-3. Ученике
припремао и водио професор физичког васпитања Драган Ђурђевић.
4. X - Тестирање ученика за програм размене A-Smyle у америчким
средњим школама. Од 39 ученика I и II разреда, који су ушли у други круг,
25 ученика су ученици Ваљевске гимназије.
4. X - Ученици I разреда су присуствовали позоришној представи „Никад
хероин” у Центру за културу.
5. X - Видео-презентација боравка у САД Бориса Мајића IV-1, Тијане
Ристовић III-4 и професорке Бранке Јевтић Стојановић. Свечана сала.
5-6. X - У посети Гимназији „Светозар Марковић“ из Суботице били су професори
Снежана Ђурђевић, Ненад Будимировић и Бојана Којић са ученицима.
6. X - У трци „За срећније детињство“ на кеју реке Колубаре, трчале су и
освојиле награде: Маја Јовановић III-1, треће место и Јасмина Хаџић I-6,
друго место. Припрему за такмичење обавила је професорка физичког
васпитања Снежана Ђурђевић.
6. X - Наставна субота за ученике III и IV разреда. Надокнада часова од
понедељка због одсуства за време екскурзије.
9. X - После тромесечног летњег одржавања заокружене су духовне
трибине. Учесници Саборовања: eпископ Милутин, игуман Михајло, сестре
манастира Ћелије и хор Св. Серафим Саровски из Зрењанина. Наступили
су и глумица Ивана Жигон и гуслар Александар Таушан из Београда.
Свечана сала.
9. X - Предавањем „Сва лица депресије“, које је за ученике одржала др Бранка
Стаматовић Гајић, обележен је Дан менталног здравља. Присуствовале су
Јасмина Момчиловић, педагог и Весна Голубовић, психолог.

Представљање књиге „Библиотека у Белом Ваљеву“
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•

10. X - Књижевно вече у част 65. рођендана Радована Бели Марковића.
Представљена је књига „Библиотека у Белом Ваљеву“. Учествовали су:
Радмила Новаковић, спикер, Бранка Јовић, библиотекар, Биљана
Маринковић, водитељ, Здравко Ранковић, издавач, Радован Бели
Марковић, који је вече посветио великану књижевног стварања Иви
Андрићу и Матичној библиотеци. Свечана сала.

•

11. X - Тестирање ученикa за ниво А2 у знању немачког језика.

•

16-17. X - У Новом Саду у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ одржан је
разговор на тему „Заштита животне средине за контакт особе партнерских
школа“ на немачком језику. Координатор за реализацију програма је
Драгица Грачанин, професорка немачког језика.

•

17. X - У Новом Саду је одржан састанак директора свих партнерских школа
на коме је учествовао директор Гимназије Радиша Ковачевић и том приликом
продужио уговор о сарадњи на годину дана са Гете институтом из Београда.
Преводилац је била Драгица Грачанин, професорка немачког језика.

•

17-20. X - На 28. џез фесту под слоганом “Класика има ново име“
учествовао је Никола Милошевић, III-4 као басиста.

•

18. X - Стоматолошки преглед за ученике IV разреда.

•

18-19. X - Обука за коришћење интерактивне табле за професоре школе.
Обуку држала Александра Јевтић, професор.

•

19-21. X - На семинару Глобално и интеркултурално образовање за младе у
Србији одржаном у Крушевцу присуствовала је Јасмина Момчиловић, педагог.

•

21. X - Посета позоришној представи „Стаклена менажерија“ за ученике I и
II разреда у Народном позоришту на сцени „Раша Плаовић“. Ученике су
водиле професори српског језика и књижевности Вера Ваш и Анђелка
Видаковић Цвркотић.

•

22. X - Седница Наставничког већа.

•

22. X - Заједнички писмени задатак из математике за други, трећи и четврти разред.

•

22. X - Одржан је мултимедијални двочас, обрада „Раних јада“ Данила
Киша. Двочас су организовале професорке српског језика и књижевности
Милена Милисављевић и Данијела Голубовић са одељењима I-5 и I-7.

•

22. X - Концерт Оливере Пантелић, клавир. Свечана сала.

•

25.X - Колектив Ваљевске гимназије је посетио Сајам књига и свечану академију
„Језик је дар богова“ за Дан школе Филолошке гимназије у Београду.

•

29. X - Седница Школског одбора.

•

31. X - Састанак Ђачког парламента.
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НОВЕМБАР 2012.
•

•
•

•
•
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2. XI - Представљање целокупних дела Десанке Максимовић, говорили:
академик Матија Бећковић, професор др Станиша Тутњевић, др Нада
Мирков Богдановић, професор др Слободан Ж. Марковић, професор др
Душан Иванић. Петар Арбутина, књижевни критичар (у име „Службеног
гласника“-издавача) поздравна реч: Зорица Милинковић директорка
Матичне библиотеке: Јелица Стојановић, представник Општине Ваљева;
Дејан Ристић, управник Народне библиотеке и државни секретар
Министарства културе и информисања Републике Србије Мирослав Тасић.
У програму су учествовали: глумица Катарина Вићентијевић и рецитатори
Ваљевске гимназије и трио Аморосо. Ученици Невена Николић, Милица
Продановић, Ирина Марјановић II-7 и Иван Бобовац III-6 говорили су
„Опомену“ и „Опраштање“ у припреми ментора Светлане Дракул,
професорке српског језика и књижевности. Свечана сала.

Представљање дела Десанке Максимовић
2. XI - Седнице одељењских већа – I класификација.
2. XI - У посети школи били су Хелмут Фрилингхаус, заменик директора
Гете института и руководилац одељења за немачки језик, Јакоб Конрат,
стручни саветник за наставу Гете института, Борис Менрат, у име
канцеларије за образовање и Ева Грунд. Преводилац је била Драгица
Грачанин, професорка немачког језика.
4. XI - У 75. циклусу квиза знања „Слагалица“ РТС-а Марко Радосављевић
IV-1, освојио је III место.
5. XI - Промоција књиге, фотомонографије посвећене 50 година бављења
забавном музиком, „50 година са вама“ о Миодрагу Микију Јевремовићу. У
сабирању грађе о његовом уметничком стваралаштву учествовао је његов
брат Зоран Јевремовић, а за изглед књиге побринуо се архитекта, дизајнер

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Душан Арсенић. На промоцији су говорили браћа Миодраг и Зоран
Јевремовић. Свечана сала.
6. XI - Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности у
Ваљевској гимназији и Пољопривредној школи одржала је огледни час из
српског језика и добила звање педагошког саветника. Часови су одржани у
првом разреду Пољопривредне школе пред саветником Зорицом Јоцић.
6. XI - На Другом програму РТС, у емисији „Математика у срцу“ о Давиду
Копривици III-1 говорили су другови и другарице из одељења Катарина
Јовановић, Никола Лазаревић и Анђела Милетић и професори Светлана
Дракул и Предраг Јевтић.
9-11. XI - Родитељски састанци.
11-12. XI - На стручном путовању, Вера Ваш и Милена Милисављевић,
професорке српског језика и књижевости, присуствовале су Дучићевим
вечерима поезије у Требињу, посетиле цркву Грачаница на Леотару,
Мостар, а у Дубровнику гроб Милована Глишића.
13. XI - Састанак председника стручних актива са директором.
13. XI - Општинско такмичење у кошарци одржано је у Хали спортова у
Ваљеву. Ученике припремао и водио професор физичког васпитања Драган
Ђурђевић.
14. XI - Седница Наставничког већа.
14. XI - Градско такмичење у кошарци за девојчице одржано је у Хали
спортова у Ваљеву. Наше ученице су освојиле друго место. Екипу је водила
Снежана Ђурђевић, професорка физичког васпитања.

Посета представника Француског института
14. XI - Школу су посетили представници Француског института у
Београду, Елизабет Жуен, координатор двојезичних одељења у Србији и
Фабрис Пето, аташе за француски језик. Повод посете је наставак сарадње
наше школе и Француског института као и отварање двојезичког одељења
13
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•

у септембру 2013. Разговор је вођен са директором Радишом Ковачевићем
и професорима француског језика Биљаном Маринковић и Бранкицом
Перић, као и професорима који ће бити активни у овом пројекту.
17. XI - Професорке немачког језика Драгица Грачанин и Катарина
Мирковић учествовале су на семинару „Pasch“-а у организацији Гете
института за професоре немачког језика партнерских школа Србије, у
Другој крагујевачкој гимназији.
17. и 18. XI - Милена Петровић и Милена Милисављевић су одржале
семинар за професоре „Испитивање и унапређивање умећа у решавању
тестова“ у Пољопривредној школи у Пожаревцу.
17. XI - Семинар „Како управљати стресом и стресним ситуацијама“ одржан у
просторијама факултета „Сингидунум“. Присуствовали: Јованка Божић, Биљана
Маринковић, Јелена Деспотовић, Наташа Кристић, Бранка Јевтић Стојановић,
Данијела Голубовић, Мира Ракић, Слађана Маријанац, Драган Ђурђевић,
Александар Севић, Момир Станојевић, Бојана Којић, Ивана Веселиновић,
професори, Јасмина Момчиловић, педагог и Весна Голубовић, психолог.
19. XI - Семинар „Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним
институцијама“ похађали су Радиша Ковачевић, директор, Јасмина
Момчиловић, педагог и Снежана Ђурђевић, професорка физичког
васпитања. Семинар реализовала др Јелена Влајковић психотерапеут, са
сарадницима, у просторијама ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву.
19-24. XI - Одржано је међуодељенско такмичење у одбојци, мешовите
екипе, на коме је у финалу победило одељење III-6.
20. XI - Састанак Ђачког парламента.
20. XI - Изложба „Ваљевски крај у Балканским ратовима 1912-1913“
историјске секције и актива професора историје је отворена у холу
гимназије. Изложбу је отворио професор историје Милорад Белић.
21. XI - Моје прво литерарно вече: представљање младих песника поводом
142. годишњице Ваљевске гимназије. Свечана сала.

Рецитал за Дан школе
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•

23. XI - Изложба под називом „Знање главу чува“ постављена је у клубу
„Гимназијалац“, а свој рад су представили чланови новинарске сеције,
секције за стране језике, Дебатног клуба, полазници ИС Петница, чланови
одбојкашке секције. Приређена је презентација школских часописа,
еколошког пројекта и квиз о здравим стиловима живота. Организатори
изложбе биле су Гордана Аврамовић, психолог и професорке Милена
Милисављевић и Слађана Маријанац.

•

23. XI - Отварена је изложба слика насталих у Ликовној колонији „Око
Ваљева“ у галерији „Силос“.

•

24. XI - Дан школе. Свечана седница. Поздравна реч директора Радише
Ковачевића и извештај о раду у протеклом периоду. Изведена је
гимназијска химна Ваљевске гимназије, по тексту Матије Бећковића,
музика Људмила Бећковић Јанићијевић. Рецитал рецитаторске секције.
Сценарио и рад са рецитаторима Светлана Дракул, професорка српског
језика и књижевности. Директор је уручио награде за десетогодишњи рад:
Ненаду Будимировићу, Бранки Јевтић Стојановић и Невену Лукићу; за
двадесетогодишњи рад Снежани Ђурђевић, професорки и Зофији
Радосављевић, помоћној радници и за тридесетогодишњи јубилеј
професоркама: Оливери Црнобрњи, Иванки Томић, Анђелки Видаковић
Цвркотић и Јелени Деспотовић. Изложба фотографија фото секције.

•

24. XI - Позоришна представа „Швабица“ Драмског студија Ваљевске
гимназије изведена у Центру за културу. Режија Мирослав Трифуновић,
организација Вера Ваш, професор.

•

25. XI - На прослави Дана школе Филолошке гимназије из Сремских
Карловаца били су: Милена Милисављевић, Слађана Маријанац и Ивана
Веселиновић, професорке и директор Радиша Ковачевић.

•

26. XI - За ученике I, II и III разреда Драмски студио извео представу
„Швабица“. Центар за културу.

•

26. XI - Професорка социологије мр Јованка Божић је присуствовала
Свечаној академији у част 120 годишњице Српске књижевне задруге (18922012) која је одржана у Народном позоришту у Београду.

•

27. XI - Промоција књиге „Астрономија“ Николе Божића одржана је у
Матичној градској библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. О књизи су
говорили др Милан Ћирковић, Предраг Стојаковић, професор физике у
Ваљевској гимназији, Вигор Мајић, директор ИС Петница и директор
Креативног центра из Београда који је уједно издавач књиге. Никола Божић
је својој бившој школи, коју је похађао од 1993-1997, поклонио пакет књига.

•

30. XI - Републичко такмичење у пливању, одржано у СЦ „25. мај“ у Београду.
Ученике Милицу Ђурић I-2, Драгану Богићевић II-5 и Милоша Мијатовића II-2,
припремао и водио професор физичког васпитања Драган Ђурђевић.
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3. XII - Седница Школског одбора.
4. XII - У Ваљеву, на Новом гробљу, сахрањена је Невенка Седларевић,
дугогодишња професорка историје у Гимназији, у пензији. Опроштајни
говор је одржао директор школе Радиша Ковачевић.
6. XII - Састанак тима за безбедност.
6. XII - Презентација Факултета организационих наука.
7. XII - Презентација Архитектонског факултета.
14-15. XII - У школи су одржана два семинара за професоре: „Испитивање
и унапређивање умећа у решавању тестова“ који су реализовале Милена
Петровић и Милена Милисављевић, професорке српског језика и
књижевности и „Дебата у настави“ који су реализовале Бранка Јосимов,
педагог у суботичкој гимназији и Гордана Аврамовић, психолог.
21. XII - Школско такмичење из математике.
25. XII - У хали „Студент“ је одржано градско такмичење у одбојци на коме је
мушка екипа освојила треће место. Екипу је припремао и водио Драган Ђурђевић.
26. XII - У хали „Студент“ је одржано градско такмичење у одбојци, на коме
је женска екипа освојила прво место. Екипу је водила Снежана Ђурђевић.

Одбојкаши наше школе
28.XII-16.I 2013. - Зимски распуст за ученике и стручно усавршавање за професоре.
29. XII - Седнице одељењских већа и седница Наставничког већа.
31. XII - Професорка математике Миладинка Перишић и професорка
хемије Нада Ћировић су отишле у пензију.

ЈАНУАР 2013.
•

8. I - У СНП у Новом Саду оперу „Травијата“, са ученицима су гледале
професорке српског језика и књижевности Вера Ваш, Светлана Дракул и
Милена Милисављевић.

•

9. I - На конкурсу часописа Арт за средњошколце Милица Томић IV-5
награђена је за причу „Илузија“, а Наташа Грбовић III-7 похваљена је за
причу „Не остављај ме саму“. Додели награда 27. XII 2012. присуствовале
су награђене ученице и професорка Милена Милисављевић.

•

10. I - Семинар за професоре рачунарства и информатике у организацији
Друштва математичара „Архимедес“, похађали професори Александра
Јевтић, Ненад Будимировић и Горан Митровић.

•

10-12. I - Зимски семинар за професоре српског језика и књижевности
одржан је на Филолошком факултету у Београду. Семинару су присуствовале
професорке: Светлана Дракул, Анђелка Видаковић Цвркотић, Вера Ваш,
Милена Милисављевић, Данијела Голубовић и Милена Петровић.

•

11. I - У оквиру зимског семинара за професоре српског језика, одржана је
трибина о реформи школства у Србији. У раду трибине је учествовала
професорка Милена Милисављевић.

•

11. I - Семинару у организацији „Архимедеса“ у Београду присуствовао
Предраг Јевтић, професор математике.

•

12 – 13. I - Зимски семинар из математике у организацији Друштва
математичара Србије, пратиле су Иванка Томић, Светлана Николић и
Милена Пошарац, професорке.

•

17. I - Почетак II полугодишта.

•

19. I - Општинско такмичење из математике.

•

21. I – Седница Школског одбора.

•

22. I - Седница Наставничког већа.

•

24. I - Драмски студио, рецитатори и хор Ваљевске гимназије гостовали су у КПЗ-у
у Ваљеву у оквиру обележавања Савиндана. Професорке Светлана Дракул,
Анђелка Видаковић Цвркотић и Јелена Ковачевић су припремиле програм.

•

24. I - Концерт Николе Здравковића – клавир. Свечана сала.

•

25. I – Светосавска академија у Центру за културу у Ваљеву. Програм су
припремиле професорке српског језика и књижевности: Анђелка
Видаковић Цвркотић, сценарио „Јеси ли се уморио, Свече?“, а реализација
и рад са рецитаторима Светлана Дракул. Учествовали су рецитатори,
глумци Драмског студија и хор Ваљевске гимназије.
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Савиндан – школска слава
27. I – Савиндан – школска слава. Резање славског колача. Одломак из
музичко–сценског приказа „Јеси ли се уморио, Свече?“ ауторке Анђелке
Видаковић Цвркотић, професорке српског језика и књижевности.
Реализација и рад са рецитаторима Светлана Дракул, професорка српског
језика. Учествовали су рецитатори, глумци Драмског студија и хор
Ваљевске гимназије. Свечана сала.

Књижевно вече
30. I - Књижевно вече у оквиру серијала Књижевни лауреати посвећено
роману „Велики рат“ Александра Гаталице, добитника НИН-ове награде. О
књизи је говорио професор др Александар Јерков, књижевни критичар,
водитељ је био Бранко Лукић. Свечана сала.

ФЕБРУАР 2013.
•

1. II - У Ваљевском алманаху, у издању Удружења Ваљеваца из Београда,
објављене су три песме мр Јованке Божић, професорке социологије.

•

2. II - Марина Ћировић, професорка историје, преузела је часове Ружице Стефановић
(која је отишла на породиљско одсуство) у обиму 55% редовне наставе.

•

4. II - Мирко Бојанић, професор Ваљевске гимназије у пензији, помоћник
директора и директор школе од 1. IX 1994 – 1. V 1995. године сахрањен је на
Новом гробљу у Ваљеву. На сахрани Мирка Бојанића је говорио др Војислав
Андрић, професор математике и бивши директор Ваљевске гимназије.

•

4. II - Емилија Станишић, I-2, похађала је семинар из биологије, а Кристина
Поповић I-1, семинар математике у ИС Петница.

•

6. II - Директор Радиша Ковачевић, професорка француског језика Биљана
Маринковић и Иванка Томић, професорка математике, одржали су
конференцију за новинаре на којој су обавестили јавност да ће од следеће
школске године почети са радом двојезично одељење.

•

11. II - У програму обележавања две деценије од смрти песникиње Десанке
Максимовић, учествовала је Милица Ђурић I-2, говорећи ,,Усамљеникову
песму“ на гробу песникиње у Бранковини.

•

11. II - Песничко вече посвећено Радмили Лазић и Даници Вукићевић,
песникињама које су говориле своју поезију. Песму „Опомене“ говорила је
Ирина Марјановић II-7. Песме је одабрала и са рецитаторима радила
Светлана Дракул, професорка српског језика и књижевности.

•

13. II - Окружно такмичење у одбојци за девојчице, одржано је у хали
„Студент“, на коме је репрезентација Ваљевске гимназије заузела прво
место. Професорка Снежана Ђурђевић је припремала такмичарке.

•

13. II - На Оснивачкој скупштини, после одобрења Школског одбора и
Наставничког већа, основана је Ученичка задруга Ваљевске гимназије.
Педагошки руководилац је Слађана Маријанац, професорка руског језика.
Председник Скупштине Ученичке задруге је Нађа Милосављевић II-4.

•

18-22. II - Студентска организација „AIESEC” је са ученицима Ваљевске
гимназије спровела пројекат који има за циљ превенцију здравља, неговања
здравих животних стилова, као и упознавање младих са друштвено
штетним појавама. Радионице су одржали студенти из Бразила (Nicolas
Bragaia), Турске (Isil Tugral) и Тајвана (Donna Liu).

•

21. II – Предавање на тему „Значај лабораторијске дијагностике у раном
откривању АИДС-а” су организовали стручњаци Дома здравља „Хемикал”.

•

20. II - Презентација Машинског факултета.

•

21. II - Презентација Природно-математичког факултета из Новог Сада.
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Монодрама „Опоруке Десанке Максимовић“
•

21. II - У оквиру циклуса „20 година са Десанком у нама“ монодраму
„Опоруке Десанке Максимовић“ говорила је Рада Ђуричин, драмска
уметница. Свечана сала.

•

23. II - Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“ одржано је у
Ваљевској гимназији.

•

28. II - Љубица Ножица, професорка српског језика у пензији сахрањена је
на Новом гробљу у Ваљеву. Опроштајни говор је одржао др Војислав
Андрић, професор математике.

•

28. II - Заједнички час историје и музике под називом „Да се никад не
заборави холокауст, да се никад не понови“, у реализацији Друштва
српско-јеврејског пријатељства, Српског певачког друштва и др Милана
Кољанина, историчара, професора Драгана Попадића, социјалног
психолога и Марлене Павловић. Центар за културу.

•

28. II - Промоција часописа „Логос“ студената православног богословског
факултета Универзитета у Београду. Говорили су: Ненад Зекавица,
Александар Лекић, Милинко Милићевић и Милош Јевтић, студенти.
Свечана сала.

•

28. II - Школско такмичење из биологије. Учествовало 23 ученика.

•

29. II - Школско такмичење из хемије. Учествовао 21 ученик.

•

28. II - Међуокружно такмичење у одбојци одржано је у Београду. Наша
екипа је заузела треће место. Екипу је водила Снежана Ђурђевић,
професорка физичког васпитања.
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МАРТ 2013.
•

1. III – Седница Наставничког већа.

•

2. III - Радна субота за ученике III и IV разреда.

•

2. III - У нашој школи одржано је окружно такмичење из програмирања.

•

2-3. III - Професорка енглеског језика Татјана Маринковић и ученице III-4
Ана Ивановић и Милица Ракић присуствовале су семинару „Connecting
Classrooms“ у Београду.

•

6. III - Седница Наставничког већа.

•

8. III - Драган Ђурђевић, помоћник директора и професор физичког
васпитања, учествовао је на Регионалној конференцији „Развој спорта на
локалном нивоу“, одржаној у Великој сали Скупштине града Ваљева.

•

8-12. III - Борис Мајић, IV-1, Анђелка Миловановић II-1 и Тијана
Радовановић II-1 (астрономија) и Јелисавета Новакововић III-4,
(лингвистика) учествовали су у раду семинара у ИС Петница.

•

9. III - Окружно такмичење из физике одржано је у Гимназији.

•

14. III - Предавање „Недеља свести о мозгу 2013; сви мозгови на једном
месту“ одржале су др Биљана Савић и др Бранка Стаматовић Гајић,
психотерапеут. Свечана сала.

•

16. III - Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано
је у Медицинској школи.

•

17. III - Државно такмичење из математике одржано је у Београду. Ђорђе
Живановић IV-1 је освојио III награду и пласирао се на Српску
математичку олимпијаду.

•

17. III - Општинско такмичење из историје одржано је у Економској школи.

•

18. III - Школско такмичење рецитатора.

•

20. III - Низ предавања из астрономије реализовали су студенти
астрономије за ученике I и II разреда у организацији Друштва истраживача
„Владимир Мандић Манда“. Свечана сала.

•

20. III - На свечаној седници Скупштине града Ваљева, поводом Дана града
Ваљева, уручене су награде најбољим ученицима: Милици Ђурић, Ени
Бурнић, Сари Лазић, Игору Гајићу, Милици Мићић, Тијани Панић, Луки
Ивановићу, Теодори Смолчић, Огњену Пантићу и Мири Милановић.

•

21. III - У Центру за културу мр Јованка Божић, професорка социологије,
отворила је изложбу слика Дејана Богојевића, сликара и песника из Ваљева.

•

21. III - Разговор са Душаном Спасојевићем, драматургом и сценаристом,
одржан је у кабинету за ликовну културу. Организатор Светлана Дракул,
професорка српског језика и књижевности.
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•

•

•
•
•

Разговор са Душаном Спасојевићем
22. III – Такмичење у познавању латинског језика и културне историје
„Цицерон“ одржано је у Сремским Карловцима. Биљана Маринковић,
професор француског и латинског језика пратила је ученике.
22. III - Литерарни конкурс „Душан Васиљев“ из Кикинде прогласио је
победнике. Тијана Радовановић II-1 добитница је друге награде на овом
републичком такмичењу за најбољу песму.
22. III - Јелена Миловановић II-1 и Немања Цветановић III-5 су финалисти
литерарног конкурса „Мирослав Мика Антић“.
22. III - Одељењска већа за све разреде.
22. III - Промоција најновијег издања Матице српске. Говорили су: др
Драган Станић, председник Матице српске професор др Бранко Бешлин,
професор др Ненад Остојић, мр Александра Новаков. Свечана сала.

На промоцији Матице српске
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•

22-24. III - Професорка енглеског језика Споменка Нешковић и ученице:
Јелена Марић III-4, Симонида Тимотић III-4, Жељка Ранковић III-4 и Сања
Тадић III-4, учествовале су у раду Преводилачке колоније у Филолошкој
гимназији, (Сремски Карловци) која је домаћин ове интернационалне
манифестације у знању страних језика.

•

23. III - Књижевна олимпијада – окружни ниво – Кристина Мирковић I-7,
прво место, Марко Тодоровић I-6, друго место, Лука Николић I-3, треће
место, Александра Радојковић I-7, четврто место, Милица Ђурић I-2,
четврто место, Милица Николић II-4, друго место.

•

23. III - Републичко тамичење из програмирања одржано је у Београду. Са
ученицима такмичењу присуствовала професорка програмирања Светлана
Дашковић Миловановић.

Представа „Швабица“
•

25. III - Драмски студио Ваљевске гимназије извео позоришну представу
„Швабица“ пред селектором који је препоручио за 17. Позоришне сусрете
гимназија Србије. Центар за културу.

•

26. III - Општинско такмичење рецитатора одржано у Центру за културу.
Ирина Марјановић II-7 се директно пласирала за Републичку смотру
рецитатора. На окружну смотру су се пласирали: Милица Ђурић I-2,
Александар Лукић III-5, Софија Симић I-6.

•

28. III - Предавање „Значај литургије у време поста“ одржао прота Милорад
Голијан у Свечаној сали школе.

•

29. III - Одржано школско такмичење из хемије. Учествовало 10 ученика I
разреда, 3 из II разреда, 2 из III и 6 из IV разреда.

•

29. III 2013. Трибина посвећена Светозару Глигорићу, шаховском
велемајстору, најтрофејнијем српском шахисти. Свечана сала.
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•

•

•

29. III - Родитељски састанци – појединачни и за родитеље III разреда
заједнички родитељски са темом: Професионална оријентација ученика.
Свечана сала.
30. III - Гете институт је доделио две стипендије за боравак у Немачкој у
трајању од три недеље, ученицама Милици Николић II-4 и Маријана
Јанковић I-4. У Немачкој ће боравити од 4 - 24. VIII 2013.
31. III - Посета Позоришту на Теразијама и гледање мјузикла „Грк Зорба“,
ученика Гимназије, чланова драмске и рецитаторске секције, са
професорком Вером Ваш.

АПРИЛ 2013.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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1. IV - Светлана Дашковић Миловановић, до сада професор програмирања,
преузела је на неодређено време часове математике, које је од јануара,
после одласка у пензију професорке Миладинке Перишић, на одређено
време реализовала Дијана Лекић. Дијана Лекић, професорка математике,
преузела је часове програмирања, на одређено време.
2. IV – Седница Школског одбора (именовање нових чланова и избор председника).
2-9. IV - Семинар лингвистике у ИС Петница похађале су Јелисавета
Новаковић III-4 и Жељка Ранковић III-4.
3. IV – Седница Наставничког већа.
4. IV - У Бачкој Паланци на VIII Поетском конкурсу „Мика Антић“
награђени Немања Цветановић (за песму „Балерина“) и Јелена Марковић
(за песму „Благослов“).
4. IV - Предавање фокус тема „Ризична понашања младих“ одржала Милена
Максимовић, спец. мед. психологије и представник МУП-а Јелена Петровић.
6. IV - Радна субота за ученике II и IV разреда.
6. IV - Концерт триа Виртус. Чланови ансамбла су Ања Поповић, виолина,
Невена Коњевић, виолончело и Наташа Кузманоски, клавир. Свечана сала.
11. IV - Презентација Грађевинског факултета из Београда. Свечана сала.
11. IV - Јавни час Правне реторике студената Правног факултета
Универзитета Унион у Београду. Свечана сала.
12. IV - Презентација Мегатренд факултета из Ваљева. Свечана сала.
12. IV - На грачанском гробљу у Ваљеву сахрањена je Зорица Иванов,
дугогодишња професорка хемије у Ваљевској гимназији. Опроштајни говор
је одржао директор школе Радиша Ковачевић.
12. – 13. IV 2013. У просторијама основне школе „Нада Пурић“ одржан je
семинар „Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога)
у школама и домовима ученика“. Семинару присуствовале Јасмина
Момчиловић, педагог, Весна Голубовић и Гордана Аврамовић, психолози.

•

•

•

•

•
•

•

•

14. IV - Окружно такмичење из биологије одржано је у Шапцу.
Учествовало је 15 наших такмичара. Са ученицима путовала Јелена
Деспотовић, професорка биологије.
14. IV - Републичко такмичење из физике одржано је у Математичкој
гимназији у Београду. Са ученицима такмичењу присуствовао Предраг
Стојаковић, професор физике.
17. IV - Трибина о „Вантелесној оплодњи“ – предавач, Милица
Крстивојевић, биолог.

Распевана гимназија
19. IV - Распевана гимназија – музичка приредба у којој су наступили
ученици, а програм припремала и са ученицима реализовала, професорка
музичке културе Јелена Ковачевић.
20. IV - Окружно такмичење из српског језика и књижевности одржано у
Медицинској школи. Учествовало је 30 ученика Гимназије.
20. IV - Окружно такмичење из хемије одржано је у Лозници. Учествовало
је 12 ученика, од којих се 5 ученика пласирало за републичко такмичење.
Са ученицима путовао професор хемије Бранислав Јовановић.
21. IV - Републичко такмичење из страних језика одржано је у Првој
економској школи у Београду. Такмичењу су са ученицима присуствовале
професорке Анита Новосел и Биљана Танасијевић Вуксановић.
22. IV - Светски дан планете ,,Green Sensation“ обележен је сађењем
садница испред школе, наградним квизом, пројекцијом филма „Барака“,
прикупљањем старог папира, са циљем да се размишља еколошки и делује
ка очувању планете Земље. Уједно је то био Дан отворених врата којим је
промовисана школа. Активности су координисале Гордана Аврамовић,
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•

•
•

•

•

•

•
•
•

психолог, Слађана Маријанац, професорка руског језика и Катарина
Мирковић, професорка немачког језика.
22. IV - На трећем регионалном састанку Мреже подршке инклузивном
образовању Школске управе Ваљево, одржаном у Шапцу, у Регионалном
центру за професионални развој запослених у образовању, као
представници наше школе су учествовали Весна Голубовић, психолог и
Драган Ђурђевић, помоћник директора.
23. IV - Окружно такмичење рецитатора.
23. IV - Општинско такмичење у рукомету за девојчице, одржано у Хали
спортова у Ваљеву, на коме су наше ученице заузеле треће место. Екипу
водила професорка Снежана Ђурђевић.
24. IV - 17. Позоришни сусрети ученика гимназије Србије, одржани у
Крагујевцу. Драмски студио Ваљевске гимназије је извео представу
„Швабица“ у режији Мирослава Трифуновића. Димитрије Илић IV-7,
лауреат прве награде за главну мушку улогу.
24. IV - У „Школском часу“, часопису за методику наставе српског језика и
књижевности, објављен је рад професорке српског језика и књижевности
Милене Петровић „Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова
у настави српског језика“.
24-27. IV - Дани руског дечијег филма „Бајке детињства“. Гости: Филип
Кудрјашов, продуцент и директор Фестивала и Лариса Решуљска, ауторка
филма о безбедности деце. Преводилац је била Слађана Маријанац,
професор руског језика. Свечана сала.
25. IV - Приредба на страним језицима у сали Музичке школе.
26. IV - Заседање жирија (Драган Лакићевић, Петар Пајић и Вера Ваш)
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ у СКЗ у Београду.
27. IV - Организатори Фестивала руског дечијег филма, доделили су
дипломе-захвалнице за допринос у организацији Фестивала директору
Радиши Ковачевићу и професорки руског језика Слађани Маријанац. Мала
сала Општине.

МАЈ 2013.
•
•

•
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26. IV-7. V - Пролећни распуст.
8. V - У центру за културу и уметност „Ђуро Салај“ АД из Београда
одржани су 58. Мајски сусрети 2013. у оквиру којих је организовано
такмичење за најбољу кратку причу, за област књижевног стваралаштва.
Другу награду за причу „У очекивању пријатеља“ добила је мр Јованка
Божић, професорка социологије, којој је у просторијама Академије 28. у
Београду уручена награда и диплома.
8. V - Презентација Високе пословне школе струковних студија из Ваљева.
Свечана сала.

•

•
•

•
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•

•

9. V - Никола Вујачић II-3, је говорио песму „Отаџбина“ Ђуре Јакшића на
меморијалном скупу „Дан сећања“ код споменика Миленку Павловићу у
Ваљеву. Ментор Светлана Дракул, професорка српског језика и
књижевности.
9. V - Вера Ваш, професорка српског језика учествовала је у емисији ВТВ
„Слике града“.
11-12. V - Републичко такмичење из хемије одржано у Новом Саду. Давид
Копривица III-1 је добио сребрну медаљу и пласирао се на Међународну
олимпијаду, која ће се одржати у јулу 2013. у Москви (Русија). Са
Копривицом такмичењу присуствовао његов ментор, професор хемије
Момир Станојевић.
11. V - Републичка Књижевна олимпијада одржана је у Карловачкој
гимназији. Са ученицима такмичењу је присуствовала професорка српског
језика и књижевности Данијела Голубовић.
12. V - На републичком такмичењу из историје одржаном у Нишу, Лазар
Андрић II-5 је освојио друго место. Са учеником такмичењу присуствовао
Милорад Белић, професор историје.
12. V - На републичком такмичењу из латинског језика одржаном у III
Београдској гимназији ученица Даница Јовановић I-4 освојила је треће
место (ментор Мира Ракић). Такмичењу присуствовале Бранкица Перић и
Биљана Маринковић, професорке француског и латинског језика.
12. V - Ученици трећег и првог разреда, су посетили манастир Ћелије и
присуствовали Светој Литургији. Са ученицима литургији присуствовала
Бранка Јевтић Стојановић, професорка веронауке.
14. V - Модна ревија ученика Гимназије у клубу „Гимназијалац“.

Припрема за модну ревију
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15. V - „Призвуци срца и небеса“ – 20 година Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“- публикацију је приредио Јован Племић, библиотекар, а
издавачи су Ваљевска гимназија и СКЗ из Београда.
15. V - Књижевно вече посвећено промоцији збирке песама,
прошлогодишњег лауреата Десанкине награде, Дарка Перића „Ноћ коју
нико не уме да поткупи“. О књизи је говорио Петар Пајић, песник, а аутор
је читао своју поезију. Представљање финалиста XX Поетског конкурса
,,Десанка Максимовић“ и проглашење победника конкурса. О поезији
говорили чланови жирија: Драган Лакићевић, књижевник председник
жирија, Петар Пајић, песник и Вера Ваш, професорка српског језика и
књижевности. Драган Лакићевић, је прогласио лауреата XX конкурса, Нину
Петров, гимназијалку из Зајечара, а Дарко Перић јој је поклонио ружу из
баште Петра Пајића. Водитељи програма: Невена Стојић IV-4 и Обрен
Радовановић IV-4. Свечана сала.

XX Поетски конкурс
15. V - Драган Радосављевић, професор физике, од Универзитета из
Антвертпена, добио је стипендију за двогодишње студије физике.
16. V - У библиотеци школе је одржан састанак стручних сарадника на
коме је основан Актив стручних сарадника Колубарског округа. Састанку
присуствовали Љиљана Рељић, саветница Школске управе Ваљево, 30
стручних сарадника из различитих школа и стручни сарадници наше школе
Јасмина Момчиловић, Весна Голубовић и Гордана Аврамовић.
16. V - На Тргу песништва одржан је Поетски час ваљевских ђака у знак
сећања на Десанку Максимовић. Учествовали су рецитатори школе: Марија
Стефановић I-4, Милица Ђурић I-2, Софија Симић I-6, Ирина Марјановић
II-7, Александар Лукић III-5, Иван Бобовац III-6. Програм су водили:
Марија Ђуровић и Лука Ђорђевић III-7. Сценарио и рад са рецитаторима
професорка српског језика и књижевности Светлана Дракул.
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16. V - У оквиру проглашења победника конкурса „Десанка Максимовић“
за животно дело, које је одржано у Бранковини, учествовали су рецитатори
наше школе Марија Стефановић I-4, Александар Лукић III-5 и Иван
Бобовац III-6. Ментор професорка српског језика и књижевности Светлана
Дракул. Програм су пратили финалисти Поетског конкурса, чланови
рецитаторске и новинарске секције и чланови Драмског студија са
професорком српског језика и књижевности Данијелом Голубовић.
16. V - Седница Школског одбора.
17. V - У програму Радио Ваљева учествовали су Давид Копривица III-1 и
професор хемије Момир Станојевић, који су говорили о Давидовом успеху на
државном такмичењу из хемије. Водитељ програма Милена Петровић, новинарка.
17. V - Последњи школски час, завршетак школске године и гимназијског
школовања за ученике IV разреда.
18. V - Математичко такмичење „Архимедес“ одржано је у Београду. Наша
школа освојила је другу награду. Екипу су чинили ученици специјализованих
математичких одељења: Смолчић Теодора I-1 (похвала), Милутиновић Вук
II-1 (III награда), Копривица Давид III-1, Радосављевић Марко IV-1 (II
награда). Ученике је на такмичење водила Светлана Николић, професор.
18. V - Републичко такмичење из биологије одржано је у Београду. Оливера
Стефановић II-3 освојила је 98 поена и заузела треће место. Ментори: Маја
Младеновић и Јелена Деспотовић, професорке биологије. Ученицу је на
такмичење пратила Јелена Деспотовић, професор биологије.
18. V - Обележавање 30 година од матуре.
18. V - Ноћ музеја: изложба видео презентације „Први век Ваљевске
гимназије у фотографији“. Миливоје Милинковић, медијатекар је приредио
изложбу од 110 фотографија у ђачком клубу „Гимназијалац“.
18-19. V - На Српској физичкој олимпијади, одржаној у Београду, учествовали
су Матија Костић IV-2 и Иван Симић, IV-3 (ментор професор физике Предраг
Стојаковић). Са ученицима је путовао Предраг Стојаковић, професор физике.
20. V - У галерији „Силос“, у Тешњару, мр Миломир Романовић, сликар и
професор ликовног васпитања и Јосиф Видојковић, сликар отворили
изложбу слика „Паралеле“.
20. V – Седнице одељењских већа IV разреда. Седница Наставничког већа.
20. V - У оквиру Пројекта „Унапређење ХИВ превенције и заштите особа
под највећим ризиком од ХИВ-а“, на састанку, који је одржан у Институту
за јавно здравље у Београду, у име наше школе учествовали су Јасмина
Момчиловић, педагог и Драган Ђурђевић, помоћник директора.
21. V - Мр Јованка Божић, професорка социологије, је поклонила 155 књига
лектире и стручних публикација, библиотеци Основне школе „Рајко Михаиловић“
у Бањанима, одељење у Врелу (Уб) у којој је завршила основну школу.
22. V - Промоција два издања Матице српске из Новог Сада: „Српског
биографског речника“ и „Српске енциклопедије“. Говорили: професор др
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Драган Станић, Бранко Бешлин и мр Александра Новаков, стручни
сарадник. Свечана сала.
22. V - Спортски час за ученике и професоре.
22. V - Једносатни штрајк упозорења, по одлуци синдикалне организације УСПРС.
22. V - Матурски писмени задатак из српског језика.
23. V - Предавање „Смрт-праг у живот вечни“, предавач мати Макарија,
игуманија манастира Соколица на Косову и Метохији. Свечана сала.
24. V - Матурски писмени задатак из математике и страног језика.
25-26. V – Јасмина Момчиловић, педагог је у Зрењанину присуствовала
семинару „Саветодавни и терапијски рад са особама истополне оријентације“.
26. V - На Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе,
одржаном 25. и 26. маја у Тршићу, од укупно 288 такмичара, учествовало је
и 14 ученика Ваљевске гимназије из сва четири разреда.

Промоција монографије „Играти живот“
•

•
•
•
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27. V - Представљање стваралаштва великог светског балетског уметника
Милорада Мишковића, (рођен у Ваљеву, а живи у Ници) кроз животопис,
монографију „Играти живот“, аутора Марије Јанковић и Јована Ћирилова.
Свечана сала.
27-31. V - Одбрана матурских радова.
30. V - Пријава поправних испита.
30. V - Александар Томић, тренер за вршњачку едукацију, Лазар Табаковић и
Нада Веселиновић, асистенти, у својству представника Омладине ЈАЗАС-а и
Црвеног крста Ваљево, одржали су предавање под називом „Превенција

•
•
•

ХИВ – Сида и полно преносиве болести“. Предавања су одржана у склопу
наставе грађанског васпитања у одељењима II–2, 3, 6, 7.
30. V - Концерт Јелене Лукић (гитара) ученице другог разреда Музичке
школе „Живорад Грбић“. Свечана сала.
30. V - Једносатни штрајк упозорења, по одлуци синдикалне организације УСПРС.
31. V - Промоција књиге Добросава Бобе Стојнића „Фридрих Ниче или
књига о филозофу“. О књизи је говорила Светлана Јевтић Петронић и
аутор. Свечана сала.

ЈУН 2013.
•
•

•
•
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1. VI – Одржан пријемни испит за двојезично одељење. Од септембра ће
први пут почети реализација наставе на два страна језика.
1. VI - На Петом интернационалном уметничком фестивалу изложбу слика
„Интеркултурални дијалог кроз српски и међународни уметнички израз“,
отворила је мр Јованка Божић, професорка социологије. Центар за културу.
3. VI – Седница Наставничког већа – резултати матуре.
3. VI - Заједнички писмени задатак из математике за ученике првог разреда.
4. VI - Једнодневни штрајк Уније синдиката просветних радника, чији је
Гимназија члан, те следи упутства о данашњој обустави рада. Професори
који су заказали писмене задатке и вежбе, одржали су часове.

Промоција Српске књижевне задруге
•

5. VI - Поводом 120 година СКЗ одржано је књижевно вече „Српска књижевна
задруга и њен писац Јован Радуловић“ са видео пројекцијом рада ове
реномиране београдске издавачке куће и промоција дела књижевника Јована
Радуловића. Говорили су: Драган Лакићевић, књижевник и уредник СКЗ,
управница Нина Новићевић и Јован Радуловић, писац. Текст из књиге
„Сумњива сахрана“ Јована Радуловића, читала је Марија Стефановић I-2.
Водитељ Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности. Свечана сала.
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6. VI - Завршна матурска свечаност, уручивање награда и диплома.
Програм су водили Милица Ђурић I-2 и Никола Вујачић II-3. Сценарио и
рад са ученицима Светлана Дракул, професорка српског језика и
књижевности. Центар за културу.
8. VI - Матурско вече у хотелу „Гранд“.
8. VI - Факултет физичког васитања у Београду је организовао семинар на
тему „Стратегија развоја физичког васпитања и његова улога у превенцији
насиља“. Семинару присуствовали професори физичког васпитања.
8. VI - Пријемни испит за филолошко и специјализовано математичко одељење.
8. VI - Обележена 60-годишњица матуре, уз промоцију Монографије
генерације 1949-1953. у којој су: сликари Љуба Поповић и Слободан Јевтић
Пулика, Милоје Мића Орловић, спикер и новинар, проф. др Бранислав
Пантелић, др Зоран Јанковић, лекар, др Грујица Расулић, Сима Поповић,
инжењер, Томислав Ракић, шаховски велемајстор и други.
8. VI - Свечана академија поводом двадесетогодишњег јубилеја Мешовитог
црквеног хора „Хаџи Рувим“, у коме од оснивања, пева Јасмина Радић,
професорка енглеског језика, која је овим поводом добила Архијерејску
грамату и Захвалницу Црквене општине Ваљево. Свечана сала Музичке школе.
10. VI - Подела докумената матурантима.
10. VI - Јавни час српског језика и књижевности одржало је одељење I-5, са
професорком Миленом Милисављевић. Часу су присуствовала одељења I-1,
6, 7, ученици осмог разреда и професорке Вера Ваш и Данијела Голубовић.
Свечана сала.
11. VI - Радионица „Унапређење ХИВ преванције и заштита особа под
највећим ризиком од ХИВ-а“, одржана у оквиру пројекта Завода за јавно
здравље Београд. Радионицу су реализовале Мира Петровић, лекар и
Јасмина Момчиловић, педагог. Свечана сала.
14. VI - Завршетак наставе за I, II и III разред.
15. VI - Обележавање 10, 20, 40 и 45 година матуре.
14 - 15. VI - На 29. Симпозијуму здравственог васпитања у стоматологији у
уметничком програму учествовали су рецитатори: Ирина Марјановић II-7,
Софија Симић I-6, Милица Ђурић I-2, Марија Стефановић I-2, а на гитари
су свирали Лазар Бранковић II-5 и Урош Урошевић II-7. Сценарио и
реализација уметничког дела програма, Светлана Дракул, професорка
српског језика и књижевности. Центар за културу Ваљево.
17. VI - Седнице одељењских већа.
17. VI - Пријемни испит из српског језика одржава се у основним школама,
а у комисијама за преглед тестова су наши професори.
18. VI – Седница Наставничког већа.
19. VI - Пријемни испит из математике одржава се у основним школама, а у
комисијама за преглед задатака су наши професори.
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20. VI – Промоција књиге Дарка Перића, победника XX Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“ и зборника „Призвуци срца и небеса“, коју је
поводом јубилеја Поетског конкурса приредио библиотекар Јован Племић.
Промоцији у Српској књижевној задрузи у Београду су присуствовали
професори: мр Јованка Божић, Вера Ваш, др Војислав Андрић, директор
Радиша Ковачевић и Јован Племић.
23. VI - 6. VII - Као добитница стипендије Гете института у Минхену,
Катарина Мирковић, професорка немачког језика, ће боравити у Берлину и
похађаће семинар „Дигитални медији у настави“.
28. VI - Подела сведочанстава ученицима I, II и III разреда.
28. VI - Завршна школска свечаност. Додела награда најбољим ученицима
школе. Свечана сала.
Летопис водила мр Јованка Божић

Биљана Пејновић I-5
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НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
„Очи и уши људима су лоши сведоци ако им дух није образован.”
Хераклит
Када је у питању основна делатност школе приоритети су и ове
школске године биле активности и пројекти чији је циљ развијање и
осавремењивање наставног процеса. Те активности су пре свега биле
усмерене на: повећање функционалности и флексибилности образовног
процеса, перманентно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
и побољшање услова у којима се наставни процес одвија, посебно на стварање
повољне атмосфере у којој се одвија оцењивање ученика. Учешће школе на
конкурсима и пројектима, које организују европске културне и образовне
институције, омогућује иновирање и размену искустава.
У протеклој школској години завршене су припремне активности за
увођење билингвалног одељења и у јунском уписном року уписана је прва
генерација ученика који ће наставу из математике, физике, историје,
биологије, информатике и хемије слушати на немачком или француском
језику. Успешно су реализоване активности везане за самовредновање и
развојно планирање.
Као и претходних година бавили смо се активностима које су везане
за квалитет и доступност образовања за ученике из осетљивих група и за
ученике којима је потребна додатна подршка у развоју и учењу; 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 20122013. године, радило је интензивно на остварењу стручних, васпитних и
организационих питања од значаја за оптимално функционисања школе.
Реализовани су рeдовни послови планираним Годишњим планом рада школе као
и актулне теме у области средњег образовања. У току школске године одржано је
15 седница Наставничког већа на којима се расправљало о следећем:
•
анализе успеха и дисциплине на класификационим периодима;
•
анализе успеха пријемних испита на факултетима матураната гимназије;
•
израда годишњег Плана рада школе;
•
припремне активности за почетак школске године: планирање свих
облика наставе, усвајање списка уџбеника и приручника;
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анализа резултата уписа у I разред школске 2012 - 2013. 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;
информације о екстерном надзору, припрема школе за екстерну евалуацију;
извештај са усавршавања професора, који су боравили у Француској
и Немачкој;
Правилник о стицању звања наставника и стручних сарадника;
Пословник о раду Одељењског већа;
Психолошке кризне интервенције;
Самовредновање рада школе области ресурс: организација, руковођење
и обезбеђивање квалитета;
Школско развојно планирање;
програм сарадње са родитељима; организовање и садржај рада
општих родитељскох састанака;
радне листе запослених у школи;
програм обележавања Дана школе;
организација и анализа екскурзија;
План стручног усавршавања;
Упознавање са предлогом мера просветне инспекције;
молбе ученика;
програм прославе Дана школе;
нови наставни програми;
избор тема за матурске радове;
систематски прегледи; акције добровољног давања крви; хуманитарне акције;
програм обележавања школске славе Свети Сава;
припремна настава за упис на факултете; анкете о избору студија;
план посете часова;
измене и допуне школског календара;
рад комисије за ванредне ученике;
културна и јавна делатност школе; Поетски конкурс „Десанка Максимовић“;
позоришнe представe Драмског студија Ваљевске гимназије;
приредбе на страним језицима; Распевана гимназија;
пријемни испити за специјализовано математичко, филолошко и
двојезично одељење;
резултати матурских испита;
усвајање предлога за доделу диплома, награда и похвала ученицима;
избор најбољих ученика одељења, разреда, генерације и школе.
Јасмина Момчиловић, педагог

35

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељењска већа су реализовала задатке предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања, као и нормативним актима школе.
У раду одељењских већа су учествовали сви предметни професори, разредне
старешине, директор, психолози, педагог као и представници одељењских
заједница ученика. Одржано је више седница током којих су реализовани
следећи задаци:
•
доношење и усвајање плана и програма образовно-васпитних
активности одељења, распореда часова, распореда писмених задатака
и контролних вежби ученика, утврђивање социјалне карте одељења;
•
упознавање чланова већа првог разреда са постигнућима ученика на
такмичењима у основној школи, као и са осталим психолошким,
социјалним и здравственим специфичностима ученика првог разреда;
•
утврђивање индивидуалног школског успеха ученика, школског
успеха одељења, као и утврђивање фактора за унапређење успеха и
превазилажење потешкоћа;
•
анализа извештаја о раду и резултатима рада одељења;
•
разматрање васпитно-дисциплинских мера и изостајања ученика са наставе;
•
упознавање способности, 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 су на састанцима овог стручног органа дискутоване и
специфичности специјализованих одељења, стандарди и критеријуми, као и
вредњовање знања ученика ових одељења.
Поред редовних седница одељењских већа, одржаване су и ванредне
седнице за разматрање дисциплинских мера и других проблема одељењских
заједница и појединих ученика.
Гордана Аврамовић, психолог
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
„Књиге су гомилано благо света,
достојно наслеђе генерација и народа.”
Тореј
Актив за српски језик и књижевност реализовао је наставне и
ваннаставне активности предвиђене планом и програмом. Организована је
додатна настава, припремна настава за упис у филолошко одељење и
припремна настава за пријемни испит на факултетима. Посебна пажња
посвећена је различитим видовима учења, групном раду, представљању
резултата ученичког истраживачког рада, примени интернета у настави,
јавним часовима, корелацији са наставом историје, филозофије, музичке и
ликовне културе, вршњачком мотивисању за читање и самовредновању рада.
Организовано је иницијално тестирање ученика првог разреда,
заједнички тестови и интерактивни часови одељења истог смера, израда
презентација за наставу језика и књижевности, обрада књижевних дела путем
форума. Настављена је размена примера добре праксе са активима професора
српског језика Карловачке гимназије, Филолошке гимназије из Београда и
гимназије из Лознице. Рађено је на изради критеријума за оцењивање.
Коришћени су садржаји стручних часописа „Књижевност и језик“, „Школски
час“, електронско издање часописа „Партнер у учењу“. Ученици су са
професорима српског језика и књижевности посетили Сајам књига у Београду,
Музеј и Галерију Матице српске у Новом Саду. Организоване су посете
професионалним позориштима у Београду и Новом Саду. Праћене су у Центру
за Културу представе Абро феста, Градског позоришта „Абрашевић“, представа
Медицинске школе, радио-драма „Злочин и казна“ Економске школе.
Доста се радило на покретању новооснованог такмичења из
књижевности, Књижевној олимпијади, коју су организовали Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Друштво за српски
језик и књижевност Србије и Карловачка гимназија. На окружни ниво пласирао
се 21 ученик. Три ученика наше школе успешно су наступила на републичкој
Књижевној олимпијади: Кристина Мирковић I-7, Марко Тодоровић I-6 и
Милица Николић II-4.
И ове школске године ученици су постигли изузетне резултате на
такмичењу из српског језика и језичке културе. Oд укупно 288 учесника
Републичког такмичења, било је 14 ученика Ваљевске гимназије. Четворо је
награђено. Марко Тодоровић I-6 и Марко Миловановић III-2 освојили су
друго место, а Јована Томић II-3 и Стефан Степановић IV-6 освојили су треће
место. У трећем разреду није додељена прва награда јер није било ученика са
максималним бројем бодова.
37

Драмски студио је припремио позоришну представу „Швабица“ по
мотивима приповедака Лазе Лазаревића. Представа је играна четири пута у
Центру за културу. На позоришни сусретима гимназија Србије у Крагујевцу
Димитрију Илићу, ученику IV-7, је додељена награда за најбољу мушку улогу.

Наши такмичари у Тршићу
Рецитаторска секција наставила је традицију успешног наступа на свим
смотрама. Ирина Марјановић, ученица II-7, на Републичкој смотри рецитатора
освојила је другу награду са максималних 30 бодова. Рецитатори су својом
даровитошћу и преданим радом са својим професорима припремили,
реализовали и учествовали у разноликим културним садржајима у школи и
граду. Сарађивали су са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“,
Црквеном општином и Центром за културу. Бираном речју обележили су
пријем ученика првог разреда, Дан школе, Светосавску академију,
представљање критичког издања дела Десанке Максимовић, Дан школских
библиотека, Дан града, сећање на пилота Миленка Павловића, Десанкине
мајске сусрете у Бранковини, Дан стоматолога, Завршну матурску и школску
свечаност, све сусрете генерација у Ваљевској гимназији. Чланови литерарне
секције учествовали су на многобројним литерарним конкурсима (Лимске
вечери поезије, конкурс часописа Акт, Друшва „Свети Сава“, Задужбине
„Доситеј Обрадовић“, Поетски конкурс „Десанка Максимовић“, конкурс
Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде, Гимназије „20 октобар“ из Бачке
Паланке. Додељено је пет републичких и две општинске награде. Урећен је
Алманах литерарне секције. Новинарска секција настојала је да прати све
школске и ваншколске активности и да их представи у школском листу, на сајту
школе и у емисији „Гимназијалке“ радио „Патка“. Изашла су два броја
школског листа „Гимназијалац“. Лингвистичка секција наставила је рад на
истраживачким пројектима у вези са познавањем правописа. Чланови секције су
се опробали у изради тестова. Радили су коректуру школских публикација.
38

Актив је учествовао у организацији Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“. Члан жирија од ове школске године је професорка Вера Ваш.
Она је један од уредника књиге Призвуци срца и небеса, 20 година Поетског
конкурса. У припреми за штампу прошлогодишње победничке збирке песника
Дарка Перића учествовала је професорка Светлана Дракул. У јуну је
уприличено представљање Српске књижевне задруге и књижевника Јована
Радуловића. Вече са драмским писцем Душаном Спасојевићем организовала
је професорка Светлана Дракул.

Актив за српски језик на Поетском конкурсу
Чланови Актива били су ангажовани на пољу стручног усавршавања
као полазници семинара и стручних скупова, реализатори семинара, аутори
научних радова и огледних часова. У раду 54. Републичког зимског семинара
учествовале су професорке Светлана Дракул, Вера Ваш, Анћелка Видаковић
Цвркотић, Милена Милисављевић, Милена Петровић и Данијела Голубовић. У
оквиру семинара одржан је други Округли сто - Реформа школства у Републици
Србији у чијем раду је учествовала професорка Милена Милисављевић. Њен
текст о прошлогодишњем Округлом столу објављен је у часпису Књижевност и
језик број 1. и 2. за 2012. годину као део Хронике 53. Републичког зимског
семинара. Милена Милисављевић учествовала је и у раду годишње скупштине
Друштва за српски језик и књижевност као председница Подружнице
Колубарског округа. Чланови Актива пратили су Јавну расправа о предлогу
стандарда за предмет српски језик и књижевност. О наставним и ваннаставним
активностима представници Актива извештавали су писањем прилога за
школски сајт, слањем текстова новинским, радио и телевизијским кућама.
Професорка Вера Ваш гостовала је у емисији Слике града, извештавала о
значајним успесима на конференцијама за штампу.
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Полазници семинара „Дебата у настави“ били су Вера Ваш, Анђелка
Видаковић Цвркотић и Биљана Ерчић. Семинар „Испитивање и унапређивање
умећа у изради тестова“ чији је аутор професорка Милена Петровић, а
реализатори аутор семинара и професорке Милена Милисављевић и Маријана
Неговановић Обрадовић, реализован је у Ваљевској гимназији, Основној
школи „Жарко Зрењанин“, Пољопривредној школи у Пожаревцу и Руми. У
раду овог семинара учестввала је професорка Данијела Голубовић. Семинар
„Управљање стресом и стресним реакцијама“ пратиле су Данијела Голубовић,
Милена Милисављевић и Милена Петровић. Чланови актива на стручном
скупу издавачке куће Клет слушали су предавање професора др Ивана Ивића
Квалитет уџбеника и његово коришћење. Стручном скупу у организацији
издавачке куће „Логос“ присуствовала је професорка Милена Петровић.
Током стручног путовања професорке Вера Ваш и Милена Милисављевић.
пратиле су Дучићеве вечери поезије, посетиле су Музеј Херцеговине у
Требињу, у Дубровнику дом Марина Држића и гроб Милована Глишића, а у
Мостару локалитете у вези са животом и делом Алексе Шантића.
Професорка Милена Петровић је стекла звање просветног саветника.
У часопису „Школски час“ објављен је њен рад Испитивање и унапређивање
умећа у изради тестова. У бази Креативне школе међу примерима добре
праксе налази се и огледни час „Тајна напитка“ који је Милена Петровић
реализовала у корелацији са наставом хемије. Професорка Вера Ваш је
полагањем два испита на Филолошком факултету у Београду стекла услoв за
упис на докторске студије. Стручни испит за лиценцу положила је професорка
Круна Глушац. Професорка Анђелка Видаковић Цвркотић била је ментор
професору Милану Поповићу који је радио у нашој школи до јануара 2013.
године. Од септембра 2012. године професор Славољуб Дукић је у пензији.
Актив настоји да открива и подржава ученичка интересовања, да
мотивише ученике да буду активни учесници наставног процеса, да
ангажовањем у ваннаставним активностима и волонтерским пројектима
помогне ученицима при професионалној оријентацији.
председник Актива
Милена Милисављевић, професор

Огњен Робовић I-3
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АКТИВ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
„Дух неког језика огледа се најјасније
у његовим непредвидивим речима.”
Актив за стране језике је и ове школске године дао велики допринос
у реализацији редовне, додатне и допунске наставе као и у бројним
ваннаставним активностима.
Школа је и ове године била организатор окружног такмичења из
страних језика. На републичко такмичење, које је одржано у Првој економској
школи у Београду, пласирале су се Тијана Крстић IV-7 и Наташа Павловић IV-5
за француски језик и Никола Трифуновић IV-1 за енглески језик. Такмичењу су
присуствовале професорке: Анита Новосел и Биљана Танасијевић Вуксановић.

Приредба на страним језицима
На републичком такмичењу из латинског језика одржаном у III
Београдској гимназији је учествовало 9 ученика наше школе. Јовановић Даница,
I-4 је освојила 3. место, а Јелена Вучићевић, II-4 je освојила 6. место. Андријана
Ковачевић II-5 и Вукашин Станојловић II-7 су учествовали на такмичењу из
латинског језика „Цицерон“ (које се истовремено одржава у свим европским
градовима). Андријана Ковачевић је четврта у категорији превођења са
латинског на српски, а Вукашин је трећи на плану културне историје.
„Преводилачке свеске“ су изашле за Дан школе, у новембру 2012.
године. Уредник овог броја је била Слађана Маријанац, професор руског језика.
Професори енглеског језика Анита Новосел и Александар Саботковски
су и ове године били уредници новог броја часописа „Полиглота“.
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Сала Музичке школе је била мала да прими све заинтересоване за
традиционалну приредбу на страним језицима. Приредба је одржана крајем
априла 2013. године.
Ваљевска гимназија је наставила да ради на пројекту отварања
билингвалног одељења уз подршку Амбасаде Француске, Француског
института и Гете института. Професори немачког језика су наставили обуку
професора наше школе укључених у пројекат билнгвалне наставе. Професори
француског језика Биљана Маринковић и Бранкица Перић су такође радиле на
обуци професора који су спремни да један део наставе из свог предмета
обављају на француском језику.
Ове године су професори немачког и француског језика држали
припремну наставу за ученике који би желели да упишу билингвално
одељење. Као и ранијих година професори енглеског језика су држали
припремну наставу за ученике заинтересоване за упис у специјализивано
филолошко одељење.
У оквиру пројекта двојезичне наставе наши професори похађају курс
немачког језика који води Драгица Грачанин, професор немачког језика за ниво
Б1 и професорке Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић за ниво А2.
Чланови Актива су одржали часове редовне наставе, а додатну и
допунску наставу по потреби у појединим одељењима.
Кабинет је опремљен интерактивном таблом која ће допринети бољој
и комплекснијој настави немачког језика.
Од 24. до 27. априла у Ваљеву је одржан Фестивал „Дани руског
дечијег филма“. За потребе Фестивала преводилац је била професорка руског
језика Слађана Маријанац.
Kaтарина Мирковић је похађала два стручна семинара
Informationsseminar ZD+ZDj у Београду и Pasch-Net-Seminar одржан у
Крагујевцу. Од 23.VI до 6.VII 2013. одржава се семинар у Берлину под
називом Digitale Medien im Deutschunterricht, на коме ће такође учествовати
захваљујући добијеној стипендији од стране Гете Института.
Сви професори страних језика су и ове године ишли на бројне
семинаре са циљем стручног усавршавања и осавремењавања наставе.
председник Актива
Александар Саботковски, професор
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АКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
„Филозофија је идеја савршене мудрости,
која нам указује на коначну сврху људског разума.”
Кант
Чланови Актива друштвених наука су професори: Мирослава Пантовић,
мр Јованка Божић, Весна Голубовић, Биљана Домановић и Ромина Николић.
Ове школске године наш актив је највише пажње посветио извођењу
редовне наставе и раду секција, којима је обогаћен рад ученика и оплемењено
њихово образовање и васпитање у Ваљевској гимназији. Сарађивали смо са
члановима других актива, посебно са активом за српски језик и књижевност. Ове
године, изузетно, остварена је сарадња са активом за физику, пошто је одржан
огледни час на тему „Нововековна филозофија природе“ у одељењу IV-6.
У оквиру актива, радом Дебатног клуба руководиле су Мирослава
Пантовић и Гордана Аврамовић. Ове године почела је са радом и Правна
секција код професорке Биљане Домановић, а радом филозофске секције
руководи Ромина Николић. Чланови филозофске секције дали су доринос раду
листа Гимназијалац својим радовима који ће бити објављени у овом листу.
Од ове школске године, организоване су психолошке радионице за
ученике, које представљају Групе подршке свим заинтересованим ученицима.
Разговара се о свакодневним проблемима са којима се срећу наши ученици.
Радионицу воде Весна Голубовић, професор психологије, Јасмина
Момчиловић, педагог и др Бранка Стаматовић Гајић, неуропсихијатар.
Поводом конкурса из опште културе, за матуранте, који је расписао
Правно-пословни факултет из Новог Сада, одељење у Шапцу, професорка
социологије мр Јованка Божић је организовала два нивоа тестирања ученика,
на које се јавило 38 ученика. После другог круга такмичења, формиран је тим
који је требало да представља нашу школу То су Милица Милановић, IV-7,
Александар Пантелић, IV-4, Ненад Пиргић IV-6, Матија Костић, IV-2, Лазар
Беић, IV-1, Марко Радосављевић IV-1 и резерве Лука Рабреновић IV-6 и
Невена Стојнић IV-4. Због невеликог одзива других школа, организаор је
одложио конкурс за наредну годину.
Професорка Јованка Божић је ученицима, као знак поштовања
њиховог труда и постигнућа, поклонила књигу „Ваљевска села“, коју је пре
три године објавила са својим ученицима, тадашњим матурантима.
председник Актива
Ромина Николић, професор
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АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
„Историја света је напредовање у свести о слободи.”
Хегел
Ове школске године Актив професора историје реализовао је
планирану редовну наставу, секцију, матурске и ванредне испите. Поред тога,
ученици су били ангажовани и у ваннаставним активностима. Чланови секције
под вођством професора Белића истраживали су у Међуопштинском архиву
грађу везану за прошлост Ваљевске гимназије у периоду од 1930. до 1941.
Година 2012/2013. обележена је у знаку прославе стогодишњице
Балканских ратова 1912/1913. Ваљевска гимназија је на достојан начин својим
ученицима и граду приближила ове догађаје изложбом на тему „Ваљевски
крај у Балканским ратовима“. Изложба је отворена 19. XI 2012. Трајала је до
краја првог полугодишта.
Наши ученици су учествовали на свим нивоима такмичења из
историје. Републичко такмичење је одржано у Нишу од 10. до 12. маја 2013.
године. Ученик Лазар Андрић II-5 је и ове године поновио изванредан успех
освојивши другу награду.
Професор Милорад Белић присуствовао је трибини у Народном
музеју поводом промоције књиге др Милоша Јагодића „Нови крајеви Србије
од 1912. до 1915. године.”
У новембру 2012. године одржан је семинар у економској школи
„Настава историје и образовна постигнућа”. Семинару су присуствовали
професори Милорад Белић и Снежана Урошевић.
Професор Ружица Стефановић организовала је часове активне
наставе у присуству психолога школе. Часови су одржани у одељењима II-2 и
II-3 на тему „Српска деспотовина” и „Велика географска открића”.
У оквиру припрема да Ваљевска гимназија упише двојезично
одељење, у коме ће се похађати настава на немачком и француском језику,
професор Ружица Стефановић похађа курс немачког језика, а професор
Снежана Урошевић курс француског језика.
Чланови Актива су Милорад Белић, Снежана Урошевић, Ружица
Стефановић и Марина Ћировић Марковић (на замени).
председник Актива
Снежана Урошевић, професор
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AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
„Нико на свету није јачи од човека који зна.”
Јапанска пословица
Чланови Актива су своје активности реализовали кроз редовну
наставу, секцију, матурске испите и стручно усавршавање. Чланови секције су
током године реализовали више акција у природи, узели су учешће у
манифестацији „Дан отворених врата“ и реализовали су лист „Занимљива
географија“ чији су уредници професори Лазар Ненадовић и Бојана Којић.
Текстове у листу су припремили и часопис технички уредили чланови секције.
председник Актива
Лазар Ненадовић, професор

АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
„Нема ничег вреднијег што би требало проучити од природе. ”
Никола Тесла
Чланови Актива за биологију реализовали су школске 2012/2013. године
многе активности. Поред редовне наставе која је реализована у потпуности,
реализовано је и: Школско такмичење из биологије у фебруару, Окружно
такмичење 14. априла 2013. у
Шапцу са 15 ученика, Републичко
такмичење 18. маја 2013. у Београду
са 4 ученика на коме је Оливера
Стефановић, ученица II-3 одељења
освојила треће место. Реализовани
су заједнички тестови за све разреде.
Дана 17. априла 2013. одржана
је трибина за ученике четвртог
разреда „Вантелесна оплодња“.
Предавач је била Милица Крстивојевић, дипломирани моле- куларни
биолог, лиценцирани ембриолог
Ваљевске болнице.
Дана 22. априла 2013. у оквиру
еколошке манифестације „Green
sensation“ и „Дана отворених врата“
биолошка секција је у кабинету
припремила презентацију хербаријума и савремених наставних средстава, паноа, модела и друго.
Републичко такмичење у Београду
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Током маја ученице III-4 одељења одржале су вршњачку едукацију,
радионице на тему Превенција болести зависности свим одељењима II разреда.
Реализован је велики број матурских радова, као и припремна настава
за Медицински факултет. Чланови Актива за биологију су: Јелена Деспотовић,
Верица Миловановић Аврамовић, Нада Нешковић и Маја Младеновић.
председник Актива
Јелена Деспотовић, професор

АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
„Живот поставља циљеве науци, наука осветљава пут животу.”
Николај Михајловски
У школској 2012/13. години чланови Актива за математику радили су
по плану и програму усвојеном на почетку школске године.
У септембру је усвојена подела часова, планова редовне, допунске и
додатне наставе. Урађен је иницијални тест за ученике I разреда 14. IX 2012.
У сваком тромесечју анализирани су резулати рада по разредима и
одељењима: број недовољних оцена, реализација допунске и додатне наставе.
Реализовани су заједнички писмени задаци за све разреде.
Поред редовне, допунске и додатне наставе, професори математике
су одржали и припремну наставу за факултете и за специјализовано
математичко одељење.
У нашој школи одржано је школско, општинско и окружно такмичење.
На Републичком такмичењу из математике, одржаном 16. III 2013. у Београду,
било је девет наших ученика (4 из специјализованих математичких oдељења и 5
са природно-математичког смера).
Ђорђе Живановић IV-1 освојио је III награду и пласирао се на Српску
математичку олимпијаду, а похваљене су: Сара Лазић I-1, Теодора Смолчић I-1,
Лука Ивановић I-3 и Оливера Стефановић II-3. На Републичком математичком
турниру „Архимедес“, одржаном у Београду, 18. V 2013. наша школа освојила
је другу награду. Екипу су чинили ученици специјализованих математичких
одељења: Теодора Смолчић I-1 (похвала), Вук Милутиновић II-1 (III награда),
Давид Копривица III-1, Марко Радосављевић IV-1 (II награда).
На Међународном такмичењу „Кенгур без граница“ Марко
Радосављевић IV-1 је освојио II награду, Борис Мајић IV-1 III награду, Стефан
Мркић II-1 III награду. Похваљени су Владимир Ђурђевић II-1, Ђорђе
Јевремовић IV-1 и Лазар Беић IV-1.
Зимском републичком семинару о настави математике у средњим
школама у организацији Друштва математичара Србије у Београду
присуствовали су професори Светлана Николић, Иванка Томић и Милена
Пошарац, а на семинару „Архимедес“ био је професор Предраг Јевтић.
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У мају и јуну 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
пријемном испиту за ученике осмог разреда основних школа.
У оквиру припрема да Ваљевска гимназија упише двојезично одељење,
у коме ће се похађати настава на немачком и француском језику, и ове године
професор Иванка Томић похађа курс немачког језика, а професори Светлана
Николић и Светлана Дашковић Миловановић курс француског језика.
На крају првог полугодишта у заслужену пензију, после 40 година
успешног образовно-педагошког рада, отишла је професор Миладинка
Перишић. Њене часове преузела је професор Дијана Лекић, а после трећег
тромесечја професор Светлана Дашковић Миловановић.
Чланови Актива за математику су професори: Станица Јовановић,
Иванка Томић, Светлана Николић, Светлана Дашковић Миловановић, др
Војислав Андрић, Предраг Јевтић и Милена Пошарац.
председник Актива
Милена Пошарац, професор

АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
„Тело је земља, а ум је огањ.”
Епихарм
Чланови актива за физику су професори: Миладин Вељовић, Предраг
Стојаковић, Предраг Стефановић, Драган Радосављевић 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 природног смера и
специјализованог математичког одељења са професорима Оливером Црнобрњом,
Прeдрагом Стојаковићем и Предрагом Стефановићем посетили су Планетаријум
у Београду и присуствовали двочасовном предавању из опште астрономије.

После Републичког такмичења
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У нашој школи одржано је Општинско и Окружно такмичење.
Учествовало је 22 ученика наше школе као и ученици Техничке школе из Ваљева
и два ученика која су похађала семинар у ИС Петница. На Републичко такмичење
пласирало се 5 ученика: Давид Копривица III-1, Матија Костић IV-2, Иван Савић
IV-3 и Борис Мајић IV-1. Републичко такмичење одржано је у Математичкој
гимназији у Београду. Сви наши ученици су постигли значајан успех. Давид
Копривица (ментор професор Миладин Вељовић) освојио је трећу награду,
Матија Костић и Иван Савић (ментор професор Предраг Стојаковић) другу
награду и пласирали се на Српску физичку олимпијаду која је одржана у Новом
Саду, Борис Мајић (ментор професор Оливера Црнобрња) добио је похвалу.
И ове године ученици су се определили за узраду 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 Израда
тестова, Дану отворених врата за ученике осмог разреда основне школе
председник Актива
Оливера Црнобрња, професор

АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
„Материјалан свет је стваран толико колико у њему учествују идеје.”
Платон
Ове школске године актив за хемију је поред редовне и додатне
наставе имао низ других активности. На почетку школске године ученици
првог разреда, осим ученика специјализованог математичког одељења, радили
су иницијални тест из хемије. У четвртом тромесечју ученици првог разреда
природно-математичког смера су радили заједнички тест из хемије.
У оквиру додатне наставе која се састоји из теоријског и практичног
дела заинтересовани ученици су се припремали за такмичења из хемије.
Школско такмичење одржано је 29. III 2013. Окружно такмичење одржано је 20.
IV 2013. у Лозници. Ученике је водио Бранислав Јовановић, професор. На овом
такмичењу Давид Копривица III-1 освојио је прво место, Теодора Смолчић I-1
такође прво место, Сара Лазић I-1 је освојила друго, Игор Гајић I-2 треће и Лука
Ивановић I-3 је освојио четврто место. Сви ови ученици су се пласирали на
Републичко такмичење.
На Републичком такмичењу које је одржано у Новом Саду у
гимназији ,,Исидора Секулић” од 10. до 12.маја 2013.године, у категорији тест
и експерименталне вежбе, Давид Копривица ученик III-1 специјализованог
математичког одељења је освојио сребрну медаљу и пласирао се на
Међународну хемијску олимпијаду која ће се одржати од 14. до 23. јула ове
године у Москви. Ученике у Нови Сад је водио Момир Станојевић, професор.
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С намером да Ваљевска гимназија упише билингвално одељење у коме
ће настава бити на немачком и француском језику, Момир Станојевић, професор
похађа курс немачког језика који је организован у Ваљевској гимназији. Такође је
oве школске године похађао семинаре ,,Испитивање и унапређивање умећа у
решавању тестова“ и ,,Управљање стресом и стресним реакцијама ”.

На Републичком такмичењу у Новом Саду
Професори Момир Станојевић и Бранислав Јовановић су 22. IV 2013.
године били на презентацији новог уџбеника хемије за први разред гимназије
у Шабачкој гимназији. Чланови Актива су: Нада Ћировић која је отишла у
заслужену пензију 31.XII 2012. године, Љиљана Лазић која је радила на
одређено време до расписивања конкурса, Славица Милић, Момир
Станојевић и Бранислав Јовановић, професори.
председник Актива
Момир Станојевић, професор
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АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Ове године осим редовне наставе, која је у потпуности реализована,
организована је и додатна и допунска настава као и неке од ваннаставних активности.
Додатну наставу, у оквиру припрема за такмичење, ученицима
специјализованих математичких одељења држали су професори Светлана
Дашковић Миловановић и Југослав Кандић.
У нашој школи је 2. III 2013. године одржано окружно такмичење из
програмирања. Учествовали су: Борис Мајић IV-1, Никола Трифуновић IV-1,
Ђорђе Живановић IV-1, Лазар Марковић IV-1, Никола Лазааревић III-1 и
Јелена Марковић II-1. На републичко такмичење су се пласирали Борис Мајић
IV-1 и Никола Трифуновић IV-1.
Технички уредник школског сајта је професор Светлана Дашковић
Миловановић. На одржавању рачунарске опреме и кабинета радили су
професори Југослав Кандић и Ненад Будимировић. Професор Маријана
Будимировић је члан комисије за избор најбољих ученика школе, радила је и
на креирању позивница, плаката и каталога за школске свечаности и на
изради диплома за такмичаре. Професор Александра Јевтић је технички
уредник Извештаја и листа Преводилачке свеске, а сви чланови Актива су
радили на компјутерској припреми Извештаја. Чланови комисије за ванредне
ученике ове године су професори Александра Јевтић и Ненад Будимировић.
На сајт гимназије је постављен и Moodle систем за учење на даљину, чији је
администратор професор Маријана Будимировић. Показало се да је систем
служио као велика помоћ и подршка ученицима у учењу и савладавању
основних школских обавеза, али и помоћ професору који је континуирано
пратио рад и напредовање ученика, уз могућност правовременог пружања
повратних информација.
Ове године је професор Маријана Будимировић организовала и
водила секцију обрада фотографија у Photoshop-у за ученике другог разреда.
Професори Александра Јевтић, Горан Митровић и Ненад Будимировић
присуствовали су зимском семинару одржаном у Београду.
Професор Александра Јевтић је у току године одржала обуку за
коришћење интерактивне табле професорима школе.
У оквиру припрема за увођење двојезичне наставе у школи професор
Светлана Дашковић Миловановић похађа курс француског језика, а професор
Александра Јевтић курс немачког језика.
После трећег тромесечја професор Светлана Дашковић Миловановић
прешла је у актив математике а њене часове је на одређено време преузела
професор Дијана Лекић.
Чланови Актива су Александра Јевтић, мсц Маријана Будимировић,
Диана Лекић, Горан Митровић, Југослав Кандић и Ненад Будимировић,
председник Актива.
председник Актива
Ненад Будимировић, професор
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АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
У току школске 2012/2013. године реализоване су активности
предвиђене планом и програмом Актива: редовна настава, слободне
активности и друге ваннаставне активности, настава пливања и атлетике
реализована у СРЦ Петница и парку „Пећина“.
На почетку и на крају године Актив организује и Спортски дан у СРЦ
Петница, где ученици узимају учешће у више турнирских такмичења као и
другим спортским делатностима које центар пружа.

Одбојкашка екипа наше школе
Ученици су учествовали на многим такмичењима и постигли
запажене резултате.
Женска одбојкашка екипа је остварила пласман на регионално
такмичење, што је ове школске године, поред пливачког тима, који је
учествовао на републичком такмичењу, најзапаженији резултат.
На општинском нивоу такмичења, постигнути су следећи резултати:
II место екипно фудбал/м, III место екипно стони тенис/м, III место екипно
одбојка/м. Полуфинала су одиграле мушке кошаркашке и рукометне екипе.
Чланови Актива за физичко васпитање су: Снежана Ђурђевић,
Драган Ђурђевић и Александар Севић.
председник Актива
Александар Севић, професор
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АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
„Сви смо ми семе и потомство вечности.”
Бјорнсон
Чланови Актива реализовали су школске 2012-2013. године
предвиђене активности. Поред редовне наставе која је реализована у
потпуности, реализовано је и неколико посета манастиру Ћелије где су
ученици у пратњи професора присуствовали Светој Литургији.
У току ове школске године у оквиру трибина „Православље и млади“ у
сарадњи са Светосавском омладинском заједницом, одржан је низ предавања на
којима су гости били еминентни стручњаци и уважени духовници.

Представљање хуманитарне акције
Крај школске године је обележила трибина на тему: „Православље и
спорт“, у оквиру које су, у нашој школи гостовали прослављени спортисти:
Душан Савић, Матеја Кежман, Дејан Бодирога и Дејан Томашевић.
Ученици првог, другог и трећег разреда су, у два наврата, посетили
болеснике у Ваљевској болници у пратњи болничког духовника, оца
Радомира Алексића и ђакона Невена Лукића.
Професор Бранка Јевтић Стојановић је у сарадњи са ученицом
Тијаном Ристић, са којом је у току летњег распуста учествовала у YLPCE
програму, и тимом ученика, организовала хуманитарну акцију за помоћ
ученицима наше школе „Солидарност на делу“. Ова акција је била успешна и
надамо се да ће се наставити и наредних година.
Чланови актива су учествовали на семинару „Дебата у настави“, а 8. и 9. јуна
је у организацији Канцеларије за веронауку, организован семинар у Обреновцу.
Чланови Актива су ђакон Невен Лукић и Бранка Јевтић Стојановић.
председник Актива
Бранка Јевтић Стојановић, професор
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АКТИВ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
„Љубав је неопходна за општење са људима.“
Толстој
Настава грађанског васпитања је заступљена у сва четири разреда. У
форми радионица користе се интерактивне и истраживачке методе рада.
Садржаји омогућавају ученицима слободу изражавања, развијање критичког
мишљења, вештину комуникације, размену идеја и ставова, одговорно
одлучивање и иницијативу.
У настави су коришћени кратки документарни филмови „Слободне
зоне“ са актуелним друштвеним темама. У оквиру програма професионалне
оријентације, ученици четвртог разреда су писали радне биографије,
подстицани су на иницијативу за даљи професионални развој и рад и
присуствовали су представљању појединих факултета.

На часу грађанског васпитања
Ове године су ученици трећег разреда осмислили и реализовали идеју
о обележавању Дана планете Земље, 22. априла. Израдили су едукативне
паное о очувању животне средине, рециклажи, еколошком бонтону, саветима
како уштедети енергију и изложили их у простору клуба „Гимназијалац“.
Ученици су организовали квиз знања о екологији и очувању животне средине,
као и прикупљање старих новина и картона. Такође су се ангажовали за Дан
отворених врата и будућим гимназијалцима били водичи у упознавању школе
и рада секција. Наставу грађанског васпитања реализују професорке: мр
Јованка Божић, Наташа Кристић и Слађана Маријанац.
Слађана Маријанац, професор
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Непосредним ангажовањем разредних старешина у одељењу на
најбољи начин се остварује васпитна улога школе. У овој школској години
одељенске старешине су реализовале низ активности усмерених на реализацију
основних циљева и задатака дефинисаних Годишњим планом 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 опредељењу
реализовали су низ активности које на најбољи начин продужавају традицију
Ваљевске гимназије и негују позитиван гимназијски дух код ученика:
заједничке посете позоришним представама, изложбама, трибинама,
књижевним вечерима и другим културним догађајима. Како сваки разред има
различите задатке и приоритете, то одређује и природу рада разредних
старешина у одељењу. Тако су разредне старешине првих разреда реализовале
уз помоћ психолошко – педагошке службе низ активности усмерених на
олакшавање адаптације на нову средину са већим захтевима на плану учења и
пружање подршке у превазилажењу проблема на том плану, а разредне
старешине четвртих разреда су се посебно ангажовале у раду на
професионалној оријентацији и на спровођењу матурских испита.
Кроз континирану сарадњу са 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 преко 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

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Годишњим планом рада за школску 2012/13. годину дефинисани су
најважнији послови и задаци које је директор обављао: Планирање и
програмирање рада школе, oрганизација рада школе, oрганизовање рада
стручних органа школе, материјално-финансијско пословање школе,
унапређивање просторних и материјалних услова, oрганизација такмичења и
учешћа ученика на такмичењима, стручно усавршавање наставника, рад са
Ђачким парламентом, педагошко инструктивни и саветодавни рад,
аналитички рад, рад у стручним и другим органима школе, праћење и
реализација Годишњег плана рада школе, организација културне и јавне
делатности школе, сарадња са Школским одбором и Саветом родитеља и
другим наставним и ваннастваним пословима.
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Резултат рада директора у протеклој школској години се огледа у
високој реализацији свих сегмената рада предвиђених Годишњим планом
рада школе. Почев од свих облика наставе и ваннаставних активности, рада
свих служби у школи, културне и јавне делатности школе до Школског
одбора, Савета родитеља и фондова основаних при школи.
Велики део времена директор је посветио припремама за отварање
двојезичног одељења од наредне школске године. Одржано је више састанака
у Ваљеву и Београду са представницима ZfA организације, Гете института и
Француског института што је резултирало унапређењем сарадње и подршком
за отварање билингвалног одељења. Треба додати да су у међувремену сви
професори који похађају курсеве немачког и француског језика положили
одговарајуће испите за тренутни ниво припремљености.
У оквиру програма „Интеграл“ директор је реализовао додатну
наставу математике са ученицима V разреда основних школа.
Осим тога, директор је учествовао и у раду Актива директора средњих
школа Ваљева, Председништва, Главног одбора и Скупштине Заједнице
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.
Организовао је промоције факултета за професионално информисање
матураната, професионалну оријентацију за ученике основних школа кроз програм
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промоције Ваљевске гимназије на територији општине Ваљево. Учествовао је у
изради Информатора, организацији школских манифестација и друго.
У току школске године похађао је више семинара за стручно усавршавање.
Помоћник директора је, такође, изводио и редовну наставу у
одељењима I-2, I-4, I-5, I-7, II-1, II-2 и II-4, водио секције за стони тенис,
кошарку, одбојку, пливање и припремао ученике 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

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. 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 трећег и четвртог разреда акценат је стављен на процес
професионалне оријентације: извршена је анализа уписа студија претходне
генерације матураната, затим су испитивана професионална интересовања
ученика трећег разреда, спроведена 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.
Активности професиналне оријентације су биле усмерене и ка
потенцијалним гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Приликом
планирања уписа ученика у први разред испитивана су заинтересованост
ученика осмих разреда основних школа са територије општине Ваљево за
упис у Ваљевску гимназију. Ове године смо проширили програм
професионалне оријентације на више планова. Посебно смо се бавили
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потенцијалним ученицима билингвалног и математичког одељења;
реализовали смо серију радионица професионалне оријентације у основним
школама; учествовали у медијском представљању школе; унапредили
сарадњу са родитељима ученика који завршавају основну школу и др.
Реализован је „Дан отворених врата“ за ученике осмог разреда, као и
презентација гимназије у основним школама у Осечини и Мионици.
Информатор о упису у гимназију је ове школске године допуњен и
дистрибуиран ученицима завршног разреда основне школе.
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 вредноване су две области: 1. Ресурси и 2. Организација,
руковођење и обезбеђивање квалитета.
Гордана Аврамовић је члан надзорног органа Удружења
психолошких саветника Србије и члан Управног одбора Асоцијације за
креативну комуникацију и дебату. Такође је члан Савета за интегралну
социјалну политику у оквиру локалне самоуправе.
Весна Голубовић је члан интересорне комисије за инклузивно образовање.
Током ове школске године настављена је сарадња са невладиним
сектором: Асоцијацијом за креативну комуникацију и дебату за активности
дебатног клуба и ђачког парламента чије је активности координирала Гордана
Аврамовић, такође она је ангажована у раду Дневног боравка за децу и младе
са сметњама у развоју.
У децембру 2012. Гордана Аврамовић је реализовала семинар
„Дебата у настави“ за професоре гимназије Светозар Марковић у Субортици,
као и за професоре Ваљевске гимназије. У мају месецу исти семинар је
реализован у Врању за наставнике основних школа.
На конференцији „Превенција ризичних понашања младих“ у
организацији Центра за социјални рад из Ваљева, Гордана Аврамовић је
излагала на тему превентивних активности и програма Ваљевске гимназије.
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
фокус група. У сарадњу са Саветом родитеља осмишљен је нови модел за
реализацију заједничких родитељских састанака, на којима су осим родитеља
учествовали и разредне старешине и ученици. Тема за први разред била је
„Адолесценција“ гостовала је др Бранка Стаматовић Гајић, психијатар и
психотерапеут. Тема за други разред су „Ризична понашања“, чију реализацију
су помогле Милена Максимовић, психолог и Јелена Петровић, инспекторка
МУП-а. За родитеље и ученике трећег разреда одржана је трибина са темом
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„Професионална оријентација“, а сарадница је била Жаклина Ђурић, психолог.
Трибине и фокус групе је водила Гордана Аврамовић.
Ове школске године организована је припремна настава за ученике
који полажу психологију на пријемним испитима за факултете.
Процес стручног усавршавања се реализовао кроз више семинара и
стручних скупова. Гордана Аврамовић и Весна Голубовић су учествовале на
семинарима: „Професионалне компетенције наставника“ „Професионални
развој стручних сарадника у школама и домовима ученика“, „Стандарди
квалитета као основа за самовредновање и спољашње вредновање“,
„Инклузивно образовање“, „Дебата у настави“, „Управљање стресом и
стресним реакцијама“.
Гордана Аврамовић, психолог
Весна Голубовић, психолог

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ
Током школске 2012/13. године педагог је обављала послове из
области планирања, праћења и вредновања васпитно-образовног рада, рада са
ученицима, наставницима и родитељима, педагошко-инструктивног и
аналитичко-истраживачког рада. Радила је у стручним органима и тимовима,
сарађивала са директором, установама и институцијама и на осталим
пословима од значаја за функционисање наставе.
У оквиру планских и програмских активности радила је на изради
годишњег Плана рада школе, плана реализације наставе и унапређења
образовно-васпитног рада, стручног усавршавања, рада стручних актива,
посете часовима, интересовањима ученика за факултативну и припремну
наставу, превентивних програма, програма рада одељењских старешина,
сарадње са родитељима, школског календара и др. Радила је на формирању
одељења првог разреда. Организовала је увођење у посао наставника
приправника, сарађивала са њима у припреми и полагање испита за лиценцу.
Заједно са секретаром и психологом израдила je Пословник о раду
одељењских већа и План интегритета установе. На Наставничким већима и
састанцима стручних актива упознала професоре са поступком спољашњег
вредновања школе – екстерне евалуацији и потребном документацијом;
Правилником о сталном стручном усавршавању, индивидуалном плану
стручног усавршавања и др. Присуствовала семинару о психолошким
кризним ситуацијама и о томе одржала предавање на Наставничком већу. У
оквиру педагошко-инструктивног рада присуствовала часовима редовне
наставе свих предмета посебно наставника почетника и наставника који су
започели рад у Ваљевској гимназији. Са стручним активима радила је на
унапређењу наставе и примени савремених наставних метода.
Пратила је стручно усавршавање наставника.
Као координатор тима за безбедност израдила предлог акционог
плана за унапређење безбедности и превенцију насиља у школи и програм
58

заштите ученика од насиља. Радила у тиму на идентификовању проблема, са
разредним старешинама присуствовала дисциплинским поступцима и давала
стручно мишљење, информисала тим о предузетим мерама и бавила се
појачаним васпитним радом и заштитом права ученика индивидуално и у
оквиру одељењских заједница. Учествовала на Форуму Центра за социјални
рад о превенцији малолетничке делинквенције.

Предавање др Бранке Стаматовић Гајић
У тиму за развојно планирање пратила и извештавала о резултатима
процеса, радила на припреми израде новог развојног плана и присуствовала
састанку у организацији Школске управе о школском развојном планирању.
Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних
проблема ученика као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад
са ученицима и родитељима реализован је индивидуално. У сарадњи са
психолог Весном Голубовић и др Бранком Стаматовић Гајић, психијатром
покренула и водила групу сусретања са ученицима – психолошку радионицу.
У оквиру превентивних активности реализовала радионице
„Превенције ХИВ-а“ у оквиру пројекта Министарства просвете и Института
„Батут“ и организовала радионице превенције злоупотребе психоактивних
супстанци са ученицама вршњачким едукаторима.
У раду са ученицима, посебна пажња посвећена је ученицима првог
разреда и њиховој адаптацији, васпитним проблемима, ученицима који имају
тешкоћа у савладавању школског градива, као и ученицима завршних разреда и
њиховој професионалној информисаности. Сарађивала са Центром за социјални
ради и болничким установама у решавању проблема ученика и њихових породица.
За професионално информисање матураната организоване су: промоција
факултета, дистрибуиран информативни материјал, обављени индивидуални
разговори. Професионална оријентација за ученике основних школа реализована
је кроз програм промоције наше школе, посебно специјализованих и двојезичног
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одељења, у основним школама у Ваљеву, Осечини и Мионици. За професионално
информисање ученика осмог разреда припремљен је Информатор за основце у
чијој изради је учествовала. Сарађивала и у припреми емисије РТС–а о
ученицима специјализованих математичких одељења.
Ученике је информисала о програмима друштвених, научних,
невладиних организација и образовне размене; о програму међународне
матуре у Мариборској гимназији, стипендијама и наградама републичких
фондова. Била је укључена у рад Црвеног крста, Друштва истраживача,
Завода за јавно здравље, Канцеларије за младе, еколошких и других
невладиних организације, сарађивала са здравственим, образовним и
културним институцијама, амбасадама, факултетима, присуствовала
промотивном семинару Темпус канцеларије у Србији и др. Аналитичкоистраживачки рад подразумевао је и анализе успеха и владања ученика на
свим класификационим периодима посебно праћење кретања негативних
оцена и реализација свих облика наставе и извештавање на седницама
Наставничког већа и Савета родитеља.
Организациони послови представљали су велики део послова
педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за школске
манифестације, завршну матурску и завршну школску свечаност,
организовање и праћење такмичења ученика, предавања, промоције
факултета, разговори са кандидатима у комисији по конкурсима за пријем
радника и слично, што обимом и временом превазилази послове предвиђене
програмом рада стручног сарадника.
У току године била реализатор семинара за основце и средњошколце
у Лајковцу о променама у адолесценцији, методама и техникама учења и
професионалној оријентацији.
Похађала семинаре Интеркултуре о глобалном образовању,
Министарства просвете о психолошким кризним интервенција, Универзитета
Сингидунум о управљању стресом и стресним реакцијама, Педагошког
друштва о професионалном развоју стручних сарадника, семинар о
саветодавном и терапијском раду са особама истополне орјентације и више
стручних конференција. Укључила се у обележавања Дана менталног здравља
са темом „Сва лица депресије“.
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. Похађа наставу немачког језика у оквиру припрема за пројекат
билингвалне наставе.
Јасмина Момчиловић, педагог
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БИБЛИОТЕКАР
„Хамлет је,,Мона Лиза” књижевности.”
Томас Елиот
У току ове школске године библиотекар је обављао следеће послове:
набавка и обрада библиотечке грађе (набавка, физичка обрада,
класификација, каталогизација и инвентарисање);
•
смештај библиотечког материјала и одржавање фонда библиотеке;
•
информисање корисника и сарадника о приновљеном библиотечком
материјалу;
•
пружање помоћи ученицима и наставницима у избору литературе за
потребе наставног процеса;
•
пружање помоћи ученицима у изради семинарских и матурских радова;
•
помоћ наставницима у припремању наставе и стручном усавршавању;
•
образовно-васпитни рад са ученицима кроз упознавање ученика са
библиотеком, њеним задацима и функцијама, структуром фондова;
•
пружање помоћи и рад на изложбеним поставкама у школи и граду,
књижевним промоцијама, изради школских листова;
•
у сложеном и динамичном животу школе помагао да се решавају
многа образовно-васпитна питања, одржавајући сталну и корисну
сарадњу са ученицима, наставницима и директором;
•
сарађивао са образовно-васпитним и установама културе у граду и Републици;
Укупан број књига износи 17096 јединица. Референсна збирка
(енциклопедије, речници, штампани каталози и библиографије) и периодика
смештени су у читаоници и корисници имају слободан приступ, а лектира,
стручна и научна литература, дају се на коришћење ван библиотеке. Током
школске 2012/13. године библиотечки фонд је приновљен са 54 књиге.
Највећи број приновљених књига су поклони.
Дародавци су аутори, издавачи, професори, бивши и садашњи
ученици школе. Књиге се дарују поводом школских свечаности, промоција и
књижевних вечери одржаних у школи. Посебно треба истаћи поклоне
Задужбине „Десанке Максимовић“, која је даровала комплет Целокупна дела
Десанке Максимовић у 10 књига, затим, Матица српска која је даровала
Српски биографски речник у пет томова, породица покојног песника
Слободана Ракитића, комплет Сабране песме Слободана Ракитића у 10 књига,
Филолошка гимназија, друштво архитеката, а дародавци су били и аутори
књига као Матија Бећковић, Зоран Јоксимовић, Радован Марјановић, Жељко
Крстић, Добросав Стојнић, Бојан Томић. Дародавцима у име садашњих и
будућих корисника дарованих књига изражавамо 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 доградњи нових просторија али због
недостатка средстава то још није учињено. Услед недостатка полица за смештај
•
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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
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.

Представљање зборника „Призвуци срца и небеса“
Потребе и интересовања наших ученика за литературом и по
бројности и по суптилности тема често превазилазе могућности наше
библиотеке. Велика помоћ су умрежени рачунари и могућност коришћења
интернета у библиотеци. Истраживачка станица у Петници преко своје
претплате омогућила је ученицима и професорима наше школе приступ и
коришћење ЕBSCO 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.
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У библиотеци су одржани и 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 и други мањи скупови.
Јован Племић, професор

МЕДИЈАТЕКАР
Школска медијатека има за циљ унапређивање облика и метода
образовно-васпитног рада у школи. Основни задатак школске медијатеке је да
набавља обрађује и даје на коришћење медијатечки материјал ради
остваривања циљева и задатака средњег образовања, као и да оспособи један
број ученика да могу самостално да користе поједина аудио-визуелна средства.
У току ове школске године медијатека је радила у својој просторији
која је за то и намењена. Медијатека сада има оптималне услове за рад. Од
прошле школске године у медијатеци је постављена интерактивна табла што
је осавременило и побољшало рад у медијатеци. Већина професора је
завршила обуку за рад на интерактивној табли и успешно је примењује у
настави. Школска медијатека је као и остали кабинети прикључена на
интернет, што ђаци редовно користе у настави.
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 занимњивијом
за ученике. Велики број часова уз коришћење медијатечког материјала
одржан је и у кабинету ликовне уметности који је у току ове школске године
освремењен са новим видео пројектором. Сва догађања у школи су
забележена дигиталним фото-апаратом или дигиталном камером. Велику
помоћ у снимању свих догађаја у школи медијатека је имала од професора
хемије Момира Станојевића који је више догађаја снимио фото-апаратом и
групе ученика чланова фото секције школе.
Медијатека је остварила сарадњу са више установа у граду, а посебно
са Културним центром, Матичном библиотеком, Модерном галеријом,
Истраживачком станицом Петница и тд.
У току школске 2012/13. медијатекар школе је наставио са
сређивањем фото архиве Ваљевске гимназије. До сада је обрађено и
скенирано неколико хиљада фотографија које представљају огромно
богатство за историју школе. У мају 2013. године, у оквиру манифестације
Ноћ музеја, медијатекар школе је приказао у школском клубу видео
презентацију под називом „Први век Ваљевске гимназије у фотографији“ где
је приказано 107 фотографија у периоду од 8. новембра 1870. до 21. новембра
1970. године.
Опремљеност медијатеке задовољава нормативе.
Миливоје Милинковић, медијатекар
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
„Геније показује пут, таленат њиме корача.“
Ролан
Недра Ваљевске гимназије широко и с поносом, већ 143 године, својим
васпитно-образовним радом, пружају могућност својим ученицима 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, својим ученицима нуди разноврсне ваннаставне активности. Ове
школске године, поред рада двадесетак секција, организована је и: припремна
настава (српски језик и књижевност, математика, биологија, психологија),
факултативна настава (италијански и шпански језик), додатна настава (15
предмета). У оквиру ванаставних активности реализоване су екскурзије (за
ученике III и IV разреда), једнодневни излети (Сајам књига, посета музејима и
позоришним представама у Београду и Новом Саду) и спортски дани.
Свака делатност покренута 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, али и омогућио да се
досегне жељено, нађе тражено и да се „Свако перо гнезди у себи
одговарајућим недрима“.
Светлана Дракул, професор
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
„Нити да хвалим, нити да кудим, нити да се подсмевам и чудим, већ да
причам онако како је било.“
Вук Караџић
У току школске 2012/2013. године Литерарна секција „Десанка
Максимовић“ успешно је реализовала план рада у оквиру којег су се афирмисали
многи чланови. Млади таленти су се истакли током књижевних конкурса, у
припреми школских публикација, у јавној и културној делатности школе.
Литерарци су дали велики допринос освојивши књижевне награде у
категорији средњошколаца. Финалисти VIII поетског конкурса Мика Антић у
категорији средњошколаца за најлепшу љубавну песму били су Јелена
Марковић II-1 и Немања Цветановић III-5, а Немањина песма Балерина
проглашена је најуспешнијим поетским остварењем конкурса.
O њиховом стварању жири је рекао: „Овогодишњи песнички конкурс
обележило је 150 младих песника из читаве Србије. Њихова љубав је снажна,
страсна, пуна сете, мириса кише, тишине и загрљаја.
За Немању Цветановића, она је попут балерине, на њене усне
миришу трешње, њени прсти круже валцер по његовим леђима док киша
мајска љуби калдрму, а пролеће наговештава молске акорде. На крају од свега
остаје само сећање и свест да сада не миришу исто ни кише ни пролећа.
Благослови ме.
Својим именом.
Да се могу назвати тобом.
Да се могу назвати собом.
Стихови Јелене Марковић доказују њену свеприсутност и њену жељу
за припадањем.“
Ваљевски средњошколски литерарни конкурс часописа за
књижевност, уметност и културу Акт који је расписан трећи пут, доделио је
прву награду Милици Томић IV-5 за рад Илузија, а Наташи Грбовић, III-5
похвалу за рад Не остављај ме саму.
Тијaни Рaдoвaнoвић, II-1 припала је друга награда за песму Чистоћа
је радост живота на литерарном конкурсу који расписуjе Гимназија „Душан
Васиљев“ из Кикинде у категорији средњошколаца за најбољи поетски рад.
Ученик Никола Тодоровић био је финалиста XX поетског конкурса
Десанка Максимовић - празник поезије који сваке године, већ традиционално,
расписују Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга.
Секција је крајем школске године издала часопис Алманах, у којем су
објављени најуспелији радови. Чланови су редовни сарадници других ваннаставних
активности, па своје радове редовно дају и за школски лист Гимназијалац.
Данијела Голубовић, професор
Круна Глушац, професор
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ДЕСАНКИНИ ДАНИ
И ове године 15. и 16. маја, Ваљевска гимназија је пригодним
програмима обележила „Десанкине дане”, манифестацију којом се чува
сећање на највећу поетесу српског песништва.
Финале традиционалног Поетског конкурса „Десанка Максимовић”
за ученике средњих школа, чију организацију, од његовог установљења 1993.
године, потписују Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга протекао
је у знаку јубилеја, 20 година од одржавања првог поетског финала.

Финалисти Поетског конкурса
Тим поводом је у првом делу програма промовисана књига под
називом „Призвуци срца и небеса”. Овај јединствени зборник, који
представља двадесетогодишњу ретроспективу организације овог конкурса и
промоција досадашњих победничких збирки, објавили су такође Српска
књижевна задруга и Ваљевска гимназија. Зборник је приредио Јован Племић,
професор, библиотекар школе, а уредници су Вера Ваш, професор Ваљевске
гимназије и Драган Лакићевић, уредник СКЗ. Своја виђења значаја и
вредности овог конкурса за афирмацију поетске речи код младих људи, у
књизи су објавили Драган Лакићевић, књижевник и песник, уредник Српске
књижевне задруге, дугогодишњи председник жирија Поетског конкурса и др
Војислав Андрић, некадашњи директор школе, инспиратор и утемељитељ
овог конкурса. Кратак избор стихова досадашњих победника говорили су
чланови рецитаторске секције школе.
У другом делу књижевне вечери представљена је збирка песама „Ноћ
коју нико не уме да поткупи”, аутора Дарка Перића, сада студента
Филолошког факултета у Београду, победника прошлогодишњег Поетског
конкурса. Уручена је награда младом песнику, штампана збирка песама, дар
Ваљевске гимназије и СКЗ.
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У трећем делу књижевне вечери, представило нам се 13
овогодишњих финалиста: Анђелковић Милан из Зубиног Потока, Зафировић
Јована, Пантовић Катарина, Пипер Стефан и Томановић Маша из Београда,
Ћурлић Срђан из Бања Луке, Јакић Јован из Земуна, Илић Тања из
Димитровграда, Пешић Ивана из Смедерева, Новаков Алекса из Зрењанина,
Петров Нина из Зајечара и Ивков Сања и Тодоровић Никола из Ваљева,
читајући избор из своје поезије.
Жири у саставу: књижевник и песник Драган Лакићевић (председник),
песник Петар Пајић и професор српског језика и књижевности Ваљевске гимназије
Вера Ваш (чланови), одлучили су да од 73 збирке песника средњошколаца из 33
града из Србије и Републике Српске, њих тринаест уђу у финале.
О овогодишњем конкурсу, пристиглим збиркама и раду жирија,
говорила је професор Вера Ваш, члан стручног жирија као представник
Ваљевске гимназије. Мишљење жирија о литерарним аспектима, културној
вредности и трендовима у поезији наших младих песника, изнео је песник
Петар Пајић. Нагласио је да су књижевноуметнички домети поезије младих
песника, учесника XX Поетског конкурса у потпуности оправдали очекивања.
Они отворено расправљају о својим и туђим погледима на свет, тражећи
облике у којима се садржај и форма прожимају. Млади песници много знају и
много могу, живе и пишу у свом времену, али суверено владају и поетичким
ознакама прошлих епоха, антиципирају нове форме и садржаје. За њих све
може да буде семиотичка ознака, све што је садржај живота може и заслужује
да се поетски транспонује. Вешти са речима, све могу да преточе у песму и
мелодију стиха. Језик воле, осећају и поштују и са њима српски језик остаје у
сигурним рукама.
Своје утиске, али и стручну реч о поезији овогодишњих финалиста,
као и одлуку о победничкој збирци песама, саопштио је председник жирија,
Драган Лакићевић. Између осталог, рекао је: „...О судбини ових песника
одлучиваће њихова поезија. Не њихови родитељи, не професори, не ово лепо
признање да буду финалисти Великог Десанкиног конкурса... Све ће решити
сама поезија. А семе те поезије – њено основно зрно, овде је вечерас.”
За најбољу збирку 20. Поетског конкурса „Десанка Максимовић”
проглашена је збирка „Буђење”, Нине Петров, ученице 4. разреда Гимназије из
Зајечара, која је на конкурс стигла под шифром „don’t blink”. Њена збирка ће бити
штампана и промовисана на 21. Поетском конкурсу, у мају 2014. године. Директор
школе, Радиша Ковачевић, свим финалистима овогодишњег Поетског конкурса
уручио је награде и дипломе. Сутрадан, 16. маја, на Тргу песништва у Ваљеву, пред
спомеником у лику Десанке Максимовић, одржан је Поетски час, где су нам
рецитатори Ваљевске гимназије и ОШ „Десанка Максимовић” говорили Десанкине
стихове, а победница Конкурса Нина Петров је говорила стихове из своје,
награђене збирке. Затим су песници финалисти и њихови професори, са ученицима
и професорима Ваљевске гимназије, присуствовали додели награде „Десанка
Максимовић” за укупно песничко дело, песнику Милану Ђорђевићу, у Бранковини.
Вера Ваш, професор
Биљана Ерчић, професор
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
„Пoeзија је говор душе и молитва срца“
Ф.Песоа
Чудесна симфонија од четрдесетак гласова и речи лебде - рецитатори
Ваљевске гимназије. Њима је протекла школска година била у знаку
поштовања дара говора и речи као мерила људског трајања. Даровити и
предани рецитатори учествовали су у припреми и реализацији бројних
културних и јавних манифестација у школи и граду:
•
Десанкини фебруарски и мајски дани
•
Дан школе
•
Светосавска академија на градском и школском нивоу
•
Поетски час
•
Обележавање 120-годишњице Српске књижевне задруге
•
Завршна матурска и школска свечаност
•
Сусрети генерација
•
Бројне књижевне вечери, приредбе и промоције.
Реализацију наведених садржаја обележила је добра и честа сарадња
са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић”, Црквеном општином и
Центром за културу.

Рецитатори на Тргу песништва
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. Осам ученика (Ирина Марјановић II-7, Александар Лукић III-5,
Марија Арсић III-6, Иван Бобовац III-6, Милица Ђурић I-2, Марија
Стефановић I-2, Марија Милиновић I-4, Софија Симић I-6) се пласирало на
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општинско такмичење на којем је Ирина заблистала и једногласном одлуком
жирија, пласирала се на Републичко такмичење рецитатора. На Окружној
смотри рецитатора „Песниче народа мога“ учествовало је троје наших
ученика Александар Лукић III-5, Милица Ђурић I-2 и Софија Симић I-6.
Седамнаестог маја у Центру за културу у Ваљеву одржана је 45.
Смотра рецитатора „Песниче народа мог“. Око стотину љубитеља лепо казане
песничке речи, из тридесет и четири округа, учествовало је на овогодишњем
такмичењу. Као и сваке године такмичари су подељени у три такмичарске
категорије: млаћи, средњи и старији узраст. Ирина Марјановић, ученица II-7
такмичила се у старијем узрасту са песмом Љиљане Хабјановић Ђуровић
„Сан“. Сугестивним и проживљеним казивањем одабране песме Ирина је
освојила другу награду са максималних 30 бодова као и лауреат овогодишњег
такмичења. Ирина је награђена књигама, Сребрном плакетом Савеза аматера
Србије и сребрњаком са ликом Вука Караџића, а својим надахнутим говором
уверила је присутне да је „Поезија говор душе и молитва срца“.
Са даровитим ученицима и ове године радили су професори српског
језика и књижевности: Светлана Дракул и Вера Ваш.
Светлана Дракул, професор

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
„Просути пиринач можеш покупити,
али изговорену реч не можеш вратити.”
народна пословица
Рад новинарске секције у протеклој школској години био је усмерен
ка праћењу школског и ваншколског живота, представљању семинара и
пројеката у којима су учествовали. ученици и професори.

Чланови новинарске секције са Радом Ђуричин
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Током летњег распуста чланови секције учествовали су у пројекту
Млади у граду који их је оспособио за писање и припрему текстова за
објављивање. У септембру, у свечаној сали, о учешћу у пројекту Млади лидери
у Америци говорили су Тијана Ристовић III-4, Борис Мајић и професорка
Бранка Јевтић. Разговори са професорима који су за време летњег распуста
боравили у Француској и Немачкој, како би се припремили за рад у
билингвалном одељењу, објављени су у новембарском броју „Гимназијалца“.
Искуства истраживања из лексикологије пренела је Јелисавета Новаковић III-4,
полазник семинара у Петници.
Уз менторски рад новинарке Дарије Ранковић покренута је емисија
Гимназијалке која је емитована суботом у 14 часова на Радио Патку од
децембра до марта. Емисију су уређивале и водиле Јелисавета Новаковић,
Милица Ракић, ученице III-4, Вера Крсмановић, Mарија Глишић, Милица
Обрадовић, Невена Пантелић, Маријана Јеремић, ученице III-5, Андријана
Ковачевић и Анђела Лабовић, ученице I-5.
Школски лист је и ове године био део богате смотре средњошколских
листова и часописа у јануару 2013. на Филолошком факултету у Београду.
Штампана су два броја „Гимназијалаца“, број 90 и 91. Главни уредници били
су Сара Ђурђевић II-3 и Никола Тодоровић III-6 у сарадњи са шрофесоркама
Миленом Милисављевић и Данијелом Голубовић. Технички припрему радиле
су Милица Машић III-5 и Бојана Прерадовић I-3. Фотографије су
обезбеђивали Емилија Станишић I-2 и Лазар Бранковић II-5.
Чланови новинарске секције посебно памте овогодишње сусрете и
разговоре са писцима Александром Гаталицом, Драганом Лакићевићем и
Јованом Радуловићем, са песникињама Радмилом Лазић, Мирјаном
Стефановић и Даницом Вукићевић, са глумцима Радом Ђуричин и Небојшом
Миловановићем, са драматургом Душаном Спасојевићем. Саговорник је био и
Џон Гиблин, аташе за културу америчке амбасаде у Београду. Забележили су
разговоре са финалистима Поетског конкурса „Десанка Максимовић“.
Пратили су предавање „Можемо ли учити да волимо“ професора Владете
Јеротића одржаном у препуној сали Центра за културу. Писали су о
представљању романа Боје и Барут Олгице Цице, о књизи Одлазак у сумрак
Бранка Пиргића. Архива новинарске секције обогаћена је књигом Ваљево иза
седам гора коју је младим новинаркама на промоцији, у градској библиотеци,
поклонио аутор Божин Јаневски.
Поводом Дана школе, у оквиру програма Знање главу чува,
припремљена је изложба Из архиве новинарске секције. Млади новинари
учествовали су и у програму представљања секције ученицима основних
школа, 22. априла, поводом Светског дана планете Земље.
Чланови секције објављивали су текстове на школском сајту као и на
сајту www.ugradu.info, помагали су у прикупљању материјала за књигу Призвуци
срца и небеса, коју је поводом двадесет година Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ приредио професор Јован Племић. Сарађивали су са школском и
градском библиотеком, посећивали позоришта у Београду и Новом Саду и
гледали представе: Главо луда, Зона Замфирова, Стаклена менажерија, Цигани
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лете у небо, Грк Зорба, Госпођица, Травијата. Праћене су све представе игране на
Абро фесту, представе Абрашевића и Медицинске школе. Представници секције
слушали су радио-драме „Злочин и казна“ у Економској школи. Настављена је
добра сарадња са свим секцијама Ваљевске гимназије.
Новинарска секција тежи неговању чистоте и лепоте српског језика,
развија интересовање за садржаје из језика, књижевности и савремене
културе. У младима негује сталну запитаност као и уверење да треба да пишу
о ономе што могу да докажу.
Милена Милисављевић, професор

ДРАМСКИ СТУДИО
„Улога уметника је да створи срце тамоо где га нема.”
Роланд
У школској 2012/13. години, Драмски студио Ваљевске гимназије је на
сцену поставио класично дело српског реализма, драматуршки обрађену
приповетку Лазе Лазаревића „Швабица“, допуњену мотивима из приповедака
„Све ће то народ позлатити“, „Ветар“, „Вертер“ и „Први пут с оцем на јутрење“.
С обзиром да српски реализам увек пружа могућност актуелног
приступа, било је задовољство откривати нове, дубље слојеве уметничке
прозе Лазе Лазаревића, као и одјек његових прича у савременој Србији,
поново распетој између сна о Европи и патријархалног Оријента. Покушали
смо да пронађемо одговоре на питања права на љубав, упркос ожиљцима које
васпитањем и менталитетом, загледани у прошлост, носимо!
Представа је премијерно изведена у новембру 2012. у Великој сали
Центра за културу као централни програм прославе Дана школе, а затим више
пута за ученике наше и других средњих школа.
Посебан изазов за чланове Драмског студија је, сваке године, наступ
на Позоришним сусретима гимназија Србије у Крагујевцу. Та дружења су
увек инспиративна, весела и обавезујућа. Ове године је селекција била
посебно ригорозна јер је било више од 30 пријављених представа, а на
Сусрете је, у такмичарски део, позвано 14. Наступили смо 24. 04. 2013.
У билтенима који се, већ традиционално, штампају после сваког дана
такмичења, после наше представе, остали су забележени утисци крагујевачке
публике, махом ученика крагујевачких гимназија: „Имам скромно мишљење
да је ово најбоља представа која се одиграла на Сусретима. Трајала је сат и 40
минута, а као да је трајала пола сата. Добри су глумци, много је лепа прича,
одлична сценографија, најбољи костими.“ Или: „Представа је јако чудна, али
ми се јако допала јер су спојили више одличних дела Лазе Лазаревића“. Ни
колеге нису штеделе речи хвале: „Јако нам се допало, деца су одушевљена.
Највећи утисак на нас је оставила последња сцена, али су сви делови сјајно
уклопљени. Све наше похвале!“
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Димитрије Илић, одан и предан раду Драмског студија већ четири
године, на Позоришним сусретима у Крагујевцу је добио 1. награду за
најбољу мушку главну улогу у представи. У образложењу жирија, између
осталог стоји да је Димитрије Илић својом креацијом лика Мише Маричића
обележио овогодишње Сусрете и “искрено изненадио и освежио својом
глумом и доказао да чистих талената још увек има!“
Адаптацију и режију представе потписује Мирослав Трифуновић
Ћиша. Сценографија, костим и музика су одабрани колективно.
Продуцент представе је Радиша Ковачевић, директор, а извршни
продуцент Вера Ваш, професор.

Сцена из представе „Швабица“
Улоге су изузетно одиграли ученици: Димитрије Илић, Иван Бобовац.
Катарина Краљевић, Марија Живић, Мирослав Младеновић, Лазар Марковић,
Сања Ђокић, Љубица Штрбац, Марко Станковић, Борис Мајић, Марко
Јеремић, Ђорђе Ђурашиновић, Огњен Лазаревић, Лука Милутиновић, Лара
Милановић, Нада Лукић, Исидора Јовичић, Немања Павловић, Јована Андрић,
Лука Ивановић, Урош Димитријевић, Јана Здравковић, Марија Арсић, Обрен
Радовановић и Димитрије Јовановић.
Посебну вредност нашој представи, уверљивост израза и снажан
доживљај, дало је учешће искусних глумаца АП „Абрашевић“, који су, свако на
посебан начин, део историје позоришног аматеризма Ваљевске гимназије.
Дугујемо велику захвалност Мири Вуковић, Божидару Милићу, Љубивоју Бубу
Марковићу, Бранку Антонићу и нашем колеги, Миливоју Мићку Милинковићу.
Техничку екипу за реализацију и извођење представе предводио је
Богдан Арсенић, а следили су га Алекса Јокић, Петар Јанковић и Милош
Поповић. И у овом делу смо имали несебичну помоћ искусних професионалаца
Весељка Белушевића, Аксентија Атића и Зорана Велимировића.
За костим и реквизиту су биле задужене ученице Ивана Вујић, Наташа
Перић и Наташа Плавша, уз незаменљиву помоћ Милице Радовић из ЦЗК.
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Шминку и фризуре је бравурозно радила Ана Пејдић.
Изузетан шарм, визуру и симболику, представи је дало идејно и
графичко решење плаката и програма чији је аутор наш сарадник и пријатељ
Душан Арсенић.
Посебну и искрену захвалност дугујемо Градском позоришту
„Абрашевић“, Центру за културу Ваљево и агенцији „Trust me” за несебичну
помоћ у опремању и извођењу представе!
Руководилац Драмског студија,
Вера Ваш, професор

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
„Шта су друго толике хиљаде књига
него учених људи прекрасне мисли.”
Доситеј
Охрабрени трећом наградом у претходној школској години Друштва
за српски језик и књижевност, Вукове задужбине, Министарства просвете и
науке Републике Србије и Филолошког факултета, чланови лингвистичке
секције дочекали су спремно 2012-2013. Нови млади нараштај, саткан од
наших првака, радо се придружио старим, искусним зналцима ове секције,
ученицима четвртог разреда филолошког одељења. У септембру је сачињен
план и програм који је у току године и реализован.
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
других школа. То искуство им је значило за израду тестова у оквиру редовне
наставе, а свакако ће им користити и касније за лични професионални развој.
Као и претходних година, и ове су чланови секције анализирали
писмене задатке својих другова. Међутим, велики изазов за све лингвисте
била је анкета којом су покушали да сагледају писменост свих профила
запослених у школи, од директора, преко професора, помоћног особља и
ученика Ваљевске гимназије.
Доста труда уложено је и у анализу језичких питања у вези са
обрађеним делима, па је тако настало неколико радова на корелацијској
основи језика и књижевности. Као и сваке године, тако је и ове ученицима
био посебно инспиративан Борхес.
Проучавањем етимологије имена лозе Обреновић остварена је
корелација између језика и историје, а обрађена је и тема Порекло имена
ученика четвртог разреда филолошког одељења.
Чланови секције учествовали су на свим нивоима такмичења из
српског језика и језичке културе.
Сарадња са Друштвом за српски језик и књижевност била је
плодотворна. Размена искустава, кроз семинаре и друге видове комуникације
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– 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.
Милена Петровић, професор

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У протеклој школској години 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 Музичкој школи. У реализацији језичке
приредбе која је већ традиционални симбол наше школе учествовали су ученици
I-4, III-7, IV-3, IV-7, а ученици Немања Живковић из III-4 и Тодоровић Никола из
III-6 су обогатили својим занимљивим песмама часопис „Полиглота“.
Чланови секције су били ангажовани и приликом превођења разних
текстова за Преводилачке свеске.

Учесници модне ревије са професоркама
Сарадња са Гете институтом наставила се и интензивирала у
протеклом периоду. У оквиру PASCH-пројекта добили смо две стипендије
које ће омогућити нашим ученицима да похађају летњи семинар у трајању од
двадесет дана у Немачкој, ради усавршавања језика али и дружења са
младима из целог света, који такође припадају овим партнерским школама.
Добитници стипендија су ученице: Маријана Jанковић I-4 за ниво А2 и
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Милица Николић II-4 за ниво Б1. Професори немачког језика један део своје
активности су усмерили ка припреми и реализацији испита Фит А1 и А2, 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.
У току године ученици су били ангажовани и у реализацији Еко
пројекта, чији је реализацију финансирао Гете институт. Круна њиховог рада
је била модна ревија која се одржала 14. маја у клубу „Гимназијалац“ и на
којој су ученици наше школе носили креације својих другарица, направљене
од папира, трака и старих новина. Модну ревију од рециклираног материјала
су осмислили ученици који желе да скрену пажњу младих на значај
рециклаже и других вредности које чувају животну средину. Још једном наши
ученици су показали своју креативност и маштовитост.
У оквиру датог пројекта 29. I 2013. у нашој школи је одржано и
предавање посвећено Дану образовања о заштити животне средине. О
проблемима са којима се суочавамо као и о решењима тих проблема,
говорили су ученици III-7 Лука Ђорђевић, Ана Мазић, и Марија Ђуровић,
Маријана Јанковић I-4, и Ирина Станишић I-2. Циљ предавања био је да се
подигне еколошка свест ученика.
Ученици секције за немачки језик узели су учешће и на
манифестацији „Дан отворених врата“, која је одржана 22. априла 2013.
Сађење садница и Модна радионица у језичком кабинету привукли су пажњу
будућих ученика наше школе.
Катарина Мирковић, професор

ДЕБАТНИ КЛУБ
„Срце и снага памети стварају говорника.”
Квинтилијан
Током ове школске године активности које су се реализовале у оквиру
Дебатног клуба Ваљевске гимназије имале су за циљ да код ученика развију и
негују критичко мишљење, аргументовану расправу, реторичке способности,
вештине и самопоуздање током јавног наступа. Поред јавних дебата ученици су
се на радионицама упознали са дебатним форматима, методама истраживачког
рада, принципима дискусије и конструктивне комуникације.
За Дан школе ученици су дебатовали на тему: „Брана Стубо Ровни је
еколошка бомба“. У дебати су учествовали: Матија Костић IV-2, Угљеша
Петровић IV-2, Панић Тијана I-1, Лука Ђорђевић III-7, Ђурђина Марић I–4 и
Дајана Младеновић I-4.
И ове године смо организовали дебату са родитељима на тему
васпитних стилова, или прецизније: „Ауторитарни стил васпитања развија
ефикасно дете“. Афирмативни тим су чинили: Милош Стефановић, родитељ,
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Угљеша Петровић IV-2 и Матија Костић IV-2. Негативни тим су чинилил:
Лука Ђорђевић III-7, Роса Мазић, родитељ и Ђурђина Марић I-4.
Дебатни клуб је значајно допринео и презентацији школских
активности у оквиру Дана отворених врата за ученике осмих разреда, као и у
оквиру активности за дан школе.
И ове школске године трудили смо се да дебату као наставни метод
укључимо и у редован наставни процес. Семинар „Дебата у настави“ у
децембру месецу похађали су 23 професора и на тај начин повећали
могућности за примену дебате у наставном процесу. Семинар су водиле
Бранка Јосимов и Гордана Аврамовић. Поред наставе логике, филозофије,
грађанског васпитања, где је то већ стална пракса, дебата се сада примењује и
у настави већине друштвених предмета.
Гордана Аврамовић, психолог
Мирослава Пантовић, професор филозофије

СЕКЦИЈА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
„Здрав разум је најбоље могуће распоређена ствар међу људима.”
Рене Декарт
Ове школске године ученици четвртог разреда Ваљевске гимназије су
учествовали у раду филозофске секције. У току рада, за округлим столом се
расправљало о савременим проблемима идеологијa (фашизма, социјализма,
либерализма), политике, грађанског друштва, хуманизма, пацифизма и
патриотизма. Ове теме представљају развој проблематике филозофије
политике античког и модерног доба. Зато су ученици своја излагања
поткрепљивали знањима учења Платона, Аристотела, Мора, Монтескјеа,
Волтера, Русоа, али и савремених филозофа, Расела, Попера и Сартра.
У другом полугодишту, чланови секције су расправљали о
проблемима савремене етике, примењене етике, биоинжењеринга и генетских
истраживања. Рад ученика је усмераван филозофским истраживања и
сазнањима у другој половини 20. века.
Ромина Николић, професор

ПРАВНА СЕКЦИЈА
Током школске 2012/13. године, правна секција је радила у више
група, окупљајући ученике свих разреда четврте године. Ученици који су
били заинтересовани за правосудни систем у нашој земљи, имали су прилику
да током целе школске године посећују суђења у Основном суду у Ваљеву.
Ученицима је омогућено да присуствују свим судским поступцима, а
нарочито истражном поступку у суђењима у кривичном поступку. Тиме је
ученицима пружена прилика да преиспитају своја професионална
опредељења.
Биљана Домановић, професор
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ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
Секција је у току ове школске године реализовала више активности.
Учествовали смо у обележавању Дана планете Земље и програма за Дан
отворених врата. У току године смо организовали више излета у природу.

Чланови географске секције
У јуну месецу је изашао часопис „Занимљива географија“ чији су
уредници професори Лазар Ненадовић и Бојана Којић. Текстове су
припремили и часопис технички уредили чланови секције.
Бојана Којић, професор

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
И ове године 2012/13. ликовна секција је значајно доприносила
културној и креативној атмосфери школе. Поред практичног рада у областима
ликовне културе и коришћења различитих техника, медија и материјала,
чланови секције су се бавили анализом стилова епоха и уметника и њиховом
употребом у сопственој пракси. Експериментисало се.
Чланови секције су истраживали и однос религије у уметности, науке
и уметности, музике и уметности.
Такође смо наставили да гледамо најбоље филмове: „Небо над
Берлином” Вима Вендерса, „Препарирање” Ђ. Фајфија.
У секцији су се истицали: Христина, Милица, Немања, Ана, Марко,
ученици трећег разреда, као и десетак ученика првог разреда.
мр Миломир Романовић, професор
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СЕКЦИЈА ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
„Музику сматрам кореном свих осталих уметности.”
Клајст
Овогодишњу приредбу „Распевана гимназија“, с правом можемо
сврстати у ред професионалних поп-рок концерата. Ученици Ваљевске
гимназије су још једном показали свој таленат и креативност у пуном сјају.
Публика је имала прилику да ужива у широкој лепези музичких стилова, као и
добро осмишљеном програму.
Новитети као што су група „Гимназијски славуји“, коју чине мушки
чланови хора Ваљевске гимназије, „прошетали“ су публику кроз највеће поп
хитове осамдесетих, што је изазвало овације и подигло целу салу на ноге.
Поред сјајних солиста, музичара и водитеља, право музичко освежење
је био наступ хора Ваљевске гимназије, који је први пут уз пратњу бенда, извео
класичну композицију „O, Fortuna“ Карла Орфа, у рок обради, као и светски хит
„Wе are the champions“ групе Queen, што је представило праву иновацију и
подигло читаву манифестацију на један виши музички ниво.

Хор на завршној свечаности
Хор Ваљевске гимназије је активан учесник свих школских догађаја:
Дан школе, Светосавска академија, прослава Савиндана и завршна свечаност
доделе диплома и награда матурантима.
Јелена Ковачевић, професор

78

ФОТО-СЕКЦИЈА
Полазници фото-секције Ваљевске гимназије су били у прилици да
похађају и активно учествују у три вида програмских активности. Током ове
школске године наставило се са изучавањем теорије фотографије у областима
историје фотографије и фотографска средства, као и са радоница манипулације
алатима програма за обраду слика. Предавања о употреби фотографских
постулата и процеса дигитализације слике у сфери дизајна штампаних медија
одржао је Борис Јовановић, Студент Академије Метрополитан и некадашњи
члан фото секције Ваљевске гимназије.

Отварање изложбе за Савиндан
Полазници секције су се представили јавности радовима публикованим
на школским изложбама: Лица, Естетика Крајолика и Интимна жижа, као и
фотографијама илустрованим у школским публикацијама. За предан рад,
континуелно залагање и учешће на такмичењима похваљују се ученици:
Милица Танасковић III-3, Сара Ђурђевић II-3, Ана Табаковић II-5, Јована
Јанковић II-5, Лазар Бранковић II-5, Милица Обрадовић I-2, Маријана Јанковић
I-4, Виолета Вујуић I-6, Јана Здравковић I-6 и Софија Симић I-6.
Рад фото-секције је, и у овој школској години, обележен интензивном
сарадњом са научним институцијама за неговање културе и науке: Фото-кино
клуб, Ваљево; Модерна галерија, Ваљево; Истраживачка станица Петница.
Посебно смо поносни на вршњачки сарадњу са ученицима средњих стручних
школа у Ваљеву, од којих посебно истичемо Стефана Стевића, ученика
четвртог разреда Медицинске школе. Фото-студио Поповић несебично је
подржао технички део свих изведених пројеката и својим ресурсима охрабрио
стваралаштво младих аутора.
Наташа Кристић, професор
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ЕКСКУРЗИЈЕ
„Путовање кроз земље, кроз уметничка дела и кроз прошлост тих земаља
само је претекст за једно песничко стварање.“
Марко Ристић

III РАЗРЕД
Eкскурзија ученика III разреда реализована је у периоду од 9-15. IX 2012.
године на релацији Ваљево – Будимпешта – Братислава – Праг – Беч – Ваљево, у
организацији туристичке агенције „Ласта”. На седмодневни пут кренуло је 136
ученика, шест разредних старешина, лекар, водичи и представник агенције.
Из Ваљева смо кренули у пет сати. На гранични прелаз Хоргош стигли
смо око десет сати и задржали се скоро три сата. На жалост свих учесника
екскурзије једна наша ученица враћена је са за Ваљево због проблема са пасошем.
У поподневним сатима имали смо панорамско разгледање Будимпеште а затим са
локалним водичима обишли Трг Хероја, попели са на брдо Гелерт и уживали у
лепом времену и погледу на Будимску тврђаву, рибарску кулу, цркву Матијаша
Корвина и прелепу панораму Пеште. Слободно време искористили смо у Ваци
улици. Вечеру и ноћење смо имали у хотелу „Вентура”.

У Шенбруну
Другог дана обишли смо предивни Мађарски парламент, а потом и
градић Сент Андреју, седиште српске културе и трaдиције у Мађарској. Уз
одличне локалне водиче видели смо кућу Јакова Игњатовића, кућу Вука
Караџића, затим Пожаревачку и Београдску цркву. У повратку смо обишли
Цитаделу и уживали у још једном погледу на Будимпешту. Поподне смо имали
слободно у центру града. Вече је било резрвисано за вожњу бродом по Дунаву.
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Трећег дана кренули смо за Праг. На пола пута смо правили паузу и у
пратњи локалних водича обишли Братиславу. Сликали смо се и дивили
погледу на Дунав са градске тврђаве, затим у центру града видели националну
оперу, градску већницу, главни трг, чули причу о Ћамилу и пробали неке од
Словачких специјалитета. Наставак путовања протекао је по плану и у
престоницу Чешке стигли смо око осам сати увече. Лоше време спречило нас
је да одемо у вечерњу шетњи Прагом.
Четвртог дана је предвиђено разгледање Прага. Подељени у три
групе пешачку туру смо започели од Прашког дворца на Храдчанима. Заједно
са локалним водичима обишли смо: катедралу Светог Вита са капелом Светог
Вацлава и гробницама Чешких краљева, стару краљевску палату, базилику
Светог Ђорђа, Златну улицу сачуваног изгледа из XVI века. Разгледање смо
наставили уским Прашким улицама све до Карловог моста и пешачке зоне,
затим смо видели Карлов споменик, обилазак смо завршили на Староградском
тргу са чувеним астрономским сатом. Слободно време највише смо провели
на Вацлавском тргу. Са укусом љутих кобасица напустили смо Праг и
кренули за Беч.
Петог дана ујутру смо кренули ка Бечу. Због велике гужве и
непрегледних колона на аутопуту, у престоницу Хабзбуршке монархије
стигли смо са малим закашњењем. Панорамско разгледање започели смо са
локалним водичима на Шведен плацу. Вожњом једним од прстенова око
самог центра града видели смо: Парламент, Оперу, Бург театар, обишли
Радецки плац, дивили се тргу Марије Терезије на коме смо кренули у пешачко
разгледање центра Беча. Почели смо од Природњачког и Музеја лепих
уметности, затим на Хелден плацу обишли дворац Хофбург, улицама Колмарк
и Грабен дошли до Штефан плаца. Након слободног времена у пешачкој зони
сви заједно отишли смо на вечеру у ресторан у центру града, а потом се
сместили у одлични хотел „Пирамида”.
Наредног дана уживали смо у разгледању дворца Шенбрун, летње
резиденције династије Хабзбург, обишли смо унутрашњост дворца и шетали
парком који га окружује. Слободно поподне мањи број нас је искористио за
факултативни обилазак Природњачког музеја, за који предлажемо да уђе у обавезан
део екскурзије. Вече смо, на одушевљење свих, провели у забавном парку Пратер.
Преподне последњег дана екскурзије провели смо у тржном центру
„SCS”. Из Беча смо кренули око један сат поподне, а у Ваљево стигли око поноћи.
Екскурзија је протекла без иједног проблема, програм је реализован у
потпуности, докторка скоро да и нија имала посла, ђаци су били сјајни што говоре
и похвале које су добили и у хотелима у којима смо боравили и од водича у сва
четири града. Смештај и храна су били од задовољавајућих до одличних,
аутобуси удобни. Пратиоци групе у сваком тренутку на услузи, опуштени,
расположени, што се позитивно одражавало на све учеснике екскурзије. На крају
сви задовољни можемо рећи да смо се одлично провели на екскурзији.
Вођа пута Предраг Јевтић, професор
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IV РАЗРЕД
Матурска екскурзија реализована је у периоду од 17. до 23. септембра
2012. године на релацији Ваљево – Сан Ђулијано терме – Фиренца – Рим – Болоња
– Лидо ди Језоло – Венеција – Ваљево у организацији туристичке агенције
„Национал“ из Ваљева. На седмодневни пут кренуло је 165 ученика, седам
разредних старешина, директор школе, лекар, три водича и представник агенције.
Колона од три аутобуса упутила се из Ваљева 17. септембра око пет
сати ка свом првом одредишту, Сан Ђулијано термама. То је свакако значило
и продужетак ионако дугог путовања, па смо кроз Хрватску и Словенију
правили неопходне паузе за одмор и уз уобичајена задржавања на граници
стигли смо у хотел Грандука, у касним вечерњим сатима. Пошто раније није
било тачно припремљеног распореда по собама, након вечере дошло је до
непотребног задржавања на рецепцији хотела. Већ тада смо могли да се
уверимо у непрофесионализам два од три водича који су нам додељени.
Сутрадан, после доручка крећемо ка Фиренци и после неколико сати
вожње стижемо у најлепши град Тоскане, престоницу ренесансе. Управо у
граду Дантеа, Бокача, Да Винчија, Микеланђела, Донатела, Рафаела доживимо
и схватимо уметност разгледајући и дивећи се катедрали Санта Марија де ла
Фиори, цркви Санта Марија Новеле, Крстионици са Вратима раја, Палати
Векио, Ђотовом звонику, галерији Уфици, Старом мосту, капели Медичи.
После слободног времена које смо искористили за ручак и шетњу, пуни
утисака напуштамо Фиренцу и крећемо ка Риму. Док два аутобуса стижу
истовремено у хотел „Palacavicchi“, који се налази код римског аеродрома
„Ciampino“, трећи аутобус због несналажљивости водича, а само захваљујући
професионализму возача, ипак стиже на одредиште са више од сат времена
закашњења. Тако нешто догодило се и сутрадан при доласку у Рим. После
вечере на рецепцији већ позната слика, један водич је успешно сместио два
одељења, остала два водича поново у проблему, неорганизовани и
неприпремљени смештају нас много касније.
Трећи дан екскурзије предвиђен је за панорамско разгледање Рима у
пратњи водича. Уживали смо у лепотама „вечног града“ дивећи се цркви Св.
Петра у ланцима, Колосеуму, Римском форуму, Палатину, Тргу „Венеција“,
Капитолу, Пантеону, Тргу Наваро, Фонтани ди Треви и Шпанском тргу. Чак
ни изненадни пљусак у поподневним сатима није успео да умањи дивљење и
утиске које смо стекли обилазећи „град седам брежуљака“, вечни Рим. После
вечере у хотелу сабирамо утиске, јер у обилазак идемо одвојено, по распореду
одељења из аутобуса са већ додељеним водичима.
Четврти дан матурске екскурзије, а други дан нашег боравка у Риму
био је посвећен обиласку Ватикана, најмање независне државе на свету,
седишту Римокатоличке црве. Уживали смо у лепоти, раскоши и ризници
уметности ватиканских музеја, оригиналности Сикстинске капеле, Базилике Св.
Петра, фонтана, и прелепог трга са колонадама и обелиском. Ватикан смо
обилазили уз помоћ локалних водича, потпуно различитих у представљању
свега што смо видели, од сасвим неозбиљних, необичних до оних који су својом
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презентацијом задивили наше ученике и професоре. Слободно поподне смо
искористили за шетњу и куповину у главној трговачкој улици у центру Рима.
Петог дана екскурзије после доручка напуштамо Рим и крећемо
према Болоњи. У првом и најстаријем универзитетском граду у Европи и
средњовековном центру културе и уметности посетили смо Трг Мађоре, Трг
Нептуна, Риколи улицу, Торањ Асинели и Торањ Гарисенда. Све што нам је
речено о овом лепом и значајном граду саопштено нам је у аутобусу, док смо
му прилазили. Сами смо разгледали све знаменитости, у веома кратком
времену које нам је дато за посету Болоњи, а с обзиром на значај и лепоту
коју овај град пружа сматрамо да је требало више времена посветити његовом
обиласку. У вечерњим сатима стигли смо у Лидо ди Језоло где ћемо провести
последње две ноћи у Италији. Смештени смо у два хотела који се налазе један
крај другог, али различити у својим захтевима и условима. После вечере
већина ученика се одлучила за одлазак у дискотеку у којој су се забављали до
један сат после поноћи, док је мањи број остао у хотелима са два професора.
Шестог дана посетили смо Венецију. Најпре смо аутобусима стигли
до луке Пунта Сабиони, а затим бродом до Венеције. Овај по свему
јединствени град на води, употпунио је лепе утиске матурске екскурзије које
носимо из Италије. Уживали смо у богатој и оригиналној архитектури
Дуждеве палате, цркви Санта Марија дела Салуте, мосту Риалто, Мосту
уздисаја, Тамници, Тргу и цркви Светог Марка, каналу Гранде. Овај град смо
изабрали и за прављење генерацијске фотографије испред цркве Санта Марија
дела Салуте. После организованог обиласка слободно време смо искористили
за шетњу, разгледање и куповину.
Последње вече своје матурске екскурзије ученици су провели у
дружењу у Лиду ди Језолу, где су остали до поноћи. Седмог дана напуштамо
Лидо ди Језоло и уз краће паузе кроз Словенију и Хрватску у Ваљево смо
стигли у један сат после поноћи. Екскурзија је реализована према програму,
циљеви екскурзије су испуњени упркос многим недостацима које су је
пратиле од самог почетка у њеној организацији. Томе су најпре допринели
водичи који нису били усаглашени ни организовани, па је само један од њих
свој посао обављао како треба, а друго двоје су у својој нестручности и
несналажењу успели у томе да се на моменте осећамо као да смо били на
различитим екскурзијама. Представник агенције на многе захтеве, до којих је
морало доћи у току не тако добро организованог путовања, није могао да
изађе у сусрет. Сарадња са лекаром одлична, иако на срећу није било потребе
ни за каквом интервенцијом.
Осим неколико ученика који су се, додуше само у пар наврата,
понашали непримерено, сви остали су били беспрекорни. То је, у великој
мери, резултат даноноћног рада разредних старешина, који су веома савесно и
одговорно обавили свој, ни мало лак задатак.
Вођа пута Радиша Ковачевић, директор
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
Трепери време и зрне речи...
Трепери време и зрне речи о снази света - језику љубави који
несебичношћу и добротом ствара вредности које трају годинама без обзира на
име, облик, боју... речи о богатству разумевања које вођено ширином и
ведрином слободног људског духа, полако али сигурно, доводи до човека.
Човека који, времена и просторе... мисли и истине... себе и друге побеђује
радом, љубављу и праштањем. Отуда покушај да се устрептало исповеде речи
које су обојиле културну делатност ове школске године.
А... aзбука... авангарда... агапе - магично светило да се aкадемски,
аналитички, сагледају „све жеђи овог света, сва неспокојства и све жудње“.
Б... будућност... баштина... благост... брижност да „нога не заблуди, а
душа не залута“.
В... врлина... вредност... воља... вера прадедовска у „звездано небо
над нама и моралне законе у нама“.
Г... говор... горостас... град... гимназија и гимназијски гроздови
генерација који будни сањају и знањем побеђују, светкују врлину,
непресушном умном енергијом граде и поетизују свет.
Д... дар... дело... доброта... домовина... духовност - човеково
јединствено исходиште и уточиште које даје смисао животу и бокори
великодушје.
Ђ... ђак... ђурђевак... Ђурђевдан... ђерђеф, а кроз ситан вез на
ђерђефу свитка „Лепота је у свему и у свему ја је тражим“.
Е... еволуција... епопеја... етика... ентузијазмом и еланом „видети све,
бити свестан најбољег и најгорег, свих ствари а волети и не заборавити“.
Ж... жар... жеља... живот... жубор биљурне истине „наднесеш ли се
искрено можеш да се рукујеш са звездама, са сунцем“.
З... завет... звоно... зограф... зов знања јер „нико на свету није јачи од
човека који зна“.
И... име... искреност... искуство... истина да „Нема лепшег задатка него
што је: омогућити некоме развитак, помоћи човеку у његовој тежњи за успоном“.
Ј... јакост... јединство... јемство... јасна јуначка јавка „бити кадар... на
страшном мјесту постојати, не бојати се никога до Бога“.
К... кључ... књига... колевка... колективна катарза јер „Култура
уистину значи радост: радост у изналажењу, радост у стварању, радост у
надметању, радост у зидању нових форми живота.“
Л... лепота... лауреат... лирика... лучоношна лековитост мисли
„Лепота ће спасити свет“.
Љ... љубав, људскост, љупкост... љубопитљивост јер „што око не
виде и ухо не чу у срце човеку не дође“.
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М... мир... младост... мудрост... милоугодна мисао „Музика изражава
оно што није могуће рећи, а о чему је немогуће ћутати“.
Н... нада... народ... наука... непрестано надметање у којем „Од света
ти припада само онолико колико погледом можеш обухватити, у срцу понети,
душом загрејати, умом разумети“.
Њ... њежност... њихалица... њива плодоносна, а ми „сви смо семе и
потомство вечности“.
О... одлучност... одважност... оптимизам... осмехнуто сећање на
тајанствени и благомилни осмејак мајке и светитеља – осмејак што изражава
нормалност, здравље, мудрост, милост и вечност. „Смех и плач су пролазни,
осмех је трајан.“
П... племенитост... понос... поштење... полетно предање да „Као што
се свећа од свеће пали тако и добро дело од доброг дела настаје“.
Р... рад... ред... род... радосно разумевање истине „Планину ће
померити само онај који је у почетку помицао каменчиће“.
С... светлост... снага... срећа... светковање сазнања да „највредније је
оно сунце које ми једни другима дајемо“.
Т... тежња... топлина... традиција... трептајна тековина „Душа је
место светле радости у нама, мајушна расцветала рана која нас чини
осетљивима, повредивима - људима“.
Ћ... ћивот... ћилим... ћирилица... ћилибарско памћење „Гроздови
звезда луче светлост и заводе путнике одевене у дрхтаве огртаче даљина, наде
и чежње за завичајним трешњама“.
У... убеђење... уважавање... уметност... умереност учења да
„Светлозарне искре речи рађају се и зру у присоју срца“.
Ф... филантропија... филигран... фреска... фузија фаустовске фразе
„Што сја, за трен се родило; што вреди ни пред далеким потомством не бледи“.
Х... хармонија... хероизам... хуманост... хтење да „Онај ко хоће да
светли другим људима, мора и сам бити светлост“.
Ц... целовитост... цењеност... циљ... цивилизацијска спознаја „Човек
не може да бира време у којем ће се родити, ни где ће се родити, нити прилике
и околности у којима ће живети. То не зависи од нас. Али, оно што зависи од
нас и што се очекује од нас, јесте да – будемо људи, увек и свуда“.
Ч... част... чврстина... чистота... чарност читања јер „ Књига је
неопходна и лековита, прозни знак поред пута, светионик који нам говори да
– наде има.“
Џ... џез... џентлмен... џиновски џак-мудросни „Добри људи носе
своје злато, не у џепу него, у срцу. Њихово унутрашње сунце целог њиховог
живота обасјава и позлаћује све чега се дотакне њихова рука и њихова мисао“.
Ш... шармантност... шароликост... широкогрудост... шапат школе
ширине „Пази на своје мисли. Ако је извор чист и вода ће бити чиста. Ако су
ти мисли чисте и светле, све што радиш биће благословено“.
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Трепери време и зрне речи о Ваљевској гимназији, о олтарском сјају
ведрине рада и златних амајлија искуства; мудрости учења и креативног
узнесења; знања и умења; поштовања и љубави - зрни човечност која је „зид
према злу, мост и рука према човеку“.
Светлана Дракул, професор

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
„Око - Ваљева”
Ове школске године, у септембру 2012. ликовна колонија Гимназије,
сада, под називом „Око – Ва“, окупила је десет уметника, различитих
генерација. Колонија се одвијала у просторијама Гимназије, што је дало
посебан урбани печат радовима.

Изложба Колоније у скраћеном облику (због простора гимназије)
одржана је у новембру месецу у галерији „Силос”. У каталогу изложбе
докторант историје уметности Марка Томић Ђурић је написала:
„Искуство непосредног окружења обележило је уметничке процесе
током ликовне колоније, одржане у Ваљеву септембра 2012. Избором радова,
обједињених под називом „Око Ваљева”, ставља се на увид пресек и сажети
преглед овогодишњег учинка колоније.
На изложби учествују: Миломир Романовић, Јосиф Видојковић, Јован
Пантић, Катарина Маринковић, Братислав Стевановић, Милица Вергот,
Наталија и Никола Романовић, Младен Јанковић, Лука Трипковић, Драган
Марић, Тамара Пантић.
Идеја изложбе усмерена је ка преиспитивању и редефинисању
ваљевске ликовне сцене... у процесу формирања јавне градске колекције...”
мр Миломир Романовић, професор
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
„Врлина не остаје на речима, него тражи дела.”
латинска изрека
Традиционални напор школе да негује и афирмише младе, њихову
даровитост, у школи и ван школе стечена знања и умења, забележи се и
делимично документујe и чува од заборава у бројним школским листовима,
часописима и монографијама.
Колектив Ваљевске гимназије подржава и у границама својих
могућности помаже све разноврсније форме културно-уметничког,
књижевног, стручног и научног стваралаштва својих ученика и његовог
бележења и чувања од заборава у виду штампаног сведочанства.
Почетком септембра објављен је План рада школе за школску
2012/2013. годину. Овим службеним документом утврђују се просторни,
материјални и кадровски услови рада школе, планира организација образовноваспитног рада, као и друге активности од значаја за живот и рад школе.
Уредник Плана рада школе је Радиша Ковачевић, директор.
Гимназијалац, лист ученика Ваљевске гимназије. Oкупља ученике са
даром за новинарски и литерарни рад. Доноси актуелне информације из
живота школе, објављује резултате рада секција, прилоге из литерарног и
културно уметничког стваралаштва младих. Излази од 1973. године са
променљивом динамиком да би се усталио на два, три броја годишње. Ове
школске године изашао је у новембру 90. број, а у припреми је и нови 91. број
чије је излажење најављено до краја јуна 2013. године.
Коректуром се бавила Лингвистичка секција и професор Данијела
Голубовић, фотографије припремили: Миливоје Милинковић, медијатекар,
фото секција и Емилија Станишић I-2. Технички уредник Милица Машић III-5.
Јунски број је у припреми и излази до 28.VI 2013. године. Одговорни
уредник је Милена Милисављевић, професор а редакцију чине чланови
новинарске и литерарне секције.
Алманах литерарне секције „Десанка Максимовић“, најстарије је
периодично издање ученика Ваљевске гимназије. Први број изашао је 1970.
године. Од тада непрекидно излази једном годишње. До 1992. године излазио
је поводом обележавања Дана школе, а од 1992. године у току „Десанкиних
песничких дана“ који се одржавају половином маја месеца у Ваљеву и
Бранковини. Од 1993. године литерарна секција Ваљевске гимназије ради под
именом велике песникиње и најпознатије ученице Ваљевске гимназије
Десанке Максимовић. Овогодишњи Алманах је у припреми и треба да изађе
крајем јуна 2013. Садржи одабране поетске, прозне и есејистичке радове
ученика настале током годишњег рада секције. Одговорни уредник Алманаха
је Круна Гајић, професор. Ликовне прилоге припрема ликовна секција.
Преводилачке свеске, афирмишу стечена знања из страних језика
кроз преводилачки рад ученика остварен у редовној настави и ваннаставним
активностима. Излази од 1988. године. Часопис уређују професори страних
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језика и даровити ученици. Објављују се преводи оригиналних радова са
језика који се уче у школи (енглески, немачки, француски, руски, шпански,
латински) на српски језик. Ове школске године објављен је 37. број.
Одговорни уредник броја Слађана Маријанац, технички уредник Александра
Јевтић, професор. Насловну страну је припремио Момчило Гајић IV-1.
Часопис излази једном годишње.
Полиглота је лист ученика Ваљевске гимназије на страним језицима.
Овогодишњи, априлски, четврти број, садржи оригиналне радове ученика на
страним језицима који се уче у школи: енглеском, француском, немачком и
руском. Главни и технички уредници су Анита Новосел и Александар
Саботковски, професори. Сарадници су ученици филолошких одељења и
професори страних језика. Лист излази једном годишње.
Физика и техника, часопис за физику и мултидисциплинарну
повезаност физике са осталим природним, математичким и техничким наукама
и филозофијом. Излази од 1978. године кao први специјализовани
средњошколски лист настао на тлу бивше СФРЈ. Један је од ретких школских
листова који је ушао у светску баштину знања. Од комисије за стандардизацију
серијских публикација уврштен је у светски систем информација и додељен му
је ИССН (YU ISSN 0353-1821). Овогодишњи, 42. број изашао је у фебруару
2013. године. У броју су заступљени радови о многим феноменима из области
физике чији су аутори - приређивачи, углавном ученици и бивши ученици
школе. Главни и одговорни уредник броја је Предраг Стојаковић, професор.
Консултанти редакције су професори и асистенти Физичког факултета
Универзитета у Београду и Крагујевцу. Редакцију броја су чинили професори:
Оливера Црнобрња, Миладин Вељовић, Предраг Стефановић и Никола Божић,
бивши ученик и ученици: Матија Костић IV-2, Теодора Смолчић I-1, Дамњан
Милић I-1 и Тијана Панић I-1.
Млади математичар излази од 1979. године као лист школског
друштва младих математичара „Михаило Петровић Алас“. Редовно излазио
до 1996. године. Од 1996. неколико бројева припремљено и снимљено на
дискете, али није штампано. Од 2003/04. школске године поново је почео са
редовним излажењем, па се у континуитету објављује по један број годишње.
Овогодишњи број је у припреми.
Занимљива географија је лист географске секције основан са циљем
да издвоји и прикаже далеке и обичном човеку недоступне занимљивости у
природи и друштву и захваљујући савременим технологијама их учини
доступним читаоцу. Први број објављен је априла 2007. године. Овогодишњи
7. број је у припреми и треба да изађе у првој половини јуна 2013. Главни и
одговорни уредник је Лазар Ненадовић, професор. Помоћник главног и
одговорног уредника Бојана Којић, професор, технички уредник Момчило
Гајић IV-1. 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.
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Поред наведених листова и часописа, школа, повремено или у
континуитету, објављује и посебне публикације у едицијама као што су:
„Десанкина библиотека“ „Изворац“, „Подстицаји“, „Професори Ваљевске
гимназије“ и „Споменице Ваљевске гимназије“, и пригодне публикације као
што су каталози ликовних изложби, позоришних представа, плакати и сл.
У едицији Десанкина библиотека објављена је двадесета песничка
збирка прошлогодишњег победника поетског конкурса „Десанка
Максимовић“, Дарка Перића, ученика Смедеревске гимназије. Збирка, Под
називом „Ноћ коју нико не уме да поткупи“ је објављенa у сарадњи са СКЗ, а
уређивачки одбор едиције чинили су Светлана Дракул, професор Ваљевске
гимназије, Петар Пајић, књижевник и Андреј Јелић Мариоков, књижевник.
Уредник збирке је Драган Лакићевић, књижевник.
У оквиру обележавања 20 година Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ објављена је књига под називом „Призвуци срца и небеса“ коју
је припремио Јован Племић. Књига настоји да документовано прикаже и
повеже протеклих 20 поетских конкурса који се организују у част наше
највеће песникиње. Саставни делови књиге су и текстови: Песник-Епоха
Драгана Лакићевића, књижевника и уредника СКЗ и Како је настао поетски
конкурс „Десанка Максимовић“, Војислава Андрића, професора и бившег
директора Ваљевске гимназије. Уредници су Вера Ваш и Драган Лакићевић.
Књига је објављена у издању Ваљевске гимназије и СКЗ.
У едицији Изворац објављено је укупно шест књига. У едицији
Подстицаји објављене су две књиге. У едицији Професори Ваљевске
гимназије, објављене су до сада четири књиге. У едицији „Споменице
Ваљевске гимназије“ објављене су укупно две књиге. Ове школеске године
није било објављених књига у наведеним едицијама.
Извештај о раду Ваљевске гимназије, најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Први познати Извештај штампан је 1895. године. Прекиди
у штампању настајали су услед ратних страдања и послератног опоравка. У
континуитету Извештаји о раду школе штампају се од школске 1964/65.
године. Овогодишњи Извештај обухватио је најважније садржаје из живота и
рада школе током школске 20012/2013. године. Главни уредник Слађана
Маријанац, професор. Одговорни уредник је Радиша Ковачевић, професор,
директор школе. Сарадници у изради Извештаја су професори школе.
Да школска издања удовоље високим стандардима издавачке
делатности бринуо је Душан Арсенић, архитекта, као и чланови компјутерске
секције и њихови професори. Одговорност у име издавача носио је Радиша
Ковачевић, директор.
Школа је као издавач укључена у светски систем издавача. Национална
ИСБН агенција јој је доделила матичну ознаку за монографске публикације 8685419-. чиме је уврштена у регистар Централне базе издавача у Берлину.
Јован Племић, професор
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САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
„Једина награда врлине, јесте сама врлина;
једини начин да имаш пријатеља, јесте бити пријатељем.”
Емерсон

ПОСЕТА СУБОТИЦИ
Почетком октобра, поводом дана школе Гимназије „Светозар
Марковић“ из Суботице, одбојкашка екипа наше школе, три ученице
бодипејнтинг екипе са професорима: Снежаном Ђурђевић, Бојаном Којић и
Ненадом Будимировићем, посетили су ову школу. Годинама негована сарадња
настављена је и ове године.

Испред суботичке Гимназије
Овим поводом, ђаци наше школе су одиграли традиционалну
одбојашку утакмицу са домаћинима, на којој је дух дружења и пријатељства
важнији од победе, а бодипејнтинг екипа је показала своју креативност и
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разменила искуства са суботичким другарима. Оргиналним концертом у 5 до 12
домаћини су нас обрадовали класичним извођењима, али и музиком
традиционалног тамбурашког оркестра. Домаћини су као и увек били
гостољубиви, а ученици су се дружили са својим вршњацима, размењивали
сазнања, стицали нова искуства и стекли нове пријатеље. У Ваљево смо се
вратили пуни позитивних утисака унапред се радујући новом сусрету.
Бојана Којић, професор

У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Будући да наша школа годинама уназад има добру сарадњу са
Карловачком гимназијом, ове године смо успели да, осим традиционалне
посете овој школи, разменимо и искуства у вези са увођењем двојезичне
наставе. Колеге из Карловачке гимназије су током школске 2012/13. започели
пројекат двојезичне наставе, који се у нашој школи очекује од септембра
2013. године. Разговарали смо са колегама који су већ држали наставу на
немачком, односно француском језику и који су нам пренели своје искуства.
Током ове посете смо имали прилику да упознамо Еву Грунд, лектора
немачког језика у Карловачкој гимназији и германисту по професији, од које
можемо добити велику подршку у овом пројекту, као и Бориса Менрата,
главног координатора за пројекат двојезичне наставе у Југоисточној Европи.
Пуни прелепих утисака након одржане представе и пројекције анимираног
филма „Косовски бој“, који је заједно са ђацима из Карловаца и Санкт-Петербурга
припремио студио „Чајка“ из Вороњежа, напустили смо Карловце. Дух и енергија
Карловаца, карловачких професора и ђака нам могу дати подстрек да и ми
покажемо креативност и особеност које наша школа неоспорно има.
У посети Карловцима су били директор Радиша Ковачевић и
професорке Милена Милисављевић, Слађана Маријанац и Ивана Веселиновић.
Ивана Веселиновић, професор

Наталија Крајиновић III-5
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РАД ШКОЛСКИХ ОРГАНА И ТЕЛА
ШКОЛСКИ ОДБОР
У школској 2012/2013. години Школски одбор, као орган управљања
школом, одржао је једанаест седница на којима је разматрао питања из своје
надлежности утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и
Статутом школе.
Од бројних питања која су разматрана на седницама Школског
одбора издвајамо најважнија: разматрање и усвајање Извештаја о раду
Ваљевске гимназије за школску 2012/13. годину; разматрање и усвајање
Плана рада Ваљевске гимназије за школску 2012/13. годину; разматрање и
усвајање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање
Извештаја о утрошку средстава Ђачког динара за школску 2012/13. годину;
верификација мандата нових чланова Школског одбора; доношење Одлуке о
давању у закуп школског простора за ваннаставне активности; разматрање и
усвајање Правилника о роковима и начину полагања испита ученика,
разматрање и усвајање Пословника о раду одељенских већа; донео одлуку о
оснивању ученичке задруге; разматрање и усвајање Финансијског плана
Ваљевске гимназије за 2013. годину; разматрање и усвајање Пословника о
раду Школског одбора; усвајање одлуке о извршеном попису основних
средстава, ситног инвентара и залиха; разматрање и усвајање Правилника о
правима, обавезама и одговорности ученика, усвајање Извештаја о
материјално-финансијском пословању Ваљевске гимназије у 2012. години;
доношење одлуке о увођењу новог наставног програма за ученике 7. и 8.
разреда основног образовања и васпитања обдарених за математику;
разматрање иницијативе за постављање спомен плоче настрадалим
гимназијалцима у II светском рату.
Решењем о именовању чланова Школског одбора Ваљевске
гимназије од 26. III 2013. године, Скупштина града Ваљева именовала је
Стаменка Свитлицу, Мирољуба Марића, Драгана Табаковића и др Зорана
Јокића за нове чланове Школског одбора.
Неда Милошевић, секретар

САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља је у школској 2012/2013. години одржао пет седница
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 усвајао Извештај о утрошку средстава ђачког динара за
школску 2011/2012. годину;
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изјашњавао се о спецификацији ђачког динара за 2012/2013. годину
и 2013/2014. годину;
•
разматрао и усвајао Извештај о раду школе у првом полугодишту и
у III тромесечју;
•
разматрао и усвајао извештаје са екскурзија III и IV разреда;
•
донео одлуку о давању сагласности на програме, цену и избор
агенције екскурзија III и IV разреда;
•
донео одлуку о висини дневница наставника који одлазе на екскурзију.
Чланови Савета на својим седницама редовно су информисани о раду
Школског одбора, као и осталим питањима од значаја за рад школе. Савет
родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао директору школе,
Школском одбору, Наставничком већу и другим стручним органима школе.
Председник Савета родитеља у овој школској години је адвокат
Сретен Ђорђевић, а заменик председника Бојана Саватић.
•

Неда Милошевић, секретар

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
„Дугачак је пут по правилима; кратак и успешан по примерима.”
Сенека
Сарадња родитеља и школе остварена је кроз различите видове
активности. Шира сарадња остварена је учешћем родитеља у животу и раду
школе, на општим и појединачним родитељским састанцима, кроз
индивидуалну сарадњу, предавања и трибине предвиђене Годишњим планом
рада школе.
На крају класификационих периода одржани су појединачни
родитељски састанци на којима су родитељи информисани о резултатима рада
и 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 мају месецу су директор и професори разговарали са родитељима будућих
гимназијалаца и ученицима осмог разреда о упису и раду у специјализованом
математичком, филолошком одељењу као и у редовним одељењима.
У процес самовредновања рада школе и школског развојног
планирања укључени су родитељи. Члан тима за самовредновање је Бојана
Саватић, представник одељења II-4 у Савету родитеља.
У сарадњи са Саветом родитеља осмишљен је нови модел за
реализацију заједничких родитељских састанака, на којима су осим родитеља
учествовале разредне старешине и ученици. Тема за први разред била је
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„Адолесценција“ гост је била др Бранка Стаматовић Гајић, психијатар и
психотерапеут. Тема за други разред је „Ризична понашања“, чију су
реализацију помогле Милена Максимовић, психолог и Јелена Петровић,
инспекторка МУП-а. За родитеље и ученике трећег разреда одржана је трибина
са темом „Професионална оријентација“, а сарадница је била Жаклина Ђурић,
психолог. Трибине и фокус групе је водила Гордана Аврамовић.
Родитељи су били присутни и радо виђени на бројним
манифестацијама школе, на обележавању Дана школе, школске славе,
завршној матурској свечаности, на позоришним представама Драмског
студија, приредбама и другим активностима из културне и јавне делатности
школе. Били су укључени и у манифестацију „Дан отворених врата“.
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 старешинама и по потреби са предметним професорима, педагогом и
психолозима. Родитељским састанцима појединачних одељења у којима је успех
ученика био незадовољавајући присуствовали су директор, педагог и психолог.
Јасмина Момчиловић, педагог
Гордана Аврамовић, психолог

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Током ове школске године настављена је реализација програма
професионалне оријентације и то кроз програм рада психолога и педагога, и
реализацију наставних садржаја следећих предмета: српски језик, страни
језици, психологија, ликовна уметност, грађанско васпитање и рачунарство и
информатика, као и кроз рад секција.
Са ученицима је реализовано низ радионица које су имале за циљ
помоћ и подршку у процесу дононшења одлуке о наставку школовања.
Ученицима трећег и четвртог разреда презентовани су факултети, а са
великим бројем ученика је реализовано индивидуално професионално
саветовање и информисање (професионална оријентација, интервју).
Бројни факултети су били заинтересовани да у нашој школи одрже
презентације својих студијских прогама и услова уписа: ФОН, Економски
факултет, Технолошко-металуршки факултет, Машински факултет, Факултет
техничких наука, Випос, Математички факултет, Правни факултет, Београдска
банкарска академија, Метрополитен универзитет, Филозофски факултет који је
своје студијске групе представио кроз пројекат „Мале радионице науке”.
Програм професионалне оријентације ове године је обогаћен
психолошким радионицама које су гимназијалци реализовали у основним
школама у граду. Гордана Аврамовић је обучила групу ученика за вршњачке
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едукаторе у процесу професионалне оријентације. Ученици који су радили
радионице са основцима су: Милица Ракић III-4, Сања Тадић III-4, Ана
Ивановић III-4, Јелисавета Новаковић III-4, Катарина Николић III-2, Катарина
Милутиновић III-2, Лазар Бранковић II-5, Лазар Марковић III-7, Мина Мазић
III-7, Јована Томић III-2, Марија Мештеровић III-2, Милица Јанковић III-2,
Ана Урошевић III-2, Милица Ковачевић III-2.

Наши ученици у хуманитарној акцији
Ове године презентацију школе реализовали смо кроз „Дан
отворених врата“ где су ученици и руководиоци секција представили свој рад
чак на 12 пунктова. Одржани су састанци за родитеље ученика који су
кандидати за специјализована одељења. Информатор о упису и образовању у
Ваљевској гимназији је дистрибуиран свим заинтересованим ученицима.
Програм професионалне оријентације ове школске године такође је
унапређен реализацијом „реалних сусрета“, током којих су ученици имали
могућност директног упознавања и контакта са стручњацима који раде
послове за које наши ученици намеравају да се образују. Остварене су три
посете Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју где су се
ученици упознали са радом дефектолога и специјалних педагога. У овим
активностима су учествовале Катарина Лазаревић, Марија Милаковић,
Милица Петровић, Анђела Шћепановић, ученице III-3. Оне су такође
учествовале у хуманитарним активностима за кориснике боравка које је
организовала Канадска дипломатска школа.
У оквиру професионалне оријентације ученика, важан сегмент је и
информисање родитеља које смо реализовали кроз општи родитељски састанак,
на којем је, за родитеље ученика трећег разреда, Гордана Аврамовић, психолог
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презентовала резултате и особености уписа студија ученика гимназије, а Жана
Ђурић, психолог, говорила је на тему професионалне оријентације,
информисања и наставка школовања.
Програм грађанског васпитања обухватио је следеће садржаје који се
баве професионалном оријентацијом: обука за писање радних биографија, 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 научно – истраживачког рада...
Програм страних језика садржи богатство тема везаних за избор
занимања и познавање психолошког профила ученика. Програм српског језика
се кроз есејске радове и говорне вежбе ученика бавио и темама професионалне
оријентације: „Личност и занимање – врлине и мане“, „Дебата о занимањима“.
Наставни програм психологије омогућује асимилацију теоријских
знања која се могу адекватно користити током процеса професионалне одлуке.
Настава ликовне уметности је омогућила проверу предиспозиција за
ликовно стваралаштво, развој естетских вредности, као и припрему ученика
који ће конкурисати на ФЛУ, ФПУ и Архитектонски факултет.
Настава предмета 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 и примењена је
анкета о избору студија.
Гордана Аврамовић, психолог

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Процес самовредновања рада школе током ове школске године био је
базиран на вредновању две области: „Ресурси“ и „Организација, руковођење и
обезбеђивање квалитета“. Тим за самовредновање рада школе чине: Милена
Пошарац, професор математике - председник тима за самовредновање, Радиша
Ковачевић, директор, Гордана Аврамовић, психолог, Александар Саботковски,
професор енглеског језика, Милена Милисављевић, професор српског језика,
Бојана Саватић, члан Савета родитеља и Милица Ракић, ученица III-4.
Детаљни извештај вреднованих области су анекси овог извештаја, a за
потребе овог извештаја представићемо нивое остварености вреднованих области.
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Ресурси су област која обухвата 4 подручја вредновања:
ПОДРУЧЈЕ
ВРЕДНОВАЊА
1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЉИ
наставни кадар и
ненаставни кадар

4

школски простор и
опрема
2. МАТЕРИЈАЛНО –
ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ

3. ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

4. РЕСУРСИ
ЛОКАЛНЕ
СРЕДИНЕ

НИВО
ОСТВАРЕНОСТИ

3–4

наставна средства
коришћење
расположивих
материјалнотехничких ресурса
структура и намена
расположивих
средстава и
коришћење
расположивих
финансијских
средстава

4
3

3–4

4

коришћење
расположивих ресурса

3

Кроз рад стручних актива, одељењских већа, кроз стручна усавршавања
и оснаживање свих актера наставног процеса настојимо да одговоримо на нове
захтеве које пред нас поставља савремени образовни процес.
Гордана Аврамовић, психолог

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Реализација школског развојног плана настављена је у 2012-13. години.
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 планирали активности
којима би се унапредиле поједине области рада школе и определили се за
одређене активности.
У области школска клима – етос реализоване су следеће активности:
одржане су традиционалне школске манифестације; комуникација интернетом
путем интернет група, сајта школе и Мoodl система се унапређује; постављене
су изложбе фотографија фото и историјске секције и медијатекара; реализован
је велики број предавања, трибина, књижевних вечери на којима су предавачи
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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 одржане трибине посвећене адолесценцији, професионалној оријентацији
и другим темама у новој форми Општих родитељских састанака.
Сарађивали смо са филолошким гимназијама у Београду и Сремским
Карловцима, гимназијом из Суботице, школом No 2006 из Москве. Ученици
су били на Сајму књига у Београду, на позоришним представама у Ваљеву,
Београду и Новом Саду. За ученике су биле организоване радионице из
различитих наставних области као и о превенцији болести зависности и ХИВ
инфекцији. Реализована су хуманитарне и еколошке акције у организацији
Ђачког парламента, фестивал „Green sensation“. Чланови Ђачког парламента и
вршњачки едукатори реализовали су едукативне радионице професионалне
оријентације за ученике основних школа у циљу популаризације уписа у
Ваљевску гимназију
На плану безбедности тим за безбедност интензивније се састајао и
радио у складу са Општим протоколом поступања у случају сумњи на насиље.
Предлагао је поступке васпитног рада са ученицима и давао своје мишљење о
васпитно-дисциплинским мерама. Чланови тима присуствовали су семинару о
интервенцијама у кризним ситуацијама и о томе одржали предавање
члановима Наставничког већа.
Активности у области настава и учење требало би да доведу до
побољшања функционалности наставе, повезивања садржаја различитих
предмета, стандардизацију оцењивања и професионалног развоја 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 два семинара за све професоре
школе: „Дебата у настави“ и „Испитивање и унапређивање умећа у решавању
тестова“. Професори су присуствовали семинару на Универзитету Сингидунум
„Како управљати стресом и стресним ситуацијама“ а велики број професора је
присуствовао семинарима стручних друштава и других организација
(математика, српски језик, историја, информатика, страни језици,).
Поводом отварања билингвалног одељења организовани су курсеви
немачког и француског језика за предаваче у овим одељењима и друге
заинтересоване професоре наше школе. Професори који ће изводити наставу у
билингвалном одељењу имали су прилике да своје знање језика усаврше на
курсевима у иностранству, у Немачкој и Француској.
Часови активне наставе реализовани су из предмета: српски језик,
страни језици, информатика, биологија, географија, историја, физика,
филозофија, друштвене науке и грађанско васпитање. Интерактивна табла
примењује се у све већем броју предмета, историји, физици, информатици.
Дебата је уведена у предмете филозофија, физика, биологија и српски језик.
Презентација ученичких радова постаје стална пракса у све већем броју
предмета и један број наставних јединица припремљен је и обрађен на овај
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начин (физика, географија, историја, информатика). Више наставних јединица
урађено је мултидисциплинарно (филозофија- физика, хемија – биологија).
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, 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.
У вези са подршком ученицима, поред већег броја самосталних
радова ученика, рационализована је понуда ваннаставних активности а почеле
су са радом психолошка секција за подршку и правна секција.
Школа је опремљена још једном интерактивном таблом, књижни фонд
обогаћен је новим издањима, обновљен је један број рачунара, а набављена су
наставна средства за друге предмете: физика, физичко васпитање и др.
Процес школског развојног планирања није у пуној мери прихваћен
и реализован. 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. Предстоји нам сагледавање реализације овог
развојног плана и осмишљавање новог.
Јасмина Момчиловић, педагог

Мина Гладовић III-6
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ПРОЈЕКТИ
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Ваљевска гимназија је током 2012 – 2013. године наставила реализацију
инклузивних процеса кроз индивидуализовани рад са ученицима који имају
хроничне здравствене и емоционалне сметње.
Досадашња искуства су довела до промене у погледима на инклузивно
образовање, потврдила и унапредила компетенције појединих професора,
оснажила самопоуздање и уверење да је могуће успешно деловати у школи
каква је гимназија, са децом којима је потребна додатна подршка, како за
превазилажење тешкоћа, тако и за афирмацију даровитости и способности.
Гордана Аврамовић, психолог

ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Toком ове школске године Ваљевска гимназија је наставила са
припремама за упис прве генерације ученика који ће се школовати према
програму „Двојезичног одељења“, које је Министарство просвете одобрило за
школску 2013 – 2014. годину.
Двојезично одељење Ваљевске гимназије ће имати 30 ученика, који ће
минимум 30% наставе планираних предмета пратити на француском или
немачком језику, при чему би се делили на две групе, док би остале предмете
пратили на српском језику у оквиру целог одељења. Ово одељење ће бити
одељење друштвено-језичког смера, а наставни план се реализује по Правилнику
о двојезичној настави (Просветни гласник бр. 6/2004 од 6. маја 2004).

Професори у Вишију
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Циљеви пројекта двојезичног одељења су: стварање модела
двојезичне наставе у складу са потребама и карактеристикама модернизације
гимназијског образовања, унапређивање квалитета наставног процеса кроз
имплементацију савремених наставних метода, интеграцију наставних тема и
садржаја кроз хоризонтално предметно планирање, израду стандарда знања и
критеријума за праћење њихове остварености и примену савремене наставне
технологије, развијање језичке компетенције ученика гимназије посебно у
областима стручних знања и међународна сарадња и стварање услова за
процесе образовне интеграције.

Професори испред Гете института
Реализоване су следеће активности: информисање и популаризација
двојезичног одељења код ученика основних школа и њихових родитеља;
анкетирање ученика основних школа о заинтересованости за овај вид
образовања; провера нивоа знања страних језика заинтересованих ученика,
као и реализација припремне наставе и избор најбољих кандидата;
Реализовани су семинари интензивног учења страног језика за
наставнике са циљем реализације наставе на страном језику, обука и стручно
усавршавање наставника у иностранству.
Партнери на пројекту двојезичног одељења Ваљевске гимназије су
Министарство просвете и науке Републике Србије, Амбасаде Француске и
Немачке преко својих института, као и локална самоуправа града Ваљева.
Гордана Аврамовић, психолог
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ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Стојаковић, професор
Најбољи ученик одељења: Смолчић Т. Теодора
Завршили су разред:
1. Лазић М. Сара
2. Панић М. Тијана
1.
2.
3.
4.
5.
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а) са одличним:
3. Поповић С. Кристина
4. Смолчић Т. Теодора

б) са врло добрим:
Брадоњић Д. Ивана
6. Обрадовић З. Магдалена
Васић М. Страхиња
7. Поповић Ж. Вера
Веселиновић Р. Милош
8. Рњак Ж. Никола
9. Савић Б. Александар
Драгојевић Д. Јован
Милић М. Дамњан
10. Чулић М. Сара

ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Степановић М. Ђорђе
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Бурнић С. Ена
10. Нинковић З. Никола
Гајић Д. Игор
11. Обрадовић Б. Милица
Ђурић С. Милица
12. Пантић М. Огњен
Јокић З. Алекса
13. Петровић Г. Јован
Леонтијевић Д. Ђорђе
14. Радовановић С. Нина
Мићић В. Милица
15. Ристић Д. Хана
Мишовић М. Марија
16. Станишић М. Ирина
Недељковић Д. Момчило
17. Стевић М. Тамара
Николић Д. Сара
18. Степановић М. Ђорђе

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

б) са врло добрим:
Андрић М. Александар
7. Павловић М. Владимир
Арсеновић Д. Матија
8. Ратковић М. Андреја
Ђукић С. Димитрије
9. Росић В. Ђорђе
Лазић Г. Лазар
10. Станишић М. Емилија
Лукић Ж. Бојан
11. Стефановић М. Марија
Милић Н. Андрија
12. Томашевић Д. Лука
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ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Ивановић Д. Лука
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Дивнић А. Јелена
7. Кнежевић Д. Аница
Ђорђевић С. Димитрије
8. Милосављевић З. Милица
Ђуричић С. Никола
9. Николић А. Никола
Ерић З. Маријана
10. Николић З. Лука
Ивановић Д. Лука
11. Обрадиновић В. Милица
Исаиловић М. Стефан
12. Радовић П. Милан
13. Степановић Н. Александар

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

б) са врло добрим:
Бесара Б. Марко
7. Пешић М. Лука
Вујић Д. Јована
8. Прерадовић Г. Бојана
Јовановић З. Константин
9. Ракић Р. Бојан
Љубичић Г. Дуња
10. Ристовић М. Урош
Марковић М. Ђорђе
11. Робовић М. Огњен
12. Станаревић Г. Невена
Миливојевић С. Наталија
13. Трипковић Д. Алекса

в) са добрим:
1. Николић С. Вељко
2. Станићевић А. Игор
г) полаже поправни испит:
1. Милојковић Д. Емилија - математика
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ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић Д. Даница
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Ашковић Г. Ксенија
5. Јовановић Д. Даница
Ђермановић Б. Уна
6. Марић В. Ђурђина
Ђурић Б. Сара
7. Милиновић М. Марија
Јанковић П. Маријана
8. Рајковић С. Софија
9. Урошевић С. Јована

1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Анђелић М. Анђела
6. Милановић Т. Лара
Бранковић З. Наташа
7. Младеновић Г. Дајана
Живановић З. Сава
8. Муњић Б. Мина
Јевтић Д. Катарина
9. Павковић И. Данило
Јоксимовић Г. Огњен
10. Петровић А. Јаков
11. Савић А. Хелена
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ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор

1.
2.
3.
4.
5.

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

Најбољи ученик одељења: Павловић З. Дуња
Завршили су разред:
а) са одличним:
Жујовић С. Дуња
6. Мирковић Б. Милица
Јовановић М. Сара
7. Обрадовић З. Јелена
Ковачевић Д. Андријана
8. Павловић З. Дуња
Крсмановић Ж. Јелена
9. Пајић З. Александра
Марјановић Н. Стефан
10. Старчевић Г. Ивана
11. Чарапић А. Андријана
б) са врло добрим:
Благојевић Д. Никола
9. Марјановић Д. Петар
Богосављевић В. Невена
10. Недовић В. Валентина
Вујанац П. Вукашин
11. Пејновић М. Биљана
Глигоријевић М. Лука
12. Радовић С. Теодора
Живковић Д. Тамара
13. Степановић Р. Александар
Јосиповић В. Марија
14. Топличевић Б. Миодраг
15. Шарчевић Ж. Тамара
Лабовић Р. Анђела
Лекић З. Миљана
16. Бадовинац Н. Павле

в) са добрим:
1. Манојловић С. Рашко
г) полажу поправни испит:
1. Богосављевић Д. Сузана - математика
2. Станојевић М. Јелена - математика
3. Ковачевић С. Миња - математика
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ОДЕЉЕЊЕ I-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Снежана Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Тодоровић М. Марко
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Аџић В. Јелисавета
5. Симовић Р. Јелена
Гајић М. Богдана
6. Стевановић Г. Милош
Јеринић В. Ана
7. Тодоровић М. Марко
Седларевић М. Анђела
8. Урошевић М. Маријана

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

б) са врло добрим:
Баратовић П. Јована
10. Јешић Д. Јелена
Блажић А. Јана
11. Матић Г. Милица
Богићевић В. Марија
12. Матић З. Јелена
Весић Р. Александра
13. Миловановић А. Александра
Вујић Р. Виолета
14. Милошевић М. Милица
Вуковић В. Маријана
15. Петровић С. Димитрије
Живановић Љ. Милица
16. Пиргић Р. Томислав
Здравковић Р. Јана
17. Ралетић М. Тамара
Ивановић Н. Емилија
18. Симић Д. Софија

в) са добрим:
1. Андрић М. Јована
3. Станковић З. Невена
2. Ранковић Г. Нина
4. Станојевић Д. Стефан
5. Хаџић Б. Јасмина
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ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Снежана Урошевић, професор
Најбољи ученик одељења: Мирковић З. Кристина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Ашковић С. Невана
6. Лазић М. Анђела
Драјић С. Даница
7. Мирковић З. Кристина
Ђуричић Р. Александар
8. Перић М. Биљана
Живановић М. Сара
9. Ристић Ж. Катарина
Каљевић М. Невена
10. Урошевић Б. Виолета
б) са врло добрим:
Антић М. Катарина
8. Радовић П. Јелица
Биберчић Р. Тијана
9. Радојичић С. Милица
Гентић Д. Ђорђе
10. Радојковић Ч. Александра
Глоговац В. Катарина
11. Симић Ж. Стефан
Ликнић В. Неда
12. Станчић В. Ирена
Павловић П. Милица
13. Теофиловић Д. Милош
Поповић С. Теодора
14. Терзић Д. Тијана
15. Тмушић Г. Никола

в) са добрим:
1. Андрић С. Јелена
2. Јовичић Д. Славка
3. Томић Б. Ратка
г) полаже поправни испит:
1. Арсић М. Катарина - математика
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ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Анита Новосел, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Г. Јелена
Завршили су разред:
а) са одличним:
1.
2.
3.
4.

Ђурђевић С. Владимир
5.
Јевтић М. Ивана
6.
Јеремић А. Јелена
7.
Марковић Г. Лазар
8.
9. Ристић В. Сара

Марковић Г. Јелена
Миловановић Ђ. Анђелка
Милутиновић С. Вук
Мркић Д. Стефан

б) са врло добрим:
1. Благојевић Д. Јован
3. Радојичић Г. Марко
2. Радовановић С. Тијана
4. Секулић Н. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Милена Пошарац, професор
Најбољи ученик одељења: Бирчанин Г. Сара
Завршили су разред:

110

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

а) са одличним:
Андрић Д. Никола
10. Марковић М. Никола
Бирчанин Г. Сара
11. Марковић П. Милан
Вишић М. Јанко
12. Митровић Б. Кристина
Димитријевић С. Тамара
13. Павловић Ј. Сава
Димитрић З. Кристина
14. Петровић Р. Емилија
Јанковић Н. Алекса
15. Радојичић В. Растко
Кандић Ј. Исидора
16. Станаревић З. Тијана
Кланшчек З. Милица
17. Старчевић А. Марко
Лазаревић Д. Милица
18. Томић М. Милена

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Вуковић М. Катарина
5. Мијатовић Д. Милош
Гајић Т. Петар
6. Миловановић С. Викторија
Диволић Н. Тамара
7. Радојичић Г. Јована
Лабовић Р. Никола
8. Ристић Д. Иван

ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Мирослава Пантовић, професор
Најбољи ученик одељења: Стефановић М. Оливера
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

а) са одличним:
Ал Рагифи Х. Аида
6. Настић Д. Милош
Вујачић М. Никола
7. Пантелић Г. Илија
Ђорђевић М. Бојан
8. Сандић С. Радмила
Јовановић Д. Урош
9. Стефановић М. Оливера
10. Томић Д. Јована
Мартиновић П. Наташа
б) са врло добрим:
Бељић Д. Јован
7. Јаковљевић М. Милош
Гавриловић М. Марко
8. Катић М. Ненад
Димитријевић Д. Марија
9. Матић М. Илија
Димитријевић Н. Урош
10. Настић М. Игор
Ђукић Д. Стефан
11. Нинковић Т. Никола
Ђурђевић Б. Сара
12. Панић М. Јелена
13. Романић Д. Андреа
в) полажу поправни испит:
Богдановић М. Даринка - математика
Плавшић В. Стефан – математика
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ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Николић Р. Милица
Завршили су разред:
а) са одличним:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Божић З. Ивана
Бранковић З. Стефани
Вучићевић В. Јелена
Гентић М. Анђелка
Ђекић З. Исидора
Ђуровић С. Урош
Јевтић Д. Невена

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Лукић Д. Јована
Милисављевић М. Нађа
Николић Н. Јована
Николић Р. Милица
Радовановић А. Александра
Саватић З. Исидора
Тешановић З. Магдалена

б) са врло добрим:
1.
2.
3.
4.
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Богдановић Б. Јелена
5. Јовановић С. Светлана
Бранковић Д. Марија
6. Перић Д. Маја
Вујачић Н. Дара
7. Пјевчевић М. Исидора
Ђујић Д. Соња
8. Рафаиловић Ж. Катарина
9. Урошевић С. Катарина

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

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
2.

а) са одличним:
Беловуковић Р. Невена
7. Марјановић В. Ирина
Божић Ј. Катарина
8. Ормановић Д. Јована
Вујић М. Милица
9. Симић В. Маја
Ђокић М. Јована
10. Станковић Н. Теа
Јевтић М. Наташа
11. Станојловић Н. Вукашин
Крунић Д. Јелена
12. Томић М. Елена
13. Ћесаревић Т. Милица
б) са врло добрим:
Добривојевић З. Ђурђија
6. Несторовић М. Александар
Дринчевић Т. Милица
7. Радојичић Н. Мирена
Ђоговић М. Исидора
8. Радојичић С. Софија
Јелесијевић Б. Николина
9. Стефановић З. Милица
Јовановић Ј. Невена
10. Томић М. Стефан
11. Урошевић З. Огњен
в) са добрим:
Петровић М. Сара
2. Пуце Г. Валентина
г) полажу поправни испит:
Ранковић Д. Младен - историја, математика
Ћировић Д. Срђан - математика
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ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Копривица В. Давид
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Ашковић В. Јована
3. Копривица В. Давид
2. Јовановић Д. Маја
4. Параментић Д. Невена
5. Сарић Р. Милица
б) са врло добрим:
1. Гавриловић В. Миодраг
4. Лазаревић М. Никола
2. Јовановић Д. Катарина
5. Лучић М. Мирјана
3. Красић Р. Владимирка
6. Мартиновић П. Душан
в) са добрим:
1. Радојевић В. Игор
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ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Миловановић С. Марко
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Драјић С. Мила
7. Милић М. Маријана
Ђорђевић Н. Милица
8. Миловановић С. Марко
Јанковић З. Милица
9. Николић С. Катарина
Јездић Г. Ивана
10. Ристовић В. Наталија
11. Томић М. Јована
Ковачевић Ж. Милица
Мештеровић А. Марија
12. Урошевић А. Ана
13. Џида С. Ивана
б) са врло добрим:
Ђорђевић А. Емилија
5. Миловановић Т. Ненад
Еренфрид Д. Владан
6. Милутиновић С. Катарина
Исаиловић В. Тијана
7. Панић М. Стефан
Миловановић Д. Јован
8. Томашевић Д. Мина

в) са добрим:
1. Јеремић М. Ђорђе
г) полаже поправни испит:
1. Јевтић М. Александар - математика, физика
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ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Јелена Деспотовић, професор
Најбољи ученик одељења: Томић М. Радојка
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Борозан Д. Марина
8. Крстивојевић Н. Лидија
Вукићевић А. Јована
9. Крстић Д. Драгана
Голубовић З. Јована
10. Марић Г. Кристина
Ђурђевић Ч. Катарина
11. Марјановић М. Иван
Јевтић С. Марјана
12. Милаковић М. Марија
Јовановић Д. Нађа
13. Ракић Д. Бојана
Јосиповић Д. Душан
14. Танасковић В. Милица
15. Томић М. Радојка
б) са врло добрим:
Ђурић В. Нина
6. Петровић С. Милица
Јосиповић Р. Магдалена
7. Симеуновић Н. Тијана
Лазаревић Д. Катарина
8. Симић Д. Милан
Лазић М. Марко
9. Станојевић М. Ненад
10. Шијаковић П. Милан
Миловановић М. Драгица

в) са добрим:
1. Јевтић Д. Владимир
2. Шћепановић В. Анђела
г) полаже поправни испит:
1. Станковић З. Александар - математика
д) полаже разредни испит:
1. Станковић З. Александар - руски језик
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ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Вера Ваш, професор
Најбољи ученик одељења: Новаковић З. Јелисавета
Завршили су разред:
а) са одличним:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вујић С. Ивана
11. Милић Б. Љубица
Гаврић С. Невена
12. Милошевић П. Никола
Елек М. Стефан
13. Новаковић З. Јелисавета
Живковић З. Немања
14. Перић С. Наташа
15. Плавша Д. Наташа
Ивановић С. Ана
Крсмановић Г. Далибор
16. Ракић Д. Милица
Лукић И. Нада
17. Ранковић С. Жељка
Марић З. Јелена
18. Ристовић И. Тијана
Матић Ж. Христина
19. Савић А. Катарина
Милановић М. Марко
20. Тадић Б. Сања
21. Тимотић Д. Симонида
б) са врло добрим:

1. Давидовић Д. Милица

2. Молеровић В. Катарина
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ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор
Најбољи ученик одељења: Стевановић Н. Валентина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

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

ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Јасмина Радић, професор
Најбољи ученик одељења: Ковачевић Ж. Тамара
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Гладовић Т. Мина
7. Милићевић С. Саша
Драгићевић Д. Марија
8. Милошевић М. Андријана
Илић М. Оливера
9. Мићић Р. Лазар
Ковачевић Ж. Тамара
10. Николић Д. Марија
Лазаревић Г. Јелена
11. Прокић З. Јелена
Медић С. Дуња
12. Челић З. Катарина

б) са врло добрим:
1. Арсенић Д. Богдан
9. Матић М. Марко
2. Арсић М. Марија
10. Поповић С. Јана
3. Аћимовић С. Марко
11. Симић М. Нина
4. Бобовац М. Иван
12. Тасић Д. Марко
5. Бурмаз Р. Анита
13. Тодоровић М. Никола
6. Ђурић М. Татјана
14. Томић З. Стефан
7. Жунац Г. Никола
15. Трипковић С. Сандра
8. Марић Р. Никола
16. Унковић М. Мина
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ОДЕЉЕЊЕ III-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Милорад Белић, професор
Најбољи ученик одељења: Штрбац Н. Љубица
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Велимировић М. Јелисавета
10. Јовановић С. Сања
2. Весић Љ. Катарина
11. Ковачевић Р. Тијана
3. Грбовић В. Наташа
12. Мазић М. Ана
4. Ђорђевић С. Лука
13. Михаиловић М. Верица
5. Ђуровић М. Марија
14. Ниновић Б. Милена
6. Јевтић М. Тања
15. Новаковић Ј. Ана
7. Јеремић М. Јелена
16. Петрашевић Д. Лазар
8. Јеросимовић С. Катарина
17. Плавшић З. Марија
9. Јовановић М. Марија
18. Штрбац Н. Љубица
б) са врло добрим:
1. Брковић Н. Јована
4. Марић И. Петар
2. Грбовић Р. Тијана
5. Марковић М. Лазар
3. Јелић З. Лука
6. Миловановић М. Ђорђе
7. Омеровић Г. Радован
в) са добрим:
1. Ивановић Б. Радомир
2. Радовановић В. Милош
г) полаже поправни испит:
1. Тадић Е. Небојша - физика, историја
д) полажу разредни испит:
1. Вучићевић Б. Катарина - српски језик, француски језик, филозофија,
историја, географија, биологија, математика, физика, информатика
2. Стојковић Н. Михаило - филозофија, математика, физика
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ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Живановић С. Ђорђе
Завршили су разред:

1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Беић М. Лазар
5. Јевремовић Н. Ђорђе
Бранковић М. Младен
6. Mајић В. Борис
Живановић С. Ђорђе
7. Радосављевић Д. Марко
Илић А. Александра
8. Трифуновић М. Никола

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Бирчанин Д. Кристина
5. Милић Н. Мина
Гајић Д. Момчило
6. Обрадовић З. Габријела
Јаковљевић Д. Стефан
7. Перовић Н. Ђурђа
Јосиповић В. Стефан
8. Тачић А. Урош
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ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Костић Д. Матија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

а) са одличним:
Бељић Р. Иван
7. Николић М. Софија
Вићентијевић П. Маријана
8. Новокмет Д. Ивана
Голубовић З. Зорана
9. Савић Р. Анђелка
Ђурић С. Александра
10. Славковић Д. Михаило
Живић С. Марија
11. Тешић Г. Ана
Костић Д. Матија
12. Тодоровић Д. Љиљана
13. Штулић Д. Ивана
б) са врло добрим:
Видић В. Димитрије
7. Миловановић Р. Милица
Вуковић Г. Вукашин
8. Петровић А. Угљеша
Димитријевић Д. Лука
9. Пузовић З. Стефан
Живановић П. Данило
10. Спасић С. Филип
Јагодић Д. Ивана
11. Станковић З. Никола
12. Степановић Д. Јован
Караћ З. Сара

в) са добрим:
1. Драгојловић Д. Милош
2. Ђурашиновић М. Ђорђе
3. Митровић С. Немања
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Миловановић Аврамовић, професор
Најбољи ученик одељења: Савић А. Иван
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Винчић З. Ивана
8. Лугоња Д. Тијана
Дамњановић В. Ивана
9. Малешевић Ж. Невена
Дамњановић Д. Небојша
10. Милутиновић М. Андреј
Девић А. Душан
11. Плећић В. Немања
12. Радивојевић Р. Исидора
Ивановић Р. Тања
Којић Љ. Наталија
13. Радовановић Д. Невена
Крговић А. Светлана
14. Савић А. Иван
б) са врло добрим:
Богдановић П. Тамара
6. Максимовић С. Кристина
Драгићевић А. Љубица
7. Марковић З. Немања
Исаиловић И. Урош
8. Матић И. Оливера
Јеремић С. Марко
9. Ранђић М. Весна
Лазаревић Д. Огњен
10. Селаковић М. Марјана
11. Шутуљић Б. Смиљана

в) са добрим:
1. Манојловић Д. Софија
3. Пантић П. Никола
2. Марковић З. Матеј
4. Стаменић Д. Душан
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ОДЕЉЕЊЕ IV-4
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор
Најбољи ученик одељења: Лукић А. Емилија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

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

в) са добрим:
4. Мандић С. Ивица
1. Бебић М. Лука
2. Бојичић Г. Алекса
5. Мирковић З. Богдан
3. Бранковић Д. Никола
6. Павловић С. Бојан
7. Чубровић В. Дарко

126

ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Танасијевић Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Павловић С. Наташа
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

а) са одличним:
Бурмаз С. Александар
12. Јосиповић Г. Андреа
Вићентијевић Р. Марија
13. Милисављевић М. Ивана
Вучићевић Б. Марко
14. Павловић С. Наташа
Глишовић Н. Душица
15. Петковић С. Огњен
16. Поповић З. Јована
Грбић З. Ивана
Давидовић Д. Ксенија
17. Радовановић Т. Јелена
Дамњановић Д. Ивана
18. Радуловић Г. Катарина
Ђермановић М. Тијана
19. Ракић Д. Уна
Ивковић З. Кристина
20. Томић Н. Данијела
Игњатовић Н. Јелена
21. Томић С. Милица
Јокић М. Милица
22. Филиповић Д. Ана

б) са врло добрим:
2. Радуловић Д. Никола
1. Краљевић М. Катарина
3. Стојановић Д. Мартина
в) полаже разредни испит:
1. Младеновић Д. Милан - историја, реторика и немачки језик

127

ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драгица Грачанин, професор
Најбољи ученик одељења: Степановић М. Стефан

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
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Завршили су разред:
а) са одличним:
Девић М. Мила
13. Пиргић Р. Ненад
Драјић М. Никола
14. Ранковић Д. Кристина
Живановић В. Кристина
15. Савић З. Александра
Ивановић С. Лазар
16. Станимировић М. Бојана
Јеросимић Д. Татјана
17. Стевановић Б. Јована
Јовановић Т. Софија
18. Степановић М. Стефан
Јовичић Д. Исидора
19. Теофиловић М. Ана
Лаловић М. Милица
20. Томић З. Ђурђа
Лескур Љ. Тихана
21. Тороман Л. Лидија
Марковић М. Јована
22. Тофиловски Б. Маја
Муцић Љ. Ивана
23. Хаџић Б. Јован
Николић М. Маријана
24. Чанчаревић Г. Сара
б) са врло добрим:
Јовановић Ј. Сара
6. Рабреновић В. Лука
Јовановић П. Димитрије
7. Срећковић Д. Даница
Матић З. Илија
8. Стојановић С. Милица
Митровић В. Вук
9. Терзић С. Лука
Плочић С. Кристина
10. Трифуновић С. Катарина
11. Шајерман К. Марко

ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Анђелка Видаковић Цвркотић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић Р. Марко
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Бановић Б. Соња
14. Лазић В. Кристина
2. Веселиновић Б. Нада
15. Матић З. Дуња
3. Видић С. Драгана
16. Милановић М. Милица
4. Вратоњић Б. Маријана
17. Милутиновић В. Лука
18. Митровић Р. Марко
5. Голоскоковић Р. Милица
6. Ђукановић Д. Лазар
19. Палавестрић Д. Невена
7. Ђурђевић М. Ђурђица
20. Палавестрић Р. Бојана
8. Ђурђевић М. Неда
21. Ракић Ж. Данијела
9. Илић Д. Димитрије
22. Расулић Р. Тамара
10. Јеремић М. Марко
23. Сенић С. Анастасија
11. Јеринић Ц. Милица
24. Симић Б. Јелисавета
12. Ковачевић Г. Калина
25. Тимотић Д. Доротеја
26. Цветиновић Ж. Милица
13. Крстић Г. Тијана
27. Чанковић Д. Марија
б) са врло добрим:
1. Ђукановић Д. Ђурђа
4. Николић М. Ђурђина
2. Милутиновић М. Марија
5. Савић В. Јована
3. Младеновић З. Мирослав
6. Томић Ч. Милан
7. Цвејић М. Александар
в) са добрим:
1. Дудић Б. Лука
2. Стојкановић М. Лука
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ДРУГОГ
ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2012/2013.

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

14
30
29
20
31
31
29
184
13
26
25
23
30
31
28
176
12
23
28
23
27
28
30
171
16
28
29
29
26
35
36
199
730
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добар

БРОЈ
УЧЕНИКА

врло
добар

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

oдличан

УСПЕХ

4
18
13
9
11
8
10
73
9
18
10
14
7
9
13
80
5
13
15
21
9
12
18
93
8
13
14
13
22
24
27
121
367

10
12
13
11
16
18
15
95
4
8
13
9
14
15
11
74
6
8
10
2
12
16
7
61
8
12
11
9
3
11
7
61
291

0
0
2
0
1
5
3
11
0
0
0
0
1
5
2
8
1
1
2
0
0
0
2
6
0
3
4
7
0
0
2
16
41

РАЗРЕДНИ
ИСПИТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
1
3

ПОПРАВНИ
ИСПИТ
са 1

са 2

0
0
1
0
3
0
1
5
0
0
2
0
8
2
1
13
0
0
1
0
5
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4

ПОНАВЉА
РАЗРЕД

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
0
0
0

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
Ове године од 730 ученика 699 ученика или 95,75% има позитиван
успех. Средња оцена успеха је 4.21. Кретање средње оцене успеха за
четворогодишњи период показује сличну тенденцију (графикон 1.).
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

4,26

4,14

4,21

10-11

11-12

12-13

4,10

09-10

Графикон 1.
Ове школске године сви ученици чак 16 одељења имају позитиван
успех. Прошле године тај број је био 9, а претпрошле 10. Проценат ученика
који имају одличан успех је 50%, проценат врло добрих је 39%. Проценат
ученика који имају добар успех је 6%. Број ученика који излазе на поправни
испит је 28 или 4 % што је за трећину мање него претходне године. Три
ученика полажу разредне испите. Нико не понавља разред. (графикон 2.).

09-10

врло добар

добар

6%

4%

40%

50%
11-12

6%

6%

10-11
одличан

39%

47%
5%

4%

8%

3%

38%

40%

49%

51%

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

12-13
недовољан

Графикон 2.
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Графикон 3. приказује средњу оцену успеха по разредима. Ове
школске године после матураната најбољи успех су остварили ученици другог
разреда, чиме су променили уобичајене трендове раста средње оцене од првог
до четвртог разреда.
СРЕДЊА ОЦЕНА ПО РАЗРЕДИМА

4,48

4,12

4,22

4,16

I

II

III

IV

Графикон 3.
Вредно је напоменути параметре успеха овогодишње генерације
матураната. Средња оцена успеха је у трећем и четвртом разреду ове
генерације креће се преко четири чиме су потврдили трендове напредовања
током школовања. (графикон 4.)
СРЕДЊА ОЦЕНА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008-09 - 2012-13

3,85

1. раз

4,34

4,48

3. раз.

4. раз.

3,67

2. раз.

Графикон 4.
И у овој генерацији матураната остварени успех у завршном разреду
потврђује досадашње трендове пораста броја ученика који у четвртом разреду
улазе у категорију најбољих – 61% (121) ученика је остварило одличан, а 31%
(61) врло добар успех.
Гордана Аврамовић, психолог
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Сара Г. Бирчанин II-2
Оливера М.Стефановић II-3

Ђорђе М. Степановић I-2

Лука Д. Ивановић I-3

Кристина З. Марковић I-7

Марко М. Тодоровић I-6

Дуња З. Павловић I-5

Радојка М. Томић III-3

Марко М. Миловановић III-2

Давид В. Копривица III-1

Валентина Н. Стефановић III-5 Наташа С. Павловић IV-5

Емилија А. Лукић IV-4

Иван А. Савић IV-3

Матија Д.Костић IV-2

Ђорђе С. Живановић IV-1

Ђорђе С. Живановић IV-1

IV разред

Јована М. Ђокић II-7

Љубица Н. Штрбац III-7

Марко Р. Митровић IV-7

Невена П. Васиљевић II-6 Тамара Ж. Ковачевић III-6 Стефан М. Степановић IV-6

Лазар А. Андрић II-5

Милица Р. Николић II-4 Јелисавета З. Новаковић III-4

Јелена Г. Марковић II-1

Даница Д. Јовановић I-4

III разред

Оливера М.Стефановић II-3 Давид В. Копривица III-1

II разред

Теодора Т. Смолчић I-1

Теодора Т. Смолчић I-1

I разред

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

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

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Оливера М.Стефановић II-3

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ФИЛОЛОШКОГ СМЕРА: Јелисавета З. Новаковић III-4

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

Најбољи ученици
одељења

Најбољи ученици
разреда

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009-2013: Ђорђе С. Живановић IV-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ: Давид В. Копривица III-1

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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1. БЕИЋ ЛАЗАР
отац Милорад, мајка Гордана
Ваљево, 12.12.1994.
2. БИРЧАНИН КРИСТИНА
отац Дарко, мајка Мирјана
Ваљево, 29.10.1994.
3. БРАНКОВИЋ МЛАДЕН
отац Миломир, мајка Љиљана
Ваљево, 25.08.1994.
4. ГАЈИЋ МОМЧИЛО
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 10.01.1994.
5. ЖИВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
отац Славко, мајка Милена
Ваљево, 08.01.1994.
6. ИЛИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Александар, мајка Биљана
Ваљево, 10.08.1994.
7. ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕФАН
отац Драган, мајка Слађана
Ваљево, 07.03.1994.

Ред. Кандидат
бр.

врло добар
Математички
факултет
добар
ЕТФ

5

5

5

4

српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Тригонометријске трансформације"
српски језик
биологија
анализа са алгебром "Генетски инжењеринг"
српски језик
анализа са алгебром
анализа са алгебром "Примена комплексних бројева у
геометрији"
српски језик
анализа са алгебром
анализа са алгебром "Експоненцијалне једначине и
неједначине"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Суперпроводљивост"

4

врло добар
Рачунарски
факултет
одличан
ЕТФ

2

српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Синусна и косинусна теорема"

одличан
ЕТФ

добар

5

одличан
ПМФ

Општи успех
Оцена Жели да студира

српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Тригонометријске неједнакости"

IV-1

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА
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8. ЈЕВРЕМОВИЋ ЂОРЂЕ
отац Небојша, мајка Јела
Ваљево, 24.09.1994.
9. ЈОСИПОВИЋ СТЕФАН
отац Владан, мајка Мирослава
Ваљево, 10.02.1994.
10. МАЈИЋ БОРИС
отац Вигор, мајка Мирјана
Београд, 02.01.1995.
11. МИЛИЋ МИНА
отац Никола, мајка Захида
Ваљево, 07.09.1994.
12. ОБРАДОВИЋ ГАБРИЈЕЛА
отац Зоран, мајка Сандра
Ваљево, 31.10.1994.
13. ПЕРОВИЋ ЂУРЂА
отац Новица, мајка Мирјана
Ваљево, 14.01.1994.
14. РАДОСАВЉЕВИЋ МАРКО
отац Драган, мајка Гордана
Ваљево, 03.10.1994.
15. ТАЧИЋ УРОШ
отац Александар, мајка Злата
Ваљево, 12.04.1994.
16. ТРИФУНОВИЋ НИКОЛА
отац Милан, мајка Снежана
Призрен, 20.09.1994.
5

3

5

српски језик
анализа са алгебром
анализа са алгебром "Примена одгеђеног интеграла"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Кинематика специјалне теорије
релативности"

5

5

5

српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Талесова теорема"

српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Tригонометријске једначине и
неједначине"
српски језик
вероватноћа и статистика
анализа са алгебром "Условна, потпуна вероватноћа Бајесова формула"
српски језик
биологија
анализа са алгебром "Људски мозак - истине и заблуде"

2

српски језик
вероватноћа и статистика
анализа са алгебром "Бернулијева шема и биномна
расподела"
српски језик
програмирање
анализа са алгебром "Проблем Н тела"
5

5

српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Велики задатак"

врло добар
Филолошки
факултет
одличан
Математички
факулатет
добар
Математички
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
Математички
факултет
врло добар
ПМФ

добар
Математички
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ
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1. БЕЉИЋ ИВАН
отац Радослав, мајка Војка
Ваљево, 11.11.1994.
2. ВИДИЋ ДИМИТРИЈЕ
отац Велибор, мајка Невенка
Ваљево, 28.10.1994.
3. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ МАРИЈАНА
отац Предраг, мајка Јулијана
Ваљево, 24.07.1994.
4. ВУКОВИЋ ВУКАШИН
отац Горан, мајка Јасна
Ваљево, 29.06.1994.
5. ГОЛУБОВИЋ ЗОРАНА
отац Зоран, мајка Славица
Пећ, 11.01.1995.
6. ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛУКА
отац Драган, мајка Гордана
Ваљево, 05.11.1994.
7. ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛОШ
отац Драгић, мајка Олга
Ваљево, 17.05.1994.
8. ЂУРАШИНОВИЋ ЂОРЂЕ
отац Милан, мајка Рајка
Ваљево, 08.02.1993.
математика
"Логаритми"
рачунарство и информатика
"Заштита софтвера"
математика
"Аритметички и геометријски низ"
српски језик
"Гласовне алтернације"
биологија
"Хепатитис Б и Ц"
биологија
"Рибе"
енглески језик
"Elvis Presley"
физика
"Трансформатори"

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

IV-2

4

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Филолошки ф.
енглески језик
добар
Машински
факултет

врло добар
ФОН
нформац. сист.
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Правни
факултет
врло добар
Медицински
факултет
врло добар
ДИФ

одличан
ЕТФ

137

9. ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Слободан, мајка Гроздана
Ваљево, 19.12.1994.
10. ЖИВАНОВИЋ ДАНИЛО
отац Предраг, мајка Данка
Ваљево, 15.02.1994.
11. ЖИВИЋ МАРИЈА
отац Срђан, мајка Нада
Ваљево, 03.05.1994.
12. ЈАГОДИЋ ИВАНА
отац Душан, мајка Наташа
Ваљево, 18.02.1994.
13. КАРАЋ САРА
отац Зоран, мајка Љиљана
Ваљево, 12.02.1994.
14. КОСТИЋ МАТИЈА
отац Драгомир, мајка Зорица
Ваљево, 07.05.1994.
15. МИЛОВАНОВИЋ МИЛИЦА
отац Ратибор, мајка Биљана
Ваљево, 17.07.1994.
16. МИТРОВИЋ НЕМАЊА
отац Славољуб, мајка Светлана
Ваљево, 30.05.1994.
17. НИКОЛИЋ СОФИЈА
отац Милан, мајка Милица
Ваљево, 20.05.1994.
енглески језик
"James Dean"
ликовна култура
"Развој цртежа кроз историју"
хемија
"Аминокиселине"
ликовна култура
"Архитектура средњовековних
манастира у Србији"
физика
"Механичке осцилације"
српски језик
"Глаголски облици"
биологија
"Инфекције доњег дела
респираторног система"
биологија
"Менделова правила наслеђивања"

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

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

српски језик
математика

биологија
"Животни циклус ћелије"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Правни
факултет
врло добар
Економски
факултет
одличан
Медицински
факултет

одличан
Архитектонски
факултет
врло добар
Фармацеутски
факултет
врло добар
Архитектонски
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
Медицински
факултет
врло добар
ФОН
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18. НОВОКМЕТ ИВАНА
отац Душан, мајка Љиљана
Ваљево, 01.03.1994.
19. ПЕТРОВИЋ УГЉЕША
отац Александар, мајка Марија
Ваљево, 27.03.1994.
20. ПУЗОВИЋ СТЕФАН
отац Зоран, мајка Јелисавета
Ваљево, 06.07.1994.
21. САВИЋ АНЂЕЛКА
отац Радисав, мајка Дивна
Ваљево, 09.03.1994.
22 СЛАВКОВИЋ МИХАИЛО
отац Душко, мајка Горица
Ваљево, 20.08.1994.
23. СПАСИЋ ФИЛИП
отац Селимир, мајка Љиљана
Ваљево, 21.04.1994.
24. СТАНКОВИЋ НИКОЛА
отац Зоран, мајка Драгица
Ваљево, 23.03.1994.
25. СТЕПАНОВИЋ ЈОВАН
отац Милорад, мајка Данка
Ваљево, 11.09.1994.
26. ТЕШИЋ АНА
отац Горан, мајка Биљана
Ваљево, 25.07.1994.
српски језик
"Вукова реформа"
историја
"Алексије I Комнин"
физика
"Еластичност чврстих тела"
биологија
"Оплођење"
математика
"Тригонометријске трансформације"
биологија
"Урођеност срчаних мана"
математика
"Експоненцијална функција"
физика
"Динамика у теорији релативитета"
српски језик
"Књижевно теоретски појмови"

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

5

4

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки ф.
италијански језик
врло добар
Правни
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Медицински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Медицински
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Правни
факултет
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1. БОГДАНОВИЋ ТАМАРА
отац Превислав, мајка Госпава
Београд, 15.02.1994.
2. ВИНЧИЋ ИВАНА
отац Зоран, мајка Драгана
Ваљево, 14.02.1994.
3. ДАМЈАНОВИЋ ИВАНА
отац Владан, мајка Весна
Ваљево, 29.04.1994.
4. ДАМЈАНОВИЋ НЕБОЈША
отац Драган, мајка Љиљана
Ваљево, 14.03.1994.
5. ДЕВИЋ ДУШАН
отац Андрија, мајка Јасмина
Ваљево, 16.07.1994.
6. ДРАГИЋЕВИЋ ЉУБИЦА
отац Аца, мајка Зорица
Ваљево, 02.07.1994.

27. ТОДОРОВИЋ ЉИЉАНА
отац Драган, мајка Слађана
Београд, 14.04.1994.
28. ШТУЛИЋ ИВАНА
отац Драшко, мајка Ирена
Ваљево, 18.11.1994.
хемија
"Алдехиди и кетони"

српски језик
енглески језик

биологија
"Аерозагађења"
немачки језик
"Пасив"
биологија
"Гаметогенеза"
физика
"Закони једносмерне струје"
физика
"Галилео Галилеј"
српски
Чеховљеви јунаци у драми "Ујка
Вања"

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

IV-3

математика
"Тригонометријске неједначине"

српски језик
енглески језик

4

5

5

5

4

5

5

5

врло добар
Правни
факултет

одличан
ЕТФ

одличан
Саобраћајни
факултет
врло добар
Фармацеутски
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
ЕТФ

одличан
Фармацеутски
факултет

одличан
ЕТФ
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7. ИВАНОВИЋ ТАЊА
отац Радован, мајка Зорица
Нови Сад, 03.03.1994.
8. ИСАИЛОВИЋ УРОШ
отац Илија, мајка Стана
Ваљево, 28.02.1994.
9. ЈЕРЕМИЋ МАРКО
отац Слободан, мајка Радмила
Ваљево, 02.06.1994.
10. КОЈИЋ НАТАЛИЈА
отац Љубиша, мајка Снежана
Ваљево, 07.12.1994.
11. КРГОВИЋ СВЕТЛАНА
отац Александар, мајка Милена
Беране , 11.04.1994.
12. ЛАЗАРЕВИЋ ОГЊЕН
отац Душко, мајка Гордана
Ваљево, 21.06.1994.
13. ЛУГОЊА ТИЈАНА
отац Драган, мајка Винка
Ваљево, 11.07.1994.
14. МАКСИМОВИЋ КРИСТИНА
отац Саша, мајка Слађана
Ваљево, 06.08.1994.
15. МАЛЕШЕВИЋ НЕВЕНА
отац Живорад, мајка Бојана
Ваљево, 02.11.1994.
физика
"Наизменична струја"
географија
"Холандија"
српски језик
"Синоними у српском језику"
биологија
"Зебре"
биологија
"Јелени"
социологија
"Социјално-патолошке појаве"
физика
"Сочива"
биологија
"Пингвини"
математика
"Логаритми"

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
српски језик
математика

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Машински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
ФДУ
драматургија
одличан
ПМФ
информатика
одличан
Грађевински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ФОН

одличан
ЕТФ
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16. МАНОЈЛОВИЋ СОФИЈА
отац Душко, мајка Марина
Ваљево, 15.06.1994.
17. МАРКОВИЋ МАТЕЈ
отац Златко, мајка Милица
Ваљево, 17.09.1994.
18. МАРКОВИЋ НЕМАЊА
отац Зоран, мајка Љиљана
Београд, 24.10.1994.
19. МАТИЋ ОЛИВЕРА
отац Иван , мајка Ружа
Ваљево, 23.07.1994.
20. МИЛУТИНОВИЋ АНДРЕЈ
отац Мирослав , мајка Снежана
Ваљево, 24.08.1994.
21. ПАНТИЋ НИКОЛА
отац Предраг, мајка Драгана
Ваљево, 16.05.1994.
22. ПЛЕЋИЋ НЕМАЊА
отац Владан , мајка Мирослава
Ваљево, 02.04.1994.
23. РАДИВОЈЕВИЋ ИСИДОРА
отац Ратко , мајка Гордана
Ваљево, 22.05.1994.
24. РАДОВАНОВИЋ НЕВЕНА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 11.01.1994.
математика
"Изводи"
географија
"Земљотреси"
физика
"Електромагнетна индукција"
математика
"Вектори"
биологија
"Морфолошке промене еритроцита
у анемијама"
биологија
"Животињска ткива"
биологија
"Жирафе"

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

српски језик
француски

српски језик
математика

српски језик
енглески језик

српски језик
Мотив затвора и смрти у романима
"Проклета авлија и Дервиш и смрт"
биологија
"Лековито биље"

српски језик
енглески језик

5

5

5

2

5

5

2

5

4

добар
Математички
факултет
одличан
Грађевински
факултет
одличан
Рударско-геол.
факултет
добар
Машински
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Фрамацеутски
факултет

врло добар
Филозофски ф.
педагогија
одличан
ФТН
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1. БЕБИЋ ЛУКА
отац Милосав, мајка Симонида
Ваљево, 09.07.1994.
2. БЕЉИЋ ДАВИД
отац Зоран, мајка Милена
Ваљево, 22.04.1994.
3. БОЈИЧИЋ АЛЕКСА
отац Горан, мајка Сузана
Ваљево, 23.02.1994.

25. РАНЂИЋ ВЕСНА
отац Момчило, мајка Драгана
Ваљево, 10.06.1994.
26. САВИЋ ИВАН
отац Андра, мајка Зорица
Ваљево, 24.02.1995.
27. СЕЛАКОВИЋ МАРЈАНА
отац Милован, мајка Зорица
Ваљево, 03.07.1994.
28. СТАМЕНИЋ ДУШАН
отац Драган, мајка Душица
Ваљево, 08.02.1994.
29. ШУТУЉИЋ СМИЉАНА
отац Бранко, мајка Весна
Ваљево, 19.04.1994.
физика
"Дуализам талас-честица"
биологија
"Мајмуни"
хемија
"Аминокиселине и протеини"
биологија
"Отровне рибе и водоземци"

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

географија
"Швајцарска"
биологија
"Гуштери"
географија
"Мексико"

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

IV-4

биологија
"Фотосинтеза"

српски језик
немачки језик

5

5

5

4

4

5

5

5

врло добар
Грађевински
факултет
врло добар
Медицински
факултет
врло добар
Факултет за
безбедност

одличан
Технолошко-мет.
факултет
одличан
Факулет за
физичку хемију
врло добар
Шумарски ф.
пејзажна архит.
врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
Рударско-геол.
факултет
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4. БРАНКОВИЋ НИКОЛА
отац Дарко, мајка Катарина
Ваљево, 10.09.1994.
5. БУРНИЋ ИГОР
отац Салих, мајка Весна
Ваљево, 20.01.1994.
6. ВАСИЉЕВИЋ МИНА
отац Вишеслав, мајка Мирјана
Ваљево, 27.10.1994.
7. ВИДИЋ КАТАРИНА
отац Дејан, мајка Стевка
Ваљево, 09.10.1994.
8. ЈАНЧИЋ МАРКО
отац Младен, мајка Драгица
Осечина, 28.10.1994.
9. ЛУКИЋ ЕМИЛИЈА
отац Андрија, мајка Јасмина
Ваљево, 20.12.1994.
10. МАНДИЋ ИВИЦА
отац Светозар, мајка Јасмина
Београд, 12.07.1994.
11. МАТИЋ ЗОРАНА
отац Слободан, мајка Зорица
Ваљево, 11.02.1994.
12. МИЛЕТИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Љубица
Ваљево, 28.08.1994.
географија
"Колумбија"
биологија
"Гепарди"
историја
"Видовдански устанак"
биологија
"Око; грађа и функција"
географија
"Барселона"
биологија
"Анорексија"
географија
"Јамајка"
биологија
"Кандидијаза"
српски језик
"Фонетика"

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

5

5

5

5

5

5

4

5

5

врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Саобраћајни
факултет
одличан
Стоматолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет

одличан
Правни
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
Правни
факултет
одличан
ЕТФ
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13. МИЛОВАНОВИЋ НАТАША
отац Радован, мајка Милена
Ваљево, 23.10.1994.
14. MИРКОВИЋ БОГДАН
отац Здравко, мајка Љиљана
Ваљево, 14.08.1993.
15. МИТРОВИЋ СОФИЈА
отац Светислав, мајка Сенка
Ваљево, 25.03.1994.
16. МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЦА
отац Драган, мајка Љиљана
Ваљево, 30.03.1994.
17. ПАВЛОВИЋ БОЈАН
отац Славко, мајка Светлана
Ваљево, 05.07.1994.
18. ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА
отац Драган, мајка Јасмина
Ваљево, 28.10.1994.
19. ПАНТЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Раденко, мајка Драгица
Ваљево, 19.11.1994.
20. ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
отац Милош, мајка Снежана
Ваљево, 08.02.1994.
21. ПОПОВИЋ ВЕЉКО
отац Зоран, мајка Виолета
Ваљево, 04.06.1994.
српски језик
"Систем зависних реченица"
биологија
"Лабрадор - ретривер"
биологија
"Болести желуца"
биологија
"Скорпије"
историја
"Пад Деспотовине Србије"
биологија
"Крокодили"
историја
"Други српски устанак"
српски језик и књижевност
"Аристотелово тумачење трагедије"
математика
"Комбинаторика"

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

4

5

5

5

4

5

5

5

5

добар
Правни
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Грађевински
факултет
врло добар
Математички
факултет

одличан
Учитељски
факултет
одличан
Факултет за
физ. културу
одличан
Медицински
факултет
одличан
ФОН
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22. ПОПОВИЋ МИЛИЦА
отац Раде, мајка Зорица
Ваљево, 06.04.1994.
23. РАДОВАНОВИЋ ОБРЕН
отац Јордан, мајка Светлана
Ваљево, 25.01.1994.
24. СТАНКОВИЋ МАРКО
отац Стеван, мајка Анђелка
Ваљево, 06.06.1994.
25. СТОЈНИЋ НЕВЕНА
отац Душко, мајка Љубица
Ваљево, 20.06.1994.
26. ТАДИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Драган, мајка Милијана
Ваљево, 09.02.1994.
27. ТОДОРОВИЋ ЈАЊА
отац Зоран, мајка Гордана
Ваљево , 14.12.1994.
28. ХАЏИЋ ИВАНА
отац Горан, мајка Наташа
Ваљево, 01.08.1994.
29. ЧУБРОВИЋ ДАРКО
отац Верољуб, мајка Зорица
Ваљево, 29.10.1994.
биологија
"Камиле"
географија
"Мадрид"
географија
"Јапан"
српски језик и књижевност
"Проклета авлија"
биологија
"Телесне течности"
биологија
"Грађа и врсте змија"
историја
"Тимочка буна"
географија
"Бразил"

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

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Економски
факултет
врло добар

одличан
Фармацеутски
факултет
одличан
Економски
факултет
врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
ЕТФ
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1. БУРМАЗ АЛЕКСАНДАР
отац Славољуб, мајка Весна
Ваљево, 03.11.1994.
2. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ МАРИЈА
отац Раде, мајка Лепосава
Ваљево, 02.01.1994.
3. ВУЧИЋЕВИЋ МАРКО
отац Бранко, мајка Верица
Ваљево, 18.08.1994.
4. ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА
отац Ненад, мајка Славица
Ваљево , 04.05.1994.
5. ГРБИЋ ИВАНА
отац Зоран, мајка Милка
Ваљево, 20.07.1994.
6. ДАВИДОВИЋ КСЕНИЈА
отац Драган, мајка Весна
Ваљево, 21.08.1994.
7. ДАМЊАНОВИЋ ИВАНА
отац Душан, мајка Драгица
Ваљево, 05.04.1994.
8. ЂЕРМАНОВИЋ ТИЈАНА
отац Милисав, мајка Даница
Ваљево, 03.02.1994.
увод у општу лингвистику
"Словенска писма-глагољица и
ћирилица''
ликовна култура
"Микеланђело - страшни суд''
психологија
"Алкохолизам''
ликовна култура
"Руски реализам''
увод у општу лингвистику
"Стилска изражајна средства у
драми Ујка Вања''
латински језик
"Пропаст Римског царства''
латински језик
"Пунски ратови''

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

музичка култура
"Настанак и развој хип хоп музике''

српски језик
енглески језик

IV-5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки ф.
јапански језик
одличан
Филолошки ф.
оријенталистика
одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски ф.
психологија
одличан
Филолошки ф.
руски језик
одличан
Филолошки ф.
српска књ. и језик
одличан
Филозофски ф.
психологија
одличан
Филолошки ф.
германистика
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9. ИВКОВИЋ КРИСТИНА
отац Зоран, мајка Александра
Ваљево, 14.06.1994.
10. ИГЊАТОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Ненад, мајка Драгана
Београд, 12.05.1994.
11. ЈОКИЋ МИЛИЦА
отац Мирослав, мајка Верица
Ваљево, 25.02.1994.
12. ЈОСИПОВИЋ АНДРЕА
отац Горан, мајка Горица
Ваљево, 03.11.1994.
13. КРАЉЕВИЋ КАТАРИНА
отац Миодраг, мајка Славица
Ваљево, 14.08.1994.
14. МИЛИСАВЉЕВИЋ ИВАНА
отац Миодраг, мајка Слађана
К. Митровица, 24.10.1994.
15. ПАВЛОВИЋ НАТАША
отац Саво, мајка Јасмина
Ваљево, 24.05.1994.
16. ПЕТКОВИЋ ОГЊЕН
отац Стеван, мајка Бранка
Ваљево 13.09.1994.
17. ПОПОВИЋ ЈОВАНА
отац Златко, мајка Соња
Шабац, 20.07.1994.
ликовна култура
"Експресионизам''
ликовна култура
"Футуризам''
ликовна култура
"Алфред Хичкок''
музичка култура
"Живот и рад Џенис Џоплин''
латински језик
"Значајни ратови у историји римског
народа од IV века пре н.е. до I века н.е."
историја
"Владавина Латина и обнова
Византијског царства (1204-1261)"
ликовна култура
"Дејвид Линч''
историја
"Ратови црвене и беле руже''

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

латински језик
"Амфитеатар и циркуске игре''

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки ф.
германистика
одличан
Филолошки ф.
англистика
одличан
Филолошки ф.
германистика
одличан
Факултет за култ.
и медије
врло добар
Филолошки ф.
германистика
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки ф.
романистика
одличан
Филолошки ф.
енглески језик
одличан
Филолошки ф.
кинески језик
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18. РАДОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Томислав, мајка Вида
Ваљево, 05.07.1994.
19. РАДУЛОВИЋ КАТАРИНА
отац Горан, мајка Мирјана
Ваљево, 03.11.1994.
20. РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
отац Драган, мајка Љиљана
Ваљево, 29.08.1994.
21. РАКИЋ УНА
отац Драган, мајка Јасмина
Ваљево, 10.11.1994.
22. СТОЈАНОВИЋ МАРТИНА
отац Драган, мајка Гордана
Ваљево, 08.07.1994.
23. ТОМИЋ ДАНИЈЕЛА
отац Ненад, мајка Кристина
Ваљево, 25.08.1994.
24. ТОМИЋ МИЛИЦА
отац Славко, мајка Љиљана
Ваљево, 09.06.1994.
25. ФИЛИПОВИЋ АНА
отац Дејан, мајка Нада
Београд, 04.01.1995.
ликовна култура
"Рембрант Херменсон ван Ријн''
музичка култура
"Револуционарни гитаристи XX
века"
ликовна култура
"Графити: Бенкси''
ликовна култура
"Камера обскура''
латински језик
"Гај Валерије Катул''
историја
"Катарина II Велика''
психологија
"Парапсихологија''

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

ликовна култура
"Жан Мишел Баскијат''

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Филозофски ф.
психологија
одличан
Полицијска акад.
криминалистика
врло добар
Филолошки ф.
англистика
одличан
Филолошки ф.
српска књ. и језик
врло добар
ПМФ
географија
врло добар
ФПН
међунар. односи
одличан
Филолошки ф.
српска књ. и језик
врло добар
Фаспер
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1. ДЕВИЋ МИЛА
отац Милан, мајка Весна
Београд, 29.11.1994.
2. ДРАЈИЋ НИКОЛА
отац Милован, мајка Мирјана
Ваљево, 26.01.1994.
3. ЖИВАНОВИЋ КРИСТИНА
отац Владан, мајка Славица
Ваљево, 16.03.1994.
4. ИВАНОВИЋ ЛАЗАР
отац Саша, мајка Јелена
Ваљево, 08.03.1994.
5. ЈЕРОСИМИЋ ТАТЈАНА
отац Драган , мајка Милина
Ваљево, 27.04.1994.
6. ЈОВАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
отац Предраг, мајка Татјана
Ваљево, 07.06.1994.
7. ЈОВАНОВИЋ САРА
отац Јован, мајка Блаженка
Ваљево, 19.07.1994.
8. ЈОВАНОВИЋ СОФИЈА
отац Томислав, мајка Зорица
Ваљево, 20.04.1994.
математика
"Експоненцијалне једначине''
ликовна култура
"Жорж Брак''
ликовна култура
"Тарис''
ликовна култура
"Јапанска уметност''
ликовна култура
"Портрети римских владара,
императора и законодаваца''
ликовна култура
"Клод Моне и Едвард Мане''
ликовна култура
"Цртежи Ван Гога''

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

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Виљем Тарнер''

српски језик
енглески језик

IV-6

5

5

5

5

5

5

5

5

oдличан
Филозофски ф.
психологија
врло добар
ФТН
геодезија
одличан
Филолошки ф.
шпански језик
одличан
Медицински
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Правни
факултет
врло добар
Филозофски ф.
историја уметн.
одличан
Филолошки ф.
српски језик
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9. ЈОВИЧИЋ ИСИДОРА
отац Драгиша, мајка Љиљана
Ваљево, 03.05.1994.
10. ЛАЛОВИЋ МИЛИЦА
отац Момир, мајка Каролина
Ваљево, 10.09.1994.
11. ЛЕСКУР ТИХАНА
отац Љиљан, мајка Татјана
Ваљево, 25.07.1994.
12. МАРКОВИЋ ЈОВАНА
отац Миодраг, мајка Надежда
Ваљево, 15.09.1994.
13. МАТИЋ ИЛИЈА
отац Зоран, мајка Мира
Ваљево, 03.05.1994.
14. МИТРОВИЋ ВУК
отац Витомир, мајка Грана
Клина, 28.01.1994.
15. МУЦИЋ ИВАНА
отац Љубомир, мајка Славица
Ваљево, 16.01.1994.
16. НИКОЛИЋ МАРИЈАНА
отац Момчило, мајка Зорица
Ваљево, 31.08.1994.
17. ПИРГИЋ НЕНАД
отац Радивоје, мајка Нада
Ваљево, 02.06.1994.
ликовна култура
"Милан Коњовић''
енглески језик
"King Henry VIII of England and
Ireland''
ликовна култура
"Анри Матис''
ликовна култура
"Портрети''
ликовна култура
"Уметност античког Рима и портрети
римских императора''
ликовна култура
"Марк Шагал''
биологија
"Шизофренија''
ликовна култура
"Уметност у Периклово доба''

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

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

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Зора Петровић''

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет

врло добар
ФПН
политикологија
одличан
Економски
факултет
врло добар
Фаспер

одличан
ФОН
општи менаџмент
врло добар
Правни
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
ФТН
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18. ПЛОЧИЋ КРИСТИНА
отац Сретен, мајка Весна
Ваљево, 28.04.1994.
19. РАБРЕНОВИЋ ЛУКА
отац Владимир, мајка Гордана
Ваљево, 05.06.1994.
20. РАНКОВИЋ КРИСТИНА
отац Дарко, мајка Весна
Ваљево,01.12.1994.
21. САВИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Зоран , мајка Драгица
Ваљево, 05.09.1994.
22. СРЕЋКОВИЋ ДАНИЦА
отац Драгомир, мајка Гордана
Ваљево, 06.11.1994.
23. СТАНИМИРОВИЋ БОЈАНА
отац Миломир, мајка Светлана
Ваљево, 27.05.1994.
24. СТЕВАНОВИЋ ЈОВАНА
отац Бранко, мајка Миланка
Ваљево, 15.03.1994.
25. СТЕПАНОВИЋ СТЕФАН
отац Момчило, мајка Миливојка
Ваљево, 12.06.1994.
26. СТОЈАНОВИЋ МИЛИЦА
отац Славиша, мајка Гордана
Београд, 21.11.1994.
ликовна култура
"Реализам у српској уметности''
ликовна култура
"Петар Лубарда''
ликовна култура
"Средњовековне фреске у Србији''
ликовна култура
"Волт Дизни''
ликовна култура
"Ђорђдо де Кирико''
ликовна култура
"Едвард Мунк-Крик''
ликовна култура
"Амадео Модиљани''
историја
"Други пунски рат''
ликовна култура
"Апстрактна уметност''

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки ф.
српски језик
одличан
Правни
факултет

врло добар
Филолошки ф.
српска књ. и језик
врло добар
Правни
факултет
одличан
Учитељски
факултет
одличан
Факултет за
безбедност
врло добар
Филолошки ф.
скандинавски јез.
одличан
Филолошки ф.
немачки језик
одличан
ФПН
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27. ТЕОФИЛОВИЋ АНА
отац Милован, мајка Гордана
Ваљево, 05.10.1994.
28. ТЕРЗИЋ ЛУКА
отац Саша, мајка Катарина
Ваљево, 18.09.1994.
29. ТОМИЋ ЂУРЂА
отац Зоран, мајка Зорица
Ваљево, 17.11.1994.
30. ТОРОМАН ЛИДИЈА
отац Драган, мајка Весна
Ваљево, 29.11.1994.
31. ТОФИЛОВСКИ МАЈА
отац Богослав, мајка Сања
Ваљево, 23.02.1994.
32. ТРИФУНОВИЋ КАТАРИНА
отац Слободан , мајка Бранка
Ваљево, 07.09.1994.
33. ХАЏИЋ ЈОВАН
отац Бранко, мајка Нада
Ваљево, 21.01.1994.
34. ЧАНЧАРЕВИЋ САРА
отац Горан, мајка Јасна
Смед. Паланка, 08.10.1994.
35. ШАЈЕРМАН МАРКО
отац Крешимир, мајка Сунчица
Ваљево, 17.03.1994.
математика
"Једначина праве''
ликовна култура
"Свети Лука лекар и иконописац''
музичка култура
"Боб Марли, живот, дело и утицај на
будуће генерације''
биологија
"Грађа органа система за варење''
ликовна култура
"Жене у модерној уметности''
ликовна култура
"Цртеж кроз историју''
ликовна култура
"Дизајн''
математика
"Обртна тела-ваљак и купа''
ликовна култура
"Јозеф Бојс''

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

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
ФОН
менаџмент
врло добар
ВИПОС
пословна информ.
одличан
Правни
факултет
врло добар
Политехнички ф.
графички дизајн
врло добар
Економски
факултет
одличан
ФТН
графичко инжењ.
одличан
ФТН
софтверско инж.

врло добар
Економски
факултет
врло добар
Фаспер
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1. БАНОВИЋ СОЊА
отац Бранко , мајка Огњанка
Ваљево, 13.06.1994.
2. ВЕСЕЛИНОВИЋ НАДА
отац Јеврем, мајка Зорица
Ваљево, 28.01.1994.
3. ВИДИЋ ДРАГАНА
отац Светолик, мајка Деса
Ваљево, 12.04.1994.
4. ВРАТОЊИЋ МАРИЈАНА
отац Борисав, мајка Јелена
Ваљево, 01.04.1994.
5. ГОЛОСКОКОВИЋ МИЛИЦА
отац Радован, мајка Петра
Ваљево, 03.10.1994.
6. ДУДИЋ ЛУКА
отац Бранко, мајка Зорица
Београд 16.08.1993.
7. ЂУКАНОВИЋ ЂУРЂА
отац Душко, мајка Нада
Ваљево, 06.12.1994.
8. ЂУКАНОВИЋ ЛАЗАР
отац Драган, мајка Роса
Ваљево, 08.09.1994.
9. ЂУРЂЕВИЋ ЂУРЂИЦА
отац Миша, мајка Катарина
Ваљево, 10.07.1993.
социологија
"Трговина људима"
ликовна култура
"Исламска архитектура"
српски језик и књижевност
"Религијски мотиви у "Горском
вијенцу"
ликовна култура
"Хеленистичка уметност"
ликовна култура
"Баскијат и Енди Ворхол"
енглески језик
"Принцеза Дајана"
биологија
"Хипофиза"
психологија
"Психоактивне супстанце"

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

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

српски језик
енглески језик

биологија
"Вештачка оплодња"

IV-7
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

4

5

5

5

одличан
Правни
факултет
врло добар
Полицијска
академија
одличан
Правни
факултет
врло добар
Висока политех.
графички дизајн
одличан
Правни
факултет
врло добар
Медицински
факултет
врло добар
ФПН
социјална полит.

одличан
Медицински
факултет
одличан
ФОН
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10. ЂУРЂЕВИЋ НЕДА
отац Милован, мајка Лидија
Ваљево, 04.10.1994.
11. ИЛИЋ ДИМИТРИЈЕ
отац Драган, мајка Виолета
Ваљево, 14.12.1994.
12. ЈЕРЕМИЋ МАРКО
отац Милован, мајка Сандра
Ваљево, 24.05.1994.
13. ЈЕРИНИЋ МИЛИЦА
отац Цвеја, мајка Славица
Ваљево, 25.08.1994.
14. КОВАЧЕВИЋ КАЛИНА
отац Горан , мајка Зорица
Ваљево, 28.03.1994.
15. КРСТИЋ ТИЈАНА
отац Горан, мајка Славица
Ваљево, 26.05.1994.
16. ЛАЗИЋ КРИСТИНА
отац Владимир, мајка Љиљана
Ваљево, 05.07.1994.
17. МАТИЋ ДУЊА
отац Зоран, мајка Гордана
Ваљево 03.01.1994.
18. МИЛАНОВИЋ МИЛИЦА
отац Милорад, мајка Слађана
Ваљево, 29.03.1994.
ликовна култура
"Пејзаж"
историја
"Језуити"
историја
"Рано хришћанство IV века"
историја
"Пећка патријаршија 1557-1776."
ликовна култура
"Кубизам и Пикасо"
ликовна култура
"Живот и дела Микеланђела"
ликовна култура
"Примењене уметности"
ликовна култура
"Облик, композиција, простор"
ликовна култура
"Скулптура"

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
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

4

4

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет
врло добар
ФПН
међунар. односи
одличан
ФПН
међунар односи
одличан
Економски
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
ФПН
међунар. односи
одличан
Архитектонски
факултет
одличан
Филозофски ф.
педагогија
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19. МИЛУТИНОВИЋ ЛУКА
отац Војислав, мајка Ана
Ваљево, 16.05.1994.
20. МИЛУТИНОВИЋ МАРИЈА
отац Михаило, мајка Маријана
Ваљево, 20.05.1994.
21. МИТРОВИЋ МАРКО
отац Радован, мајка Милица
Ваљево, 09.09.1994.
22. МЛАДЕНОВИЋ МИРОСЛАВ
отац Зоран, мајка Бранка
Ваљево, 21.01.1994.
23. НИКОЛИЋ ЂУРЂИНА
отац Мирослав, мајка Радмила
Ваљево, 13.07.1994.
24. ПАЛАВЕСТРИЋ БОЈАНА
отац Радомир, мајка Зорица
Ваљево, 07.09.1994.
25. ПАЛАВЕСТРИЋ НЕВЕНА
отац Душко, мајка Весна
Ваљево, 26.03.1994.
26. РАКИЋ ДАНИЈЕЛА
отац Живадин, мајка Бранка
Ваљево, 28.06.1994.
27. РАСУЛИЋ ТАМАРА
отац Радосав, мајка Татјана
Ваљево, 01.01.1995.
историја
"Сицилијанска експедиција"
биологија
"Ајкуле"
историја
"Римска војска"
психологија
"Хипноза"
историја
"Србија пре Немањића"
ликовна култура
"Српска уметност у 18. и 19. веку"
српски језик
"Доживљаји природе и људске судбине
у песништву Десанке Максимовић"
историја
"Солунски фронт"

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

биологија
"Предњи мозак"

српски језик
енглески језик

5

4

5

5

5

5

5

2

5

одличан
Медицински
факултет
добар
Правни
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
ФДУ
глума
врло добар
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет
врло добар
Факултет
безбедности
добар
Учитељски
факултет
одличан
Војна академија

156

28. САВИЋ ЈОВАНА
отац Владимир, мајка Милица
Ваљево, 20.06.1994.
29. СЕНИЋ АНАСТАСИЈА
отац Спасоје, мајка Татјана
Ваљево, 17.09.1994.
30. СИМИЋ ЈЕЛИСАВЕТА
отац Бранко, мајка Верица
Ваљево, 10.10.1994.
31. СТОЈКАНОВИЋ ЛУКА
отац Мијо, мајка Ружица
Ваљево, 05.10.1994.
32. ТИМОТИЋ ДОРОТЕЈА
отац Драган, мајка Татјана
Ваљево, 04.07.1994.
33. ТОМИЋ МИЛАН
отац Чедомир, мајка Светлана
Мелбурн, 29.01.1995.
34. ЦВЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Милун, мајка Милена
Ваљево, 30.12.1994.
35. ЦВЕТИНОВИЋ МИЛИЦА
отац Живадин, мајка Снежана
Ваљево, 05.07.1994.
36. ЧАНКОВИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Драгица
Ваљево, 27.04.1994.
ликовна култура
"Црно-бели филм"
ликовна култура
"Мртва природа"
историја
"Милунка Савић"
историја
"Трећи крсташки рат"
француски језик
"La Révolution française"
енглески језик
"Phraseil verbs"
психологија
"Тумачење снова у психоанализи"
енглески језик
"Elizabeth Taylor- What is left behind"
психологија
"Фобије"

енглески језик
француски 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
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

2

5

5

5

врло добар
Шумарски ф.
пејзажна архит.
врло добар
Правни
факултет
одличан
Филолошки ф.
српски језик
довољан
Филозофски ф.
историја
одличан
ФОН
информац. сист.
врло добар
Рударско-геол.
факултет
врло добар
Филозофски ф.
психологија
одличан
Економски
факултет
врло добар
ФПН
новинарство

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
„Имати вредност и знати је показати, значи имати двоструку вредност.”
Грациан

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
Лазић Сара I-1 – математика похвала, хемија
Смолчић Теодора I-1 – математика, математика „Архимедес“ – похвала, хемија
Степановић Ђорђе I-2 – математика
Мићић Милица I-2 – српски језик, латински језик
Гајић Игор I-2 – хемија
Николић Лука I-3 – српски језик
Исаиловић Стефан I-3 – латински језик
Ивановић Лука I-3 – математика похвала, хемија

Додела награда на Републичком такмичењу из хемије

Јовановић Даница I-4 – латински језик
Ковачевић Андријана I-5 – српски језик
Павловић Дуња I-5 – српски језик
Тодоровић Марко I-6 – српски језик 2. награда Књижевна олимпијада
Марковић Кристина I-7 – Књижевна олимпијада
Ђурђевић Владимир II-1 – математика, математика „Кенгур“ похвала
Милутиновић Вук II-1 – математика „Архимедес“ – 3. награда
Јевтић Ивана II-1 – српски језик
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Марковић Јелена II-1 – поетски конкурс „Мика Антић“
Рaдoвaнoвић Тијaнa II-1 – литерарни конкурс „Душан Васиљев“ 2. награда за
најбољи поетски рад
Мркић Стефан II-1 – математика „Кенгур“ похвала
Бирчанин Сара II-2 – математика
Стефановић Оливера II-3 – математика похвала, биологија 3. место
Томић Јована II-3 – биологија, српски језик – 3. награда
Вучићевић Јелена II-4 – латински језик
Јевтић Невена II-4 – латински језик
Николић Милица II-4 – Књижевна олимпијада
Андрић Лазар II-5 – историја 2. место
Васиљевић Невена II-6 – српски језик
Марјановић Ирина II-7 – 2. место – Смотра рецитатора
Копривица Давид III-1 – математика „Архимедес“, хемија 2. награда, физика
3. награда
Ашковић Јована III-1 – српски језик
Миловановић Марко III-2 – српски језик 2. награда
Урошевић Ана III-2 – биологија
Милаковић Марија III-3 – биологија
Ранковић Жељка III-4 – латински језик
Новаковић Јелисавета III-4 – латински језик
Стевановић Валентина III-5 – српски језик
Цветановић Немања III-5 – поетски конкурс „Мика Антић“
Тoдоровић Никола III-6 – финалиста XX поетског конкурса „Десанка Максимовић“
Грбовић Наташа III-7 – похвала на конкурсу часописа „Акт“
Живановић Ђорђе IV-1 – математика 3. награда, програмирање
Радосављевић Марко IV-1 – математика „Архимедес“ – 2. награда, математика
„Кенгур“ 2. награда
Мајић Борис IV-1 – физика, програмирање, математика „Кенгур“ 3. награда
Јевремовић Ђорђе IV-1 – математика „Кенгур“ похвала
Беић Лазар IV-1 – математика „Кенгур“ похвала
Трифуновић Никола IV-1 енглески језик
Тодоровић Љиљана IV-2 – математика
Костић Матија IV-2 – физика 2.награда
Савић Иван IV-3 – физика 2.награда
Павловић Наташа IV-5 – француски језик
Томић Данијела IV-5 – латински језик
Ђермановић Тијана IV-5 – латински језик
Томић Милица IV-5 – 1. награда на конкурсу часописа „Акт“
Степановић Стефан IV-6 – српски језик 3. награда
Крстић Тијана IV-7 – француски језик
Симић Јелисавета IV-7 – српски језик
Митровић Марко IV-7 – српски језик
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МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРСИ
Ковачевић Андријана I-5 – међународно такмичење из културне историје
„Александар Магнус“
Вукашин Станојловић II-7 – међународно такмичење из културне историје
„Александар Магнус“ 3. место
Аџић Јелисавета I-6 – међународни фестивал поезије и прозе 3. награда

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Лазић Сара I-1 – математика, физика 1. награда
Смолчић Теодора I-1 – хемија 1. место, математика, физика 3. награда
Панић Тијана I-1 – математика, физика, хемија
Поповић Вера I-1 – Књижевна олимпијада
Савић Александар I-1 – Књижевна олимпијада
Гајић Игор I-2 – хемија 3. место
Степановић Ђорђе I-2 – математика
Бурнић Ена I-2 – математика
Радовановић Нина I-2 – математика
Петровић Јован I-2 – математика, физика 2. награда
Пантић Огњен I-2 – математика, физика
Мићић Милица I-2 – српски језик 3. место
Ђурић Милица I-2 – српски језик, Књижевна олимпијада, Смотра рецитатора
Ивановић Лука I-3 – математика, хемија
Пешић Лука I-3 – хемија
Лазић Сара I-3 – хемија 2. место
Николић Лука I-3 – српски језик 2. место, Књижевна олимпијада 3. место
Степановић Александар I-3 – математика
Марић Ђурђина I-4 – Књижевна олимпијада
Милиновић Марија I-4 – смотра рецитатора
Чарапић Андријана I-5 – Књижевна олимпијада
Павловић Дуња I-5 – српски језик 1. место
Ковачевић Андријана I-5 – српски језик 3. место
Јовановић Сара I-5 – српски језик
Радовић Теодора I-5 – Књижевна олимпијада
Јосиповић Марија I-5 – Књижевна олимпијада
Тодоровић Марко I-6 – српски језик 2. место, Књижевна олимпијада 2. место
Аџић Јелисавета I-6 – Књижевна олимпијада
Миловановић Александра I-6 – Књижевна олимпијада
Богићевић Марија I-6 – Књижевна олимпијада
Симић Софија I-6 – смотра рецитатора
Мирковић Кристина I-7 – српски језик, Књижевна олимпијада 1. место
Радојковић Александра I-7 – Књижевна олимпијада
Ђурђевић Владимир II-1 – математика
Јевтић Ивана II-1 – српски језик 2. место, математика, физика 1. награда
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Милутиновић Вук II-1 – математика
Радојичић Марко II-1 – математика
Марковић Лазар II-1 – програмирање
Марковић Јелена II-1 – програмирање, математика, хемија, физика 2. награда
Радовановић Тијана II-1 – Књижевна олимпијада
Бирчанин Сара II-2 – математика, физика 3. награда, хемија
Лазаревић Милица II-2 – физика 1. награда
Станаревић Тијана II-2 – математика
Стефановић Оливера II-3 – математика, Књижевна олимпијада 2. место,
биологија 3. место
Томић Јована II-3 – српски језик 1. место, биологија 2. место
Ђуровић Урош II-4 – српски језик
Николић Милица II-4 – Књижевна олимпијада
Андрић Лазар II-5 – историја 1. место
Васиљевић Невена II-6 – српски језик 2. место
Марјановић Ирина II-7 – Смотра рецитатора
Копривица Давид III-1 – математика, физика 1. награда, хемија 1. место
Ашковић Јована III-1– српски језик 1. место, математика, физика
Параментић Невена III-1 – математика
Сарић Милица III-1 – српски језик
Лазаревић Никола III-1 – програмирање
Урошевић Ана III-2 – биологија 1. место
Ђорђевић Милица III-2 – биологија
Ристовић Наталија III-2 – хемија
Јездић Ивана III-2 – математика, физика
Миловановић Марко III-2 – српски језик 1. место
Милаковић Марија III-3 – биологија
Петровић Милица III-3 – биологија
Миловановић Драгица III-3 – биологија
Марјановић Иван III-3 – српски језик
Николић Милица II-4 – Књижевна олимпијада 1. место
Матић Христина III-4 – српски језик, Књижевна олимпијада
Ракић Милица III-4 – српски језик
Новаковић Јелисавета III-4 – српски језик, Књижевна олимпијада
Гаврић Невена III-4 – Књижевна олимпијада
Ранковић Жељка III-4 – српски језик
Стевановић Валентина III-5 – српски језик 1. место
Глишић Марија III-5 – српски језик
Лукић Јелена III-5 – српски језик
Лукић Александар III-5 – Смотра рецитатора
Плавшић Марија III-7 – српски језик
Јевтић Тања III-7 – српски језик
Јовановић Марија III-7 – Књижевна олимпијада
Живановић Ђорђе IV-1 – математика, програмирање
Мајић Борис IV-1 – физика 1. награда, програмирање 1. место
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Бранковић Младен IV-1 – физика
Трифуновић Никола IV-1 – енглески језик 2. место, програмирање 2. место
Живановић Данило IV-2 – енглески језик
Костић Матија IV-2 – физика 2. награда
Тодоровић Љиљана IV-2 – математика
Јагодић Ивана IV-2 – хемија
Спасић Филип IV-2 – биологија
Голубовић Зорана IV-2 – биологија
Савић Иван IV-3 – физика 2. награда
Винчић Ивана IV-3 – немачки језик
Плећић Немања IV-3 – биологија
Дамњановић Ивана IV-3 – биологија
Митровић Софија IV-4 – хемија
Лукић Емилија IV-4 – хемија
Митровић Софија IV-4 – биологија
Павловић Немања IV-4 – биологија
Томић Милица IV-5 – српски језик
Радуловић Никола IV-5 – енглески језик
Бурмаз АлександарIV-5 – енглески језик
Дамњановић Ивана IV-5 – енглески језик
Вићентијевић Марија IV-5 – енглески језик
Петковић Огњен IV-5 – енглески језик
Павловић Наташа IV-5 – француски језик 2. место
Ђермановић Тијана IV-5 – немачки језик 1. место
Ивковић Кристина IV-5 – немачки језик 2. место
Јокић Милица IV-5 – немачки језик 3. место
Краљевић Катарина IV-5 – немачки језик 3. место
Станимировић Бојана IV-6 – немачки језик 1. место
Степановић Стефан IV-6 – српски језик 1. место
Митровић Марко IV-7 – српски језик 2. место
Симић Јелисавета IV-7 – српски језик 2. место
Вићентијевић Марија IV-5 – српски језик
Младеновић Мирослав IV-7 – историја
Крстић Тијана IV-7 – француски језик 1. место
Митровић Марко IV-7 – биологија
Ђукановић Лазар IV-7 – биологија
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ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
„АРХИМЕДЕС” – ДРЖАВНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
II награда додељена екипи Ваљевске гимназије
Смолчић Теодора I-1 – математика „Архимедес“ – похвала
Милутиновић Вук II-1 – математика „Архимедес“ – 3. награда
Копривица Давид III-1 – математика „Архимедес“
Радосављевић Марко IV-1 – математика „Архимедес“ – 2. награда

ДРАМСКИ СТУДИО
Димитрије Илић - I награда за најбољу главну мушку улогу у
"Швабици" на републичкој Смотри средњошколских позоришта у
Крагујевцу
Чланови Драмског студија:
Алекса Јокић I-3
Богдан Арсенић III-6
Петар Јанковић III-6
Ивана Вујић III-4
Наташа Перић III-4
Наташа Плавша III-4
Иван Бобовац III-6
Лазар Марковић III-7
Сања Ђокић III-7
Љубица Штрбац III-5
Марија Арсић III-6
Урош Димитријевић II-3
Лара Милановић I-4
Јована Андрић I-6
Лука Ивановић I-3
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Нада Лукић III-4
Јана Здравковић I-6
Димитрије Илић IV-7
Катарина Краљевић IV-5
Марија Живић IV-2
Исидора Јовичић IV-6
Ђорђе Ђурашиновић IV-2
Мирослав Младеновић IV-7
Димитрије Јовановић IV-6
Марко Станковић IV-4
Лука Милутиновић IV-7
Немања Павловић IV-4
Марко Јеремић IV-7
Борис Мајић IV-1
Огњен Лазаревић IV-3
Обрен Радовановић IV-4

ПЛИВАЊЕ
Републичко такмичење
Ђурић Милица I-2
Мијатовић Милош II-2
Богићевић Драгана II-5

На републичком такмичењу из пливања

ОДБОЈКА – девојчице
Окружно такмичење 1. место, међуокружно 3. место
Екипу чинили:
Новокмет Ивана IV-2
Расулић Тамара IV-7
Ђорђевић Емилија III-2
Милутиновић Катарина III-2
Челић Катарина III-6

Унковић Мина III-6
Радовановић Александра II-4
Молеровић Оливера II-5
Обрадиновић Милица I-3
Перић Биљана I-7
Жујовић Дуња I-5

СТОНИ ТЕНИС – дечаци
Окружно такмичење 3. место
Радовановић Милош III-7
Катић Ненад II-3

Тетиковић Јован II-6
Јовић Петар II-5
Радовић Милан I-3
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БРОЈ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ
ОБЛАСТ

ОКРУЖНА

РЕПУБЛИЧКА

МЕЂУНАРОДНИ
КОНКУРСИ

А: ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
Српски језик
Књижевна
олимпијада
Књижевни
конкурси
Рецитатори
Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Латински језик
Историја

22

13

/

22

3

/

5

1
/
/
/
/
2
/

Математика

24

Физика
Хемија
Биологија
Програмирање
Пливање
Стони тенис
УКУПНО:

16
13
15
6

1
1
2
/
9
1
9+6 („Кенгур
без граница“)
4
5
4
2
3
5
73

3
7
2
6
/
2

138

/
/
/
/
/
/
/
3

Б: ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
Архимедес
Драмски студио
Одбојка
УКУПНО:
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4
31
11
11

35

/
/
/
/

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 6.11.2012.
Лазаревић Огњен IV-3
Богдановић Тамара IV-3
Тодоровић Љиљана IV-2
Јосиповић Андреја IV-5
Јокић Милица IV-5
Муцић Ивана IV-6
Лаловић Милица IV-6
Палавестрић Невена IV-7
Јеринић Милица IV-7
Стевановић Јована IV-6
Јовановић Димитрије IV-6
Шајерман Марко IV-6
Јовичић Исидора IV-6

Чанчаревић Сара IV-6
Терзић Лука IV-6
Шутуљић Смиљана IV-3
Мандић Ивица IV-4
Стаменић Душан IV-3
Вратоњић Маријана IV-7
Плочић Кристина IV-6
Девић Душан IV-3
Ивановић Тања IV-3
Пантић Никола IV-3
Марковић Немања IV-3
Станковић Марко IV-4
Лукић Невен – вероучитељ

Акција добровољног давања крви 4.4.2013.
Јокић Милица IV-5
Лаловић Милица IV-6
Јовичић Исидора IV-6
Живановић Кристина IV-6
Тороман Лидија IV-6
Драјић Никола IV-6
Лескур Тихана IV-6
Којић Наталија IV-3
Јагодић Ивана IV-2
Тодоровић Љиљана IV-2
Чанчаревић Сара IV-2
Степановић Јован IV-2
Богдановић Тамара IV-3
Лазаревић Огњен IV-3
Јовановић Сања III-7
Грбовић Наташа III-7
Пантелић Александар IV-4
Павловић Бојан IV-4
Стаменић Душан IV-3
Пантић Никола IV-3

Муцић Ивана IV-6
Стевановић Јована IV-6
Ивковић Кристина IV-5
Поповић Јована IV-5
Савић Јована IV-7
Петровић Угљеша IV-2
Шутуљић Смиљана IV-3
Лугоња Тијана IV-3
Мандић Ивица IV-4
Станковић Марко IV-4
Беић Лазар IV-1
Бебић Лука IV-4
Петровић Предраг IV-4
Мирковић Богдан IV-4
Вучићевић Марко IV-5
Младеновић Милан IV-5
Радуловић Никола IV-5
Бранковић Никола IV-4
Плећић Немања IV-3
Марковић Немања IV-3
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НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
ЂОРЂЕ ЖИВАНОВИЋ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009 – 2013.
Син Славка и Милене, рођен 8. I 1994.
године
у
Ваљеву.
Ученик
је
IV-1
cпецијализованог математичког одељења.
У првом разреду је учествовао на
државном такмичењу из математике и био је
члан
екипе
Ваљевске
гимназије
на
математичком такмичењу „Архимедес“.
У другом разреду на државном
такмичењу из математике освојио је трећу
награду.
На
математичком
такмичењу
„Архимедес“ освојио је трећу награду, а екипно
другу. На окружним такмичењима из физике и
информатике је освојио треће и друго место.
У трећем разреду је на окружном такмичењу из
математике освојио прво место и учествовао на државном такмичењу. На
такмичењу „Архимедес“ је појединачно освојио друго место и трећу награду,
а као члан екипе прво место и прву награду. На математичком такмичењу
„Кенгур без граница“ освојио је трећу награду. На окружном такмичењу из
информатике освојио је треће место. Био је један од организатора и предавача
на манифестацији „Мај месец математике“ у Ваљеву.
У четвртом разреду је освојио прво место на окружном такмичењу из
математике. Учествовао је на државном такмичењу из математике где је
освојио трећу награду и учешће на Српској математичкој олимпијади. На
окружном такмичењу из програмирања је освојио треће место.
У четвртом разреду је проглашен за најбољег ученика одељења,
разреда и генерације.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалне дипломе за
математику. Жели да упише Електротехнички факултет, софтверски
инжењеринг.
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МАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ
Син Драгана и Гордане, рођен 3. X 1994.
године у Ваљеву. Ученик је IV-1 специјализованог
математичког одељења. У току четворогодишњег
школовања такмичио се из математике и
програмирања. У трећој години је освојио друго
место на окружном такмичењу из програмирања и
учествовао на државном такмичењу.
На такмичењу из математике „Кенгур без
граница“ је у другом и трећем разреду освојио трећу
награду, а у четвртом разреду другу награду. Ове
године је учествовао и на екипном математичком
такмичењу „Архимедес“, где је освојио другу
награду. Такође је учествовао и у квизу „ТВ Слагалица“, где је у 75. циклусу
освојио треће место. Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалне
дипломе за математику. Жели да студира Математички факултет у Београду.

ЉИЉАНА ТОДОРОВИЋ
Кћи Драгана и Слађане, рођена 14. IV 1994.
године у Београду. Ученица је IV-2 одељења
природно-математичког смера. У току све четири
године такмичила се из математике, физике, хемије,
биологије и српског језика.
У другом разреду је освојила прву награду
на општинском такмичењу из физике. У првом и
другом разреду је учествовала на окружном
такмичењу из физике и хемије, а на окружном
такмичењу из биологије је освојила друго место.
Освајала је награде на општинским и окружним
такмичењима из математике. Све четири године је
учествовала
на
државном
такмичењу
из
математике. Члан је музичке секције. У трећем разреду је била најбољи ђак
одељења. Носилац је дипломе „Вук Караџић”. Жели да стидира
Електротехнички факултет у Београду.
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АЛЕКСАНДРА ЂУРИЋ
Кћи Слободана и Гроздане, рођена 19. XII
1994. године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења
природно-математичког смера. Поседује FCE
Cambridge диплому за енглески језик. Има
положен В1 ниво у знању француског језика.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели да
студира Медицински факултет у Београду.

ИВАНА ДАМЊАНОВИЋ
Кћи Владана и Весне, рођена 29. IV 1994.
године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења
природно-математичког
смера.
У
току
четворогодишњег школовања учествовала је на
такмичењима из биологије. Била је члан географске
секције. Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели да
студира Медицински факултет у Београду.

НЕВЕНА МАЛЕШЕВИЋ
Кћи Живорада и Бојане, рођена 02. XI
1994. године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења
природно-математичког смера. Била је члан
географске секције. Два пута је проглашавана за
најбољег ученика одељења. Такмичила се у стоном
тенису, а у трећем разреду је учествовала на
републичком такмичењу. Носилац је дипломе ,,Вук
Караџић“. Жели да студира Електротехнички
факултет у Београду.
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ЕМИЛИЈА ЛУКИЋ
Кћи Андрије и Јасмине, рођена 20. XII 1994.
године у Ваљеву. Ученица је IV-4 одељења природноматематичког смера. Током гимназијског школовања,
све четири године, проглашавана је за најбољег
ученика одељења. Такмичила се у знању из хемије.
Била је члан хора Ваљевске гимназије са којим се
такмичила на Републичком такмичењу у Новом Саду.
Била је члан филозофске секције. Носилац је дипломе
„Вук Караџић“. Жели да студира Фармацеутски
факултет у Београду.

ЈЕЛИСАВЕТА СИМИЋ
Кћи Бранка и Верице, рођена 10. X 1994.
године у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења друштвенојезичког смера. У сва четири разреда учествовала је на
такмичењу из српског језика. У првом разреду освојила
је друго место на окружном такмичењу. У другом
разреду освојила је треће место на републичком
такмичењу из српског језика у Тршићу. У четвртом
разреду пласирала се на републичко такмичење из
српског језика. Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“ и
Специјалне дипломе за српски језик. Жели да студира
српски језик и књижевност.

МАРКО МИТРОВИЋ
Син Радована и Милице, рођен 9. IX 1994.
године у Ваљеву. Ученик је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. У току школовања је
учествовао на такмичењима у знању српског језика.
У другом, трећем и четвртом разреду је био учесник
републичког такмичења из српског језика. У трећем
разреду је заузео четврто место. Носилац је дипломе
„Вук Караџић“. Жели да студира Медицински
факултет у Београду.
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МИЛИЦА ЦВЕТИНОВИЋ
Кћи Живадина и Снежане, рођена 5. VII
1994. године у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера.
У првом и другом разреду учествовала је
на Регионалној смотри научних радова „Наука
младима“. У првом разреду, на регионалној смотри
у Лозници освојила је треће место и пласман на
републичку смотру талената у Београду.
У првом, другом и трећем разреду
учествовала је на такмичењима из српског језика.
У другом разреду је освојила четврто место на
окружном такмичењу. Била је члан новинарске
секције у првом разреду и секција за српски и
енглески језик.
FCE, међународно признати сертификат о знању енглеског језика,
положила је са највишом оценом.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели да упише Економски факултет.

ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
МАТИЈА КОСТИЋ
Син Драгомира и Зорице, рођен 7. V 1994.
године у Ваљеву. Ученик је IV-2 одељења
природно-математичког смера. Био је све четири
године учесник републичких такмичења из физике.
У прва три разреда на окружним такмичењима је
освајао прву награду и пласирао се на републичко
такмичење. У трећем разреду је на републичком
такмичењу добио похвалу. Ове године је на
општинском такмичењу из физике освојио прво
место а на окружном друго. На државном
такмичењу из физике освојио је другу награду и
пласман на Српску физичку олимпијаду која је
одржана у Новом Саду, на којој је добио похвалу за учешће. Био је члан хора
Ваљевске гимназије са којим је у првом разреду на републичком такмичењу
гимназијских хорова освојио друго место. У трећем разреду је био члан
Дебатног клуба Ваљевске гимназије и учествовао на више школских дебата.
Такође је учествовао на језичкој приредби и Распеваној гимназији, писао за
школски часопис „Физика и техника“. Ове године је проглашен за најбољег
ученика одељења. Носилац је Специјалне дипломе за физику. Жели да
студира Електротехнички факултет у Београду.
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ИВАН САВИЋ
Син Андре и Зорице, рођен 24. II 1995.
године у Ваљеву. Ученик је IV-3 одељења природноматематичког смера. Од првог разреда је учествовао
на такмичењима из физике. На републичком
такмичењу у трећем разреду је освојио похвалу а у
четвртом разреду другу награду. Учесник је Српске
физичке олимпијаде 2013. године. Носилац је FCE
дипломе, међународно признатог сертификата за
енглески језик. У трећем и четвтром разреду је
проглашен за најбољег ученика одељења. Носилац је
Специјалне дипломе за физику. Жели да студира
Факултет за физичку хемију у Београду.

АЛЕКСАНДАР ПАНТЕЛИЋ
Син Раденка и Драгице, рођен 19. XI 1994.
године у Ваљеву. Ученик је IV-4 одељења
природно-математичког
смера.
У
току
четворогодишњег школовања учествовао је на
такмичењима из историје. У другом разреду на
општинском такмичењу освојио је прво место, на
окружном такмичењу друго место, а на
републичком такмичењу у Врњачкој Бањи треће
место. У трећем разреду на општинском
такмичењу освојио је друго место, на окружном
такмичењу треће место, а на републичком
такмичењу у Краљеву треће место. Учествовао је у
раду географске и филозофске секције. Носилац је
Специјалне дипломе за историју. Жели да студира Правни факултет.

МАРИЈА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Кћи Рада и Лепосаве, рођена 2. I 1994.
године у Ваљеву. Ученица је IV-5 специјализованог
филолошког одељења. На такмичењу из српског
језика у првом разреду на општинском нивоу
освојила је друго место, у другом разреду се као
друга на окружном пласирала на републичко, а у
трећем освојила треће место на републичком
такмичењу. Носилац је Специјалне дипломе за
српски језик. Жели да студира јапански језик.
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СТЕФАН СТЕПАНОВИЋ
Син Момчила и Миливојке, рођен 12. VI
1994. године у Ваљеву. Ученик је IV-6 одељења
друштвено-језичког смера. У току све четири године
школовања се такмичио у знању српског језика и
језичке културе. У првом разреду на окружном
такмичењу је освојио друго место, а у другом,
трећем и четвртом разреду је освојио прво место. У
другом разреду на Републичком такмичењу из
српског језика и језичке културе је освојио прво
место, а у првом, трећем и четвртом разреду освојио
је треће место. Ове године је проглашен за најбољег
ученика одељења. Носилац је Специјалне дипломе
за српски језик. Жели да студира српски језик и књижевност.

ДИМИТРИЈЕ ИЛИЋ
Син Драгана и Виолете, рођен 14. XII 1994.
године у Ваљеву. Ученик је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. Током све четири године
школовања члан је Драмског студија и рецитаторске
секције. Играо је запажене улоге у представама „Кад
дођеш у било који град“, „Надежда“, „Сјај у трави“,
„Швабица“. Снимао је филм о 140 година Ваљевске
гимназије. Учествовао је у програмима за
Светосавску академију, за Дан школе и у другим
школским и градским манифестацијама. Ове године
је добио награду за најбољу главну мушку улогу у
представи „Швабица” на 17. Позоришним сусретима
гимназија Србије у Крагујевцу. Био је члан хора
Ваљевске гимназије и активан у одбојкашкој и рукометној секцији. Носилац је
Специјалне дипломе за српски језик. Жели да упише Факултет политичких
наука, смер дипломатија.
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 18. VI 2013. године награду доделило Димитрију Илићу.
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БОРИС МАЈИЋ
Син Вигора и Мирјане, рођен 2. I 1995.
године у Београду. Ученик IV-1 специјализованог
математичког одељења. У току школовања
учествовао је на такмичењима из физике,
програмирања и математике. Учествовао је у
програму YLPCE америчке амбасаде. У другом,
трећем и четвртом разреду освојио је прво место на
окружном такмичењу из програмарања и учествовао
на републичком такмичењу. У првом, другом и
четвртом разреду заузео је прво место на окружном
такмичењу из физике, односно друго место у трећем
разреду. У четвртом разреду је освојио похвалу на
републичком такмичењу. Такође је освојио треће место на математичком
такмичењу „Кенгур без граница“ у другом, трећем и четвртом разреду. Члан
је Драмског студија. Носилац је CAE Cambridge сетрификата из познавања
енглеског језика. Такође је полазник семинара астрономије ИС Петница.
Жели да студира Електротехнички факултет.

НИКОЛА ТРИФУНОВИЋ
Син Милана и Снежане, рођен 20. IX 1994.
године
у
Призрену.
Ученик
је
IV-1
специјализованог математичког одељења. Прве три
године учествовао је на окружним такмичењима из
математике као и на републичким такмичењима из
хемије заузевши друго место на окружном
такмичењу у првом разреду и прво место у другом.
У истом периоду, учествовао је на окружним
такмичењима из физике на којима има освојену III
награду у другом разреду. У трећем разреду је
учествовао
на
окружном
такмичењу
из
програмирања а у четвртом је на том такмичењу
заузео друго место и учествовао на републичком.
Исте године заузео је друго место на окружном такмичењу из енглеског језика
и учествовао на републичком. У трећем разреду је учествовао на
информатичком семинару „RAF ITDays“ у организацији Рачунарског
факултета у Београду. Носилац је FCE и CAE Cambridge сертификата. Жели
да упише Електротехнички факултет у Београду.
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НАТАША ПАВЛОВИЋ
Кћи Саве и Јасмине, рођена 24. V 1994.
године у Ваљеву. Ученица је IV-5 специјализованог
филолошког одељења. Све четири године била је
одличан ученик и учествовала на такмичењу из
француског језика и историје. У четвртом разреду
пласирала се на републичко такмичење из
француског језика. Ове године је проглашена за
најбољег ученика одељења. Жели да студира
француски језик.

***

Александра Пајић I-5
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НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
ДАВИД КОПРИВИЦА
НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ
Син Владе и Жељке, рођен 03. X 1995.
године,
у
Ваљеву.
Ученик
је
III-1
специјализованог
математичког
одељења.
Протекле школске године је учествовао на
такмичењима из математике, физике и хемије. Из
математике је учествовао на општинском и
окружном нивоу такмичења, у А категорији, као и
на такмичењу „Архимедес“, које је државног
карактера. На такмичењу из физике је освојио
прву награду на општинском и окружном нивоу, а
на републичком такмичењу је освојио другу
награду. На такмичењу из хемије је заузео прво
место на регионалном нивоу, а друго место на државном нивоу, чиме се
пласирао на Међународну хемијску олимпијаду, која се одржава у Москви,
средином јула. Ове године је проглашен за најбољег ученика одељења,
разреда, смера и најбољег ученика школе.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 18. VI 2013. године ову награду доделило
Давиду Копривици.

ТЕОДОРА СМОЛЧИЋ
Кћи Томислава и Невене, рођена 11. VI 1997.
у Београду. Ученица је I-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године се такмичила из
математике, физике и хемије. На општинском
такмичењу из математике је освојила прво место, на
окружном друго место и похвалу на републичком. На
општинском такмичењу из физике је освојила друго
место а на окружном треће. На окружном такмичењу
из хемије је освојила прво место и учествовала је на
републичком
такмичењу.
На
математичком
такмичењу „Архимедес“ је екипно освојила друго
место а појединачно похвалу. Ове године је
проглашена за најбољег ученика одељења и разреда.
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ОЛИВЕРА СТЕФАНОВИЋ
Кћи Милоша и Татјане, рођена 7. VII 1996. у
Београду. Ученица је II-3 одељења природно математичког смера. Ове школске године се
такмичила у знању математике, биологије и
књижевности. Учествовала је на Републичком
такмичењу из математике и освојила похвалу а на
Републичком такмичењу из биологије је освојила
треће место. Учествовала је на Књижевној
олимпијади. Члан је географске секције и КУД-а
„Ђердан“. Ове године је проглашена за најбољег
ученика одељења, смера и разреда.

ЈЕЛИСАВЕТА НОВАКОВИЋ
Кћи Зорана и Радмиле, рођена 13.VI 1995.
године у Ваљеву. Ученица је III-4 специјализованог
филолошког одељења. Ове године је учествовала на
окружном такмичењу из српског језика и
књижевности и на републичком такмичењу из
латинског језика. На Међународном литерарном
конкурсу Уједињене Србије на тему „Опрости“
освојила је друго место.Полазник је зимског семинара
из лингвистике у ИС Петница. Члан је хорске и
новинарске секције. Ове године је проглашена за
најбољег ученика одељења и смера.

МАРКО ТОДОРОВИЋ
Син Милована и Косе, рођен 26. V 1997.
године у Београду. Ученик је I-6 одељења
друштвено-језичког смера. Ове школске године се
такмичио у знању српског језика и књижевности.
На Републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе у Тршићу је освојио II награду.
Учествовао је на Књижевној олимпијади. Члан је
новинарске секције. Ове године је проглашен за
најбољег ученика одељења и смера.
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ЛАЗАР АНДРИЋ

Син Александра и Леле, рођен 18. XI 1996.
године у Београду. Ученик је II-5 одељења друштвенојезичког смера. Ове године се такмичио у знању
историје. На општинском и окружном такмичењу је
освојио прво место а на републичком друго. Ове
године је проглашен за најбољег ученика одељења.

МАРКО МИЛОВАНОВИЋ
Син Слободана и Надежде, рођен 18. I
1995. године у Београду. Ученик је III-2 одељења
природно - математичког смера. Ове године је
учествовао на Републичком такмичењу из српског
језика и језичке културе. На окружном такмичењу
из српског језика освојио је прво место. На
републичком такмичењу из српског језика освојио
је II награду. Ове године је проглашен за најбољег
ученика одељења.

ЈОВАНА ТОМИЋ
Кћи Драгана и Јасне, рођена 20. I 1996. године
у Ваљеву. Ученица је II-3 одељења природноматематичког смера. Ове године се такмичила из
биологије и српског језика. На окружном такмичењу
из биологије је освојила друго место и учествовала је
на републичком такмичењу. На такмичењу из српског
језика и језичке културе је освојила прво место на
окружном нивоу и треће место на републичком нивоу.
Члан је историјске и географске секције.
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ВУК МИЛУТИНОВИЋ

Син Саше и Анђелке, рођен 17. II 1996.
године. Ученик је II-1 специјализованог математичког
одељења. Ове године се такмичио из математике. На
Републичком математичком турниру „Архимедес“
екипно је освојио другу награду, а појединачно трећу
награду.

ДАНИЦА ЈОВАНОВИЋ
Кћи Драгана и Бранке, рођена 29. XII 1997.
године у Београду. Ученица је I-4 специјализованог
филолошког одељења. Ове године такмичила се из
латинског језика. На школском такмичењу освојила
је прво место. На републичком такмичењу,
одржаном у Београду, освојила је треће место.
Учествовала је на општинском такмичењу из
српског језика. Најбољи је ученик одељења.

ИРИНА МАРЈАНОВИЋ

Кћи Велибора и Снежане, рођена 10. VII
1996. године у Ваљеву. Ученица је II-7 одељења
друштвено-језичког смера. Ове године је на
Републичком такмичењу рецитатора освојила друго
место. Као члан рецитаторске секције учествује у
реализацији културних школских и градских
манифестација.
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СТЕФАН МРКИЋ

Син Душана и Славице, рођен 19. I 1996.
године у Ваљеву. Ученик је II-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године се такмичио из
математике. На Међународном такмичењу „Кенгур
без граница“ освојио је III награду.

ВУКАШИН СТАНОЈЛОВИЋ

Син Небојше и Невене Станојловић, рођен
21. I 1996. године у Ваљеву. Ученик је II-7 одељења
друштвено-језичког смера. Ове године се такмичио
у знању латинског језика. На Међународном
такмичењу из латинског језика „Цицерон“ у
познавању културне историје на тему „Александар
Македонски“, освојио је треће место. Члан је
Ђачког парламента.

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ
Син Миодрага и Јадранке, рођен 20. IX
1995. године у Ваљеву. Ученик је III-6 одељења
друштвено-језичког смера. Ове године је уредник
школског листа „Гимназијалац“. Члан је новинарске,
лингвистичке и литерарне секције. Ове године је
трећи пут био финалиста Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“ у Ваљеву.
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
I-1
Лазић Сара – математика, хемија
Смолчић Теодора – математика, хемија
Јокић Алекса – Драмски студио
I-2
Степановић Ђорђе – математика
Мићић Милица – српски језик, латински језик
Гајић Игор – хемија
Ђурић Милица – пливање
I-3
Николић Лука – српски језик
Исаиловић Стефан – латински језик
Ивановић Лука – математика, хемија, Драмски студио
I-4
Милановић Лара – Драмски студио
I-5
Ковачевић Андријана – српски језик, латински језик
Павловић Дуња – српски језик
I-6
Тодоровић Марко – српски језик и књижевност
Аџић Јелисавета – Поетски конкурс
Андрић Јована – Драмски студио
Здравковић Јана – Драмски студио
I-7
Марковић Кристина – књижевност
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II-1
Ђурђевић Владимир – математика
Милутиновић Вук – математика
Јевтић Ивана – српски језик
Марковић Јелена – Поетски конкурс
Рaдoвaнoвић Тијaнa – литерарни конкурс
Мркић Стефан – математика
II-2
Бирчанин Сара – математика
Мијатовић Милош – пливање
II-3
Стефановић Оливера – математика, биологија
Томић Јована – биологија, српски језик
Димитријевић Урош – Драмски студио
II-4
Вучићевић Јелена – латински језик
Јевтић Невена – латински језик
Николић Милица – књижевност
II-5
Андрић Лазар – историја
Богићевић Драгана – пливање
II-6
Васиљевић Невена – српски језик
II-7
Марјановић Ирина – рецитовање
III-1
Копривица Давид – математика, хемија, физика
Ашковић Јована – српски језик
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III-2
Миловановић Марко – српски језик
Урошевић Ана – биологија
III-3
Милаковић Марија – биологија
Милица Танасковић – Фото секција
III-4
Ранковић Жељка – латински језик
Новаковић Јелисавета – латински језик
Вујић Ивана – Драмски студио
Перић Наташа – Драмски студио
Плавша Наташа – Драмски студио
Лукић Нада – Драмски студио
III-5
Стевановић Валентина – српски језик
Цветановић Немања – Поетски конкурс
Штрбац Љубица – Драмски студио
III-6
Тoдоровић Никола – Поетски конкурс
Арсенић Богдан – Драмски студио
Јанковић Петар – Драмски студио
Бобовац Иван – Драмски студио
Арсић Марија – Драмски студио
III-7
Грбовић Наташа – Поетски конкурс
Марковић Лазар – Драмски студио
Ђокић Сања – Драмски студио
IV-1
Бранковић Младен – физика
Мајић Борис – физика, програмирање, математика, Драмски студио
Трифуновић Никола – програмирање, енглески језик
Живановић Ђорђе – програмирање, математика, рукомет
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Перовић Ђурђа – Драмски студио, музичка секција, рецитаторска
Јосиповић Стефан – филозофска секција
Гајић Момчило – математичка секција, литерарна секција, издавачка
делатност
Радосављевић Марко – математика
Јевремовић Ђорђе – математика
Беић Лазар – математика
IV-2
Новокмет Ивана – српски језик, одбојка, рукомет
Голубовић Зорана – биологија
Спасић Филип – биологија
Костић Матија – физика, Дебатни клуб, музичка секција
Јагодић Ивана – хемија
Петровић Угљеша – историја, Дебатни клуб, музичка секција
Тодоровић Љиљана – математика,
Живановић Данило – енглески језик, рукомет
Ђурашиновић Ђорђе – музичка секција, Драмски студио
Живић Марија – Драмски студио
Миловановић Милица – Драмски студио
Штулић Ивана – хор
IV-3
Плећић Немања – биологија, секција за немачки
Дамњановић Ивана – биологија
Савић Иван – физика, филозофска секција
Винчић Ивана – немачки језик
Девић Душан – секција за немачки језик
Јеремић Марко – секција за немачки језик
Манојловић Софија – музичка секција
Богдановић Тамара – филозофска секција
Лугоња Тијана – филозофска секција
Радовановић Невена – филозофска секција
Ивановић Тања – литерарна секција, филозофска секција
Лазаревић Огњен – литерарна секција, Драмски студио
Стаменић Душан – рукомет
Пантић Никола – рукомет
Марковић Немања – рукомет
Малешевећ Невена – стони тенис
IV-4
Митровић Софија – биологија, хемија
Павловић Немања – биологија, Драмски студио
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Лукић Емилија – хемија, хор
Пантелић Александар – историја
Стојнић Невена – рецитаторска секција, хор, филозофска секција
Радовановић Обрен – рецитаторска секција, Драмски студио
Тадић Александар – филозофска секција
Поповић Милица – филозофска секција
Мирковић Богдан – рукомет
Станковић Марко – фудбал, Драмски студио, рукомет, Драмски студио
Васиљевић Нина – хор
Поповић Вељко – хор
Мојсиловић Милица – филозофска секција
IV-5
Томић Милица – српски језик, књижевност, новинарска секција,
енглески језик
Ивковић Кристина – српски језик, немачки језик
Јокић Милица – српски језик, немачки језик
Андреа Јосиповић – књижевност
Вићентијевић Марија – српски језик, енглески језик
Томић, Данијела – латински језик
Ђермановић Тијана – латински језик, немачки језик
Краљевић Катарина – немачки језик, Драмски студио, енглески језик,
музичка секција, хор
Павловић Наташа – француски језик
Дамњановић Ивана – енглески језик
Бурмаз Александар – енглески језик, хор
Петковић Огњен – енглески језик
Радуловић Никола – енглески језик
Радовановић Јелена – музичка секција, хор, француски језик,
енглески језик
Вучићевић Марко – хор, енглески језик
Давидовић Ксенија – енглески језик
Стојановић Мартина – енглески језик
Младеновић Милан – енглески језик
Радуловић Катарина – енглески језик
Филиповић Ана – енглески језик
Ракић Уна – енглески језик
IV-6
Степановић Стефан – српски језик
Станимировић Бојана – немачки језик
Ранковић Кристина – одбојка
Пиргић Ненад – музичка секција, историја, немачки језик
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Матић Илија – хор
Муцић Ивана – немачки језик
Стевановић Јована – филозофска секција
Томић Ђурђа – филозофска секција
Рабреновић Лука – немачки језик
Живановић Кристина – немачки језик
Јовичић Исидора – немачки језик, Драмски студио
Јовановић Димитрије – музичка секција, Драмски студио
Шајерман Марко – музичка секција
Драјић Никола – Драмски студио
Марковић Јована – Драмски студио
IV-7
Симић Јелисавета – српски језик
Ђурђевић Неда –српски језик,
Митровић Марко – биологија, српски језик
Ђукановић Лазар – биологија, Драмски студио, немачки језик
Младеновић Мирослав – историја, Драмски студио, музичка секција
Лазић Кристина – историја, хор
Стојкановић Лука –историја
Крстић Тијана – француски језик
Савић Јована – хор
Ђукановић Ђурђа – хор, Драмски студио
Илић Димитрије – Драмски студио, музичка секција, новинарска
секција, рукомет, одбојка
Милутиновић Лука – Драмски студио
Јеремић Марко – Драмски студио, Ђачки парламент, Дебатни клуб
Цветиновић Милица – српски језик
Веселиновић Нада – српски језик
Вратоњић Маријана – српски језик
Бановић Соња – српски језик
Ђурђевић Ђурђица – рукомет
Расулић Тамара – одбојка
Дудић Лука – музичка секција
Тимотић Доротеја – Ђачки парламент, француски језик
Матић Дуња – Драмски студио
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ПОХВАЛЕ
I-1
Панић Тијана – математика, хемија, физика, Дебатни клуб
Милић Дамјан – математика
Обрадовић Магдалена – српски језик
Савић Александар – Књижевна олимпијада
Рњак Никола – Књижевна олимпијада
Брадоњић Ивана – Књижевна олимпијада
Лазић Сара – физика
Смолчић Теодора – физика
Поповић Вера – Књижевна олимпијада
I-2
Пантић Огњен – математика, физика
Бурнић Ена – математика, српски језик
Радовановић Нина – математика
Петровић Јован – математика, физика
Стефановић Марија – рецитовање, књижевност, литерарна секција
Ђурић Милица – српски језик, рецитовање, књижевност
Мићић Милица – музичка секција, хор
Нинковић Никола – музичка секција, хор
Обрадовић Милица – музичка секција, хор, фото секција
Ристић Хана – музичка секција, хор
Јокић Алекса – хор
Павловић Владимир – кошарка
I-3
Степановић Александар – математика
Марковић Ђорђе – српски језик
Николић Лука – књижевност
Пешић Лука – кошарка
Исаиловић Стефан – историја
Обрадиновић Милица – одбојка, кошарка, рукомет
Станаревић Невена – хор
Милисављевић Милица – хор
Кнежевић Аница – хор, литерарна секција
Радовић Милан – стони тенис
Јовановић Константин – одбојка
Николић Никола – одбојка
I-4
Милиновић Марија – српски језик, секција за енглески језик,
рецитовање, књижевност, хор
Марић Ђурђина – књижевност, хор, Дебатни клуб, новинарска секција
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Јовановић Даница – српски језик
Урошевић Јована – српски језик
Ђурић Сара – српски језик, новинарска секција
Младеновић Дајана – кошарка, Дебатни клуб
Анђелић Анђела – хор
Милановић Лара – музичка секција, хор, рецитовање
Муњић Мина – хор
Павковић Данило – музичка секција
Јанковић Маријана – фото секција, новинарска секција
I-5
Јовановић Сара – српски језик, новинарска секција
Чарапић Андријана – књижевност
Радовић Теодора – књижевност, новинарска секција
Јосиповић Марија – књижевност
Жујовић Дуња – одбојка
Глигоријевић Лука – хор, пливање
Крмановић Јелена – музичка секција, хор, географска секција
Шарчевић Тамара – хор, новинарска секција
Манојловић Рашко – географска секција
Топличевић Миодраг – географска секција
Маријановић Стефан – кошарка
Маријановић Петар – кошарка, одбојка
Бадовинац Павле – кошарка
Ковачевић Андријана – новинарска секција
Лабовић Анђела – новинарска секција
I-6
Симић Софија – рецитовање, фото секција
Блажић Јана – српски језик
Аџић Јелисавета – књижевност
Хаџић Јасмина – атлетика
Миловановић Александра – књижевност, новинарска секција
Богићевић Марија – књижевност
Гајић Богдана – књижевност
Симовић Јелена – књижевност
Урошевић Маријана – књижевност
Ивановић Емилија – књижевност
Седларевић Анђела – књижевност
Стевановић Милош – књижевност
Станковић Невена – кошарка
Јешић Јелена – кошарка
Здравковић Јана – музичка секција, хор, фото секција
Живановић Милица – хор
Вујић Виолета – фото секција
Тодоровић Марко – новинарска секција, немачки језик
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I-7
Ашковић Невена – српски језик
Каљевић Невена – српски језик
Радојковић Александра – књижевност, литерарна секција
Тмушић Никола – књижевност, хор
Симић Стефан – историја
Мирковић Кристина – српски језик
Перић Биљана – одбојка
Ликнић Неда – кошарка
Лазић Анђела – хор
Урошевић Виолета – хор
II-1
Радојичић Марко – математика
Марковић Јелена – математика, хемија, физика, програмирање,
литерарна секција
Јевтић Ивана – математика, књижевност, физика
Мркић Стефан – математика
Радовановић Тијана – књижевност, литерарна секција
Милутиновић Вук – музичка секција
Марковић Лазар – програмирање
II-2
Станаревић Тијана – математика
Бирчанин Сара – хемија, физика
Лазаревић Милица – физика
Диволић Тамара – хор
Марковић Никола – кошарка
Ристић Иван – одбојка
II-3
Стефановић Оливера – књижевност
Сандић Радмила – књижевност, немачки језик
Ђурђевић Сара – фото секција, хор, новинарска секција
Катић Ненад – стони тенис
Ђорђевић Бојан – музичка секција, хор
Мартиновић Наташа – немачки језик
Димитријевић Марија – немачки језик
II-4
Ђуровић Урош – српски језик, француски језик
Јовановић Светлана – српски језик
Саватић Исидора – српски језик
Бранковић Стефани – српски језик
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Лукић Јована – српски језик
Милисављевић Нађа – књижевност
Николић Милица – историја
Радовановић Александра – одбојка
Тешановић Магдалена – хор
Божић Ивана – хор
Пјевчевић Исидора – француски језик
Рафаиловић Катарина – француски језик
Ђујић Соња – француски језик
Ђекић Исидора – српски језик, хор
Перић Маја – хор
II-5
Сакић Лазар – историја
Молеровић Оливера – одбојка
Јовић Петар – стони тенис
Табаковић Ана – фото секција
Бранковић Лазар – фото секција
Јанковић Јована – фото секција
II-6
Тетиковић Јован – стони тенис
Марковић Јелена – музичка секција, хор
Бошњаковић Славица – хор
Радовић Страхиња – музичка секција, хор
Урошевић Урош – музичка секција, хор
Николић Валентина – кошарка, рукомет
Лукић Тамара – рукомет
II-7
Марјановић Ирина – рецитатовање
Јевтић Наташа – историја
III-1
Ашковић Јована – математика, физика
Параментић Невена – математика
Сарић Милица – српски језик
Јовановић Маја – атлетика, рукомет
Лазаревић Никола – програмирање
III-2
Јездић Ивана – математика, физика
Ђорђевић Милица – биологија
Ристовић Наталија – хемија
Ђорђевић Емилија – одбојка, рукомет
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Милутиновић Катарина – одбојка, вршњачки едукатор
Миловановић Јован – кошарка
Јанковић Милица – кошарка, рукомет, вршњачки едукатор
Томић Јована – вршњачки едукатор
Мештеровић Марија – вршњачки едукатор
Урошевић Ана – вршњачки едукатор
Ковачевић Милица – вршњачки едукатор
III-3
Марјановић Иван – српски језик
Петровић Милица – биологија
Миловановић Драгица – биологија
Симић Милан – одбојка
Ђурђевић Катарина – музичка секција, хор
Ракић Бојана – музичка секција, хор
Борозан Марина – музичка секција, хор
Танасковић Милица – кошарка, рукомет
Симеуновић Тијана – рукомет
Станковић Александар – одбојка
Шијаковић Милан – одбојка
III-4
Ракић Милица – српски језик, вршњачки едукатор, новинарска секција
Живковић Немања – српски језик, пливање, немачки језик, литерарна
секција, новинарска секција
Матић Христина – српски језик, књижевност, кошарка
Новаковић Јелисавета – српски језик, књижевност, музичка секција, хор,
вршњачки едукатор, новинарска секција
Ранковић Жељка – српски језик, музичка секција, хор, немачки језик
Гаврић Невена – књижевна олимпијада
Вујић Ивана – књижевност, музичка секција, хор
Елек Стефан – музичка секција, хор, немачки језик
Милошевић Никола – музичка секција, хор, немачки језик
Молеровић Катарина – музичка секција, хор, немачки језик
Крсмановић Далибор – музичка секција, хор, немачки језик
Ивановић Ана – музичка секција, хор, вршњачки едукатор
Милић Љубица – музичка секција, хор, новинарска секција
Тадић Сања – вршњачки едукатор
Ристовић Тијана – немачки језик, Ђачки парламент
III-5
Лукић Александар – смотра рецитатора
Весић Катарина – српски језик
Глишић Марија – српски језик, музичка секција, хор, новинарска секција
Трипковић Сара – књижевност
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Рајчић Александар – историја
Лукић Јелена – српски језик
Лукић Александар – рецитовање
Андрић Милица – музичка секција, хор
Обрадовић Милица – новинарска секција
Пантелић Невена – новинарска секција
Стевановић Валентина – новинарска секција
Крсмановић Вера – новинарска секција, литерарна секција
Машић Милица – новинарска секција
III-6
Арсић Марија – рецитовање
Бобовац Иван – рецитатање, музичка секција, хор
Милићевић Саша – српски језик, књижевност
Матић Марко – историја
Челић Катарина – одбојка
Унковић Мина – одбојка
Томић Стефан – кошарка
Арсенић Богдан – кошарка, одбојка, музичка секција
Марић Никола – кошарка
Илић Оливера – хор
Поповић Јана – музичка секција, хор, новинарска секција
Тодоровић Никола – новинарска секција
Жунац Никола – новинарска секција
III-7
Плавшић Марија – српски језик
Јевтић Тања – српски језик
Јовановић Марија – књижевна олимпијада, новинарска секција
Тадић Небојша – кошарка
Радовановић Милош – стони тенис, хор
Грбовић Тијана – музичка секција, хор
Велимировић Јелисавета – музичка секција, хор
Весић Катарина – музичка секција, хор
Ђорђевић Лука – хор, дебатни клуб
Омеровић Радован – хор
Мазић Ана – кошарка, вршњачки едукатор
Марковић Лазар – дебатни клуб, вршњачки едукатор
Михаиловић Верица – литерарна секција
Штрбац Љубица – литерарна секција
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КОВАЧЕВИЋ РАДИША

ДРАКУЛ СВЕТЛАНА

ПЛЕМИЋ ЈОВАН

БОЖИЋ ЈОВАНКА

ПАНТОВИЋ МИРОСЛАВА

СТОЈАКОВИЋ ПРЕДРАГ

ВЕЉОВИЋ МИЛАДИН

ПОШАРАЦ МИЛЕНА

МИЛИНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ

2

3

4

5

6

7

8

9

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Ред.
Бр.

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

37
37
37
37

медијатекар

професор

професор

професор

34

Филозофија: III-2-7; IV-2,5,7

37

професор
магистар

професор

Социологија:III-1; IV- 2-7
Грађанско васпитање: I-1-7; II-1,4,5; III-4,5

37

Српски језик и књижевност: II-3,4 ; III -1,3,6

II-2

I-1

Председник актива, додатна и допунска
настава, тим за самовредновање

Додатна и допунска настава

II-3 Координатор Дебатног клуба

Уређује и води летопис школе

Приредио зборник „Призвуци срца и небеса“
– 20 година Поетског конкурса

38

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ

Kултурна делатност школе, редакција
Извештајa, рецитаторска секција, додатна
настава, припремна настава, тим за
безбедност ученика

РАЗ.
СТА.

33

НАСТАВА (РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ)

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

ГОД
РС

библиотекар

професор

професор

ЗАНИМАЊЕ

НАСТАВНИ КАДАР
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професор

15 ЦРНОБРЊА ОЛИВЕРА

професор

20 ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА

професор
магистар

професор

19 НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

21 РОМАНОВИЋ МИЛОМИР

професор

18 ДЕСПОТОВИЋ ЈЕЛЕНА

професор

професор

ВИДАКОВИЋ ЦВРКОТИЋ
АНЂЕЛКА

17 ТОМИЋ ИВАНКА

16

29

29

30

Ликовна култура: I-7; II-2-7; III-4-7; IV-5-7

Психологија: II-1,2,3,5,6,7; III-4

Математика: I-2,7; II-7; III-2; IV-7

Биологија: II-2,6,7;III-1,2,3,5,6,7

II-7

III-3

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

Припремна настава, припрема за двојезично
одељење

Председник актива, припремна настава,
додатна настава

31
31

Члан Републичке комисије за математичка
такмичења, председник Подружнице
IV-2
математичара Ваљева, члан Школског одбора
Члан УО Друштва математичара Србије

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

Драмскиа секција, додатна и припремна
настава

Председник актива, припрема за двојезично
одељење

IV-7

IV-1

Драмски студио, рецитаторска секција,
додатна настава, члан жирија Поетског
III-4 конкурса „Десанка Максимовић“, уредник
зборника „Призвуци срца и небеса“ – 20
година Поетског конкурса

Руководилац кабинета

Српски језик: II-5; IV-5-7, 6

Физика: II-1,2,,5; IV-1,4

Припремна настава

III-7 Секција за историју

I-3

ванре Додатна, допунска настава, припрема за
дни филолошко одељење

31

31

32

мастер
професор

14 ВАШ ВЕРА

Српски језик и књижевност: I-1,6; III-3
Књижевност: III-4
Реторика: IV-5

Хемија: I-1,4,7; II-4-6; IV-2,4

33

професор

13 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

Историја: I-4,5,6; II -5,6,7; III-3,6,7

34

професор

12 БЕЛИЋ МИЛОРАД

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

34

професор

11 ЈОВАНОВИЋ СТАНИЦА

Енглески језик: I-2,4,5,7; III -2-5,7
Основи превођења: III-4

34

професор

10 НЕШКОВИЋ СПОМЕНКА
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Физичко васпитање: I-1,3,6; III-1-7

21

професор

професор

29 ЂУРЂЕВИЋ СНЕЖАНА

МИЛОВАНОВИЋ
АВРАМОВИЋ ВЕРИЦА

психолог

професор

31 АВРАМОВИЋ ГОРДАНА

32 УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА

30

Савет за интегралну социјалну политику;
Дневни боравак за децу и младе са сметњама
у развоју
Историја: I-1-3,7; III -2,4,5; IV-5,7

19
19

Биологија: I-2,3,5-7; III-4; IV-2,3,4

Српски језик: I-4,5; III-5,7

22

28 МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛЕНА професор

20

Латински језик: I-4-7

25

професор

27 РАКИЋ МИРЈАНА

Хемија: II-2,6; II-1,2,3,7; III-1; IV-3

професор

26 СТАНОЈЕВИЋ МОМИР

25

професор

25 КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ

Рачунарство и информатика: II-1
Програмирање и програмски језици: IV-1

професор

24 РАДИЋ ЈАСМИНА

27

професор

23 МАРИНКОВИЋ ТАТЈАНА

28

Географија: I-1,4,5; II-1-7

Енглески језик: I-1,6; III -4,5,6

29
Енглески језик: II-4,5; IV-5,7

професор

28

22 НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР

I-7

IV-3

I-6

I-4

I-2

III -6

Тим за самовредновање, Управни одбор ACCDa и „Удружења психолошких саветника
Србије“, Дебатни клуб, координатор Ђачког
парламента, тим за инклузивно образовање
Председник актива, припрема за двојезично
одељење

Додатна настава, укључена у пројекат
двојезичне наставе, руководилац кабинета

Секција за одбојку и кошарку, Тим за
безбедност ученика

Додатна, новинарска секција,уредник
Гимназијалца, припремна настава за
филолошко одељење и за факултет,
председник Актива, тим за самовредновање,
председник Подружнице Колубарског округа

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

Додатна настава, припрема за двојезично
одељење

Члан црквеног хора „Хаџи Рувим“,
секција за енглески језик, додатна настава,
члан ИО синдиката Ваљевске гимназије,
судски преводилац
Ради у Гимназији са 40% радног времена а
60% у Здравственом центру, администарција
академске мреже

Географска секција

195

професор

професор

педагог

професор

професор

професор

професор

професор

професор

ТАНАСИЈЕВИЋ
ВУКСАНОВИЋ БИЉАНА

34 МИРКОВИЋ КАТАРИНА

35 МОМЧИЛОВИЋ ЈАСМИНА

36 ГРАЧАНИН ДРАГИЦА

37 МАРИНКОВИЋ БИЉАНА

38 ГОЛУБОВИЋ ДАНИЈЕЛА

39 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН

40 МИЛА ИЛЧИЋ

ДАШКОВИЋ
41 МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

33

Немачки језик: I-4; III-2,3,6,7

19

Српски језик: I-2,3,7; II-4; IV-5
Увод у општу лингвистику: IV-5
Физичко васпитање: I-2, 4,5,7; II-1,2,4

Географија: III-2

16
15
15

14

Латински језик II- 4-7
Француски језик II-2,4,7; IV-2,7

16

Ради у ОШ „Стеван Филиповић“ 35 %, у ОШ
„Стеван Јоксимовић“ 50% и 10% у Гимназији

Додатна настава за француски и латински
IV-5 језик, секција за француски језик, судски
тумач и преводилац за француски језик
Ради са 50% радног времена у Гимназији, 50% у
Економској школи, допунска и додатна настава,
секција за немачки језик, судски тумач., Паш
пројекат, двојезично одељење, припрема
професора и полагање на Гете Институту
План рада школе, Редакција, Извештаја, тим
за самовредновање, координатор ШРП, тим
за заштиту, школске манифестације
Координатор PASCH пројекта Гете,
Институт, секција за немачки језик, судски
IV-6
тумач за немачки језик, курс немачког,
двојезична настава за професоре
Секција за француски језик, додатна настава
II-4 за француски и латински језик, испит Delf,
двојезична настава
Припремна настава за филолошко одељење,
припремна настава за факултет, литерарна секција,
додатна настава, Уредништво Гимназијалца
Помоћник директора, Тим за инклузивно
образовање, План рада школе и Извештај о
I-5
реализацији годишњег плана рада школе,
секције: кошарка, стони тенис, одбојка, пливање

Заменик председника Школског одбора;
технички уредник школског сајта, израда
Извештаја школе, додатна, допунска и
Математика:I-6, II-3,6; III-6
припремна настава, председник Савета
Линеарна алгебра са анал. геометријом: III-1 III-2
родитеља ВК „Валис 93“, Комисија за ранг
листу запослених, Комисија за упис у
специјализовано-математичко одељење,
припрема за двојезично одељење

Немачки језик:II-2,4,5; IV-3-7

17

18

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

19

196

професор

професор

професор

професор

професор

професор

43 КРИСТИЋ НАТАША

44 МАРИЈАНАЦ СЛАЂАНА

45 НЕШКОВИЋ НАДА

46 СЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

47 ПЕРИЋ БРАНКИЦА

САБОТКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР

13

Администратор Moodle система, израда плаката,
техничка обрада школских публикација,
комисија за избор најбољих ученика
Лингвистичка секција, Поетски конкурс
„Десанка Максимовић“
IV-4

III-1 Додатна настава, припремна настава

Рачунарство и информатика I-2; II-2,3;
III-3,5; IV-2-4
Српски језик и књижевност: IV-2,4
Српски језик: I-4 ,III-4
Математика: I-4; Геометрија I-1; II-1;
Нумеричка математика: IV-1

13
12
12
12

мастер
професор

професор

професор

50 БУДИМИРОВИЋ МАРИЈАНА

51 ЕРЧИЋ БИЉАНА

52 ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ

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

Уредник језичког часописа „Полиглота“

Ради са 61% у Гимназији, 33% у ОШ“М.
Марковић“ Д. Лесковице, задужење у
библиотеци, председник ИО Синдиката,
главни уредник Извештаја и листа
„Преводилачке свеске“, судски преводилац
Ради са 25% радног времена у Гимназији и
75% у Техничкој школи, секција, припрема за
двојезично одељење

професор

Географија: I-2,3,7

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

13

Енглески језик: II-2,3,4,6; IV-3,4,6,7

Физичко васпитање: II-3,5,6,7; IV-1-7

14

13

Припрема ученика и професора за
двојезично одељење, испит Delf

Биологија: II-5; IV-1

14

III-5

Председник актива, секције за фудбал,
рукомет, атлетику

Руски језик: I-3,7; II-3,4
Грађанско васпитање: III-2,3,6,7; IV-1-7

Шеф фото секције

Ликовна култура II- 2-6
Грађанско васпитање: II- 2,3,6,7

14

Технички уредник Извештаја и листа
II-5 „Преводилачке свеске“, припрема за
двојезично одељење

Рачунарство и информатика: I-3,4; II-5,6;
IV-5,6

14

49 МАЈСТОРОВИЋ МИЛКА

48

професор

42 ЈЕВТИЋ АЛЕКСАНДРА

197

8

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

Филозофија: IV-1,3,4,6

8

професор

62 НИКОЛИЋ РОМИНА

професор

Хемија:I-3,5; III-3

9

професор

61 МИЛИЋ СЛАВИЦА

63 ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА

Српски језик и књижевност: IV-5

9

мастер
професор

60 ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА

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

10

професор

59 КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА

Рачунарство и информатика: III-4,6,7

професор

58 МИТРОВИЋ ГОРАН

10

вероучитељ

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

11

11

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

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

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

12

11

Енглески језик: II-1,7; IV-1,2,5,6

12

57 ЛУКИЋ НЕВЕН

професор

професор

55 БУДИМИРОВИЋ НЕНАД

ЈЕВТИЋ СТОЈАНОВИЋ
БРАНКА

професор

54 ДОМАНОВИЋ БИЉАНА

56

професор

53 НОВОСЕЛ АНИТА

Ради са 40% радног времена у Гимназији и
60% у Медицинској школи, секција за
филозофију и критичко мишљење, тим за
инклузију, тим за школски програм
председник актива друштвених наука
Контакт особа за двојезично одељење,
II-6 додатна, допунска настава, пројекти Гете
института и Pasch

Ради са 40% радног времена у Гимназији и
60% у Медицинској школ

Лингвистичка секције, додатна настава, ради
са 30% радног времена у Гимназији, 70% у
Пољопривредној школи

Распевана гимназија, хор

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

Вођење библиотеке у кабинету информатике,
одржавање видео бима у кавезу, одржавање
рачунара и штампача у школи,секција за
одржавање рачунарског хардвера и софтвера
Председник актива, ради са 60% радног
времена у Ваљевској гимназији, 40% у
Економској школи, координатор пројекта
„Солидарност на делу“ за помоћ ученицима
наше школе
Ради са 60% радног времена у Ваљевској
гимназији, координатор тима за безбедност,
секција за веронауку

Правна секција

II-1 Уредник језичког часописа „Полиглота“
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професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

66 РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН

67 МЛАДЕНОВИЋ МАЈА

68 МИЛАНОВИЋ СМИЉАНА

69 СТЕФАНОВИЋ ПРЕДРАГ

70 ВОЈИЋ ЗОРАНА

71 ЛЕКИЋ ДИЈАНА

72 КОЈИЋ БОЈАНА

професор

мастер
професор

ЋИРОВИЋ МАРКОВИЋ
МАРИНА

65 ГЛУШАЦ КРУНА

64
Српски језик и књижевност: II-1,2,6,7; IV-1,3
Физика:I-5,7
Биологија: II-3, 4
Енглески језик: I-3,4,7; III-1,3,4
Физика: II-3,4,6,7; IV-1,6,7
Немачки језик:I-2, III-2,4,7
Информатика и рачунарство:I-1; III-1,2
Програмирање и програмски језици: III-1
Географија: I-6; III-35,6,7

7
7
5
5
1
1
1

Историја:II-1-4; IV-6

7

8

Географска секција

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

Ради са 20% у Гимназији, 10% у Музичкој
школи, 30% у ОШ“Десанка Максимовић“,
40% ОШ“Свети Сава“
Записник Наставничког већа, секција,
допунска и додатна настава, пројекат
Connecting-Classrooms
Обука за билингвално одељење
Ради са 70% радног времена у Гимназији, а
30% у Првој основној школи

Ради са 20% у Гимназији а 80% у ОШ“Нада
Пурић“

Додатна настава, литерарна секција, уредник
Алманаха, припремна настава за филолошко
одељење

Ради са 55% радног времена у Гимназији а у
Музеју 45%

Наставнички колектив Ваљевске гимназије 18.VI 2013. године

СТАТУС ОСТАЛИХ ПРОФЕСОРА И РАДНИКА
ШКОЛЕ
ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС:
1.
2.
3.
4.

Славољуб Дукић, професор српског језика, због одласка у пензију
Божидарка Павловић, професор географије, због одласка у пензију
Миладинка Перишић, професор математике, због одласка у пензију
Нада Ћировић, професор хемије, због одласка у пензију

НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ:
1. Неда Думић, професор музичке културе
2. Ивана Виторовић, професор немачког језика
3. Ружица Стефановић, професор историје

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

Др Војислав Андрић, професор анализе са алгебром

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

Неда Милошевић, секретар школе
Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Нада Маријановић, материјални књиговођа
Радован Селенић, домар
Светлана Мојић, помоћни радник на одржавању чистоће
Милена Урошевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Зофиа Радосављевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Љубинка Јовановић, помоћни радник на одржавању чистоће
Слађана Живковић, помоћни радник на одржавању чистоће
Бранка Васиљевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Весна Мијаиловић, помоћни радник на одржавању чистоће
Соња Милошевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Живорад Ерић, помоћни радник на одржавању чистоће
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ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009/2013.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Драги матуранти, уважени родитељи, поштоване колегинице и
колеге, даме и господо,
И овог јуна истинска енергија, интелект и таленат још једне успешне
генерације ученика Ваљевске гимназије подсећају нас да младост може
учинити све. Сигурност успеха темеље бројна признања, награде и дипломе.
Успеси храбре, јер указују да ваљевске гимназијалце красе радиност,
одговорност и доследност.

Директор школе

Ова генерација матураната је на бројним такмичењима и смотрама
показала висок степен знања из математике, физике, српског језика, историје...
Развеселили су нас драмским наступима, певањем, задивили бригом о језику,
одабиром писане речи, спортским резултатима, волонтерским акцијама,
учешћем у пројектима. Поносни смо што међу матурантима има и оних који су
изузетним резултатима на државним такмичењима већ обезбедили себи високо
рангирано место на факултетским листама и тиме потврдили значај
амбициозних гимназијских стремљења.
Уважени родитељи,
Хвала вам што сте нам указали поверење за школовање ваше деце.
Управо захваљујући доброј сарадњи са вама данас се заједно радујемо
матурантској зрелости, спознаји о важности сопствене одговорности. Развијање
слободоумности, научне, уметничке и сазнајне радозналости, основни је задатак
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гимназије. Настојали смо да ученике оспособимо за технике самосталног учења,
за потпуно приступање информацијама. Указивали смо на важност стварања
свести о потреби сталног учења. Квалитетно опремљеним радним простором,
подстицајним за стваралаштво, чинили смо наставу пријатном и занимљивом.
Сигурни смо да су наши матуранти спремни за све видове даљег усавршавања,
да су припремљени за узоран живот, а то ће потврдити предстојећи пријемни
испити и сви будући сусрети.
Поштоване колегинице и колеге,
Дубоко сам вам захвалан што сте одговорно, предано, посвећено
креирали интелектуалну мапу наших матураната. Хвала вам што сте
разумевали, праштали, подстицали да се теорија преноси у ваљану праксу,
што сте градиво прожимали животним искуством и родитељском брижности.
Откривали сте најбоље начине саветовања проверавјући шта ученици желе, а
потом сте им помагали да то и остваре. Учили сте их да разумеју критику и
поднесу неуспех. Упркос времену и приликама, истрајавате у уверењу да су
знање и образовање у одговорном процесу васпитавања младих темељ
наставничког посла.
Драги матуранти,
Ваше путовање креће са непресушног гимназијског извора стазама
на којима се траже брзи и смислени одговори. Знамо да ћете проналазити
поуздана решења. Не заборавите ко се све напајао са ваљевског духовног
врела и баштините своју везу са завичајем. Родитељи и професори уложили су
део себе у ваше школовање, препознали су неке ваше способности, а на вама
је да развијете оне вештине и знања која ће доказати да сте јединствени.
Верујте себи на путу знања. Важни су ваши успеси. Они ће јачати
самопоуздање, уздизати вас, богатити живот ваших родитеља и професора,
школе и града. Знајте да се сви напори могу преточити у плодоносна дела.
Пружиће вам се многе прилике да погрешите, потрудите се да ни једну не
искористите. Настојте да уз факултетску диплому увек носите и титулу
човечности. Побрините се да добијете оно што истински прижељкујете, да не
бисте пристајали на оно што вам се даје. Памтите да ''наша судбина није
записана у звездама, него у нама самима''.
На свим путевима имајте у виду важност превазилажења препрека.
Препреке су ту са разлогом. Када их једном пређете, од помоћи сте другима
да им кажете како сте у томе успели. Бодрите једни друге како бисте осетили
спокојство и испуњење. Снови ће доћи к вама. Омогућите и другима да
остваре своје снове. Тражите оно најбоље у човеку. Осетите задовољство у
учењу и у раду. Уживајте у сваком тренутку живота.
Нека су сви дани пред вама радосни и плодотворни.
Радиша Ковачевић, директор
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ПОРУКА МАТУРАНАТА
Посвећујем ову награду баби Златки
и сестри Катарини, двема особама које су ми
доста помогле у животу. Желео бих да се
захвалим оцу Славку и мајци Милени,
родитељима који су увек били уз мене и без
којих никакав успех не би био могућ. Човеку
који је допринео усавршавању мог начина
размишљања, доктору Војиславу Андрићу.
Захваљујем се и професорима и ученицима на
четири незаборавне године.
Кажу светло сија на крају тунела.
Ми трчимо и мислимо да идемо ка њему,
али касно схватамо да је имагинарно. Светло
за којим трагамо смо ми, матуранти Ваљевске гимназије, будући академци ове
земље. Када будемо засијали неће нам бити потребан извор светлости на крају
тунела да нас води, сами себи ћемо бити довољни.
Ђорђе Живановић IV-3

Генерација матураната 2009 – 2013.

203

СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
„Заборави све проблеме које имаш, да си професор, доктор, правник,
инжењер... Данас си опет ђак Ваљевске гимназије“
А. Јелић
Памти се да генерација:
1999/03. прослави 10 година матуре 15. јуна 2013.
1989/93. прослави 20 година матуре 15. јуна 2013.
1979/83. прослави 30 година матуре 18. маја 2013.
1974/78. прослави 35 године матуре 29. јуна 2013.
1969/73. прослави 40 године матуре 15. јуна 2013.
1964/68. прослави 45 година матуре 15. јуна 2013.
1959/63. прослави 50 година матуре 25. маја 2013.
1949/53. прослави 60 година матуре 8. јуна 2013.
Гимназијалце свих генерација с радошћу и поштовањем поздрављали
су у Свечаној сали директор школе Радиша Ковачевић, ученици Марија
Стефановић I-2, Милица Ђурић I-2, Ирина Марјановић II-7, Алексадар Лукић
III-5 и Бојан Ђорђевић II-3.
Прва послератна гимназијска генерација крунисала је прославу 60
година матуре монографијом Матуранти Ваљевске гимназије 1953, зборником
сећања који су приредили инжењер Милојко Лазић и др Зорка Вукмировић.
Из књиге издвајамо мозаике говора Александра Јелића са прославе 35 година
матуре 17. IX 1988. године.
„Данас опрости онима који су ти забрањивали да идеш у биоскоп или
се нађеш на улици после осам сати увече јер испаштају свој грех...
Захвали се свим шаптачима бољим од професионалних суфлера у
светским позориштима...
Осећај се млад и чио, као кад си далеког септембра 1953. године
ранио на јутарњи воз да купиш карту за Београд...
Замоли организаторе следеће прославе да исту организују у Ваљеву у
мало топлије време јер године чине своје.
А када прође ова луда ноћ и вратиш се у стварност, припремај се да
опет здрав и чио дођеш...“
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ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ
СЛАВОЉУБ ДУКИЋ
Људска,
лична
и
професионална
биографија професора Славољуба Дукића, за
чланове његовог Актива - Дукија, везана је за
Ваљевску гимназију. Четири деценије рада уткане
су у бригу о језику као најдубљем завичају и у
снажење уверења да је књижевност живот.
У Ваљевску гимназију професор Славољуб
Дукић дошао је 1973.године. Поред рада у настави,
био је дугогодишњи руководилац литерарне и
драмске секције и уредник Алманаха. Као члан
жирија Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
пратио је песнички израз младих стваралаца и на
финалним вечерима уверљиво образлагао нијансе
песничког израза које су чланове жирија
опредељивале да прогласи победничку збирку. Велики удео у заслугама што
овај песнички конкурс који се од свог установљења, 1993. године, у сарадњи са
СКЗ, одржао пуних двадесет година, припада управо професору Дукићу!
Настојао је са ученицима да пронађе занимљиву тему за
истраживачки и матурски рад, дајући им могућност за откривање нових
углова гледања и вредновања писане речи. Ненаметљиво, систематично и са
пуно смисла за шалу и досетку, стрпљиво је, преко књижевних дела,
обликовао уметнички укус својих ученика. Подстицао је своје ученике да се
такмиче из српског језика и језичке културе, а они су се са републичког
такмичења у Тршићу често враћали са наградама и одличним резултатима,
што их је опредељивало да наставе студије језика и књижевности, постану
изузетни познаваоци своје струке и тако наставе и потврде упорност и
прегалаштво свог драгог професора.
Сем знања из језика и књижевности професор Дукић је проверавао
колико се ученици међусобно познају, шта знају једни о другима. Као разредни
старешина и врстан педагог, развијао је заједништво и онда када је одељењску
заједницу чинило преко тридесет ученика, као и онда када је цело одељење
могло да стане у „Рено 4“. Разумевао је младалачке немире и важност идеја.
Пристајао је и глумачки врсно играо улоге које су му ученици као разредном
старешини додељивали у приредбама за „Последњи школски час“.
Наш Дуки је увек налазио времена да поприча са колегама, да
саслуша и ненаметљиво посаветује. Умео је да у људима тражи и препознаје
добро јер је и сам непосредан и срдачан, добронамеран, одмерен, увек са
осмехом на лицу и досетком на језику. Корачао је даље са особеном
ведрином, ничим не признајући ни један животни набор.
Дуки остаје драг колега који уме и са речима, и са људима. Целим
бићем потврђује да посао професора, и поред његове тежине, представља
радост и улива снагу, мотивишући тако и нас, његове колеге.
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БОЖИДАРКА ПАВЛОВИЋ
Наша колегиница, Божидарка Павловић,
професор географије, у Ваљевску гимназију је
дошла из Пољопривредне школе 1993. године и
остала све до одласка у пензију 2012. године.
Преданим радом, Божидарка Павловић,
међу колегама и ученицима познатија као Цина,
учествовала је у васпитавању генерација девојака и
младића ширећи им знања о завичају, Србији и
деловима
света,
често
допуњена
разним
занимљивим причама са путовања на којима је била.
Непрестано се усавршавајући, настојала је да својим
ученицима наставне садржаје учини занимљивим,
узбудљивим и свежим.
Наша Цина, свесна одговорности професорског занимања, увек је
водила рачуна о свом ставу, односу према колегама, према ученицима и
њиховим родитељима. Елегантна и децентна, професорка Цина је самоуверено
владала сваком ситуацијом негујући однос поштовања и поверења. Ауторитет је
градила принципијелношћу, праведношћу и недвосмисленим ставом према
свим животним изазовима. Колеге и ученици су то препознавали и ценили. По
причи и сећању, како старијих тако и млађих генерација, часови географије
протицали су у радној, али и у атмосфери узајамног поштовања и неговања
истинитости, правичности и одмерене блискости, зато је и била један од
најомиљенијих разредних старешина.
Као разредни старешина уважавала је интересовања ученика.
Разумевала је њихово одсуство са наставе, бављење културним садржајима и
спортским активностима. Будно је пратила школски успех својих ученика
подстичући их да редовно и систематично уче. Васпитавала их је подстичући
отвореност у међусобној комуникацији. Генерације којима је била разредна
још увек причају о Цининим нанаметљиво датим саветима, али и о њеним
чувеним баклавама са којима се опраштала од својих матураната.
У активу професора географије била је председник и дугогодишњи
уредник часописа „Занимљива географија“.
Светле тренутке на дружење са Цином памтиће генерације сада већ
познатих и одраслих људи у чијем је сазревању учествовала, али ће их
памтити и њене колеге са којима је делила све лепоте, али и све проблеме
професорског позива.
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МИЛАДИНКА ПЕРИШИЋ
Године 1974. плејади истакнутих и изузетних
професора математике који су радили у Ваљевској
гимназији, придружила се једна девојка, коју су ближи
звали Гордана, колеге, из милоште Милаџа, а
званичници Миладинка Крунић, убрзо Перишић.
Иза ових различитих имена, стајала је
јединствена и по много чему непоновљива личност:
често строга, али праведна, захтевна али доследна,
на тренутке импулсивна и оштрог језика али
несумњиво меког срца и самосталне душе. Ко је
хтео могао је све ово да препозна. Већини и колега и
колегиница то је полазило за руком. Мањина се није
довољно потрудила. Професорка им то није
замерила, њој је било стало да ученике научи. Има времена када ће је волети.
Биће то онда када постану професори престижних универзитета у Европи и
Америци (пошто су неки њени ђаци постали) или онда када досегну људске,
моралне и духовне висине.
За професорку Миладинку појам висине није био само математички
појам. Учила је своје ђаке разним знањима тог појма и подстицала их да неке
од њих дохвате.
Једном врлином се од многих издвајала. Неговала је култ рада који
није баш својствен нашој традицији и култури. Њен радни век трајао је више
од четрдесет година. У пензију је отишла са 65 година живота. Мушки!
Ако је неко одрадио своју пензију онда је то професорка Миладинка
Перишић. Било би добро да је у томе следимо. И не само у томе!

НАДА ЋИРОВИЋ
Нада Ћировић је рођена на дан Светога
Саве, као да је била предодређена да просвећује.
Потиче из врло угледне мионичке породице
Чарапића. Мајка јој је била професор српског
језика, а отац инжењер пољопривреде. Често је
знала да каже да ни један други посао не би могла
да обавља јер је за њу посао професора најлепши од
свих које би човек могао да одабере. Неуморним
радом је то и потврђивала пуне 34 године. Све до
одласка у заслужену пензију, 31. XII 2012. године,
одлазила је на часове са истим ентузијазмом и
енергијом као да је „јуче“ почела да ради.
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Сем редовне наставе Нада је одговорно и веома успешно припремала
ученике за такмичења и пријемне испите на факултетима. Много је значајних
резултата из хемије остало забележено захваљујући Надиној посвећености
додатној и припремној настави хемије. О томе сведоче писани трагови и
каријере многих успешних гимназијалаца. Један од примера је њен бивши
ученик Живота Селаковић који је дипломирао хемију са просеком 10,00 и сад
ради на Хемијском факултету у Београду.
Нада није само одличан стручњак, врхунски педагог, већ и изузетан човек.
Увек је имала разумевања за ученике и за млађе колеге. Градила је односе поверења
и поштовања. Била је отворена, праведна, спремна да помогне кад год затреба.
Штитила је истину, указивала на све што би могло да буде боље. Неизмерно се
радовала успесима ученика на такмичењима без обзира ко им је био ментор.
Као одличан и стручан сарадник, несебично је помагалa млађим
колегама у свом активу да што успешније обављају посао професора хемије,
на чему су јој они искрено захвални.
Стрпљење, енергију, одмереност, срдачност, Нада наставља да шири
и даље, међу својим пријатељима и у својој породици. Пензионерски дани су
јој омогућили да највише времена проводи са својим унуком Богданом, у чему
највише ужива.
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IN MEMORIAM
МИРКО БОЈАНИЋ
Наш наставнички еснаф и историја ваљевског
образовања памте многе добре професоре који су
остварили велики утицај на образовање и васпитање
генерација својих ђака, али и оставили неизбрисив траг
у њиховим срцима. Један од најзначajнијих ваљевских
просветних радника у последњим деценијама прошлог
века, сигурно је наш колега и пријатељ, професор
књижевности по професији, а песник по вокацији и
животном опредељењу, Мирко Бојанић.
Рођен је 1938. године у Лелићу, завршио је Ваљевску гимназију, а
1962. године је дипломирао Југословенску књижевност и српскохрватски
језик на Филолошком факултету у Београду. Радио је у основним школама у
Поћути и Лесковицама, а од 1966. у Ваљевској гимназији. Професионалну
каријеру је наставио као директор ОШ „Нада Пурић“ и просветни саветник у
Међуопштинском заводу за унапређивање васпитања и образовања у Ваљеву.
Осамдесетих година је обављао дужност директора Дома културе у Ваљеву и
помоћника председника Комитета за друштвене делатности у Скупштини
општине Ваљево. Професионалну каријеру завршио је у нашој, Ваљевској
гимназији, као њен професор и директор. За свој професионални рад
одликован је Орденом рада.
Мирко Бојанић није био „професор са каталогом само“ и није био
класичан професор књижевности. Он је био најбољи популаризатор књиге и
читања који је знао да својим ученицима укаже на значај књижевности у
образовању младог човека. Мирко је био човек који поезију није морао да
тумачи. Довољно је било да песму, својим необичним, специфично обојеним
гласом, само прочита. Емоције садржане у стиховима су се неком чудним
духовним трансформацијама шириле на слушаоце, јер Мирко поезију није
само читао. Он ју је доживљавао. Био је велики љубитељ лепе речи и
писменост је ценио изнад свега. Текстови које је писао били су написани
лепим и чистим књижевним, али свима разумљивим језиком, и ма у којој
форми да су били писани, зрачили су својеврсном поетичношћу и поруком за
оне којима су намењени.
Веома је заслужан за место које је књижевност имала и данас има у
Ваљевској гимназији. Био је уводничар књижевне вечери која је 1970. године
у Ваљеву посвећена Милошу Црњанском после његовог повратка из егзила.
Оснивач је књижевне едиције „Изворац“' коју је назвао по истоименом извору
на реци Градац у свом родном Лелићу. Има значајан удео у покретању и
осмишљавању омладинског Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ који је
ове године прославио 20 година свог постојања.
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И његов педагошки рад је био поезија. Ненаметљив, а сугестиван и
срдачан. Увек на услузи својим ученицима. Тихо, дипломатски, очински,
саветодавно. Никад на линији сукоба. Увек трагајући за договором. Увек бирано
и стрпљиво према младом човеку. Његовим ученицима је било јако тешко да
направе неку глупост, јер такав човек се, једноставно, није смео изневерити.
Исто тако како је имао разумевања за своје ђаке, имао је разумевања
и за своје колеге. Веровао је да коректан однос, лепа реч и добро дело имају
већи педагошки ефекат од чврсте руке и захваљујући томе уживао је углед
међу колегама који је почивао на суштинском доприносу и колегијалности, а
не на страховлади. Волео је људе и људи су њега и уважавали и волели.
Мирко Бојанић се успешно испољио и као књижевни стваралац.
Написао је књиге „Посмртни остаци нису нађени“ (1976), „Сонети за
непознате“ (1977), „Извезене успаванке“ (1981). За књигу „Преци поново
говоре“ која је издата у два тома, а Мирко је припремио још два, 2006. године
је добио Награду општине Ваљево. Реч је о романсираној биографији
личности која у свом времену, у средини у којој је живела и по служби коју је
обављала и није била обична личност, о свету „малог човека“ из којег пробија
историјско време.
Мирко је био благ и хуман човек – искрен пријатељ и сарадник.
Посвећен својој породици, ученицима, сарадницима, својој школи и своме
граду, друштву, свима је максимално поклањао себе, љубав, време....
Овако изузетна и узвишена личност каква је био, Мирко Бојанић је човек
који ће дуго живети у срцима својих пријатеља, ученика и колега, јер је био
велики професор и педагог и тихи стваралац коме је лирика била начин живота.

ЉУБИЦА НОЖИЦА
Школе су се увек препознавале по
својим ђацима и по својим професорима! Пола
века културне историје и образовно-васпитне
традиције Ваљевске гимназије ће остати у
великој мери препознатљиво по нашој Ћубани.
Тако даровитих и несебичних професора ни у
једној генерацији нема превише, али када се
појаве, онда за дуги низ година у тим школама
завладају
духовни
интелектуализам
и
стваралачка радост. Тако је било и са Ћубаном
и Гимназијом!
Увек
савремених
схватања,
авангардних идеја, несвакидашњег сензибилитета и модерних решења,
бивајући увек на страни својих ученика, често је својом бритком речитошћу
успевала да надвлада конзервативизам и старомодну традицију свог времена.
Генерације ученика Ваљевске гимназије памтиће је по високој
стручности, изузетном и нестандардном тумачењу књижевних дела и
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необичном приступу настави књижевности који је почивао на
интерактивности и развијању креативних особина ученика, мисаоној и
емотивној удубљености, на љубави према лепој речи, према писмености, на
доживљају поезије и прозе на оригиналан и неконвенционалан начин.
Њени часови су били књижевне радионице на којима се трагало,
истраживало, неговао дијалог, на којима су супротстављана мишљења, на
којима се доказивало, разговарало... Ћубане ћемо се сећати по вансеријском
односу професора према својим ученицима који је почивао на обостраном
поштовању, уважавању права на сопствени став, по развијању
слободоумности и критичности код младих.
Негујући критички приступ књижевности и уметности, подстицала је
самосталност и самоувереност код ученика, трагала за њиховим скривеним
талентима и омогућавала им да слободно изразе своје заносе, умења и
вештине... Тако су настајале позоришне представе, приредбе, књижевне
вечери, промоције, изложбе, уметнички перформанси, дружења... тако је,
између осталог, настајала и историја Ваљевске гимназије.
Овакав Ћубанин приступ изнедрио је највећа имена наше
књижевности, уметности и културе, али и много књижевних прегалаца и
педагога у области српског језика и књижевности који су наставили да негују
њен педагошки стил.
Имала је урођену обдареност да у младим људима открије склоности
за писање, глуму, новинарство, музику... Али и упорност да такве склоности
својих ученика негује и да их мајчински штити и заштити од често претерано
великих амбиција својих колега из других наставних области.
Дубоко свесна њиховог значаја, била је велики заговорник ваннаставних
активности ученика, покретач Драмског студија Ваљевске гимназије, школског
листа Гимназијалац, утемељивач „Бруцошијаде“ и „Последњег школског часа“ и
дугогодишњи активни члан Програмског савета „Абрашевића“.
Ћубанино аматерско бављење драматургијом и позоришном режијом
резултирало је великим бројем гимназијских позоришних представа. Све то је
учинило да многи Ћубанини ученици свој професионални живот вежу за
позориште, глуму, режију, драматургију, сценографију, позоришни плакат...
Љубица Ножица – Ћубана је рођена 1927. године у Ваљеву, где је
завршила гимназију. Дипломирала је на групи за југословенску књижевност
на Филозофском факултету у Београду. До доласка у Ваљевску гимназију,
1956. године, радила је у Београду као новинар и главни уредник листа
„Млади борац“. 1984. године је објавила књигу сећања на детињство и
младост под називом „Године раста“.
Колектив Ваљевске гимназије ће је памтити као ретко иницијативног и
свестрано ангажованог професора, аутономну личност и великог борца за
демократизацију односа у школи, пропагатора снажне присутности и зрачења
школе у културном и научном животу Ваљева и Србије, као професора чија је реч
увек имала значајну тежину и у школи и у граду, као покретача многих
активности које су унапређивале културни и друштвени живот у школи, као
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заговорника честих и занимљивих дружења, као хуману жену и професорку која
је свих година свога рада била један од заштитних знакова Ваљевске гимназије.
Немогуће је пресликати у речи све што нам је Ћубана оставила као
задату тему! Речи су мерљиве и јасне, имају свој тон и боју, смисао и снагу,
кад се једном изговоре или испишу, трају тако омеђене и коначне... А
Ћубанин дух није био ни омеђен, ни коначан... Много тога од њеног „штофа“
– како би то она рекла, и данас траје, чува се и негује у овој школи,
превасходно културна делатност и Драмски студио. Много тога траје и у
успоменама и сећањима њених ученика и колега, много тога памте и
учионице и холови ове школе, много тога се вије међу кулисама сцене Дома
културе, а крошње липа и таласи Колубаре шапућу и мрморе да је живот, ма
како нам се мерљивим чинио, вечито чудо и вечита тајна!
У чему је била Ћубанина тајна? Само и једино – у зеленилу њене душе!

НЕВЕНКА СЕДЛАРЕВИЋ
Давне 1974. године, кроз тешка
гимназијска
врата,
прошла
је
млада
двадесетшестогодишња професорка историје,
Дрварчанка, Невенка Бјељац. Прошла и ту остала
35 година градећи успешну професионалну
каријеру, особеног и препознатљивог стила,
луцидног и врцавог хумора, који су ђаци
разумевали а колеге волеле.
У гимназији, неку годину касније,
упознала је свог животног сапутника колегу
Седларевића, са којим је изродила и одгајила двоје
сјајне и успешне деце: Ану, професорку енглеског
језика и Бату, лекара – анестезиолога.
Распад земље 90-их донео је многима патње, а од свих нас Нена их је
највише искусила. Отворила је свој невелики дом и несебично прихватила
расуте и своје и мужевљеве, делећи са њима што је имала, а често и више од
тога. На срећу, увек је имала наду и трпељивост. И оптимизам. И стоичку
мудрост да се прихвати оно што не може да се промени. Ненин живот тако је
постао синоним за посвећеност ближњима. Она то није доживљавала као
жртву. Пре као неминовност а можда и мисију. Њен живот је постао синоним
за посвећеност деци чијом се успешношћу никад није ни хвалила ни гордила.
Везивала се искрено и без задршке за своје пријатеље: Јагоду,
Оливеру, куму Миладинку. Непријатеље чини се није ни имала.
Због свега што је била, недостајаће нам.
Недостајаће и генерацијама ђака, које је и по лику и по имену тако
добро памтила. Недостајаће својој породици, понајвише.
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ЗОРИЦА ИВАНОВ
Из редова најпознатијих професора
Ваљевске гимназије одлази још један професор,
Зорица Иванов, рођена у такође познатој породици
просветних
радника
Живорада,
професора
француског језика и Вукосаве, професора хемије,
који су и сами својим радом оставили значајан
допринос угледу Ваљевске гимназије.
Зорица Иванов је рођена 25.03.1932. године
у Ваљево. Похађала је Ваљевску гимназију у време
када је њен отац био директор, а због премештаја
родитеља, матурирала је у Лесковачкој гимназији.
Завршила је два факултета: Геолошки и
Природно-математички, група хемија у Београду.
Васпитавана у породици просветних радника током година је и сама
стекла афинитет према професорском позиву и определила се за просветну струку.
Цео свој радни век провела је у Ваљевској гимназији, одакле је
отишла у пензију 1992. године.
Својим дугогодишњим радом у овој школи професорка Зорица је
оставила иза себе генерације гимназијалаца, којима је остала у сећању по
много чему: изузетан професор, строг, коректан, одмереног понашања, а
својим изгледом и елеганцијом представљала је истинског професора познате
и знамените школе у којој је радила. Велики број њених ученика су познати
стручњаци у домену медицине, технике, хемије, захваљујући знању које им је
она пренела.
Са колегама је имала, такође, крајње коректан однос. Позната као веома
принципијелна, била је цењена од стране својих колега који су знали да од
изречених ставова не одустаје и да увек могу да се ослоне на реч коју је изговорила.
Била је привржена родитељима, брату, братаницама Олги и Вуки и
унуку Милошу, којима је била посвећена током свог живота, а посебно
супругу Стамену, професору биологије са којим је провела цео радни и
животни век.
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НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
„Немојте се уморити чинећи добра дела,
јер ћете кад дође време жети благослов.“
Библија
Захваљујемо се свим нашим пријатељима који су нас и ове године
подржали и били уз нас и наше бројне успехе.
Помогли су нам:
•
АБЦ тест - Ваљево
•
Агенција Ваљевац - Ваљево
•
Агенција Trust me - Ваљево
•
Блеки-сат - Ваљево
•
Босис - Ваљево
•
Ваљево принт - Ваљево
•
Гете институт - Београд
•
Дунав осигурање - Ваљево
•
ЕКО ДИМеЦ доо - Ваљево
•
Електроволт - Ваљево
•
Енел ДОО - Ваљево
•
ЈП Колубара - Ваљево
•
Линија - Ваљево
•
Медведник ДОО - Ваљево
•
Металокозметика - Ваљево
•
Металпром - Ваљево
•
Метва ДОО - Ваљево
•
Мица Мијановић (Награда Драгутин Мијановић Мијан)
•
Орхидеја - Ваљево
•
Подружница математичара Ваљево
•
Породица Поповић (Награда Валентина Поповић)
•
Сава коп доо - Ваљево
•
СЗР Симон - Ваљево
•
Удружење наставника Вага
•
Уна - Ваљево
•
Фондација Ваљевске гимназије
•
Фото студио Поповић - Ваљево
•
Француски институт - Београд
Захваљујемо се ученицима и њиховим породицама који су били
домаћини финалистима Поетског конкурса „Десанка Максимовић“: Софији
Симић, Ивану Ристићу II-2, Огњену Пантићу I-2, Ђорђу Степановићу I-2,
Андреи Романић II-3, Лазару Бранковићу II-5, Катарини Јевтић III-1, Ивани
Вујић III-4, Ани Ивановић III-4, Марији Арсић III-6, Јелисавети Аџић I-6 и
Лазару Марковићу III-7.
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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 понедељак 1. јула
од 8-14 часова. Документа потребна за упис су:
•
сведочанство претходног разреда
•
извод из матичне књиге рођених
•
признаница о уплати Ђачког динара
•
пријава (добија се у школи)
3.
Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок је у
уторак 13. августа 2013. године од 9 до 12 часова.
Разредни испити ће се реализовати почев од среде 14. августа 2013. године.
4.
Пријављивање поправних, матурских и ванредних испита за
августовски испитни рок је у петак 16. августа 2013. године од 9 до 12 часова.
Поправни, матурски и ванредни испити ће се реализовати почев од
уторка 20. августа по распореду који ће бити објављен на огласној табли
школе у понедељак 19. августа.
5.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у уторак 20.
августа 2013. године у 9 часова када ће бити одржана редовна седница
Наставничког већа.
6.
Упис неуписаних ученика 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у понедељак
26. августа 2013. године од 9 до 12 часова.
7.
Часови разредног старешине за ученике 1. и 3. разреда реализоваће се у
петак 30. августа 2013. године у 8 часова, а за ученике 2. и 4. разреда у 10 часова.
8.
Редовна настава у школској 2013/14. години почиње у понедељак 2.
септембра 2013. 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 2011/2012.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-3
Гавриловић М. Марко
Јаковљевић М. Милош
Плавшић В. Стефан

I-4
Вујачић Н. Дара
Перић Д. Маја

I-5
Давидовић Д. Урош
Миловановић З. Јелена
Милошевић А. Тамара
Милутиновић В. Марина
Митровић Д. Виолета

I-6
Бебић М.Андрија
Милутиновић Д. Ружица
Урошевић Г. Урош
Аћимовић А. Никола

I-7
Петровић М. Сара
Ранковић Д. Младен

II-1
Миливојевић С. Александра

II-3
Станковић З. Александар
Шћепановић В. Анђела
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II-5
Прокић М. Иван
Цветановић З. Немања

II-6
Жунац Г. Никола

II-7
Весећ Љ. Катарина
Ивановић Б. Радомир
Тадић Е. Небојша

III-1
Бирчанин Д. Кристина

III-3
Богдановић П. Тамара
Манојловић Д. Софија
Марковић З. Матеј
Матић И. Оливера
Пантић П. Никола
Шутуљић Б. Смиљана
Лазаревић Д. Огњен

III-4
Бебић М. Лука
Бојичић Г. Алекса
Мандић С. Ивица
Петровић М. Предраг

IV-1
Антонијевић В. Андреј

IV-2
Танасковић С. Урош

IV-4
Маринковић З. Теодор
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ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД:
I-2
Ђукић Д. Јелена
Живковић З. Лазар
Митровић З. Мила

III-3
Вучићевић Б. Катарина
Јеремић Н. Ђорђе

IV-2
Мирковић З. Богдан

РЕЗУЛТАТИ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
II-7
Стојковић Н. Михаило

III-3
Манојловић Д. Софија

III-5
Младеновић Д. Милан

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ:
Обрадовић Александар је завршио трећи разред природно-математичког
смера са довољним успехом.
Јоксимовић Никола је завршио четврти разред друштвено-језичког смера са
добрим успехом и положио је матурски
испит са врло добрим успехом.
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Балерина
Прилазиш кораком балерине,
а земља дрхти пожудно под табанима...
Сетим се...
Кад замирише пролеће на молске акорде.
Сетим се...
Првих слова твога имена. Тога пролећа
ни оно А нисам знао.
Тад си била само туђа, тужна девојчица.
Девојчице! На твој ме прамен сећа свако
априлско вече.
Лепотице! И сад на твоје усне
миришу трешње.
Твоји прсти круже валцер по мојим леђима.
По такту ветра у крошњама бреза.
Сетим се...
Кад изљуби киша мајску калдрму.
Сетим се...
Какав је мирис твог врата,
кад те „обгрлим с леђа као виолончело“,
Али не миришу исто ни кише, ни пролећа.

Немања Цветановић, ученик III-5,
победник VIII Поетског конкурса „Мика Антић“
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