
У ГИМНАЗИЈИ „ТАНАСИЈЕ ПЕЈАТОВИЋ“  СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН ДАН 

ШКОЛЕ 

 

 Како традиција налаже, мјесец новембар је резервисан за свечано обиљежавање 

рођендана наше школе. Ове године прославили смо 118 година постојања и рада, 

свечано и у академском духу, истичући још једном раскошне таленте, свестраност и 

посвећеност наших ученика.  

15. 11. 2019. године 

 

 Чланови Историјске секције прочитали су ученицима сажетак историјата 

Гимназије. Истог дана, у библиотеци наше школе одржан је квиз „Црна Гора и 

њена слобода“ у коме је учествовало шест екипа (Валтер, Порта, Стега, 

Перјаници, Municipium и No Name) састављених од ученика трећих и четвртих 

разреда. Такмичаре је оцјењивао жири у саставу: Витомир Кнежевић (професор 

историје), Лазар Аранитовић (професор историје) и Адела Дркић (професорица 

француског језика). Ученици су припремили 360 питања из области учешћа 

Црне Горе у Другом свјетском рату и показали завидно знање, а у финалној 

борби између екипа „Валтер“ и „Стега“ нијансе су одлучиле побједника. 

Славила је екипа „Валтер“ која ће нашу школу представљати на државном 

такмичењу.   

 

18. 11. 2019. године 

 

Изашао је двадесети, јубиларни број „Гласа Гимназије“. Ове године лист су 

уређивале професорице: Бојана Грујић, Ивана Клачар, Јелена Бајић, Ивана 

Анђелић и Адела Дркић – главна уредница. Чланови редакције су сви професори 

и ученици који су аутори чланака или који на било који други начин доприносе 

настајању и уређивању „Гласа Гимназије“.  

 

18. 11. 2019. године 

 

 У понедјељак, 18. новембра 2019. године, са почетком у 12 часова, 

одржана је свечана академија поводом Дана школе. Академија је започела 

интонирањем државне химне. Након тога приказан је тринаестоминутни филм 

као својеврсна рекапитулација активности наше школе током школске 

2018/2019. године. Филм су креирале професорице Невена Томић, Нада 

Рондовић, Љиљана Раневски, Ивана Анђелић и библиотекарка Љуба Чепић, уз 

помоћ и подршку ученика.  

 Присутнима се затим обратила директорица Гимназије Љиљана Бајчетић. 

 Овогодишња свечана академија посвећена је директорима наше школе 

који су оставили дубок траг и печат у историјату Гимназије било да су рођени 



Пљевљаци, било да су у наш град дошли из удаљених мјеста. Сви они су 

Гимназију доживљавали као своју кућу.  

 На свечаној академији испратили смо у пензију професорицу Милојку 

Црногорац Ненадић и директора Драгана Зуковића. Директорица Бајчетић им је 

у име колектива уручила пригодне поклоне.  

 Свечаној академији су присуствовали: потпредсједник општине Пљевља 

Мерван Авдовић, предсједник Скупштине општине Драгиша Сокић, секретарка 

Секретаријата за друштвене дјелатности Емина Салиховић, директори основних 

и средњих школа, начелник ЦБ Пљевља, чланови Школског одбора, чланови 

Савјета родитеља, професори и професори у пензији, као и представници 

Ученичког парламента. Телевизија Пљевља је медијски испратила догађај. 

 Програм свечане академије су осмислиле професорице: Наташа 

Цмиљанић, Јелена Вуковић, Ивана Анђелић и Ивана Клачар, уз консултације са 

директорицом школе.  

 

19. 11. 2019. године 

 

 У оквиру прославе Дана школе одигране су пријатељске утакмице у 

фудбалу и кошарци између Гимназије и Средње стручне школе. Кошаркашки 

меч је одигран у сали Гимназије а  фудбалска утакмица у „Ади“. Ученици наше 

школе побиједили су у кошарци резултатом 51 : 35, а фудбалски дуел изгубили 

резултатом 5: 2. Активности је реализовао Стручни актив физичког васпитања 

(Данко Деспотовић и Горан Марјановић).  

 

 У оквиру свечаног обиљежавања Дана школе, у холу школе је 

организована изложба ликовних радова наших ученика. За ову активност била је 

задужена професорица Жаклина Љубић.  

 

                                                            Извјештај припремила Адела Дркић 

 

 

 

 


