
• Gospodine Ministre, pričini-
li ste nam izuzetnu čast i zado-
voljstvo što ste nam omogućili
ovaj intervju. Imajući u vidu Vaš
veoma uspješan dosadašnji rad,
kako se suočavate sa obaveza-
ma i zadacima koje mjesto mini -
stra prosvjete stavlja pred Vas?

Preuzeti sektor obrazovanja, koji
predstavlja ključni resurs socijal-
nog kapitala i stub ukupnog društ-
venog razvoja, u godinama eko-
nomskog oporavka i sprovođenja
najvažnijih reformi u oblasti obraz-
ovanja za mene je predstavljalo
veliki izazov. Nijesam od onih koji
funkciju stavljaju ispred rezultata i
to mi nije bio primarni motiv za pre-
uzimanje ovog posla. Vjerovao
sam da pozitivna energija, znanje,
sposobnost i želja da mijenjamo,
unapređujemo i usklađujemo sek-
tor obrazovanja sa standardima u
Evropi može za kratko vrijeme da
donese dobre rezultate. 

Izazova je bilo i biće i ne treba
bježati od njih ni u ovoj niti bilo
kojoj drugoj profesiji. Crnogorski
sistem obrazovanja se već dugi
niz godina polako i pažljivo mijen-
ja, zadržavajući sve dobre strane
ranijeg sistema i uvodeći novine i
primjere dobre prakse iz razvije-
nih zemalja koji se mogu primijeniti
u crnogorskim okolnostima. Toj
misiji biću posvećen tokom svog
mandata.

• Možete li prokomentarisati
značaj zatvaranja 26. Poglavlja –
obrazovanje i kultura?

Privremeno zatvaranje poglavlja
26 Obrazovanje i kultura pred-
stavlja potvrdu da je Crna Gora na
pravom putu kada su integracije u
oblasti obrazovanja i kulture u
pitanju. Zatvaranje poglavlja bez
dodatnih kriterijuma znači da je
nacionalna legislativa u oblasti
obrazovanja, kulture, mladih i spor-
ta usaglašena sa propisima
Evropske unije, kao i da Crna Gora

aktivno učestvuje u otvorenom
metodu koordinacije koji ima za cilj
razmjenu dobre prakse sa drugim
zemljama, koristi EU programe i
fondove koji su joj na rapolaganju
(Tempus, Erazmus Mundus). Ta ko -
đe, ovo predstavlja potvrdu da naša
država ima uspostavljene institucije
i savjetodavna tijela za oblast
obrazovanja, a zakonodavnim okvi-
rom su obezbijeđene jednake
mogućnosti pristupa obrazovanju. 

Usaglašena obrazovna politika
s propisima EU će doprinijeti inten-
ziviranju mobilnosti mladih, ola-
kšanom priznavanju diploma, bol-
joj razmjeni dobre prakse i
iskustava, što će sveobuhvatno
doprinijeti unapređenju obrazov-
nog sistema Crne Gore kroz pobol-
jšanje znanja pojedinaca, vještina
i kompetencija, učenja stranih jezi-
ka i sl. 

Crna Gora trenutno učestvuje u
Tempus programu koji pruža pod-
ršku reformi visokog obrazovanja.
Učešće u ovom programu dobra je
priprema za participaciju u Pro-
gramu cjeloživotnog učenja, s obzi-
rom da je u toku potpisivanje
Memoranduma o razumijevanju za
učešće u centralizovanim akcija-
ma Programa cjeloživotnog učen-
ja. 

Period do stupanja Crne Gore u
Evropsku uniju ćemo iskoristiti za
sprovođenje aktivnosti na daljem
unapređenju kvaliteta u obraz-
ovanju i kulturi i implementaciji pre-
poruka koje smo dobili. Aktivno
ćemo raditi na uspostavljanju
saradnje i intenziviranju mobilnos-
ti u oblasti obrazovanja, kulture,
mladih i sporta, kao i realizaciji cil-
jeva zacrtanih u strateškim doku-
mentima koji su usaglašeni sa stra-
teškim dokumentima Evropske
unije u ovim oblastima. 

Time ćemo na najbolji način
doprinositi da Crna Gora u ovim
oblastima bude još prepoznatljivi-

ja u Evropskoj uniji i konkurentnija
na evropskom tržištu rada. 

• Koje su dobre strane crno-
gorskog školstva i kako ih na
najbolji način dalje razvijati i
usavršavati?

Ono što bismo posebno istakli
kao dobru stranu crnogorskog škol-
stva je činjenica da neprestano
radimo na stvaranju mogućnosti
da sva đeca imaju jednake šanse
za obrazovanje. 

Postavke reforme sistema obraz-
ovanja i vaspitanja odnose se na
oblikovanje uslova koji će uzeti u
obzir potrebe svakog đeteta.

Organizovanje obrazovno-vas-
pitnog procesa podrazumijeva uslo-
ve za razvoj potencijala đece,
ispunjavanje potreba, valorizaciju
interesovanja. Putem ispunjenja
principa jednakih mogućnosti kroz
obrazovanje se pruža izbor u skla-
du s individualnim mogućnostima,
sprovodi edukacija bez diskrimi-
nacije. Zahvaljujući principu flek-
sibilnosti okruženje se prilagođava
pojedincu, omogućava podrška i
kontinuitet na svim nivoima.

Ključna promjena u procesu sis-
tema obrazovanja i vaspitanja je
redefinisana uloga nastavnika. Nas-
tavni proces je mnogo aktivniji i zah-
tijeva da se nastavnici prilagođava-
ju mogućnostima učenika. Nastavni
i stručni kadar pokazuje spremnost
za promjene, fleksibilnu upotrebu
znanja i kreativnost. Pozitivni etos
škole/vrtića baziran je na timskom
radu i odgovornosti svakog zapos-
lenog. Roditelji su partneri i aktivno
učestvuju u planiranju i praćenju raz-
voja svog đeteta.

(Nastavak na 5. strani)

Intervju sa ministrom prosvjete Slavoljubom Stijepovićem

OBRAZOVANJE PO
EVROPSKIM

STANDARDIMA
- Povodom 112. godišnjice postojanja Gimnazije „Tanasije

Pejatović“ i izlaska četrnaestog broja školskog lista „Glas Gim-
nazije“ zamolili smo ministra prosvjete gospodina Slavoljuba Sti-
jepovića za kratak intervju.
-  Zadnjih nekoliko godina predstavljaju veoma bitan period za
crnogorsko školstvo. Reforma obrazovanja započela je školske
2006/07. godine i sada, sedam godina kasnije, već se mogu
sumirati prvi rezultati i evaluirati uspješnost sprovođenja refor-
mskih zakona u praksi. Pored toga, bitan momenat za naše
školstvo je i otvaranje i zatvaranje 26. Poglavlja – obrazovanje
i kultura Upitnika Evropske komisije, 15. aprila 2013. g. Ovo je
pokazatelj da je crnogorski obrazovni sistem u oblasti usklađi-
vanja sa relevantnim evropskim propisima i standardima ostvario
značajan napredak.

1. Милован Анђелић 
2. Лука Боровић 
3. Биљана Бујишић
4. Татјана Ћалов 
5. Јелена Дамјановић 
6. Драгана Гачевић 
7. Тамара Гогић 
8. Тина Голубовић
9. Бранка Ковачевић 
10. Алма Куртиш 
11. Јана Лончар 
12. Немања Марковић 

13. Јелица Шљиванчанин 
14. Љубица Шљукић 
15. Тијана Соковић 
16. Соња Станковић 
17. Марија Терзић 
18. Николета Терзић 
19. Сара Вуканић 
20. Невена Вуковић 
21. Ивана Живковић 
22. Саид Булут 
23. Аница Бељкаш

СВЕЧАНА ДОДЈЕЛА
ДИПЛОМА ЛУЧА

Диплому ЛУЧА добило је 29 ученика Гимназије. Шест ученика је
награђено Лучом 1 за одличан успјех из свих предмета у основној
и средњој школи, а 23 ученика су награђена Лучом 2 за општи
одличан успјех и примјерно владање у свим разредима основне и
средње школе. Добитницима је честитао и предсједник општине др
Милоје Пуповић који им је уручио поклон књиге и пожелио успјех у
даљем школовању. Директор Гимназије Драган Зуковић казао је да
је ова генерација показала високо знање и умијеће и да добитни-
ке дипломе Луча обавезује да чувају свијетлу традицију пљеваљ-
ске Гимназије.

1. Ивана Дробњак
2. Миљана Јањушевић
3. Стефан Милинковић

4. Јована Тешовић
5. Милана Живковић
6. Радован Живковић

ЛУЧА 1:

ЛУЧА 2:

Драган Зуковић, директор

СПИСАК УЧЕНИКА ДОБИТНИКА
ДИПЛОМЕ ЛУЧА:

Ministar prosvjete
Slavoljub Stijepović

ГИМНАЗИЈУ ПОСЈЕТИЛА
АМБАСАДОРКА УКРАЈИНЕ

Гимназију је по -
сје тила амбасадо -
рка Украјине, њена
ексе ленција г-ђа
Оксана Сљусарен-
ко. Амбасадорка је
са директором Дра-
ганом Зу ко ви ћем
обишла шко лу, упо -
з нала се са радом
и истори ја том шко -
ле и одржала попу-
ларно предавање о
Украјини и школ-
ству у Украјини.
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У школској 2012/2013. го -
ди ни уписана су 144 уче-
ника.

Од укупно уписаних 97
ученика са одличним ус -
пје хом из основне школе,
на крају првог разреда
Гимназије било је 65 уче-
ника са од ли чним успје -
хом, 31 са врло добрим и
један ученик са добрим ус -
пјехом.

Од 45 ученика уписаних
са врло добрим успјехом
на крају првог разреда Гим-
назије, 32 ученика су са
врло добрим успјехом и 13
са добрим успјехом.

Два ученика са добрим
успјехом из основне школе
имају исти успјех и на крају
првог разреда Гимназије.

Школске 2012/2013. годи-
не уписано је 30 ученика
са дипломом Луча. На
крају првог разреда, 18
ученика је имало одличан
успјех из свих наставних
предмета, 11 ученика су
били одлични без одлич-
них оцјена из свих настав-
них предмета, један уче-
ник је имао врло добар
успјех.

Подаци по школама су
сљедећи: из ОШ „Ристан
Павловић” уписано је 12
лучоноша, а на крају првог
разреда Гимназије било их
је осам са свим одличним
оцјенама. Из ОШ „Салко
Аљковић“ уписано је девет
лучоноша, а на крају првог
разреда Гимназије четири
ученика су била са свим
петицама.

Из ОШ „Бошко Буха“ упи-
сано је пет ученика са „Лу -
чом“ и на крају првог раз-
реда Гимназије четири
ученика одлична са свим
одличним оцјенама.

Из осталих школа четири
ученика су била са дипло-
мом „Луча“, а на крају
првог разреда један уче-
ник је имао одличне оцјене
из свих наставних пред-
мета, а три ученика су

имала одличан успјех без
свих одличних оцјена из
свих наставних предмета.

У поређењу са претход-
ном школском годином
школске 2012/2013. годи-
не знатно већи број учени-
ка уписаних са дипломом
„Луча“ задржао је одличан
успјех, са одличним оцјена-
ма из свих наставних пред-
мета (60% : 42,88 %).

Напомена: Табеларни
преглед направљен је на
основу успјеха у задња три
разреда основне школе и
успјеха на крају првог раз-

реда Гимназије школске
2012/2013. године.

Милојка Црногорац
Не надић,

школски педагог

Полагање матурског испита школске
2012/13. године организовано је и реа-
лизовано по екстерно-интерном концеп-
ту, сагласно Правилнику о начину, пос-
тупку и времену полагања матурског
испита у гимназији.

Управа школе, одјељењске старјешине
и предметни професори предузели су пот-
ребне активности при крају првог класи-
фикационог периода. Ученици су благо-
времено упознати са методологијом
по лагања матурског испита, а на роди-
тељским састанцима презентирана су пра-
вила и услови које ученици треба да испу-
не да би могли полагати матурски испит.

У предвиђеном року, ученици су се, на
посебним обрасцима,писано изјаснили о
полагању наставних предмета обавезног
и изборног дијела матурског испита. Оба-
везни дио матурског испита (сви ученици
полажу испит из два наставна предмета:
црногорски - српски, босански, хрватски
језик и књижевност полажу сви ученици и
по избору математика или први страни
језик),полаже се екстерно у организацији
Испитног центра. Изборни дио матурског
испита су два наставна предмета по избо-
ру кандидата, за које је дефинисан матур-
ски стандард у Наставном плану и про-
граму гимназије - полаже се интерно.

Према важећем Правилнику, сви уче-
ници, без обзира на тренутни успјех пола-
гали су 13. априла 2013. године испит из
црногорског - српског, босанског, хрватс-
ког језика и књижевности. Од пријавље-
них 154, испит су полагала 153 ученика.

Полагање обавезног дијела матурског
испита настављено је у јуну. За разлику од
априлског рока, према Правилнику, пола-
гање матурског испита могу наставити
кандидати који су са позитивним успјехом

завршили четврти разред.
На крају наставне године, тај услов су

испунила 133 ученика , а 20 их је то право
стекло послије полагања поправних испи-
та(један кандидат полагао је разредни
испит).

Обавезни - екстерни дио матурског
испита настављен је у јуну: испити из
страних језика обављени су 1. јуна (ен гле -
ски - 88; руски -14 и француски језик - 3)
а 3. јуна из математике - 49 кандидата.

На обавезном дијелу матурског испита
(црногорски-српски, босански, хрватски
језик и књижевност, страни језици и мате-
матика) остварена је 100% прелазност.

Изборни дио матурског испита обав-
љен је интерно. Испитна питања дефи-
нисао је Испитни центар, а испите су реа-
лизовале стручне испитне комисије,
формиране од професора наше школе.

Током испита комисије су се придржа-
вале планиране динамике утврђене рас-
поредом полагања матурског испита, који
је благовремено истакнут на огласној
табли школе.

Послије обављених испита , изведен
је општи усјех за сваког кандидата. Од 154
кандидата, један је упућен на поправни
испит у августовском испитном року. На
поправном испиту кандидат је остварио

позитиван успјех.
Од 18 кандидата који су постигли одли-

чан успјех, Лука Боровић је матурски
испит положио са средњом оцјеном 5,00.

С обзиром на то да је цјелокупни матур-
ски испит организован и реализован према
важећем Правилнику, супервизори нијесу
имали примједби на рад тест-админист-
ратора нити на понашање кандидата.

Мр Хајрудин Кујунџић,
помоћник директора

Екстерни дио матурског испита

БЕЗ ПОПРАВНИХ

ОПШТИ УСПЈЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ - АВГУСТ 2012/13. ГОДИНЕ

Преглед успјеха ученка првих разреда у односу на успјех у основној школи

ЛУЧОНОШЕ
ЧУВАЈУ УСПЈЕХ

Проблеми образовања и
васпитања у свијетлу но вих
услова изгледају загонет-
нији од њиховог показивања
кроз историју ми    шљења од
античког насљеђа до данас.
Слична запажања налази-
мо и у погледу разматрања
синтагми филозофија вас-
питања (и образовања) и
филозофија наставе.

Промишљањем узајам-
не условљености између
теорије образовања (фи -
ло зофије) и праксе вас-
питног дјеловања бави се
филозофија васпитања.
Њено унутрашње прожи-
мање успоставља се и одр -
жава управо образовањем.

Да би се могло одгово-
рити шта је филозофија ва -
спи тања треба утврдити
шта се подразумијева под
појмом филозофија, а шта
под појмом васпитање.

Филозофија је у својој
суштини питање, она садр-
жи отвореност према про-
блему и сваки одговор
упу ћује на ново питање. Фи -
ло зо фија тежи сазнању

цјелине свијета, вриједно-
сти смисла живота, критич-
ки проучава своје претпос-
тавке и тражи истину .
Предмет изучавања фило-
зофије је цјелина свега што
јесте.

„Филозофија покушава
да помогне човјеку да на у -
чи да живи у складу са са -
мим собом, и то не само
кроз случајно ослобађање
од конфликата, већ у скла-
ду који разумије и са којим
се слаже“.

Филозофски приступити
васпитању значи тежити
његовом сагледавању из
перспективе цјелине свега
што јесте, тј. одредити му
мјесто и вриједност које му
у тоталитету свега припа-
дају. Пролазност и промјен-
љивост свега што постоји у
свијету утемељује васпи-
тање као филозофску ка -
те горију. Васпитање је, уз -
мемо ли га у цјелини
ње гова смисла, прије свега
егзистенцијална категорија
човјековог постојања.

Полазећи од узајамне

повезаности између фило-
зофије и васпитања, Џон
Дјуи говори о утицају фи -
ло зоф ске теорије на про -
мје не у пракси васпитног
дје ловања и обратно.

„Ако смо спремни да ва -
спи тање схватимо као про-
цес образовања основних
склоности, интелектуалних
и емоционалних, склонос-
ти према природи и људи-
ма, онда филозофију мо -
же мо чак дефинисати као
општу теорију васпитања.“

Без филозофије која
омо  гућује широко сагле-
давање и разумијевање
мјеста васпитања у савре-
меном жи во ту, задатак вас-
питања се претвара у
ствар искуства и рутине,
сматра Дјуи.

Васпитање је попут ла -
бо ра то рије у којој разлике
између одређених фило-
зофских схва тања постају
стварне и гдје се могу про -
вјеравати. Тај приступ омо-
гућује да се сагледају фи -
ло зофски проблеми, да се
уочи гдје настају, гдје се

развијају и колико утичу
(ако утичу) на промјене у
пракси васпитања. Ука-
зујући на чињеницу да је
ток европске филозофске
мисли поникао као теорија
васпитне праксе, Дјуи у
духу цјелокупне концепције
односа филозофије и вас-
питања изводи закључак
да: „Нај ду бља дефиниција
филозофије која може да
се да јесте да је то теорија
васпитања у њеном нај оп -
шти јем виду.“

Будући да пракса васпи-
тања произилази из цјели-
не човјековог схватања
сви јета, може се рећи да
је васпитање, а самим тим
и настава, прва пракса
филозофије.

Бисера Булут, проф.

Oд античког насљеђа до данас

ОБРАЗОВАЊЕ У СВИЈЕТЛУ
ФИЛОЗОФИЈЕ ВАСПИТАЊА

„Сви педагошки напо-
ри, који су уопште
оствариви, треба да
буду усмјерени на то
да младо створење
'пронађе себе' и ства-
ралачки преобрази оно
што носи у себи као
резултат узајамног
дјеловања наслеђа,
социјалних и духовних
утицаја.“

Василиј В.Зењковски:
Историја руске

филозофије

Поводом успјеха на Државним такмичењима,
предсједник Општине Пљевља организовао је пријем
за побједнике из основних школа и Гимназије. Нашу
школу су представљали: Луција Палибрк и Божо Кне-
жевић. 

Луција Палибрк је освојила друго мјесто на Држав-
ном такмичењу из историје, а Божо Кнежевић је био
трећи у појединачној конкуренцији на Националном
првенству Црне Горе у дебати.

Луција Палибрк је добила књигу „Историја Пљева-
ља“ са посветом. 

Осим ученика, пријему су присуствовали и менто-
ри награђених, као и остали званичници и сарадни-
ци предсједника Пуповића. 

На пријему се разговарало о многим стварима у
вези за будућношћу младих и науке, као и односу мла-
дих према животу.

Божо Кнежевић IV5

Код предсједника општине

ПРИЈЕМ ЗА
НАЈБОЉЕ
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Колико је Његош сам собом,
својим дјелом, говорио свједоче
бројне биљешке и есеји о том
грандиозном лику. Објављујемо
неке фрагменте из обимног мате-
ријала те врсте.

Срцем и душом

... За насљедника, управите-
ља и чуватеља свега мојега и
црковнога, остављам синовца
Рада Томова Петровића, у кога се
надам да ће бити човјек од посла
и разума и кога народу црногор-
ском и брдском препоручујем
свим срцем и душом... (Петар
Први у тестаменту).

Спартанац

... Ово ће бити црногорски Ахи-
лес и Орфеј! Ја ћу га научити да
буде Спартанац, да подноси глад,
жеђ и сваку витешку невољу...
(Сима Милутиновић Сарајлија).

Занимљива личност

...Његош је неспорно био
најљепши човјек кога сам ја у жи -
воту видио... Једна сјајна по ја ва,
с класично лијепим лицем и оз би -
љ ним али благим изразом. Њего-
ва изванредна љепота оставила
је дубок утисак на дворовима у
Петрограду, Бечу, Напуљу. Отме-
ни женски свијет на свим дворо-
вима уздисао је за овим кнезом
духовником, а он је био тако мало
у стању отети се овим чарима да
је подлегао сушици која га је у
његовим четрдесетим годинама
покосила... (Имбро Ткалац).

Образован човјек

...Владика је био један од најоб-
разованијих људи нашег доба.
Осим свог родног језика, он је
одлично говорио и писао фран-
цуски и руски, говорио је ита -
лијански и нешто мало ње ма чки.
Много је читао а нарочито изуча-
вао историју. Намјеравајући да
заведе поредак и др жа вни живот
у својој земљи, морао се стара-
ти и о просвећивању народа. Он,

који се толико трудио за своје
лично образовање, основао је на
Цетињу школу и штампарију,
набавивши из Русије штампар-
ску машину и радника који је
њоме руковао... (Е.Н. Ковале -
вски).

Створен за пјесништво

... Из првих његових поку-
шаја види се да га је бог за
пјесништво створио, као
што га је одликовао стасом
и људском дивотом над
милијуне људи који су се
рађали и који ће се роди-
ти... (Вук Караџић).

Несрећни милету...

...Ви сте Срби најнесрећ-
нији милет на свијету.
Имали сте једнога доброга
човјека, дјевера Ра да вла-
дику, па сте, несрећни ми -
лету, њега закалуђерили
како ни кад од њега евлада
(порода) имати нећете. А,
турске ми вјере, да је у
нашем царству, седам пута
бисмо га женили док би
евлад имао... (Кадуна Али-
паше Сточевића).

Образац мушке љепоте

...Необично високог раста,
стасит, са црном, као кат-
ран по ра ме нима палом
косом, са очима пуним сјаја и
правилним цртама лица, Влади-
ка представљаше образац мушке
љепоте. Умјетник би изабрао
управљача Црне Горе као образ-
ац за слику Херкулову, а фило-
зоф за путовођу у животу... (Јегор
Коваљевски).

Одан свом народу

... Што дуже с њиме говориш, то
му се више дивиш као човјеку и
као владару црногорском. Он
говори лијепо, паметно, с пуно
осјећања, достојанствено и без
натезања. У свакој његовој ријечи
огледа се љубав према народу, а

у обраћању црногорска једно-
ставност... (И. И. Срезњевски).

У духу времена

...Владика има у свом каракте-
ру много више од световног вла-
дара него од духовног вође. Има

довољно ам би ције и интелиген-
ције, па би био значајна појава у
не гдашњим и мање сређеним
временима, када су свештеници
у панциру иш ли у рат на челу
сво јих присталица. Ипак, он је
био примио извјесне идеје у духу
времена и, помогнут од свог сек-
ретара, трудио се да побољша
стање свога народа, дајући дјеци
шко ле и награђу јући вредноћу...
(Едвард Митфорд).

Није марио за
свештеничко звање

... Владика није марио што је
преосвештеник. Он је желио да је

само господар, а не владика.
Невоља је била што он није учио
редовне науке, а богословију
никако, па је зато био колебљив,
од чега је венуло његово архи-
пастирско достојанство. Он при-
знаваше да не разумије
архијерејску дужност, па му се
чињаше и криво и досадно зашто
је тај чин на њему кад он није за
то... (Милорад Медаковић).

Пост - глупост

... Кад сам поменуо Владици
да бих могао и ја са њим сасвим
ли јепо постити, неколико дана
рекао ми је на француски: - Кад
већ морам ја да чиним ту глу-
пост, није потребно да и ви исто

то радите... (Едуард Гриј).

Одушевљење
својом земљом

...Његова запажања у по -
гле ду историје, политике и
мно гих других ствари о ко -
јима он ужива да разгова-
ра, показују велику оштро-
умност и изврсно опхођење,
а његово одушевљење сво -
јом земљом мора изазвати
дивљење и поштовање... (И.
Г. Вилкинсон).

Слободоумни погледи

...Много су ме изненадили
Владичина висока интели-
генција и његови слободо-
умни погледи. Свакако је
значајно да је тако млад
човјек, рођен са предрасу-
дама једног дивљег и вар-
варског народа који не при -
јатељски гледа све про мјене
и напредак, који прекомјер-
но полаже на своје старе
обичаје и традицију, од сје -
чен од осталог свијета

неумољивим непријатељима и
непролазним планинама, могао
да толико развије одлике које
има. Не могу а да не признам да
је он заслуживао репутацију коју
је уживао код оних који су га упоз-
нали за вријеме његових путова-
ња... (Сер Хенри Лејард).

Цивилизован човјек

... Он је, у ствари, једини циви-
лизовани човјек и човјек од духа
у свом, још тако, сировом народу,
једини који онако исто осјећа,
мисли и образован је као и ми...Он
је књижевник који по знању и расу-
ђивању превазилази многе наше
књижевнике, а при томе и држав-
нике, законодавац и владар. Он је
хришћански црквени поглавар и
уз то командант војске од 20.000
до зуба наоружаних људи. Он је

осјетљив за све лијепо што свијет
пружа и при томе калуђер и пус-
тињак, млад је и лијеп и чезне за
породицом и домаћим животом
оца породице, а нема око себе
никога осим дивљих перјаника.
Много је путовао, познаје луксуз
нашег просвећеног свијета. Неки
велики град са обиљем умјет-
ничких уживања, с блиским бога-
тим књижевницима, био би за
њега можда најудобније мјесто
становања, а судбина га као Про-
метеја прикова за једну голу
стијену гдје станује, у једном
неудобном манастиру, с тешком
муком прибављања духовне
хране... (И. Г. Кол).

Самопоуздање
и достојанство

...Његова глава, која би прије
подстакла на сликање неког умјет-
ника који ради у античком стилу
него неког модерног дворског сли-
кара и сликара ми ни јатуре, заиста
се може назвати ље по том: црте
лица у сра змјери са необично
високим ти је лом сједињују у себи
из вје сно самопоуздано до сто јан -
ство са чо вје ко љубивом сни схо -
дљи во шћу и изгледају као да су
дате подједнако и за рат и мир,
као глава Зевса кад његова рука,
задржавајући му ње, про сипа са
ви сина Олимпа благослов на
земљу која са повјерењем гледа у
њега... (Хајнрих Штиглиц).

Бољи
републиканац

...Вјерујте ми, овај ваш суве-
рен бољи је ре публиканац него
президент Француске Републи-
ке... (Ђузепа Каза).

Отмена
генијалност

...Тужно писмо исправно сам
примио и жалосним сузама га
покропио. Нисам се утјешио нити
ћу се скоро утјешити за губитком
мог искреног и високо поштова-
ног пријатеља. Ко га је год поз-
навао, а сва Европа га је позна-
вала, од одлика било ради
његових доброчинстава, велик-
одушности, постојаног каракте-
ра, високог разума, једном ријечју
ради његове отмене генијалнос-
ти...(Јеремије Гаги).

Прометеј
на Ловћену

...Његош је у Црној Гори и у
Српству био и остао Прометеј.
Ватра би требало да пламти и
свијетли на Ловћену. Отео је од
богова ватру и све ватрено тај
чаровити, љупки, снажни генијал-
ни Раде Томов. Тешко је живио,
тешко је радио и учио, тешко
боловао и умро. Али је, сав ват-
рен, искрама мислио и писао,
искрама говорио... Био је геније
поезије и геније слободе. Поне-
кад је био безумно храбар, а до
смрти се одрицао младости и
среће. Љубав за слободу про-
ждирала је у њему све љубави...
(Исидора Секулић).

Два вијека од рођења Петра Другог Петровића Његоша

ЧОВЈЕК ОД ПОСЛА И РАЗУМА
Петар Други Петровић Његош спада у
најумније и најснажније пјесничке фигуре
на југословенском простору 19. вијека. Вели-
чина те личности била је од почетка
инспирација многим значајним пјесницима,
прозним писцима, државницима и пу то -
писцима, музичким, ликовним и позориш-
ним умјетницима. О томе говори огромни
број радова о овом великану, исказаних у

најразличитијим жанровима на простору
бивше Југославије и шире. То најбоље потв-
рђује обимна Библиографија радова о Њего-
шу која садржи преко 20 хиљада библиог-
рафских јединица, структурираних у десет
тематских цјелина. Аутор овог капиталног
дјела је познати библиограф и публицис-
та Добрило Аранитовић, иначе, бивши уче-
ник пљеваљске Гимназије.

Факсимил адресе Његошевог писма
Вуку Караџићу

Мало је народа који су имали таквог владику -
духовног и свјетовног владара, стожера за којег
је било везано безброј танких нити од којих нијед-
на није смјела да пукне јер би све ад прождерао
и сатана покосио. Мало је народа који су имали
таквог пјесника, Хомера, безименог творца српске
епике и пјевача старозавјетних псалама.

Срећан је народ који је имао то све у једном
сину, сину који је за мање од пола људског вијека
надвисио духом и дјелом не само своје савре-
менике, него и своје цјелокупно вријеме. Безброј
потврда за то постоји и данас - двије стотине
година од његовог рођења, од трена када је у кући
Петровића на Његушима, подно и тада свете
планине Ловћена, први пут заплакао мали Раде,
потоњи владика и господар црногорски, Петар II
Петровић Његош.

Тешко је и покушати да се одгонетне животна и
духовна снага владике и пјесника. Тешко је у
његов тако кратак животни вијек уклопити све
оно што је урадио и као духовни вођа и државник,

као пјесник и мислилац. Откуд му онолико снаге,
прегнућа, и изнад свега - мудрости? Као да се иза
његовог високог чела скупило све оно што је у
цијелом народу тињало вијековима, као да је сва
народна свјетлост свила своје гнијездо у његовим
очима и излила се кроз перо у његовој руци.

Гдје је наш владика и пјесник данас? Званич-
но, ове године се обиљежавају два вијека од
Његошевог рођења. Да ли је довољно само да се
обиљежава или би можда требало да се слави?!
Неки га данас препјевавају, неки оспоравају и
осуђују, неки би, чак, да му суде! А он, чије су
кости много пута претуране, негдје изнад свог
Ловћена све ово посматра мирно, ћутећи, јер
одавно зна да на овом свијету нема ништа ново.
Доље у срцу невјесте Јадрана ћути и брише сузе
запуштена и закључана кућа у којој је испјевао
„Ноћ скупљу вијека“.

А сјутра, сјутра ће снијег прекрити Језерски
врх, мјесто капеле, које одавно нема. 

Софија Палибрк III2

ЊЕГОШ - ВЛАДИКА И ПЈЕСНИК

Приредио: Милорад Јокнић

Доста Палибрк II2

„Све дивоте неба и небесах,
све што цвјета лучем свештенијем,
мирови ли ал’ умови били,
све прелести смртне и бесмртне –
што је скупа ово свеколико
до општега оца поезија?”

„Луча микрокозма” (Његош)
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По својој природи, како
ка же Дамаскин, човјек је
биће окићено сваком врли-
ном и украшено свим могу-
ћим добрима, биће коме је,
по суштини, гријех страна
категорија, али које је сло-
бодно када је у питању
воља. Елем, човјек по јес-
теству [Ѣстьство] није „не -
при јемчив“ за гријех, што
имплицира чињеницу да је
условљен да кроз живот
вјечито врши избор, нарав-
но по допуштењу, јер сам
није довољно моћан [ оти-
меши дух их, и исчезнут, и в
персть свою возвратятся ]. 

Живећи у ов(акв)ом вре-
мену, приморани смо да
посматрамо „људе“ (што је
човјек, а мора бити чо вјек!?),
како настоје да словесност
своје душе сведу на безум-
ност анималну, потискујући
оно човјечно, а испољава -
јући оно животињско, нагон-
ско у себи. Присиљени смо
да састрадавамо и испаш-
тамо лоботомско стре мље -
ње, есенцијалних за човјека
да на шњице, вриједности
„запада“ (како се то попу-
ларно назива); а које омла-
дина „између Истока и Овог
другог“, не разлучујући их [
κρίνειν ], масовно (гомилаш-
ки) усваја. Онај узак и трно-
вит пут постаје огаван, пре-
више смјеран, кротак и тих
за разуздана тјелеса која
конвергирају страсти у
свему, а самим тим и про-
фанисању оних дубоко-
људских вриједности, што
засигурно води дегенера-
цији друштва и човјечанства
(гдје је дегенерација прије
свега, бар по Клаићу, губ-
љење предачких особина). 

Морал, иначе хуманог, бива
замијењен страшћу, анимал-
ног поријекла, која као таква
постаје мјерило свега, без
обзира на своју прљавштину и
нискост. Пре ма таквом арши-
ну, Љубав, која је и сама Бог
(или како би га неки и даље
писали, бог), односно обрнуто,
бива надвладана својим
крајњим и оруђем нужде –
чистота заиста нестаје пред
душевним блатиштем. У так-
вим условима човјек, по при-
роди латентно амбивалентан
(што индиректно каже и сам
Да маскин), форсира своју
Сјенку („тамног брата“, како
је Јеротић назива), те је као
такав у немогућности да споз-
на себе, а самим тим и друго-
га; што омогућује они ма који
свој интелект користе за
насладу патолошких потреба,
да то олако и учи не. 

Једно од најстаријих фи -
лософских одређења чо вје -
ка, као homo religiosus-a,
данашњем човјеку не одго-
вара, те он као да настоји
да задовољи критеријуме
за најновији назив у систе-
матици, биномијалну одред-
ницу која је сасвим у складу
са временом, homo stultus.
Све указује на одрицање од
човјечности у корист „гоми-
ле“, одрицање од онога што
га је створило, одрицање
од постојаног рада. 

И пред крај свега, човјек
се пита, да ли су заиста
неопходни ови покушаји
извода и функција из/од
бесконачности, када „човјек
данашњице“ не препознаје
себе, а камоли другога или
оно њему супротно, када је
слијеп за истину и Истину.

Божо Кнежевић IV5

Сваки човјек је посебан,
јединствен и непоновљив
са свим својим врлинама и
манама, страховима и по -
бје дама. Своју индивиду-
алност показујемо у сваком
трену: преко начина крета-
ња, мимиком, говором.
Процјењујемо друге на
основу првог утиска и други
процјењују нас. Касније овој
првој слици до дајемо боје:
све што нас чини индиви-
дуама па се често деси да
ова нова сли ка уопште не
личи на ону коју смо имали
на ос нову једног погледа,
кратких сусрета и разгово-
ра.

Сваки човјек је у ствари
компликована цјелина сас-
тављена од милион дета-
ља па да би схватили какав
је заиста, морамо спознати
што је могуће више кома-
дића. То ми помало личи
на слагалицу - склопиш дио
слике и јасно ти је о чему се
ради, али да би видио суш-
тину, потребно је уклопити
и најскривеније детаље.
Свако од нас је дио време-
на, простора, друштва у
ком живи. Сви ми тражимо
своје мјесто у том свемиру
живота. Не можемо живјети

сами упркос индивидуал-
ности коју носимо. Потреб-
но је да будемо прихваће-
ни и да прихватимо друге и
то је тако од рођења до
смрти.

Прво смо дио дјечијег
друштва, а онда полако
улазимо у сложенији сис-
тем. Свој живот не може-
мо замислити као изолова-
ну цјелину ни једног трена.
Увијек смо у тражењу веће
цјелине којој можемо при-
падати и допринијети, било
то у школи, у некој органи-
зацији, удружењу и сл. Са
свим нашим особеностима
ми постојимо на прави
начин једино у друштву, сви
смо ми друштвена бића.

Мислим да је свако дру -
штво богатије и љепше ако
је у њему много правих
индивидуалаца, који се раз-
ликују на много начина.
Човјек је као посебно биће
сигуран у друштву, оно му
пружа ослонац, рјешење
различитих проблема, ука-
зује на прави пут. Зато је
много важно да и друштво
буде добро организовано,
да буде правично и сигур-
но.

Јасна Клепо I4

Човјек као индивидуално биће - ЈА

ЧОВЈЕК КАО
ДРУШТВЕНО БИЋЕ - МИ

„Тако да се свијетли свјетлост ваша пред људима и да виде
ваша добра дјела ...“

Један од основних циљева инклузивне наставе јесте
стварање услова за задовољавање индивидуалних пот-
реба сваког дјетета, без обзира на његове различите спо-
собности. Управо свијест о разликама међу дјецом је
почетни корак за размишљање о томе како да се настава
прилагоди њиховим индивидуалним особеностима. То
би требало да буде циљ сваке наставе, без обзира на
то да ли су њоме обухваћена дјеца са тешкоћама у раз-
воју или не. Остваривање тог циља подразумијева
примјену диференцираног и индивидуализованог при-
ступа у настави. У разматрању могућности примјене
индивидуализованог приступа у контексту инклузивног
образовања, полази се од тога да су основне потребе све
дјеце исте, да је свако дијете индивидуално биће и да
је дијете са тешкоћама у развоју, прије свега дијете, као
и од теоријски заснованих ставова и практично потв-
рђених увјерења да сва дјеца могу да уче и да то најбо-
ље раде у групи вршњака. 

Инклузивно образовање подразумијева индивидуа-
лизовани приступ дјетету са тешкоћама у развоју, али на
начин да дијете не буде издвојено од својих вршњака без
тешкоћа у развоју. То подразумијева образовање дјете-
та у редовним школама, које су припремљене за овај
процес.

Индивидуализовани приступ васпитно-образовном
процесу подразумијева да наставник креира активнос-
ти и климу у одјељењу, тако да се свако дијете осјети
успјешним, а да је притом суочено са изазовима. Паж-
љивим посматрањем ученика током часа, планирањем
флексибилних и занимљивих активности, прилагође-
них њиховом узрасту, способностима и интересовањи-
ма, наставник може организовати свој рад, тако да буде
усмјерен на ученике. 

Због чега је, посебно код дјеце са тешкоћама у раз-
воју, неопходно и важно индивидуализовати наставу? Са
педагошког становишта, настава би била ефикаснија,
односно ученици би, уколико би садржаји и методе
рада били усклађени са њиховим способностима, инте-
ресовањима, потребама и осталим особинама лич-
ности, брже и уз мање напора савладавали градиво, а
ефекти наученог били би трајнији. Посматрано са пси-
холошког аспекта ученици би се, у настави која им је
прилагођена, осјетили успјешнијим и њихово самопо-
уздање било би далеко веће. Дакле, образовни приступ
који би полазио од тога шта ученици јесу и које особи-
не и способности носе у себи, пружа одређени модел
понашања, односно, учи их да су поштовање и уважа-
вање различитости међу људима важне друштвене
вриједности.

Полазећи од специфичности инклузивног образовања,
кључно питање оцјењивања дјеце у инклузивном раз-
воју је: како дјетету са тешкоћама у развоју дати моти-
вишућу оцјену, а да друга дјеца у одјељењу не буду пов-
ријеђена. Важно је да се поређење не врши према
просјечним постигнућима дјеце у одјељењу, већ према
темпу и нивоу индивидуалног напредовања дјетета. Акце-
нат се ставља на праћење напредовања ученика, то јест,
да ли су и колико циљеви и задаци у индивидуалном
образовном плану остварени и на основу тога се доноси
одлука о томе шта ће и на који начин ученик даље учити. 

Индивидуализовани приступ у настави један је од
услова за креирање школе по мјери дјетета у којој ће ква-
литетније образовање имати сва дјеца, па и дјеца са теш-
коћама у развоју. 

Милојка Црногорац Ненадић,
школски педагог-психолог

Свијест о разликама међу дјецом почетни корак за размишљање

СПЕЦИФИЧНОСТИ
ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ

Црногорска делегација, коју су
сачињавали Божо Кнежевић и Јад-
ранка Јестровић, ученик и профе-
сорица пљеваљске Гимназије „Та на -
сије Пејатовић“, учествовала је на VI
међународној конференцији
UNESCO-ве ASP мреже школа и
међународном еколошком форуму
младих „Једна планета - једна
будућност“.

Конференција се одржавала у
сибирском граду Ха н ти
Мансијску (главном граду
Ханти-мансијског ауто-
номног округа – Југре), у
периоду од 21. до 26. маја
2013. године. Представ-
љала је дио велике међу-
народне еколошке акције
„Заштитити и сачувати“
под патронатом UNESCO-
а, обухватајући и међуна-
родни еколошки фо рум
младих „Једна планета -
једна будућност“. На кон-
ференцији је поред наше
делегације, учествовало
још 100 учесника из Финске, Пољ-
ске, Словачке, Словеније, Бу гар -
ске, Украјине и Русије.

Сама тема окупљања, за које се
касније испоставило да је такми-
чарског карактера, била је „Рјечни
басен Оба и Иртиша: Млади про-
учавају и чувају природну и култур-
ну баштину у регијама великих
свјетских ријека“. За циљ је имала
ди јалог и заједничко рјешавање
питања везаних за заштиту и очу-
вање природне и културне баштине
у међурегионалним и међународ-
ним оквирима. Тежиште ове кон-
ференције било је, у ствари, укљу-

чивање младих људи у активности
очувања природне и културне баш-
тине кроз развој еколошке свијести
и образовања усмјереног ка одр-
живом развоју. 

Како би задовољили очекивања
организатора, а и представили своју
државу, школу и себе у најбољем
свијетлу, припремили смо „Извјеш-
тај о активностима наше школе по
питањима очувања природне и кул-

турне баштине“, као и реферат о
Црној Гори и Пљевљима. Током кон-
ференције, не само да су вредно-
вани наши припремни напори, већ
су помно праћена и наша ангажо-
вања и залагања. Учествовање у
свим активностима, нарочито пре-
вођење, с обзиром на то да је пос-
тојао велики број учесника који нису
говорили руски језик допринијело
је да професорица Јадранка Јест-
ровић освоји прво мјесто, златну
медаљу и диплому побједника у
категорији „Звијезда форума“ (која
подразумијева препознавање до -
приноса и харизме личности). Прво

мјесто, златну медаљу и диплому
побједника, на нивоу Међународне
UNESCO ASPnet конференције,
истим поводом, освојио је Божо Кне-
жевић. Због доброг познавања рус-
ког језика, он је био један од води-
теља свечаног програма поводом
проглашења по бје дника.

Осим радног дијела конферен-
ције и форума, као и сусрета са
званичницима Југре (почевши од

Бориса Костјухина,
ди ректора Де пар -
тмента за екологију
Ју гре, до саме губер-
наторке Ханти-ман-
сијског аутономног
округа Наталије Ко -
марове), имали смо
прилику да обиђемо
знаменитости града,
попут велелепног
хра ма Христовог ва -
скрсења, „Торум маа“
резервата (музеја на
отвореном), архео-
парка, са 11 бронза-

них мамута у природној величини и
многим изумрлим праживотињама,
пристаништа на Иртишу, природ-
њачког музеја, и многих других. 

Послије пет дана вратили смо се
четири часовне зоне натраг са дип-
ломама и медаљама у Црну Гору,
чији су представници први пут
учествовали на оваквом догађају.
Вријеме проведено са људима раз-
личитих навика, искустава и схва-
тања оплеменило је наше мисли и
осјећања и обогатило ризницу ис -
кус тава. 
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Eколошкi форум младих „Једна планета - једна будућност“

VI МЕЂУНАРОДНА UNESCO
ASPnet КОНФЕРЕНЦИЈА
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• Nastavak sa 1. strane

Obrazovanje među đecom pod-
stiče razumijevanje, prihvatanje,
saradnju i tolerantnost, razvija otvo-
renost za druge, njihove karakte-
ristike, različitost. Kod učenika raz-
vija znanja, stavove i vještine
neophodne za život. To su, prije
sve ga, empatija, otvorenost, poš-
tovanje različitosti, tolerancija, umi-
jeće komunikacije, saradnje, nena-
silnog rješavanja problema i kritičko
mišljenje. Za svakog učenika aktiv-
nosti su dostupne, lako mu je da u
njima učestvuje i zadovolji svoje
potrebe.

• Smatrate li da je znanje naših
učenika primjenljivo i da je naš
obrazovni sistem prilagođen pot-
rebama vremena u kome živi-
mo?

Brojne nagrade na međunarod-
nim olimpijadama znanja koje osva-
jaju naši učenici i njihovi mentori
dokaz su da je znanje koje učeni-
ci crnogorskih škola stiču primjen-
ljivo širom svijeta. Njihovi rezultati
pravi su putokaz i svim građanima
Crne Gore – kako se znanjem i
pregalaštvom možemo svrstati
među najbolje. Crna Gora teži da
bude evropsko društvo, društvo
znanja. Zato su uspjesi koje učenici
i nastavnici ostvaruju najbolja pre-
poruka našim težnjama da se pri-
bližimo evropskim i svjetskim stan-
dardima. Navešću samo neke.

Nikola Raičević, učenik JU OŠ
„Štampar Makarije“ u Podgorici
osvojio je srebrnu medalju na 17.
Juniorskoj matematičkoj olimpijadi
održanoj u Turskom gradu Antalija.
Na Olimpijadi je učestvovalo 115
učenika iz 20 zemalja, od kojih se
u zvaničnoj konkurenciji takmičilo
11 država. Njegov mentor bio je
Milosav Adžić. 

Petar Tadić, maturant JU Gim-

nazije „Stojan Cerović“ u Nikšiću,
osvojio je bronzanu medalju na 44.
Međunarodnoj olimpijadi iz fizike
koja je održana u Danskoj. Njegov
mentor bila je Ana Vujačić. 

Marko Vuković, učenik JU OŠ
„Risto Ratković“ u Bijelom Polju,
pobjednik XIII Međunarodne olim-
pijade znanja ruskog jezika koja je
održana u Moskvi. Njegov mentor
bila je Vera Joksimović. 

Luka Bulatović, JU Gimnazija
„Slobodan Škerović“ osvojio je
bronzanu medalju na Balkanskoj
informatičkoj olimpijadi. Njegov
mentor bila je Ana Miranović.

Učenici Elektrotrehničke i Ma -
šin ske škole iz Podgorice dobitni-
ci su srebne medalje na Evropskom
prvenstvu iz robotike. 

• Da li se u Crnoj Gori dovoljno
ulaže u obrazovanje, sa poseb-
nim osvrtom na talentovane uče-
nike i studente?

Kontinuirano ulažući u obra zo -
vanje, ulažemo u budućnost Crne
Gore, gradimo nove i saniramo
postojeće univerzitetske objekte,
kao i objekte osnovnih, srednjih
škola i vrtića. 

Po principu javno-privatnog par-
tnerstva, izgrađen je novi objekat
studentskog doma u Podgorici
bruto površine 7.630 m2. Ukupna
vrijednost investicije je 7.093.
514,90 eura.

Po principu javno-privatnog par-
tnerstva planirana je izgradnja
novog studentskog doma u Nikšiću
bruto površine oko 7.000 m2. Ukup-
na procijenjena investicija je
7.000.000,00 eura. 

Završeni su radovi na rekon-
strukciji II faze postojećeg studen-
tskog doma u Podgorici. U ovu
rekonstrukciju uloženo je 221.
570,00 eura. 

Započeta je izgradnja Sportske
dvorane Univerziteta Crne Gore

površine oko 3.000 m2 i kapacite-
ta 800. Procijenjena ukupna vri-
jednost ovog projekta iznosi
3.500.000,00 eura. 

Izgradnja I faze Univerzitetskog
kompleksa fakulteta umjetnosti na
Cetinju, počela je sredinom jula
2012. godine. Ugovorena vrijed-
nost radova na izgradnji I faze izno-
si 2.908.255,78 eura. Nakon
izgradnje I faze pristupiće se ras-
pisivanju javnog
poziva za izvođ-
enje radova na
izgradnji II faze,
odnosno objek-
ta Fakulteta
likovnih umjet-
nosti. Objekti
Fakulteta dram-
skih umjetnosti
i Muzičke aka-
demije gradiće
se u III fazi, dok
su objekti apar-
t m a n s k o g
smještaja i stu-
dentskog doma
planirani u IV
fazi. Završetak svih radova planiran
je do 2017. godine, a uložiće se
oko 11.000.000,00 eura.“

Na početku školske 2013/2014.
godine otvoreni su novi objekti
vrtića za čiju izgradnju je utrošeno
ukupno 5.916.129,00 eura. Riječ
je o sljedećim obrazovno-vaspit-
nim ustanovama: Novi objekat
Dječjeg vrtića i jaslice u Tivtu čija je
ukupna investicija iznosila
1.853.030,11 eura; Novi objekat
Dječjeg vrtića i jaslica u Golubov-
cima čija je ukupna investicija izno-
sila 1.900.000,00 eura; Novi obje-
kat Dječjeg vrtića u Bijelom Polju
čija je ukupna investicija iznosila
1.960.436,64 eura; Novi objekat
Dječjeg vrtića u Ozrinićima, Opšti-
na Nikšić, čija je vrijednost inves-

ticija iznosila oko 70.000 eura. 
Takođe, započeti su radovi na

izgradnji još jednog objekta Dječjeg
vrtića u Bijelom Polju, čija je ugo-
vorena vrijednost 1.026.633,25
eura. 

U narednom periodu planirano
je da se, kroz kredit Razvojne
banke Savjeta Evrope, u iznosu
od 10 miliona eura, za djelimično
finansiranje infrastrukture u oblas-

ti predškolskog vaspitanja i obraz-
ovanja, izgradi 7 novih predškol-
skoh jedinica u 4 opštine i saniraju
postojeće vaspitne jedinice u istim
opštinama. Novi objekti gradiće se
u Pljevljima, Ulcinju, Baru, kao i
četiri objekta u Glavnom gradu i to
u Tuzima, na Starom aerodromu, u
Zagoriču i Bloku VI.

Osim toga, na osnovu konkursa
za smještaj u domovima, ove godi-
ne je oko 2.000 studenata i oko
500 učenika dobilo smještaj u stu-
dentskim i učeničkim domovima.
Na osnovu konkursa oko 3.000
studenata biće korisnici studen-
tskih kredita, dok će 300 studena-
ta i oko 170 učenika dobiti stipen-
dije. 

Ministarstvo, takođe, obezbjeđuje
prevoz za oko 3.300 učenika sa
teritorije cijele Crne Gore u 71 usta-
novi koje posjeduju sopstvena vozi-
la, a za ostale učenike participira u
plaćanju troškova prevoza i to 40%
za učenike osnovnih i 20% za uče-
nike srednjih škola. 

Obrazovani mladi ljudi mogu da
daju veliki doprinos razvoju Crne
Gore i zato se trudimo da ih stu-
mulišemo na razne načine da uvide
koliki je njihov značaj u zemlji u
kojoj su rođeni. Trudimo se da
uspostavimo čvrstu saradnju sa
njima i personalno i institucionalno.
Neosporno je da mladim ljudima
treba pružiti šansu da putuju u ino-
stranstvo i steknu na taj način
dodatna znanja. Još je bitnije da
stečena znanja primijene u svojoj
zemlji. 

S tim u vezi, Ministarstvo pro-
svjete pripremilo je Strategiju pod-
rške talentovanim učenicima. Uče-
nicima koji su talentovani
ne  o phodno je obezbijediti podrš-
ku koja se zasniva na uvažavanju
njihovih sposobnosti, potreba i
uzrasnih osobenosti. Za podsti-
canje naučnog, stručnog i umjet-
ničkog podmlatka važno je uspos-
taviti relevantne kriterijume
us  pje šnosti na osnovu kojih bi se
pratio njihov razvoj, procjenjivalo
napredovanje i pružala primjere-
na podrška.

Osnovni oblici podrške u okviru

obrazovno-vaspitnog pristupa daro-
vitim i talentovanim učenicima
odnose se na ubrzavanje školo-
vanja, produbljivanje sadržaja nas-
tavnih programa, izradu posebnih
programa, ostvarivanje dodatnog
rada i drugo.

• Kako vidite crnogorski obraz-
ovni sistem i Crnu Goru u bu du -
ćem periodu?

Crna Gora, kao država, pa
samim tim i njen obrazovni
sistem, već su postigli dosta
na svom razvojnom putu.
Naš državni status pozdra-
vila je i vrednovala EU i cje-
lokupna međunarodna
zajednica, stekli smo ugled
kod država koje se smatra-
ju utemeljivačima i uzorom
demokratije. Privremeno zat-
varanje poglavlja 26 Obraz-
ovanje i kultura još jedna je
potvrda da smo na pravom
putu kada su integracije u
oblasti obrazovanja i kulture
u pitanju.Trenutno se može-
mo pohvaliti da imamo jasno
definisanu državnu platfor-

mu u svim segmentima. Crna Gora
je danas nezavisna, međunarodno
priznata država, zahvaljujući
demokratskoj volji svojih građana
iskazanoj na referendumu, orga-
nizovanom po zahtjevnim stan-
dardima Evropske Unije. Crnogor-
sko multietničko društvo danas je
primjer bezbjednosne i političke
stabilnosti, utemeljene na dubljim
istorijskim korijenima. Crna Gora
je danas makro-ekonomski stabilan
sistem sa dinamičnim rastom BDP,
i još važnije, s pozitivnom tenden-
cijom njegove strukture u skladu
sa savremenim evropskim i među-
narodnim trendovima razvoja. 

Budućnost države je, prije svega,
u rukama njenog naroda i ja vjeru-
jem da će narod Crne Gore znati to
da cijeni.

Odluka Crne Gore da u buduć-
nosti čini dio Evropske Unije ima
uticaja na sve sektore društva, te
samim tim ni obrazovanje ne osta-
je po strani. Lično smatram da je
najveći doprinos obrazovnog sis-
tema Crne Gore u ukupnom pro-
cesu evropskih integracija nasto-
janje da se sistem uredi na način
koji će osigurati da ljudski resursi
naše države omoguće ispunjenje
svih obaveza, možda čak i više u
trenutku nakon što postanemo
evropska članica, nego što je to
slučaj sada. 

Kratkoročni ciljevi Ministarstva
trenutno se odnose se na opera-
tivne planove koji treba da osigu-
raju realizaciju pojedinačnih zada-
taka, prvenstveno usmjerenih na
sagledavanje dosadašnjih rezulta-
ta i utvrđivanje snaga i slabosti
pojedinih rješenja, kako bi se
osnažilo ono što se pokazalo kao
dobro i modifikovalo ono za šta je
utvrđeno da može biti bolje i dru-
gačije. 

Ipak, treba naglasiti da je i pored
ovih planova u sistemu sa oko
120.000 korisnika i preko 12.000
zaposlenih potrebno, pored sis-
temskih pitanja, osiguravati i nes-
metano dnevno funkcionisanje sis-
tema, što svakako ne smijemo
potcjenjivati. 

Redakcija

Intervju sa ministrom prosvjete Slavoljubom Stijepovićem

OBRAZOVANJE PO EVROPSKIM
STANDARDIMA

Ministar prosvjete Slavoljub Stijepović

Страх. Узбуђење. Паника.То
се могло видјети на лицима
ученика пљеваљских ос -

нов них и средњих школа тог маг-
ловитог мајског јутра. Шта ли та
дјеца раде пред Гимназијом у
пола шест ујутру? Па још субо-
том?!

Најједноставнији одговор био
би да су се ученици скупили да се
мало провозају до Подгорице. Да
испуне форму, напискарају нешто
и врате се кући.

Међутим, овој дјеци је то путо-
вање представљало много више
од пуке занимације. Они су свој
циљ схватили озбиљно. За „Оли -
м пијаду знања“ су се марљиво
при премали и нису жељели да
њихов труд буде узалудан. То је
био разлог њихове бриге, нерво-
зе и надања.

Аутобус је коначно кренуо,
монотоно труцкајући, а мене је
савладао сан. Пар сати касније
очи су свима биле широм отво-
рене, а усне су се помјерале
обли кујући ријечи. Полугласно,
као у неком сну, могле су се чути
разне формуле, стручни изрази,
па и читаве лекције. На тренутак
сам се запитала зашто и ја не
вршим последње припреме за
предстојеће такмичење, али умор
је добио битку против разума и
поново сам пала у сан без снова.

Коначно се аутобус зауставио
на свом одредишту. Након тога

смо саслушали уводне поздраве
професора, доктора, ректора,
декана... И коначно, распоредили
су нас у групе према предмету
из ког се такмичимо и разреду
који похађамо, а затим је такми-
чење отпочело.

Ја се та два сата пролијетања
кроз градиво готово и не сјећам.
Знам једино да сам након тога
осјећала само глад и умор.
Напетост је нестала са свих лица.
Све је већ готово, па шта буде -
мислили смо.

Након такмичења имали смо
неколико сати слободног време-
на. Неки су то вријеме искорис-
тили да оду у, мени омражен,
највећи подгорички тржни цен-
тар, а други на сајам књига, који
се срећом одржавао у близини.

Повратак у родни град је био
много бучнији и веселији од њего-
вог нервозног напуштања. Док је
неколико талентованих писало
пјесму инспирисану тим даном,
почели су да излазе прелими-
нарни резултати. То је донијело
нека разочарења, али и одушев-
љења. У град смо ушли у слав-
љеничком расположењу, иако још
увијек нису били изашли резул-

тати свих предмета.
Ја сам током пута углавном

психички припремала професоре
на мој безнадежно урађен тест и
могуће последње мјесто. По при-
стизању резултата, на сву срећу,
увидјели смо да су моје жало-
појке биле непотребне.

У сваком случају, дошло је и
наших пет минута славе. „Седам
величанствених“ како смо се тих
дана у шали називали, постигло
је свој циљ и освјетлало образ
школи.

То је била наша прича, а ово су
наша имена:
• Ана Чоловић, 1. разред

(Хемија – 1. мјесто, ментор
Елвира Храстовина)

• Јелена Чамџић, 1. разред
(Хемија – 2. мјесто, ментор
Мунира Дешевић)

• Сара Кнежевић, 1. разред
(Хемија – 2. мјесто, ментор
Мунира Дешевић)

• Милан Бељкаш, 2. разред
(Хемија – 3. мјесто, ментор
Мунира Дешевић)

• Милијана Лакетић, 2, разред
(Хемија – 3. мјесто, ментор
Мунира Дешевић)

• Данко Петрић, 3. разред
(Физика – 1. мјесто, ментор
Мићун Свркота)

• Бранко Попадић, 2. разред
(Биологија – 1. мјесто, ментор
Весна Кастратовић)

Сара Кнежевић II2

ОЛИМПИЈАДА
ЗНАЊА
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Када поменемо ријеч умјетност,
прво што нам падне на памет јесте
неко дјело које је прославило њеног
ствараоца. Ако
би, пак, мало
про дубили наш,
мо же мо рећи,
при земни при-
ступ умје тности,
схватили бисмо
да уопште није
та чан.

Права основа
постојања умјет-
ности налази се
у колијевци филозофије. Узећемо
значење филозофије као основ и
компас за умјетност: филозофија-
љубав према мудрости (philos -
љубав; sophia - мудрост). Одатле
можемо повући прву црту значења
умјетности - дакле она представља
пренесену мудрост скривену у очима
ствараоца која бива отривена при-
роди тек онда када је умјетник про-
нађе у свом срцу. Тада умјетност
постаје истина.

Друга црта умјетности предстаља
подражавање природe (mimesis) у
коме се скрива пресликавање ствар-

ности. Шта би то могло да значи? То
би могло значити да умјетност пред-
ставља истиниту лаж живота, коју

срећемо на ули-
цама неких из гу -
бљених појмова.
Конкретније, она
представља при-
ступ посматрача
истините машто-
витости, коју сво -
јим истражива-
њем претвара у
лажно свједоче-
ње разума.

Трећа црта умјетности јесте у ства-
ри њено бивствовање. Како умјет-
ност може бивствовати, кроз које
облике? Приступ човјека умјетности
представља њен битак. Докле год
се постављају питања о њеној при-
роди, посматрајући разноликост
њеног тумачења, она ће бивствова-
ти. Аристотел је рекао да је она у
ствари катарза - духовно прочишће-
ње, док Ниче увиђа да је она пот-
ребна да не бисмо умрли.

Умјетност је свеопшта стварност
која не пролази.

Матија Вранеш IV3

Човјек je друштвено и
индивидуално биће.

Наравно, нико се не ра ђа
као формирана личност већ
се то постаје пролазећи кр -
оз два основна процеса
фор  мирања личности, а то
су: процес со ци  јализације
и процес ин ди видуа ли за -
ци је.

Процес социјализације
подразумјева формирање
човјека и његовог понаша-
ња под утицајем друштве-
не средине, док процес
индивидуализације под-
разумјева формирање
личности не само као ре -
зул тат социјализације већ
и његове индивидуализа-
ције, односно њега самог.
Да би човјек био потпуна
личност неће бити само тај
који је настао као продукт
друштва већ је он и сло-
бодно биће које има своје
ја, има свој став, своје ми -
шље ње и износи га сло-
бодно.

Ја за себе као друштве-
но и индивидуално биће
могу да кажем да сам про-
шао више нивoa ка фор-
мирању онога шта сам
данас ја, али то не значи
да је процес формирања
моје личности завршен.
Први степеник јесте поро-
дицa - „основна ћелија
друштва“ из које сам почео

да учим свој језик, тради-
цију, одређене системе
вриједности... Други сте-
пеник - основна школа у
којој сам своје видике про-
ширио, усвојио нова зна -
ња, општу културу. Поред
свих тих области знања и
система које сам усвојио
захваљујући друштву у ком
живим, ја сам постао још и
индивидуално биће. Имам
своје мишљење, своје ста-
вове према свим ствари-
ма, неки се поклапају са
ставовима друштва, а неки
не. Своје мишљење изно-
сим јасно у вријеме када је
то потребно. Нисам пасив-
ни посматрач у друштве-
ном океану или „сунцокрет
који се окреће за Сунцем“
зато што то раде и оста-
ли. Активан сам учесник у
друштвеној заједници и
мислим да ме то чини
мање-више формираном
личношћу за своје године,
док испред мене стоје
четири године гимназије,
факултет и на крају мој
самостални живот.

Мислим да сам поносан
грађанин ове земље и сва-
ког дана тежим да своја
знања и вјештине иско-
ристим ради унапређења
рада у својој друштвеној
заједници. 

Милић Дујовић I4

Све чешће смо свједоци различи-
тих догађаја који говоре о негативном
и проблематичном понашању дјеце
и младих, њиховом односу према
околини, вршњацима, родитељима,
наставницима, као и о проблемима
алкохола, дроге, насиља међу дје -
цом и младим. 

Питамо се: Шта се то до гађа са
на  шом дјецом? Да ли смо због пре-
трпаних образовних програма запос-
тавили васпитне проблеме наших
ученика?

Проблем васпитања требало би да
буде један од најважнијих задатака у
васпитно-образовном процесу. Од
данашњег наставника се очекује да
пре позна развојне потребе својих
ученика и да својим вјештинама
комуникације мотивише ученике за
рад и учење, да успостави добру
атмосферу у разреду и, колико год је
то могуће, спријечи нежељена пона-
шања ученика. Треба знати да дјеца
различитог узраста различито реа-
гују, а имају и различите потребе као
и другачија понашања пред изазо-
вима свакодневног живота. Иза сва-
ког људског понашања крију се раз-
личите потребе људи. Ако бисмо
покушали да дефинишемо шта је то
потреба, онда бисмо могли рећи да
је она мањак или вишак нечега што
би да је присутно у довољној коли-
чини допринијело добром стању орга-
низма, односно личности. Велики
број аутора бавио се проучавањем
човјекових потреба, али је најпозна-
тији и најзначајнији амерички психо-
лог A. H. Маслов по коме је човјек од -
го ворно биће способно самостално
да одлучује и изабере разне могућ-
ности које му се пружају. Сваки
појединац има одређене циљеве које
жели да оствари у животу. Међутим,
нису сви мотиви и циљеви, жеље и
потребе појединца једнаког значења
и једнаке вриједности. Неки су јачи и
важнији од других. Тек кад су задо-
вољене примарне потребе, може се
појавити други ниво потреба које чо -
вјек треба да задовољи. У том смис-

лу, Маслов наводи сљедећу хијерар-
хију потреба:
• Физиолошке потребе
• Потреба за сигурношћу
• Потреба за припадањем и љубављу
• Потреба за угледом и
самопоштовањем

• Потреба за самоостварењем -
самоактуализацијa

Разумијевање потреба
наших ученика

Дјететове потребе не могу бити
адекватно задовољене у свим ста-
дијумима његовог развоја. Често на
путу до задовољења потреба наила-
зимо на различите препреке које
изазивају осјећај фрустрираности.
Реаговање може бити различито,
нпр.неочекивано слаба оцјена неког
ће ученика довести до стања рав-
нодушности, док ће други заплакати,
гласно негодовати и изразити сумњу
у објективност. На неког ће фруст-
рација дјеловати углавном позитив-
но, тј. довешће до повећаног напора
и залагања у учењу. Међутим, дуже
и јаче фрустрације имају негативне
посљедице. Најчешће су агресив-
ност, одустајање од циља, промјене
у понашању и анксиозност.

Разумијевање потреба ученика
предуслов је успјешног васпитно-
образовног рада. 

Добар наставник би требало да
буде љубазан, подстицајан, праве-
дан, стручан, да има јасно постав-
љена правила и границе, да се наме-
ће својим ауторитетом. Задовољан
ученик има позитивну слику о себи,
сигурнији је и самосталнији.

Ученици са високим ступњем
самопоштовања:
• у школи су најчешће активни,зна-
тижељни и снажно мотивисани;

• укључени су у разредну динамику
без страха од изношења сопстве-
ног мишљења;

• свој успјех приписују раду,
дисциплини и залагању;

• спремно траже помоћ;
• постављају себи реалне циљеве;

• труде се да задатке изврше
на вријеме.
Ученици са ниским ступњем само-

поштовања:
• у школи су најчешће пасивни
и незаинтересовани;

• тихи су и затворени за вријеме
комуникације у одјељењу;

• неуспјех приписују недовољним
способностима и незнању;

• не траже помоћ;
• одуговлаче са школским
обавезама;

• мотивисани су само толико
колико им је потребно да
избјегну лошу оцјену
Новија истраживања потврђују важ-

ност уочавања слике о себи као пред-
услова школског успјеха или не у спје -
ха. Потврђује се чињеница како
упо редо с јачањем и развојем пози-
тивне слике о себи расте и когни-
тивна способност ученика и његова
мотивисаност у учењу, што уједно
гарантује могућност бољег успјеха у
школи. Они ученици који немају задо-
вољене основне потребе не могу се
квалитетно и успјешно развијати.

Наставници треба да знају да уче-
ници представљају личности са раз-
личитим особинама и способности-
ма и да исти поступак неће имати и
исте резултате код различитих
појединаца. Васпитне поступке треба
бирати према особинама онога на
кога се примјењују. То је један од
основних захтјева у васпитно-образ-
овном раду – захтјев за индивидуа-
лизацијом рада с ученицима. А инди-
видуализација васпитно-образовног
рада није ништа друго него исправ-
но препознавање и разумијевање
различитих потреба ученика, те иск-
рено и стручно настојање да им се
помогне у правилном задовољењу
њихових оправданих потреба.

Маида Делић, проф.
Бисера Булут, проф.

Узрасне карактеристике ученика

РАЗВОЈНЕ ПОТРЕБЕ
ЈА КАО ДРУШТВЕНО И ЈА

КАО ИНДИВИДУАЛНО БИЋЕ

Свеопшта стварност која не пролази

ОДНОС ФИЛОЗОФИЈЕ
И УМЈЕТНОСТИ

Вуко Безаревић, сатиричар и
професор пљеваљске Гимназије -
увијек актуелан

ЊЕГОШЕВЕ МИСЛИ
ИЗ ДРУГЕ РУКЕ

НОВЕ НУЖДЕ РАЂАЈУ НОВЕ ЖРТВЕ!

ВАСКРСЕЊЕ НЕ БИВА БЕЗ ТУЂЕ СМРТИ!

Младо жито навијај класове, 
Како који вјетрови дувају.

Ко те није чуо ђе говориш,
Онај не зна шта у теби нема.

Ти нијеси слијеп, игумане.
Кад си тако мудар и паметан!
Будале су у очима слијепе, 
Које виде, а кажу шта виде!

Тешко томе кога срце служи,
И ко није сасмо остарио,
Докле ће се посла нагледати, 
Док пензију себи не заради.

А шта ми се највише допада
Код нашијех свечаних вечера:
Што свачему треба наздравити.

А из уста Мандушића Вука
Биће свака критика осуђена.

КАЈАЊЕ
Дани – празни и мрачни
У огледалу моје душе
Посматрам само улице пусте 
И још један изјаловљени сан.
Ријеке више не шуме невино
И воде су моје
Постале мутне.
Празно је ово небо у мени
Јер облак бола
Сунце је скрио.
Ни птице ми више
Не пјевају јасно.
Неко ми је украо слободу
И право на нови сан.
Па ипак, негдје
Из вртлога горких немира
Само једна нада избија
Нада да свако ново кајање
Даје право на нови дан.

Божица Грујичић, II2

Небо јој на прозор лупа
златно перје с’ окна пере
са ријечи ланце вјетар чупа
Феникс лети, побјеђује!

Амина Брахић III5

ПОЂИ
У затвореној, малој соби
ушушканој сивим даном
она мирно сама лежи
очекује сунце рано.

Попут птице у кутији
што уплашено картон гребе
по зидовима црном тинтом
исцртала тајну себе.
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Ученици трећег разреда Гимназије
„Танасије Пејатовић“ из Пљеваља већ
другу годину узастопно изводе једно-
дневни излет у Вишеград. Ове излете
организује и осмишљава Миланка Чепић,
професор књижевности. 

Тринаестог априла 2013. године, према
плану и програму у обради романа Иве
Андрића „На Дрини ћуприја“, одржан је
јавни час на Мосту. Ученици су провјера-
вали и потврђивали своје читалачко
искуство и сазнања о прочитаном дјелу.
Подсјећали су се легенди о грађењу
моста, о жртвованим близанцима Стоји и
Остоји, о побуни раје и Радисављевој
смрти, замишљали Ћоркана како шета
ивицом моста или тражили мјесто одак-
ле је „лијепа Фата Авдагина“, поштујући
очеву али и своју ријеч, закорачила у
смрт. Неки су преживљавали Алихоџину
и Лотикину драму, осјетили како страст
уништава животе кроз судбине младог
занесеног и заљубљеног стражара Феду-
на и страсног коцкара Милана Гласинча-
нина. Видјели су и висину водостаја пла-
ховите и набујале Дрине у вријеме
„великог поводња“ на измаку 19. вијека. 

Ученици су сједјели у клупама у спомен
соби гдје је сједио Иво Андрић почетком
20. вијека. Прошетали смо и Андрић-гра-
дом који је сав у знаку дјела Иве Андри-

ћа и умјетности уопште. Идејни творац је
Емир Кустурица, филмски режисер и
заљубљеник у Андрићево дјело. 

Био је ово доживљај за памћење. 

Миланка Чепић, професор 

Дана 8.10.2012. године
одржан је огледни час из
биологије.

У оквиру рада Актива би -
о логије одржан је огледни
час. Њему су присуствова -
ли члан актива Весна Каст-
ратовић, помоћник ди рек -
тора Хајрудин Кујунџић и
педагог Милојка Нена дић.

Час је одржан у трећем
ра зеду, а одржала га је про -
фесорица Тања Драгаше-
вић. Наставни садржај је
било клонирање и генетич-
ко инжењерство, а ученици
су припремили дебату на
унапријед задату тему: Кло-
нирање и генетичко инже-
њерство ДА или НЕ.

У уводном дијелу часа
професорица је објаснила
шта је дебата и правила
рада дебате исписала на
табли.

Афирмативна екипа би -
ла је у саставу: Амра Каза-
зовић, Радана Минић, Вла-
дан Цмиљанић и Марија
Лончар.

Негирајућа екипа била је

у саставу: Јована Вујади-
новић, Божо Кнежевић,
Мирха Влаховљак и Алмир
Паламар.

Судије су биле: Сандра
Лазаревић, Арнела Тахи-
ровић и трећи судија била
је професорица Тања Дра-
гашевић.

Ток дебате је био јако
занимљив и обје екипе су
износиле убједљиве аргу-
менте којима су браниле
своје ставове и побијале
тврдње супротне екипе.

У завршном дијелу часа
судије су изнијеле број бо -
до ва и разлоге за одлуку.

Побиједила је негирајућа
екипа.

На овом часу постигнути
су разни циљеви: ученици
су усвојили нова знања о
генетичком инжењерству и
клонирању, створена је
пријатна радна атмосфе-
ра, подстакнута је сигур-
ност и ослањање на влас-
тите способности.
Тања Драгашевић, проф.

Библиотерапија је упот-
реба литературе и поезије
у третману људи са емо-
ционалним или менталним
болестима. Библиотера-
пија се често користи у
групном социјалном раду
или радној терапији. Пока-
зала се успјешном код
особа свих узраста, са осо-
бама из институција и ван
њих и код здравих људи
који желе да користе лите-
ратуру као средство лич-
ног раста и развоја.

Тако, у Великој Брита-
нији неки доктори препо-
ручују пацијентима тзв.
књиге самопомоћи - али
одабране, с обзиром на то
да управо у овој области
влада пандемија беско-
рисних, лаички написаних
и штетних књига. Примјера
ради, појединим пацијен-
тима који пате од депре-
сије или анксиозности
(само онима који покажу
жељу и вољу за читањем),
британски љекари препо-
ручују приручнике о само-
помоћи који кроз одређене
савјете и вјежбе уче људе
како да помогну. 

Али, то није библиоте-
рапија, која подразумијева
знатно шири спектар
штива које је за здраве,
али и људе под стресом,

здравије од лијекова за
смирење. Експерти из ове
области кажу да књига није
само онај пословнични
„најбољи пријатељ“, већ је
и лијек за душу и психу.
Отуда се намеће питање
како нас лијечи књига, али
и коме и под којим услови-
ма она може бити ефикас-
но средство здравствене
самопомоћи.

Задатак библиотерапије
је да, уз остале облике
лијечења, помогне младим
људима у превазилажењу
тешкоћа кад се суочавају
са својим конкретним про-
блемима које имају у расту
и сазријевању. Значај биб-
лиотерапије је у томе што
адолесценту помаже да
увиди да није усамљен,
смањује стигматизацију,
указује на различите начи-
не рјешавања проблема,
ослобађа емотивног при-
тиска и олакшава да гово-
ре о свом проблему. Осим
тога, кроз библиотерапе-
утски процес стиче се
самопоуздање и смањује
напетост, што младим
људима, током размјене
искустава са вршњацима,
пружа могућност конструк-
тивнијег и креативнијег
начина рјешавања про-
блема.

Да би библиотерапија
имала позитивно тера-
пијско дјејство потребно је
да адолесцент уз помоћ
терапеута прође кроз одре-
ђене фазе у оквиру биб-
лиотерапијског процеса:

1. Идентификација: мла -
да особа се идентификује
са ликовима из књиге, у
лику неке блиске особе
препознаје себе или неко
властито искуство, што
изазива различите емоције

2. Пројекција: адолес-
центи преиспитују живот-
на и морална начела, своје
понашање и поступање у
одређеним животним
ситуацијама, упоређују их
са понашањем ликова из
дјела, што утиче на
промјену њихових ставо-
ва, разрјешење дилема и
недоумица

3. Катарза: дијелећи емо-

ције са ликом из дјела,
адолесцент може да дожи-
ви емоционално пражње-
ње, растерећење и олак-
шање

4. Увид: уживљавајући
се у дјело и оно што про-
живљавају књижевни лико-
ви, уз помоћ терапеута,
адолесцент постаје свјес-
тан свог унутрашњег кон-
фликта или конфликта са
другим људима, што пред-
ставља први корак ка
разрјешењу тог конфлик-
та.

У САД, као и Великој
Британији библиотерапеу-
ти, по посебној методоло-
гији, прописују „индивиду-
алне рецепте“ које књиге
читати. Амерички пси-
хијатри у одређеним слу-
чајевима умјесто лијекова
савјетују књиге код депре-
сије, неурозе, различитих
траума, агресивности,
анксиозности, али и као
помоћно средство код
високог крвног притиска,
мигрене и тахикардије.

Као неку врсту парамет-
ра чија, и која конкретно,
књижевна дјела ваља
узети у руке у тешким
моментима, могли бисмо
третирати чињеницу да
амерички психијатри
савјетују својим пацијен-
тима „гутање“ дјела Дикен-
са, Твена, Достојевског,
Толстоја, Игоа, Шекспира,
Мана…

Љуба Чепић,
библиотекарка

Књига као лијек?

БИБЛИОТЕРАПИЈА
Похвала лудости

Књиге су мање или
више корисне, али није
баш свака љековита.
Многе су преживјеле
вијекове фасцинирајући
читаоце несмањеним
интензитетом. Прави при -
мјери су дјела Аристоте-
ла, Платона, Хомера, за -
тим кинеских, арапских и
индијских фи ло зофа, по -
том бисери средњо вје ко -
вне књижевности, али и
рус ки и енглески класи-
ци. По д сје тимо се само
на „Похвалу лудости“
Еразма Ротердамског.

Кућна
библио-апотека

Библија, Езопове ба -
сне, Андерсенове бајке,
Сент Егзипери „Мали
принц“, Приповијетке
народа свијета, Итало
Калвино „Невидљиви
градови“, Борхес „При -
че“, „Књига од пијеска“,
Исак Башевис Сингер
„Приповијетке“, Ејми Тан
„Клуб срећних жена“,
Џулијан Барнс „Флобе-
ров папагај“, Габријел
Гарсија Маркес „Љубав у
доба колере“, Орхан Па -
мук „Зовем се Црвено“,
Михаил Булгаков „Мај -
стор и Маргарита“, Ча р -
лс Буковски, Кристијана
Ф. „Ми дјеца с колодвора
ЗОО“.

Клонирање и генетичко инжењерство ДА или НЕ?

ОГЛЕДНИ ЧАС
ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Једнодневни излет у Вишеград

ЈАВНИ ЧАС НА МОСТУ

Виртуелна стварност јесте релативно млад појам, али и насупрот
томе је један од оних који су брзо нашли примјену у широким
друштвеним круговима. Оно што чини виртуелну стварност, однос-
но 3D технологије, па и сами електронски медији, доводе нас у
ситуацију да се запитамо колико је „стварно“ то што они приказују.

Као и у свему другом, постоје двије струје и у виртуелној
стварности. С једне стране, многе ставке се поклапају са све
већим потребама данашњег друштва. Компјутерске способ-
ности, које се код младих развијају већ у дјетињству, омогућа-
вају људима да брзо прихвате и адаптирају се на виртуелну
стварност, која нуди широк опус за разне генерације. Кроз вир-
туелну стварност, људи добијају прилику да се изгубе из ствар-
ног живота, при чему заборављају свакодневне проблеме и
недаће са којима се сусрећу.

На другој страни, виртуелна, односно привидна стварност
може имати и негативне посљедице по човјечанство. Разне
фирме, као и многи утицајни људи попут политичара, вирту-
елну стварност користе за обману друштва у циљу лакшег

манипулисања и мијењања
идеја, без непосредног ути-
цаја. Стварност репродуко-
вана од стране медија често је
привидна, и небитне чињени-
це се користе да заташкају
важне вијести.

Из свега наведеног, можемо
увидјети да је виртуелна ствар-
ност свијет коме људи бјеже,
иако није стваран, и бирају
виртуелну, прије праве ствар-
ности. Развој мисли данаш-
њице довешће до претјераног
коришћења привидне стварности, чиме ће се, по свему судећи,
издвојити више и ниже класе, што може веома лоше утицати на
даљи развој друштва.

Павле Јанковић IV2

Стварност медија често је привидна

ВИРТУЕЛНА СТВАРНОСТ
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Баш кад смо страховали
да ће нас испитивати о Ос -
ман лијама, реформацији и
противреформацији - про-
фесорица историје сервира
нам изложбу примијењене
азијске умјетности у умјет-
ничкој галерији. 

Који ентузијазам, мислим у
себи… Одакле јој снага да
смирује двадесетак адолес-
цената који само смишљају
како да продангубе час, да се
мотају око Гимназије и да се
извуку приликом оцјењивања?

Професорица захтијева да
наше одјељење у гале-
ријском простору организује
јавни час или тако нешто,
нисмо чули јер смо би ли оку-
пирани ударањем у гонг,
завиривањем у ко реј ске ва -
зе, покушајима да одсвира-
мо на харфи, а да нас Љи ља
не ухвати.

Несвакидашња изложба
за Пљевља: азијски ин стру -
менти, дрвене скулптуре,
таписерије на свили.

Професорица нам обја -
шњава како је замислила
програм. Скептици смо, али
смо прије свега задовољни
што ово није уоби ча јни час
историје и што смо, за данас,
избјегли ис пи тивање и
оцјењивање. 

Упркос викенду, журкама
у суботу вече и би ли ја ру у
недјељу, тро мје сечје да не
помињем - наредног часа
историје сви смо до ни јели
текстове о појединим експо-
натима.

Пробе на седмом часу по -
но во смо окренули у на шу
корист: микрофон смо иско-
ристили да от пје вамо коју,
да одиграмо, да имитирамо
професоре… Мо жда је због
то га наша про  фесорица не -
гдје средином припрема изгу -
била глас, ко ће знати, но и
да ље је одржавала дисцип-
лину, на што се моја мајка -
кустос нарочито ис ми јала,
како је могуће да је у при-
суству особе без гласа Ве -
се лин миран, Јасмин не пје -
ва, ћутимо Тајра, Каћа и ја.

Генерална проба и мало
шминке, исправљање ко се,
сакои и кошуље и просут сок
по новој хаљини баш на
излазу из куће - смак свијета
у малом. Фо то графије и
осмјеси…

А онда су дошли и про-
фесори, а и вршњаци који
су се, гле чуда, веома уоз-
биљили. Фолиранти.

Слушају нас пажљиво, не
штеде дланове.

Покушавам да их гледам у
очи и будем озбиљна. Нико-
ла ми се смије из угла са -
ле… Веско је у истој фр ци:
„Знам читав текст али глу-
мим да читам, јер ако бу дем
говорио, видјећу сву екипу
како се смије…“

Причамо о инструменти-
ма, умјетничким дјелима,
примијењеној умјетности на
изложби, али и код нас. Како
је умјетност производ одре-
ђеног тла и одређеног вре-
мена, припремили смо и
приче о земљама одакле су
изложени експо нати: од
Индонезије, Бур ме, преко
Кампучије и Шри Ланке.

Објаснили смо и начин
израде инструмената, на чин
музицирања, али и употребу
ваза од куваног ру жиног
дрвета и израду таписерија
на свили, нај ску поцјенијих
експоната.

Вршњацима се свидјело.
Погађам: због тога што на
овом часу није било оцјена и
неоправданих. Осмијеси и
честитке…

„Ти баш одвајаш од оста-
лих…“ каже ми Никола кроз
смијех.

„А ти на факултету баш
до бро научио да лажеш?“ -
узвраћам му иронично.

Потом се разилазимо на
све стране… Неки у парк, не -
ки на бајрамско славље – да
заборавимо октобарске пис-
мене и контролне задатке.

Вјерујемо да смо се из ву -
кли, а немамо појма да смо
баш на овом јавном часу
много научили и чули. И

лакше запамтили. Ал’ како
то нисмо раније прими је -
тили? Нема везе…

Шта сам ја научила? До -
бро то раде у Азији. Имам
мно го добро одјељење. Тро -
мје сечје није било то ли ко
тешко.

А шта су нам рекли вр -
шња ци? Да не губимо ри там
и да креативност из галерије
пренесемо на ос та ле часове
и наредне про граме; а кад
сам већ код њих, никако да
заборавим да је професо-
рица историје једном поме-
нула Битлсе као могућу тему
сли једеће приредбе.

„Јесте ли, професорице?“
Јелена Миличић III4

Јавни час, или тако нешто

ПРИМИЈЕЊЕНА
УМЈЕТНОСТ ИЗВЛАЧЕЊА

Књига, на почетку урезана у камену, па
папирна, па електронска - незамјењива.

Филм, прво нијеми, па црно-бијели са
звуком, па у боји, па у 3D, 7D технологији
- незамјењив. Да ли их уопште поредити?

Попут стабилне грађевине, књига не
може да постоји ако сви њени дијелови
нису усаглашени, а по природи ствари и не
можемо да их раздвојимо јер је сваки осло-
њен на ријеч: ријеч - слика, ријеч - музика,
ријеч - мирис. Ипак, сви ти дијелови се
могу мијењати јер је све препуштено
машти читалаца. Сами, на свој начин,
бојимо бескрајно платно пресликавајући
прочитано. Додајемо звукове, мирисе.
Чујемо музику коју, док читамо, стварају
наша чула. Осјећамо оштрину камена,
благост вјетра, шуштање свилене хаљине.

Филм нам, за разлику од књиге, одмах
отвара сва поља. Није потребно да сања-
римо, црно је црно, бијело је бијело. Ако
се држимо девизе ренесансног човјека „
Хоћу одмах, хоћу све“ на правом смо
мјесту. Ту су сви елементи једне неста-
билне грађевине: глума, слика, музика,
режија...

Сви ти елементи живе одвојено и могу
бити различитог квалитета. Колико пута
смо чули да је музика у неком филму
изузетна, а све остало је безвриједно или
просјечно, или да читав филм носи један

глумац...
Књигу је тешко адаптирати, пренијети

на платно. Зато разликујемо добру и лошу
адаптацију. Добра адаптација нам пружа
суштину, а одлична можда само мало
више од тога. Али, признаћете, када про-
читамо неки роман па сазнамо да је „фил-
мован“ не можемо да одолимо знатиже-
љи да упоредимо своју визију са визијом
режисера. Често откријемо филм – ремек
дјело, мада је његово исијавање потпуно
различито од онога чиме нас је запљус-
нула књига. Неке књиге просто не могу да
стану у филм, а неки филмови помјере
све у нама савршеном визуелизацијом.

Филм одгледан прије читања књиге, по
којој је снимљен, ухвати нас у мрежу -
déjà vu. Не можемо да се отмемо пројек-
цији виђеног на оно што читамо, па је
наше штиво некако на губитку. Уколико у
књизи не пронађемо детаље који су нам
били упечатљиви док смо гледали филм
збуњени смо и љути.

Немојте се љутити, ни кајати! Иско-
ристите љепоту и једне и друге умјет-
ности. Читајте што више, гледајте одаб-
ране филмове! Непревазиђена књига и
неизбјежни филм пружиће вам ново задо-
вољство, нахранити и оплеменити неки
дио вашег бића.

Емира Хамзић, проф.

Искористите љепоту и једне и друге умјетности

КЊИГА ИЛИ ФИЛМ
ПИТАЊЕ ЈЕ САД

1 2 3 4 5 6 7

а
5

бодова
15

бодова
10

бодова
5

бодова
15

бодова 
10

бодова
5

бодова

б
15

бодова
10

бодова
5

бодова
10

бодова
5

бодова
15

бодова
10

бодова

в
10

бодова
5

бодова
15

бодова
15

бодова 
10

бодова
5

бодова
15

бодова

1. Колико сати дневно спавате? 
а) Четири 
б) Осам 
в) Дванаест 

2. За доручак у школи једем: 
а) Домаћи сендвич или воће и јогурт 
б) Топли сендвич 
в) Хамбургер и кока-колу 

3. Колико времена проводите на
интернету? 
а) 1h - 2h 
б) Много , 4 h - 5 h 
в) Врло мало

4. За здравље је потребно:
а) „Добра“ исхрана и свакодневно

дружење 
б) Шетња и одмарање уз ТВ 
в) Три оброка и тренинг 

5. Да ли конзумирате алкохол? 
а) Избјегавам 
б) За добар провод потребан је

алкохол, макар пар чаша 
в) Конзумирам вино и пиво, али не

у прекомјерним количинама 
6. На скали од 1-10 оцијените

сопствени ниво стреса: 
а) 3-5, имам доста обавеза, али рије-

тко идем преко одређене границе 
б) 1-2, не истичем се много и трудим

се да не гомилам обавезе 
в) 6-10, увијек сам на корак од

нервног слома
7. Када перете зубе? 

а) само ујутру

б) одржавам хигијену уста, ујутру
и после ручка 

в) најважније ми је да прије спавања
оперем зубе и трудим се да једем
што више јабука 

35-65 бодова:
Требало би да се забринете за сопст-

вено здравље. Да бисте били најпопу-
ларнији у друштву не морате да пијете и
пушите. Позабавите се оброцима и конач-
но поједите нешто кувано. Задивићете
се кад видите колико витамина има у
здравој храни.

65-85 бодова:
Само сте на корак или два од здравог

духа, а не предузимате ништа. Пазите да
не крене на горе. Кажу да је средина злат-
на, али што се здравља тиче, само пар
исправки и продужићете сопствени живот.

85-105 бодова:
Објасните околини како се осјећате,

колико енергије имате и колико мало
умора, а опет уживате у јелу. Није тако
тешко бити здрав. Такође окрените се
пароли: „Није популаран онај који пуши и
пије већ онај који може да истрчи мара-
тон.“

Статистика је показала да имамо
лоше навике и да лоше перципирамо
појам „здрава исхрана“. Да ли нас заиста
тако мало брине сопствено здравље?
Само 19 % ученика се здраво храни,
односно има здрав стил живота. 

ДА ЛИ ЖИВИМО ЗДРАВО?
ПРОВЈЕРИТЕ СВОЈЕ НАВИКЕ

Припремиле Нада Ђачић и Николина Ђондовић III3

Када смо добили позив
уредница листа „Глас Ги -
мназије“ да направимо
осврт на свечаности којима
је завршена Гимназијска
прича једне генерације,
осјетили смо се привиле-
гованимa што ћемо додати
још пар лијепих ријечи о
сви ма нама. 

Послије свега што смо
прошли у нашој Гимназији,
послије Матурске вечери и
„испита зрелости“ - Ма тур -
ског испита, на пригодним
свечаностима су 12. јуна
најбољима од нас до ди је -
љене награде: до би тни ци -
ма диплома „Луча 1“ и „Лу ча
2“, такмичарима Оли м пијаде
знања, и друге награде; а
21. јуна Дипломе свим мату-
рантима који су положили
Матурски ис пит. 

Организаторке обје при-
редбе, проф. Јадранка Јест-
ровић и проф. Емира Хам-
зић, заједно са нама,
поставом матураната, раз-
новрсним програмом пот-
рудиле су се да се у Свеча-
ној сали, на сцени
укра шеној цвјетним аран-
жманима јасмина из гимна-
зијског дворишта, чује пјес-
ма, рецитују стихови
познатих пјесника, мудре
мисли о значају знања - уни-
верзалне звијезде во диље.
Проф. Данко Деспотовић и
проф. Мервана Манојловић
припремили су нас за још
једно извођење Матуран-
тског плеса пред пуном
салом, који је оставио посе-
бан утисак. Признајемо,
било је јако занимљиво и

узбудљиво спремати при-
редбе, које су имале неку
своју тежину јер је требало
да представе сав сјај, свјет-
лост знања-свјетлост Луче и
буду слика времена ког смо
провели у Гимназији. Док
смо гледали срећна лица
свих наших професора и
другара, знали смо да је то
последња ствар коју радимо
пред свима њи ма на једном
мјесту.

Добитницима Диплома
„Луча 1“ и „Луча 2“ и так-
мичарима обратили су се
предсједник Општине
Пље вља Милоје Пуповић,
директор Гимназије Дра-
ган Зуковић, помоћник
директора Хајрудин Кујун-
џић, и уз дипломе до ди је -
лили и поклоне. 

Пошто смо и сами добит-
ници „Луче 1“, жељели смо
да пошаљемо поруку гене-
рацијама које остају да је
једино знање универзал-
на валута на овом свијету
и да ће знање увијек бити
тражено, да оцјене нису
најбитније, већ то колико
сте научили. Желимо вам
да доживите да диплома
„Луча“ буде значајнија
државној и локалној упра-
ви и донесе лауреатима
нешто вредније од фото-
графије на насловној стра-
ни локалих новина.

Ивана Дробњак, сту-
дент Грађевинског факул-
тета Универзитета Црна
Гора и Радован Живко-
вић, студент Електротех-
ничког факултета Универ-
зитета у Београду

Знање - универзална валута

ГИМНАЗИЈА ИСПРАТИЛА
ГЕНЕРАЦИЈУ '94
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У данашњем времену
масовне и псеудокултуре
веома је мало свијетлих
тачака посвећених истин-
ским друштвеним вријед-
ностима, које су и довеле
друштво на, до сада, најви-
ши ступањ развоја. Свијет
интелекта и образовања
све више бива потиснут,
чак и у самим школама,
које за свој архетип имају
чувени „расадник знања“
и воде се оним, добро поз-
натим упутством „идите и
научите их!“. Као по неком
диктату, истичу се „вријед-
ности које доноси демок-
ратизација“, те се, читајући
литературу Е. Л. Џејмса,
Маријане Матеус, Иве
Штрљић и многих сличних,
велича успон њиховог ума,
душе и духа. Ослушкивати
дубине Византије кроз
духовне и народне пјесме
тог времена, слушати Ви -
вал дија, Баха и Бетовена,
данас је непримјерено, јер
маса, или боље рећи гоми-
ла, слуша Јецу, Цецу, Ћа -
ну, Стану и остале. Човјек,
али онај истински, са свим
својим обиљежјима, бива
не само потиснут на мар-
гине, већ је и под пријет-
њом да буде истријебљен. 

Једна од поменутих сви -
јетлих тачака заиста јесте
Фондација за промовиса-
ње науке, која је исијава-
ње научне свјетлости задо-
била усмјереношћу ка
истинским вриједностима.
На име, приступ науци и на -
у чно популарним темама
какав његује ПРОНА, кроз
колегијум људи посвећених
својој струци, не можемо
пронаћи у нашем школском
систему, те као такав пред-
ставља нешто егзотично и
изазовно. Када повежемо
јасно диференциране теме,
врсне предаваче и инструк-
торе (менторе), мотива-
циону ат мо сферу на висо-
ком нивоу и прилику за
комуникацију са људима
изузетно блиских интере-
совања, добијамо неоп-
ходну подлогу за ентеле-
хију. Управо та непрестана
духовна радиност би тре-
бало да буде циљ сваког,
не само научника, већ и
човјека у његовој суштини.
Човјек је створен да тежи
оном неограниченом,што
омогућава понуђени начин. 

Овогодишња Љетња

шко ла науке, која је уједно
била и моја прва, а вје рујем
и Анина (Ана Чоловић),
обиловала је информа-
цијама, углавном нај ско -
ријим, из разних научних
области (Утицај зрачења
на биолошке системе;
Суперпроводност; Антима-
терија, тамна материја и
еволуција свемира; Фузија
човјека и машине, неурал-
не протезе руке; Зелена
енергетика; Изазови про-
греса,...). Свих 30 уче (с) -
ника имало је прилику да
присуствује предавањима
реномираних научника, ка -
ко са стране та ко и из Црне
Горе, као и да раде по прак-
тикумима. Управо такав на -
чин рада нам је омогућио
да се детаљније бавимо
одређеним темама, сара-
ђујући са асистентима (нат -
про  сјечно успјешним сту -
ден тима датих наука), као и
да вршимо различите екс-
перименте. 

Имао сам прилику да
учествујем и у „Ноћи ист-
раживача“ у оквиру Фести-
вала науке, гдје сам под
менторством Јелене Вучи-
нић, најбољег студента
медицине у Црној Гори,
вршио показно испитива-
ње проприоцептивних ре -
фле кса, уз објашњавање
рефлексног лука. Осим за -
довољства изазваног са -
мим учешћем, што је до
тада било немогуће за оне
који се први пут појављују
у Фондацији, врхунац уче -
ствовања и она Аристоте-
лова еудаимонија, била је
изазвана и неуролошким
чекићем, који сам добио
на поклон. 

ПРОНА је једна од оних
институција која објашња-
ва „гомили“ (онима који не
разумију и, можда, не желе
да разумију) да је човјек
рођен да учи, те да тиме и
треба да се бави, у овом
или оном облику. Јер како
рече Моцарт, сви смо у
свијету овоме да учимо, а
Свето Писмо каже да „сва -
ко дрво које плода добра
не рађа, сијече се и у огањ
баца“. Таква потпуна пос-
већеност науци, кроз кон-
такт са генијалним вршња-
цима, је заиста нешто
специфично, у чему је и
величина ПРОНЕ и људи
који је чине. 

Божо Кнежевић IV5

Приближавајући се аео-
родрому у Истанбулу угле-
дали смо очаравајуће ље -
поте Босфора. Призор који
се указао пред нама је био
толико фасцинантан да
смо схватили да је узбуђе-
ње и немир због првог пу -
то вања авионом заиста
имало своју цијену, јер по -
глед на Босфор са висине
од хиљаду метара је нешто
за шта је вриједило „ризи-
ковати“. Након слијетања
у нама су се преплитала
разна осјећања. 

Сврха нашег доласка у
Истанбул била је прошире-
ње знања из области људс-
ких права. Ове године је био
четврти међународни тре-
нинг - семинар, који је по -
држан од стране УНИЦЕФ- а
и Хабитат-а. УНИЦЕФ је сва-
како свима знана међуна-
родна организација за ост-
варење права дјеце и
омладине, као и уопште за
борбу за људска права. О
Хабитату вам можемо рећи
да је то дио мреже Хабитата
за младе, која је основана у
Копенхагену, 1995. го дине.
Као удружење омла дин ских
активиста основано је у
Истанбулу, такође 1995. го -
дине. Хабитат има око 300
чланова у скоро 100 зема-
ља. Мисија Хабитата је да
се подрже дјеца, мла ди као
и све особе са инвалидите-
том, да се оснажи њихов ути-
цај и учешће у процесу доно-
шења одлука на локалном
и државном нивоу. 

Семинар је окупио 30
уче сника из 16 земаља са
Балкана, Турске и бивших
земаља Совјетског Саве-
за. Ми смо били представ-
ници Црне Горе. Теме су
биле из области људских
права, едукација о начину
рјешавања конфликата,
post 2015. Agenda, обез бје -
ђи вање једнаких могућно -
сти за младе људе да ост-
варе права на преузимање
активне улоге у учешћу у

процесу доношења одлу-
ка на локалном нивоу, ши -
ре ње демократије, ин тер -
културалног дијалога и
спрјечавање конфликата у
заједници. Са осталим уче -
с ницима смо размијенили
искуства о ситуацији из
ових области у њиховим
земљама и размијенили
идеје како бисмо могли
примијенити стечена саз-
нања, а све у циљу побољ-
шања ситуације у нашим
локалним заједницама.
Стекли смо велики број
нових пријатеља са којима
свакодневно комуницира-
мо. Задовољни смо сазна-
њима и вјештинама које
смо стекли на овом тре-
нингу и мислимо да ће нам
помоћи у тежњи да ријеши-
мо неке проблеме у нашој
локалној заједници.

Осим што смо стекли
адекватна знања имали
смо прилику да се увјери-
мо у љепоту Истанбула
која нас је задивила. 

Посјетили смо разне
историјске знаменитости и

културна обиљежја Истан-
була: Ортакој џамија и
Богази мост преко Босфо-
ра, видиковац Чамлиџа, с
којег се види готово цијели
град. Гледамо – тај чувени
Босфор, а тамо преко, на -
ша Европа. Султанахмет
мејдан је мјесто гдје су на
једном мјесту окупљени
најзначајнији споменици :
фасцинантна Аја Софија,
некадашња византијска
црква, још из времена кад
се град звао Константино-
полис, или Цариград, по
доласку Турака претворена
у џамију, а Кемал паша
Ататурк је претворио у спо-
мен-музеј. Тајновита Плава
џамија, из 17. вијека, једи-
на џамија у Турској са шест
минарета. Ту је и Хипод-
ром, некад служио за утрке
коња и кочија, сад су на
њему три лијепа обелиска
и ‘Њемачка чесма’, поклон
Нијемаца. Недалеко је ‘Ба -
зи лика Цистерна’, нај фас -
цинантнија од свих стоти-
њак преосталих цистерни
из Константинова доба. 

Уз само море, али нарав-
но ограђена високим заш-
титним зидом, протеже се
Топкапи палата. Изградио ју
је султан Мехмет освајач у
15.вијеку. Данас је познати
музеј, под УНЕСКО-вом заш-
титом. Ту је било сједиште
Отоманског царства и сул-
тана преко 400 година. Капа-
ли чаршија је највећа пијаца
на свијету, наткривена, која
у 60-так улица и уличица
има око 4.000 трговина. Њу
је 1461. године саградио
Мехмет Освајач. Ту је и
Мисир чаршија, тј. Египатс-
ка пијаца зачина.

Начин на који су грађени
ови објекти дефинитивно
вас не може оставити рав-
нодушним.

Било је ово незаборав-
но путовање, не само на
други континент, већ у
другу цивилизацију, чинило
нам се скоро као путова-
ње кроз вријеме, кроз про-
шлост, будућност, ма више
нисмо ни сигурни...

Немања Дујовић и
Владан Цмиљанић IV5

IV Међународна академија лидерства за младе

ЉЕТЊА ШКОЛА У ИСТАНБУЛУ
Немања Дујовић и Владан Цмиљанић - учесници IV Међународне академије лидерства за младе (Inter-
national Youth Leadership Academy) од 30. августа до 5. септембра

Истраживачка станица „Ловћен”

ЉЕТЊА
ШКОЛА НАУКЕ

Задњег дана првог полугођа уче-
ници Гимназије су у свечаној сали
организовали приредбу поводом
новогодишњих и божићних празни-
ка. 

У испуњеној сали Гимназије, уче-
ници су забавили све присутне
својим талентима и измамили
аплаузе и дивљење. На почетку
приредбе, коју су уз велики рад и
труд организовале професорице
Јадранка Јестровић и Емира Хам-
зић, ученици су се дјечијом пјес-
мом „Деда Мразе не скрећи са
стазе“ присјетили успомена из
дјетињства које им је на измаку.
Током вечери смјењивали су се
таленти. У представи је учествовао
велики број ученика који су остави-
ли дио себе на сцени. Својим

пјевачким талентом су се предста-
вили: Николина Радовић (III5),
Мирха Влаховљак (III5), Немања
Кастратовић (III3), Катарина Боровић
(III1), Ана Драшковић (III1), Снежана
Пурић (III1), Тијана Јечменица (I5) и
Лејла Булут (I4). Пјесме на матер-
њем језику су извели Николина,
Мирха, Немања и Ана. На енглес-
ком језику су пјевале Катарина и
Тијана. На руском је пјевала Сне-
жана, а на француском Лејла. Васо
Ђондовић је употпунио вече звуци-
ма гусала. Представа је била музич-
ко-забавног карактера, тако да се
током читаве вечери музика смјењи-
вала кроз жанрове. Публику је
својим талентом за гимнастику
посебно одушевио дуо Јасмина
Појатића и Рада Живковић, који су

тачку припремили уз помоћ профе-
сора физичког васпитања, Мерване
Манојловић и Данка Деспотовића.
Квалитету представе су допри-
нијели и чланови КУД Волођа. Свој
допринос овој фантастичној вечери,
пружили су и ученици: Софија
Дакић, Анђела Џогазовић, Атија
Махмутовић, Душан Марковић,
Анђела Драгаш, Лука Лацмановић,
као и РТПВ која је омогућила да
технички дио представе протекне у
најбољем реду. 

Публика је одушевљено поздра-
вила рад читаве екипе и својим при-
суством употпунила атмосферу у
свечаној сали. 

Катарина Боровић,
Нада Бунијевац и

Снежана Пурић IV1

Приредба поводом новогодишњих и божићних празника

„ДАЈЕМ ТИ ВЕРСЕ И НОТЕ“
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У четвртак, 31.10.2013.
године у бифеу гимназије
„Танасије Пејатовић“ одр-
жан је маскенбал поводом
прославе „Ноћи вјештица“,
која се традиционално оби-
љежава сваке године на
овај датум широм свијета.

Различита вјеровања
везана су за овај празник,
а једно од њих јесте да се
душе преминулих враћају
на земљу у току ове ноћи
да би посјетиле своје живе
сроднике. Међутим, једно
предање каже да су ти
духови зловољни, те да их
треба одагнати и сачувати
породице од њиховог ути-
цаја. На основу тих вјеро-
вања, настао је обичај да
се резбари тиква (у почет-
ку то је била репа) која има
застрашујући изглед, с
циљем да отјера „непоз-
ване госте“. Некада се
практиковало и то да се на
кућни праг остављају пону-
де за лутајуће душе, у виду
хране и пића да би се оне
задовољиле и умилости-
виле. Може се рећи  да је
овај празник некада пред-
стављао остатке Култа
пре дака.

Међутим, данас овај
празник има сасвим друга-
чије значење. Ријеч је о
ноћи у којој се људи широм

свијета прерушавају у неко
митолошко или култно
биће које води поријекло
из неког филма, урбане
или традиционалне леген-
де, ТВ серије, књиге или
слично. Након пре-
р у ш а в а њ а ,
дје ца крећу у
обилазак кућа
својих комшија,
изговара јући
ри јечи „Trick or
Treat“ (дословно:
Трик или по сла -
стица) ко јима се
„пријети“ некој
особи да ће је
посјетиоци пре-
пасти или „појес-
ти“ уколико им ова
не да слаткише.
Није необично да се и ста-
рији укључе у обиласке. На
нашим просторима, овај
обичај сакупљања није још
заживио, али увијек пос-
тоји шанса да ће једног
дана малишани преруше-
ни у разнолике костиме
закуцати и на наша врата
тражећи посластице.

Након напорног резба-
рења тикава и сакупљања
слаткиша, на ред долази
оно што сви очекују, а на -
рочито одрасли, дио мас-
караде - маскенбал или
жур ка. Ово је неизоставан

дио прославе Ноћи вјеш-
тица, и обично траје до вр -
ло касно у ноћ. Врхунац
сла вља је поноћ.     

Слично је било и у нашој
г и м н а -

з и ј и .
Након прерушавања оку-
пило се четрдесетак гос-
тију. Просторија је била
декорисана у складу са те -
ма тиком по идејама Мирхе
Влаховљак. Маскенбал је
почео у 19 и трајао до 23
часа. Организатори су би -
ли чланови Музичке секци -
је Гимназије, на челу са
коор динатором Алдином
Кле пом, док су основну
иде ју за прославу дали
Мирха Влаховљак и Злат-
ко Пајовић уз подршку про-
фесорице умјетности, Жак-
лине Мрдовић.

Директор школе, који је

добрим дијелом заслужан
за одржавање ове просла-
ве, неки професори  и уче-
ници били су одушевље-

ни програмом и
ор га низацијом.

Битно је напоме-
нути да је просла-
ва овог празника
званично одржана
у само три града у
Црној Гори: Под-
горици, Никшићу
и у Пљевљима,
у нашој Гимна-
зији.

Награду за нај -
бољи костим до -
би ла је Јована

Вујадиновић (IV5)
Сама прослава протек-

ла је у најбољем реду, без
икаквих инцидената или
не го довања. Ученици су
за до вољни и према њихо-
вим ријечима „једва чекају
сљедећу годину“. Надамо
се да ће се ова традиција
наставити и у наредним
временима у Гимназији.
Драго нам је што смо ус пје -
ли да нашу школу, свјетио-
ник знања, учинимо и мјес-
том које обећава добру
за баву у сваком тренутку.
Могуће је спојити лијепо и
корисно, односно забаву и
знање.

Алдин Клепо IV5

Прослава „Ноћи вјештица“

МАСКЕНБАЛ У ГИМНАЗИЈИ
„ТАНАСИЈЕ ПЕЈАТОВИЋ“

У мају 2013. године у простору Дома војске ЦГ
премијерно је одржана представа „Студенткиња“
Чеда Јовановића, у режији Матије Вранеша, уче-
ника трећег разреда Гимназије. Ученици су се за
ову представу припремали три мјесеца, а већ на
премијери су успјели да измаме огромне аплау-
зе и осмијехе публике.

Иако су по први пут сами припремили и режи-
рали представу, она је постигла успјех који је
оправдао њихов уложени труд .

Улоге су тумачили : Јелена Дробњак – Љубица,
Снежана Пурић – Вера, Милица Шарац – газда-
рица, Ђорђе Зуковић – Тома, Стефан Маџгаљ –
Мирко, Матија Вранеш – Коста.

Сценографијом се бавила Милица Шарац, кос-
тимима Татјана Ђуровић, музиком Борис Дуковић
и сценским изгледом Јована Јечменица.

Потребно је истаћи да су ученици са овом пред-
ставом у јуну 2013.г. гостовали на Жабљаку пово-
дом додјеле Луче.

Још једном су ученици Гимназије показали своје
умијеће и таленат.

Снежана Пурић IV1

Успјех који је оправдао њихов уложени труд

„СТУДЕНТКИЊА“

Човјеку је неопходна ко -
му никација.

А за добру комуникацију
потребно je обострано ува-
жавање! Уважавање је упо-
риште добрих односа из -
ме ђу људи. Оно се
пре   познаје, осјећа. Пош-
товање  обез бје ђу је за ин -
тересованост, уза ја мно
приближавање ду хо вном
свијету блиских особа.

У комуникацији је
веома  важно обратити
пажњу на говор, поглед,
интонацију и гестикула-
цију. Сви елементи иза -
зивају и радост и огор-
чeње, вежу нас или
уда љавају од других
људи. Међутим, поглед
као битна спона   кому-
никације може прилично
да нас узнемири, обра-
дује, повриједи, из ра зи
однос и присуство.

Људи који причају
изразито гласно и при
томе из ра жајно гестику-
лирају, оби чно несвјес-
но изазивају у нама отпор,
чак и  онда кад немају
лоше на мјере.

Разговор се развија ако
обје стране улажу напор
ко ји има сврху. 

У противном, он је непот-
ребан.

Често намрштен, напет
изглед  неких особа буди
су   мњи чавост, удаљавање.

За разлику од привлачног и
отвореног става, који под-
стиче саговорника да гради
повјерење, иако не до -
вољно познаје особу, иро-

ничан и надмен став ври -
јеђа. Добронамјерне ријечи
нас храбре, подстичу, утичу
на прилив радости,  док нас
оне друге узнемиравају,
„смртно“ ра  њавају.

Слушање је значајна
карика разговора. Већина
људи не слуша, ако им то
није у интересу, или узима
за себе оно што им одго-

вара. Људи који умију да
изнесу свој став обично су
на то професионално на -
ви кли, но остаје питање  да
ли их сви слушају, тј. да ли

их чују? Уколико слу-
шаоци проналазе себе,
разговор је сврсисхо-
дан, иначе... ствар пос-
таје узалудна.

Разумијевање се не
постиже искључиво
преко елемената  кому-
никације; не о пходно је
и саосјећање. Оно зави-
си  од теме, врсте сус-
рета, образовања, за је -
дничког интересовања...
Наше оштре сугестије
иза зивају оштру слику
о нама.

Непоштовање туђих
осје ћања је плод само-
љубља, које може да
прерасте у грубост, не
толико из злих намјера,
колико због не достатка
емпатије. Ситнице које
понекад чине задовољ-
ство, доносе не су -

гласице са ближњима.
Уколико у друштву нисмо

уздржани, постајемо не -
при јатни. Живот протиче у
непрестаним конфликтима
који нас лишавају могућ-
ности за успјех.

Фина нарав - некад је
боља од талента!  

Јадранка Јестровић,
проф.

Слушате ли саговорника?

НЕ/ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

ХИЉАДЕ ЉУДИ ЖИВЈЕЛО ЈЕ
БЕЗ ЉУБАВИ

- БЕЗ ВОДЕ НИЈЕДАН -
Вода је родила живот, вода га одржа-

ва и без воде ће нестати. То је једина
материја од које Земља не може ништа
сакрити; исисава оно најдубље у њој и
ставља у наша уста. Али, као што рече
Бенџамин Френклин, тек када је бунар
празан, схватимо колико нам је вода
важна.

Вода је прекрила 3/4 површине
Земље, а те 3/4 насељавају многоб-
ројна разнолика створења којима је
вода оно што је за нас ваздух. Многи
морски организми су у највећој мјери
изграђени од воде, а у великој количи-

ни је присутна и у људској крви.
Данас све већи проблем представ-

ља недостатак воде за пиће, коју је
неопходно уносити у организам, мини-
мум два литра дневно да би се очува-
ле виталне функције. У новије вријеме
десалинизацијом морске воде
обезбјеђујемо веће количине воде. Уко-
лико будемо наставили да неконтро-
лисано и беспотребно трошимо и зага-
ђујемо ову најплеменитију материју,
ишчезнуће њено најсавршеније дјело –
ЖИВОТ!

Александра Јањић II1

Успјешно реализована још једна
екскурзија по Средњој Европи

Тамара Пејовић IV4
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Овогодишња генерација
пљеваљских матураната ће
остати упамћена по ма ту -
рантком плесу Quadrille, који
су у историји школе пр ви пут
извели управо они. Плес је
одржан у ули ци Краља Петра
пред одушевљеним погле-
дима Пље вљака. Матуран-
ти су са плесом почели тачно
у подне, придруживши се
сво јим вр шња цима из 44
европска града, те су за је -
дно отплесали овај седмо -
минутни синхронисани плес. 

Матурантски плес је пок-
ренула европска плесна
федерација (European Dan -
ce Sport Federation). На ше
сре дње школе ли цен цу су
добиле од плесног савеза
Словеније, који је плесни
заступник у земљама Евро-
пе. Матуранти су интензив-
но вјежбали два мјесеца, а
изјавили су да припреме за
плес нису биле напорне јер
су све ра дили са љубављу.

Матуранткиња Ивана

Дро бњак одржала је говор
добродошлице, захвалила
по сје тиоцима и донатори-
ма и све позвала да ужи-
вају у пле су. Ову манифе -
стацију је свечано отво рио
предсједник општине др
Милоје Пу повић.

За реализацију плеса је
заслужан актив физичког
васпитања, професори Дан -
ко Деспотовић и Иван Тер-
зић. Професори су би ли за -
до вољни, а нису ни су м  ња ли
да ће матуранти плесати
одлично. 

Генерални покровитељ
овог плеса био је Секрета-
ријат за друштвене дје ла -
тности, а спонзор Ротари
Клуб Пљевља. 

Матуранти су овим пле-
сом показали да не заостају
за матурантима Европе, а
сље дећим ге не рацијама
матураната остаје да буду
још бољи и да матурантски
плес постане традиција.

Анђела Џогазовић III1

Матурантски плес

ТАЧНО У ПОДНЕ

Јутро је ведро и хладно.
Пребројавамо се и пола-
зимо. Чека нас кратко путо-
вање кроз Црну Гору са ци -
љем Јадрански сајам -
Бу два. Поласком испред
Ги мназије започињемо већ
уговорену маршруту. На
челу са проф. Асимом Ку -
хи њом и директором Дра-
ганом Зуковићем креће
аутобус крцат ђацима. 

Добро припремљени са
часа туристичке географи -
је, упутисмо се ка Будви.
Сазнали смо да се Будва
шири и да то више није
про стор гдје се смјестио
стари и нови дио града. Од
плаже Јаз на западу, па
све до Буљарица на исто-
ку, у Будву се претворила
цијела ривијера.

Јадрански сајам је 39.
сајам хране, 22. међуна-
родна туристичка берза и
19. сајам екологије. Неки
од наших гимназијалаца,
који су били претходне
године, са си гур ношћу
тврде да је понуда раније
била знатно бо гатија.
Преко органске хра не,
домаћих производа, па до
оне из сусједних земаља,
могли смо видјети како су
се излагачи потрудили да
привуку пажњу посјетила-
ца сајма. Према ријечима
извршног директора Јад-
ранског сајма Рај ка Бујко-
вића, ове три са јам ске
манифестације оку пиле су
220 учесника из 12 зема-

ља. Од тога су 30% нови
излагачи, што само гово-
ри о томе како напредује и
постаје сајам већег доме-
на. Самим тим, доприно-
си Будви као културно -
туристичком центру Црне
Горе на веома користан
начин.

У два објекта већих ди -
мензија, није се могла наћи
само храна, већ и разни
сувенири, накит, књиге,
домаћи производи разли-
читих врста. Од козмети-
ке, уља, чајева, па све до
одјевних предмета и црно-
горске ношње. Стиче се
утисак да се овим сајмом
јасно дефинисао циљ. Ви -
ди се искрена жеља за раз -
војем туризма и валориза-
цијом природних ре сур са
и то без њиховог дегради-
рања. Сајам по ка зује да је
потребно да се окренемо
производњи здраве хране,
да разумијемо природу и
радимо по њеним резони-
ма, а она ће нас наградити. 

Како каже Андрић: „Ни -
шта не издаје човјека као
памћење, и ништа не вара
као ријеч, само оно што је
записано остаје!“ И управо
на овим нашим простори-
ма природа и човјек ство-
рили су историју која се
без резерве може звати -
љепота, чар, позорница.

Радана Минић и
Марија Лончаревић IV5

Благо незаинтересовано
улазимо у салу Гимназије,
на поетско-музичко вече
поводом 8. марта. Само за
професоре и родитеље.
Аха. 

Улазак нам омогућава
Каћино: „Стварно предив-
на хаљина“ које професо-
рици енглеског оцртава
широки осмијех на пре-
тходно туробном лицу. „Еј,
ало, да не пусте три одли-
каша…“

Мало боље разгледање
сцене из посљедње клупе
и сазнање да су нам се
вршњаци прилично уозби-
љили. Наше четири про-
фесорице (Јелена Вуко-
вић, Наташа Цмиљанић,
Љиљана Бајчетић, Мирка
Попадић) мора да су ча -
ро бни це чим су нам се вр -
шњаци вечерас одрекли
поцијепаних фармерица,
изношеног џинса и жвака-
ћих гума, а момци су, из гле -
да, из џепова повадили и
упаљаче и паковања цига-
рета спремних за наредни
одмор иза Гимназије.

Дјевојке у хаљинама и
балетанкама, Тамара у
хаљини професорице ис -
то рије („Како си то ус пје -
ла?!“ питам је наредног да -
на), Нада без телефона у

рукама, Слободан са леп-
тир-машном (не лажем,
мај ке ми). Сцена - ушуш-
кана у црвено-златним
тоновима, шешири и црве-
ни абажури лампи. 

Програм води четворо

вршњака. Читају мирно,
изражајно; логично - о
женама које су мијењале
историју, о матријархату и
положају жене кроз вијеко-
ве. Читају уз пратњу кла-
вира који су недавно мом -
ци из одјељења пренијели
у свечану салу из библио-
теке, да свирају Ања и Јас-
мин, а не генерације гим-
назијских фрајера који су,

кажу „апсолвирали на том
клавиру“.

Исцрпно о Клеопатри,
Јелени Тројанској и онима
нашим: Јефимији и Јелени
Балшић након чега Тамара
рецитује „Отписаније бого-

љубно“ и „Похвалу кнезу
Лазару“ који сада привлаче
више пажње него кад смо
их учили у првом Гимна-
зије. 

Причу о Елизабети Ве ли -
кој пратила је пјесма Qu -
een-а, а пјевало се и на
фран  цуском и руском, по -
мало и на њемачком уз оба -
везне Фрајле и звук гитаре.

Ми патриоте, највише се

обрадујемо звуку гусли који
се надовезао на причу о
Јелени Савојској; за љуби-
тељке моде о Коко Шанел,
за феминисткиње о Клари
Цеткин…

У хронолошком редос-
лиједу визионарки из про-
шлости и прецизним ин -
фор мацијама препознајем
професорицу историје;
професорица енглеског је,
погађам, радила око шар-
мантне сцене, а информа-
тичари другог четири пот-
рудили су се да на
про је ктору прикажу оне
које водитељи нису стиг-
ли да помену: Десанку
Максимовић, Фриду Кало,
Милеву Марић Ајнштајн…

…На крају: пар цитата и
неколико наших пјесама у
славу жене.

И најстрожијим профе-
сорицама заискриле су
сузе.

„Мени је најбољи био
Стево са гитаром“ на изла-
зу признаје Тајра.

„И мееееени“ са ос мје -
хом, углас одговарамо Ка -
ћа и ја.

Јесам ли вам већ рекла?
Кући сам, касније, те ноћи,
налакирала нокте; погађа-
те, у црвено.

Јелена Миличић III4

Развој туризма и валоризација природних ресурса

САЈАМ ТУРИЗМА
У БУДВИ

Поетско-музичко вече поводом 8. марта

ПРОСЛАВА У ЦРВЕНО-ЗЛАТНОМ

Поводом  Дана школе, у
холу Гимназије уприличе-
на је изложба ликовних
радова и фотографија уче -
ника. Ученици чији су
радови изложени су:
Анђела Кнежевић 11, Ми на
Вемић 12, Анастасија Дес -
потовић 12, Милица Кнe-
жевић 13,
Маринко Ба и -
ловић  13, Ма -
ријана Сан -
дић 13, Алдо
Влаховљак
13, Вукашин
Тањевић 13,
Мајра Махму-
товић 13, Ми л -
ка Петровић
15, Анђела
Жу гић 22,
Але ксандра
Аранитовић

24, Ксенија Кне жевић 25,
Никола Ле кић 31, Нино
Јакуповић 33, Сеад      Тр -
ле 33, Милош Кр сма новић
41, Татјана Ђуровић 43, Ена
Демировић 43, Јована Јеч-
меница 43,Тамара Пе јо вић
44 и Ал мир Паламар 45.

РГГ

Традиционална изложба ликовних радова и
фотографија ученика

У ДУХУ СВЕЧАНОСТИ

Коначно се сунце сјетило
да изaђе! Својом високом,
не баш елегантном по ја -
вом, замишљеног и пома-
ло изгубљеног погледа, от -
во рила је врата. Наизглед
старе ципеле, носила је
одвезаних пертли не обра-
ћајући пажњу што их гази.
Осјетих мирис опојног
цвијећа које је замирисало
њеним доласком. Сјела је
за сто у једном од ћошко-
ва, чекајући некога да јој
се придружи. Изгледала је
тужно, сјетно, далеко од
тренутка који сад прожив-
љавамо. Лице јој је било
прилично блиједо, а њене
очи плаве као никад до
сад. Не знам зашто, али
боја њених очију никад
није иста. Можда се ми -
јења у зависности од рас-
положења. Сјећам се ње -
них очију боје меда,
ве   се лих, пуних љубави.

Ни си је морао познавати;
довољно је било погледа-
ти је у очи и видјети у ње -
ним очима ту искру која ју
је чинила необично ли је -
пом. Ширила је несебично
свој сјај у жељи да буду
сви као она - срећни. 

А та искра! Свој жар као
да је повећавала из дана у
дан - исијавала је из њених
очију. А једне вечери, кад је
дјевојка затворила очи,
искра као да се угасила.
Боја очију се промијенила
из боје меда у оштро кафе-
ну боју. Нико не зна зашто.
Можда од пепела искре
која се угасила. Није од ни -
јела само боју очију, већ и
боју њеног лица и саму
ње ну појаву. Постала је
особењак, затворена у та -
мницу својих мисли до
чијих врата нико није успио
да дође. Само се у њеним,
сад кристално плавим очи -

ма видјела велика ста -
за која наизглед води
до мистичне собе, а у
ствари те во ди у про-
валију. Бар сам ја тако
видио и осјетио. 

Погријешио сам. Ни -
ког није чекала. Након
по пи јеног чаја од жал-
фије са ли муном и
неколико прочитаних
страница научног ча -
со писа, отишла је,
оставивши рачун и но -
вац на сто лу. Није ме
погледала, а камоли
по здравила. Су н це је
зашло.

Татјана
Ђуровић IV3

МИСТИЧНОСТ
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ВОДА
Супстанца ја сам бајна,
структура ми није тајна.
Три атома мене чине,
једине се од милине.
Прва два су знаш, водоник,
а трећи је кисеоник.
Изградим се ја зачас,
кад запалиш праскав гас.
Кретање се моје сања,
јер постојим у три стања.
Гасовито, чврсто, течно,
у природи кружим вечно.
Свуда зађем, свуда прођем,
супстанца ја сам вредна.
И до твојих уста дођем,
кад осете да су жедна. 

Маријана Грбовић,
Марија Гогић, Александра
Јањић, Аница Лонцовић,

Милица Марић, Тијана
Марић, Наташа Пуповић,

Ружица Цветковић II1

Јoш jeдна у низу Нико-
линих кратких авантура,
помислила сам кад сам
прије двије године упозна-
ла Милицу. Ta мора да је
луда кад је спремна да тр -
пи његове испаде, про-
блеме и фрустрације. Та
уоп ште нема представу да
јој се, уз Николу, на врат
каче и сви његови пријате-
љи, екипа из Моћевца,
дру ге цуре које ће да је из -
луде….умало да забора-
вим: и родитељи који при-
жељкују идеалну снајку из
прошлог ви јека; као Савку,
или Јелку, из „Свитања“ -
то лерантну и тр пељиву.
Ал' ће да нам сва не!

Ето то ми је отпри-
лике пролазило кроз
главу док сам се
незаинтересовано
руковала са Мили-
цом… и исто тако
незаинтересовано
збрисала.

Изненадила сам
се кад сам је након
два дана по ново
срела са Николом; и
дана након два дана,
и оног сљедећег. Он -
да сам, ето, и ја од -
лу чила да будем чо -
вјек и да причам са
Ми лицом, чисто да
је упозорим да бјежи
од нас главом без
обзира.

-Ја нећу, без трептаја и
без размишљања, одгова-
ра Милица озбиљно. 

Студира, каже, психоло-
гију у Београду и то ми
отвара очи: њој треба само
добар материјал за пред-
авања или вјежбе, а то
проналази у нашој кући.
Нама не смета.

Послије ми је пало на па -
мет да можда истински
жели да поправи Николу,
ма да ће прије Милица поче-
ти да игра покер, да излази
у поноћ и туче се са друга-
рицама – него ли се наш
Никола уразуми, или, не дај
Боже – узме књигу у руке…

Тек недавно њих двоје

су ми признали да је Мили-
ца то чудо због којег је
Никола положио матуру.
Она му је, наводно, слала
поруке гдје и када полаже
које предмете, док су мог
брата саслушавали дирек-
тор, разредна и школски
психолог, након што је из
досаде, са часа скочио
кроз прозор. 

Колабирала је професо-
рица социологије, колаби-
рала је мама. Само је ћале
присебно питао господина
директора је ли Никола
жив. Жив је, шаље поруке
Милици, француски пола-
же у кабинету бр. 14 у пола
један итд.

…Три године након ма -
тур ског скока кроз прозор,
Милица и даље, свако ју -
тро из Београда буди мог
брата да би се овај у дале-
ком Велењу одвукао на
пре давања. 

Она једноставно мора да
је чаробњак или саврше-
на жена из старих добрих
времена свитања. После
сам схватила да је Милица
ту искључиво да ми набија
комплексе. Ја никога ни -
сам успјела да поправим
и сви покушаји су ми испа-
ли смијешни и мизерни.
Уосталом ни сама не могу
да се саберем. Дно. 

Милица дакле, упорна,
строга и са челичним жив-

цима убрзо је постала „нај -
стабилнији члан наше по -
ро дице“. Ко би, иначе,
имао снаге да слуша ћало-
ве монологе, мајкине бриге
и моје приче о модним
детаљима које баш Ми -
лица мора да ми донесе
из Београда. 

Милица ми је вратила и
неку врсту вјере да је могу-
ће промије нити и хиперак-
тивне особе ка кав је мој
брат. Зато је она најинтер-
сантнија лекција из психо-
логије, али и из животне
фи ло зофије о срећи.

На крају морате да је во -
лите јер је једном на ћало-
ву циничну опаску: „Богами

ћеш ти Мицо, Николу оста-
вити“, љутито, као из топа
прекратила: „Ја – нећу!“

И тако тати сване.
Од тада стално цитира-

мо Милицу. 
Ето, волимо је јер воли

Николу, a ja се не нећкам за
поклоне које ми доноси. 

И кад нас у пола ноћи
назове и каже да је Николa
стигао из Словеније у Беог-
рад, да је жив и здрав, а
мајци нагласи да није гла-
дан – схватимо колики смо
срећници што је имамо.

То што је за нас урадила,
то се не заборавља. Обе-
ћавам Милице: „Ја нећу“.
Нема шансе.

Јелена Миличић III4

Када разум буде претво-
рен у мрак, а љубав и топ-
лина у равнодушност и
презир, онда се запитајмо-
да ли вреди? Јер сећање
остаје.

Сви смо ми ковачи со -
пстве не судбине. Али ко -
вач без знања заната бес-
користан је, непотребан,
неспособан...

Дрвени лутак гледа стак-
леним очима… Једини
пре живели, једини сведок
сурове стварности…

Одједном почиње да
прича, гласно као да при-
поведа неким новим поко-
лењима; иако нико није ту,
иако живота нема више...
Приповеда о ономе што је
рушило баријере и свет
претворило у прах, ономе
што је довело до пропасти
човечанства. О тој ватри
по вређеног срца која све
претвара у пепео; јер она
може бити најдубља рана,
али и најјаче оружје.

Лутак прича о болу, несх-
ваћености, презрењу, о
издајству и смрти, али
нема никога ко би га чуо.

Док стаклене очи гледају
у прошлост у њима се ја -
сно осликавају све буне и
ратови, све школе и дип-
ломе, све бескорисне би -
тке међу којима је изгуб-
љена она најважнија - са
самим собом. Јер... у њој је
изгубљена сва индивиду-
алност и понос.

Присећа се како је цео
свет успела уништити је -
дна „фабричка грешка”.

Живећи у хорди „савр-
шених” клонова осећала
се тако малом, беспомоћ-
ном, другачијом, нежеље-
ном и самом, а то је и би -
ла… Није она била крива
за омашку фабрике која јој
је, направивши пропуст,
уградила један део вишка.
Није тај њен недостатак
споља био уочљив ни
најпроницљивијем оку.
Грешка је била дубоко у
њој. Она је, једноставно,
има ла нешто што нико
дру ги није-разум, без шаб-
лона и предрасуда, само
њен, другачији, посебан…
Због то га се осећала тако
усамљено и несхваћено.
Због тога није била при-
хваћена. То је била мана
због које је морала бити
подвргнута руглу…

Дани су пролазили, а
њена се различитост све
више почела истицати, све
ју је теже било сакрити…

Сви су је са чуђењем и
бесом гледали како умес-
то креона у руци радије
држи пенкало, кармин је
заменила хартија, наместо
новог пудера радије би се
играла нотама, а уместо
огледала у руци је држа-
ла књигу… Није желела
бити само роба, бескорис-
ни клон, играчка у рукама
господара… Желела је све

знати и бити другачија,
макар због тога била омр -
знута и сматрана мање
вре дном.

Пратио је њу лутак од
раног детињства, и прате-
ћи схватио како ће се због
ње, једног дана, све про-
менити. И био је у праву. У
њој се због сталне осаме
родила подозривост, због
безличности и злобе света
сумња, а на крају, након
много нанесених увреда и
почињених издајстава, у
њој је почела клијати
мржња која је брзо расла,
све док на њеним гранама
нису почели дозревати
плодови освете.

Одлучила је да уништи
велику фабрику, а клонове
претвори у прах и пепео и
повреди их као што су они
повредили њено малено,
слабашно, измучено срце.
Борила се књигом, музи-
ком и интелектом и знатно
бројнијем непријатељу

успела обрисати лажне
осмехе са напудерисаних
лица.

Једног дана Грешка саз-
наде да се фабрици дого-
дило још неколико пропус-
та и да није сама. Да има
оних сличних њој, раштр-
каних по свету у намери да
се никада не сретну. Сви
су они имали исту ману -
разум, кога су се стидели и
који су грчевито покушава-
ли да прикрију и да се укло-
пе у једноличну масу; али
им није успевало.

Срећна због тог сазна-
ња, она се даде у потрагу
за њима. Обишла је свет
тражећи их. Било је то

веома дуго и мукотрпно
путовање… Када се та еп -
ска потрага коначно за вр -
шила стајали су они сви
за једно, јачи него ика да,
спремни да наставе мисију
коју она беше започела.

Тако борба разума и мод-
них стереотипа отпоче.
Малобројни покушаше да
се изборе за слободу и
напредак, али је не при ја -
тељ био далеко моћнији
не го што су мислили. Бор -
ба је, чинило се, у почетку
била неизвесна. Нада је
постојала. Како је време
одмицало, све се јасније
могло видети да су они,
ипак, само обичне грешке
које овај свет мора иско-
ренити, али упркос свим
недаћама нису одуста ја -
ли… Последњим атомима
снаге борили су се за свој
племенити циљ. И тако они
у жару борбе ни не приме-
тише када њихов свет поче
нестајати у пламену, а и

они заједно с њим…
Потекоше сузе из стак-

лених очију. Жао је лутку
света са свим његовим
манама, а још му је више
жао клонова и њиховог
неприхватања различи-
тости и напретка. Јер,
одбојношћу је уништена
свака нада у боље сутра,
или било какво сутра…

Тужне се очи уморно
скло пише. И док је по још
усијаном згаришту овога
света добовала киша,
лутак коначно схвати да
ово није само сан и да се
не може пробудити, већ је
свет утонуо у ништа.

Сара Кнежевић II2

Тамара Пејовић IV4

ЈЕСЕЊИ СТРАХ
Ти, врати унатраг
не смијеш тако далеко.
Шалу већ полако односи враг
вјетар шиба гране, јесен је и мрак.

Дуго те већ нема,
игра је готова, кући брзо дођи!
Округао и сјајан на небу већ дријема
голи мјесец окупан у ноћи.

Опет свиће.
Јутро бијело донијело црни глас
да отишло је твоје биће
оставило свијет за нас.

Ниси морао тако рано,
година ти смијешан број,
сад црном земљом загрљен си само
а овај блуз нека буде твој.

Амина Брахић III5

Радови су учествовали на конкурсу „Свитање“ 2013.г. и дијелили 2. награду

СЕЋАЊЕ ЈЕДНОГ
ЛУТКА

JA - НЕЋУ!

Татјана Ђуровић IV3
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Аутобус полази у три, перон 13... Гдје
је сад то? Аха, а сат, сат.... Јој, шта све
није у овој торби, сопствену руку ћу унут-
ра изгубити... 15 до 2, о, па фино, имам
још сат времена. Ммм, мирише неки
бурек, таман да ручам. Сад...50, 60,
немам више динара, поново морам у
мје њачницу. Не, хвала, не треба носач;
и није ми тежак кофер. Гррррррр, досад-
них људи!!! Ионако ћу сад све у гарде-
робу однијети, да једем на миру. Излаз
на пероне; продаја карата; чекаоница,
шта је ово? Аха, Управа бла, бла; тоалет;
гардероба- ту си коначно, на крају реда,
шта год да тражим испостави се да је
посљедње. Сад су ми руке слободне,

коначно! Мада је и даље врућина... Дајте
ми један бурек, у ствари не, имате ли
вишњу? Хвала, пријатно.... Њам, њам....
Како су досадне ове станице, само хука,
бука, трка, нигдје нико насмијан. Чудно
да нико никога не прати, све сами људи
путују, сами долазе, сами одлазе, сви
пригрлили торбе и торбице баш као да
умјесто БАС, крупним словима
пише:''Пази лопов!'' Сви у неким посло-
вима, а ја једем вишњу и одмарам...
Вјечито сам наопака: од напорног викен-
да одмарам на аутобуској... Па шта?!?
Ионако је свеједно гдје сам.... а, још
пола сата топлог поподнева звучи дивно!  

Јелена Дробњак IV3

Тамара Пејовић IV4

Још као мала лежала сам на обронци-
ма Љубишње и слушала приче о храбрим
ђедовима и њиховом ордењу, вранцима
што трче кроз широка поља, хајдуцима и
малим дрвеним колибама гдје се точило
млијеко у карлице. Гледала сам како
последњи зраци Сунца пробијају сјене
крошњи дрвећа, дан како тоне у дубоки
немир ноћи, Мјесец што обасјава струну
гусли. 

И даље за себе вежем бобовска јутра
и звук вјетра што бесједи о јунацима наше
горе. Тада сам први пут чула причу о мом
чукундеди Милинку Мрду Јеловцу. Можда
историја не памти ово име, али Бобовци
после пете чашице ракије увијек започну
приче о њему. Е, па такви смо ми Бобов-
ци ексцентрични, другачији како је гово-
рио мој покојни деда „мимо сав народ“. 

Мрдо је рођен у Бобову крајем 19-ог
вијека, тачну годину је негдје прогутао
заборав. Ваљда наш народ не воли да
памти бројеве. Као снажан младић, ошт-
рог ума, спартанског духа упутио се у
„обећану америчку земљу“ да ради за
ситан долар. За то вријеме на ватреном
Балкану, уздигла се бакља против окова
освајача, почетак још једног рата, опет
крв за слободу. Мом деди је све то било
далеко, он је био преко океана, миљама
удаљен од топова и пушака... Али и до
њега напокон стиже глас о борби против
Отоманске силе. Географски је био дале-
ко, али њему је срце остало на нашем
меридијану. Жила куцавица је бучно уда-
рала у ум, патриотизам га натјера да се
врати када је народу био најпотребнији.
Убрзо је закорачио на француско тло,
гдје је купио карту за воз, у једном прав-
цу. И тако крену назад, својим коријени-
ма плавим возом. Међутим, у пуном возу,
непажњом, враг му однесе четири прста
деснице па на руци остаде само крупан
палац. И даље ми у прашњавој кутији
стоји медаља „Споменица за ослобођено
Косово“, коју је добио као херој са јед-
ном руком. Увијек је ту медаљу носио на
реверу, три пута подвезану траком. Када
се вратио у Бобово, оженио се. Успио је
и да подигне шест сирочића из своје поро-
дице, да их ожени и уда и пошаље својим

путем. Кажу да је једном сам закопао
шеснаест мртвих италијанских заробље-
ника, на малом пропланку који се и данас
зове Талијанска гробница. Причају ми да
је био побожан, да ни за вријеме кому-
низма није дао да се склоне кандило и
изблиједјела икона са зида. 

А за њега постоји и легенда да је почет-
ком другог свјетског рата у бијегу од
војске, у једној пећини, закопао злато
Јеловаца, књиге које је донио из свијета,
скупе хаљине... Нико не зна да ли је то
истина, али то ме не спрјечава да сваког
љета покушавам да је пронађем. 

Знам још да је мој деда умро у 96. годи-
ни живота, старост га је однијела дос-
тојанствено како је и живио. А када је
осјетио да му се ближи крај, он позва мог
стрица, па стих по стих изусти Горски
Вијенац, онако поносно као прави Јело-
вац. 

„А у руке Мандушића Вука биће свака
пушка убојита!“

Катарина Свркота III4

Приче са обронака Љубишње

БОБОВЦИ - МИМО
САВ НАРОД

То је начин
да оплемењујеш постојбину вечно.
И светлошћу својом 
да разбијаш учмалост и тмину
овог распрострањеног соја,
обичног корова.

Тамара Јањић III4

Ендемична биљко,
бескрајне раста моћи,
прекалеми се у моје очи.
Желим да пратим 
кретање тела твог
према сунцу свом.

Имао сам част да постанем
ученик Гимназије „Танасије Пе ја -
товић“ 110 година након њеног
ос нивања - јубиларне године ове
високообразовне установе. За -
вр шио сам школске 2012/13. у
генерација која вриједи, како по
знању, тако и по људскости. 

Уписао сам се у јуну 2009. годи-
не. Септембар је био далек свега
два мјесеца. Прошло је то брзо
као дланом о длан. Дошао је и
септембар. Владала је доза не -
си гурности пред полазак. Стални
боравак у сеоској средини, непоз-
навање обичаја живота у граду и
уопште непознавање града,
задавали су ми одређену дозу
страха, што је можда и било до -
бро током првих мјесеци борав-
ка у Пљевљима и Гимназији.

Исто је било као и првог сеп-
тембра када сам пошао у основ-
ну школу у родном селу.Тмурни,
магловити, кишни септембар и
црвени фолксвагн на раскрсни-

ци, давали су знак да је све у
најбољем реду. Збуњеност ме
пратила првих дана, страх се
крио иза сваког ћошка, нови љу -
ди, непознати, тајанствени...
Ђаци као море узбуркано вјет-
ром, а ја једна мала кап која је
ношена снагом таласа, гледала
да се ухвати за нешто и стане, да
се орјентише гдје су је одвукли
таласи. Шта рећи за прве дане
него очајно; бар за мене који
дођох из „дивљине у цивилиза-
цију“. Било је тако првих недјељу
дана. Али људскост професо-
ра,ученика и осталих запосле-
них је то исправила. Тако је по -
чео мој живот у Гимназији.

Прва два часа проведена код
разредног старјешине професо-
ра Миодрага Човића била су пу -
токаз за пут од четири године ко -
јим је требало ићи кроз
Гим на зију.

Када једва чекаш да осване
слиједећи дан да би ишао у шко -

лу, тада буди сигуран да ћеш је
завршити. Мене је тај осјећај пра-
тио пред сваки час, сваки дан,
сва ку годину...

Први разред, најтежи по кази-
вању одраслих, а по мени најлак-
ши завршио се неочекивано бр -
зо. Прошао је најкритичнији
пе риод у школовању средњош-
колца - говорили су одрасли; а
нико није упозоравао на „море“
градива које нас чека у другом
разреду. Други разред је стуб
гимназијског знања, у првом смо
се припремали за други, у другом
разреду смо научили скоро све,
а у трећем и четвртом смо сакуп-
љали плодове рада из другог
разреда.

Пролазили су ти гимназијски
дани, непримијетно су пролази-
ли, као праменови магле после
јесење кише, кише знања и
искустава које смо стицали у
Гимназији. Једно од тих незабо-
равних искустава је и дуго чека-

на екскурзија. Путовало се по
Европи, доста се пара потроши-
ло, добро се уморило од пута, а
ко је хтио могао је доста да
научи. Све је то на крају прошло,
остала су само сјећања на те
лијепе дане.

А онда - замислите ми мату-
ранти, а до јуче смо били дјеца.
Како је лијеп осјећај бити мату-
рант. Сви те поштују, матуранти
су узор осталим ђацима. „Мату-
ранти треба да су господа, да су
поносни што су матуранти, јер
су то њајљепши дани у животу
једног човјека „- говорио нам је
један професор. 

Посљедњи разред у гимназији
је прошао као залутала мисао
која се појави на трен и одмах се
изгуби, али тако изненадна и
пролазна остави на нас јак утисак
среће, радости и задовољства
који нас прати данима и тако се
уреже у нас за сва времена. 

Крај четвртог разреда су оби-

љежила полагања екстерне
матуре, славља матураната на
дворишту школе, другарско вече
и круна боравка у Гимназији
матурска шетња и матурантско
вече. Први пут свечано обучени
у одијела и раскошне хаљине
шетамо градом, под будним оком
неколико хиљада Пљевљака,
предвођени дјевојком која носи
име свјетлости.

У једном даху пљеваљском
чаршијом прошли су будући док-
тори, професори, инжењери,
политичари, захвални својим
професорима што су све од себе
дали да нам пренесу своје
знање, своје искуство у животу,
да нам дају савјет за боље сјут-
ра. А и они су сигурно поносни на
нас, јер шта има љепше него
видјети младе људе на првој сте-
пеници успјеха поплочаној
вриједностима Гимназије. 

Радомир Тањевић,
бивши ученик

Писма читалаца

МОЈ ПУТ КРОЗ ГИМНАЗИЈУ 

БЕЗИМЕНА
ПЈЕСМА

Изгубила сам негдје 
у беспућу снова
једноставне риме
што моје пјесме красе
и узалуд тражим 
бар у једном стиху
ону вјечну наду
што смисао им даје
без ње су ове 
пјесме безимени
странци што узалуд 
траже свој пут 
и никад их нико
читати неће
јер изгубљена 
у пламену свијеће
и сама пјесма 
постаје мрак.

Божица Грујичић, II2

МОЈ ТОК СВИЈЕСТИ

Е н д е м
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Наиболее необычно для тра-
диционного романа XIX в. и в то
же время наиболее характерно
для романа Достоевского - сое-
динение философского и кри-
минального начала. Почему в
романе, в котором ставятся
основные вопросы человечес-
кого существования — свободы,
бога, любви, добра, — центра-
льным сюжетным событием ока-
зывается преступление? Именно
преступление, т.е. переступание
через нравственный закон, с мак-
симальной остротой ставит
вопрос о смысле и истине
существования этого закона.
Совершение преступления для
Раскольникова — это экспери-
мент, поставленный на самом
себе. Но если преступление —
постановка вопроса, то наказа-
ние — разрешение этого вопро-
са, ответ на него. Роман распа-
дается на две части: первая —
преступление и его причины, вто-
рая, главная, —действие пре-
ступления на душу Раскольни-
кова. Эта двучастность
вы разилась и в названии рома-
на, и в его композиции: из шести
частей романа одна посвящена
преступлению и пять — сущест-
вованию Раскольникова в мире
после совершенного убийства.

Роман построен сложно и в то
же время стройно. Центр рома-
на —Раскольников, он участник
большинства сцен. Параллельно
с его темой развиваются побоч-
ные темы — история семьи Мар-
меладовых, история матери и
сестры Раскольникова, история
претендентов на руку Дуни —
Свидригайлова, Лужина. Эти
побочные темы притом нераз-
рывно связаны с Раскольнико-
вым, составляют часть его судь-
бы, оказываются аргументами
за, и против его теории.

Герой романа „Преступление и
наказание“, Родион Раскольни-
ков, убил старуху ростовщицу,
не только по причине своей
нищеты, но и по идейным сооб-
ражениям. Он придумал свою
теорию мира, в котором люди
поделены на обыкновенных и
необыкновенных. Обыкновен-
ными он называл серую массу,
которая должна жить в соот-
ветствии с установленными
обществом и государством зако-
нами и порядками. Необыкно-
венные – это люди, поступки
которых направлены на дости-
жение идей меняющих историю
и устройство мира в удобную для
них сторону, к тому же необык-
новенные люди имеют право
преступать закон и распоряжа-
ться чужой жизнью. Это силь-
ные, смелые и сильные личнос-
ти.

Своим решением об убийстве
старухи Родион пытается про-
верить, к какой группе людей он
относится. Раскольников был
довольно таки талантливым,
умным и гордым молодым чело-
веком, но, к сожалению, он не
мог реализовать свои честолю-
бивые мечты из-за бедности.
Бедность отражается на всей его
жизни. Сестра Родиона, из-за
бедности вышла замуж за ужас-

ного человека. Бедность завела
Мармеладова, отца Сонечки,
титулярного советника, которого
сократили, в пьянство и полное
падение, как личности и в итоге
привело к смерти. Бедность зас-
тавила Сонечку Мармеладову
пойти на панель, что бы прокор-
мить себя и семью.

Но к философским суждени-
ям Ницше Родион добавил и
свое мировоззрение. Он считал,
что если сильная личность убила
ничтожество, которое не несло
никому пользы, она тем самым
сделала всех счастливыми.
Такое убийство в восприятии
Раскольникова не есть ни пре-
ступление, ни грех, тем более.
Так он рассуждал, когда убивал
старуху процентщицу, собирался
помочь ее деньгами, которые бы -
ли нажиты на чужом горе, таким
же обездоленным, как и он.
Однако, когда преступление
было со вершено и руки Родиона
оказались „в кро ви”, он не смог
использовать награбленные
деньги, не только его совесть
была настолько чувствительной,
что он не мог руками „убийцы”
обнять мать и сестру. Его сне-
дает совесть, она ассоциируется
у Раскольникова с Сонечкой
Мармеладовой. Сонечка нахо-
диться в таком же тяжелом поло-
жении, как и он, но сердце ее не
ожесточилось, не очерствело, не

озлобилось на мир. Девушка
живет благодаря своей непоко-
лебимой вере в Бога и надежде
на Его справедливость. Соня
была первой, кому Родион при-
знался в преступлении, и от кого
он ждал моральной поддержки и
понимания.

Сонечка советовала Родиону
покаяться, что бы облегчить свои
страдания, рассказать всем
людям о том, что он совершил,
но он ее не послушал и пошел
сознаваться о содеянном влас-
тям и попал на каторгу. Соню и
Раскольникова объединяло то,
что оба они были глубоко нес-
частны, они загубили свои души,
но если Соня руководствовала-
сь глубоко моральными побуж-
дениями, она хотела помочь
своим близким выжить, то Роди-
он совершил преступление ради
идеи. На каторге постепенно,
благодаря Соне, с Родионом про-
исходит духовное возрождение –
меняются его жизненные прин-
ципы.

Этим романом Достоевский
показывает, что счастья можно
достичь лишь благодаря добро-
те и всепрощению. Здесь четко
можно проследить привержен-
ность автора христианской мора-
ли, вера, добро и любовь дол-
жны править в мире, а не
жестокость и борьбы за власть.

Амра Казазовић IV5

To put it shortly, stereotype is
an oversimplified and in most
cases completely inaccurate
image of a certain group of peop-
le.

I’ve heard a few misconcepti-
ons about my country, and I’d
really like to clear some things
up.

Some nations only know us by
our country’s beautiful nature.
Some haven’t even heard of us or
our country, others can barely
locate us on the map, and some
are convinced that we’re uncivi-
lized and still living in tribes. 

But what bothers me most is
that among those close to my
country, there’s this popular beli-
ef that we’re all lazy. And to be
honest, isn’t it a bit absurd for a
whole country to be slothful?
Actually, isn’t it absurd for a whole
country to be anything? Even tho-
ugh our population is small, we
can’t all be the same. 

Of course, there’s no denying
that there are some indolent
people here who could perfectly
fit the stereotype, but I guess a
lazy person would be lazy in
France, Brazil, Australia, Mars
even. But they choose to be lazy
here, and the rest of us shouldn't
carry that on our backs.

Another thing that bothers me
is mean jokes. They have quite a
charming, sly way of creating and
spreading misconceptions. I
strongly believe that jokes based
on stereotypes shouldn't even

exist. They just encourage moc-
kery. And keep feeding racism,
sexism, nationalism and a whole
bunch of other forms of hatred.
Every time you hear a joke about
a certain group of people the
seed planted in your mind just
gets more water, more solid gro-
und and grows into a tree of pre-
conception. And it can stop you
from forming beautiful friendship
with someone who might as well
be entirely opposite of what you
created in your mind. 

I don’t want to be associated
with any kind of stereotype. I’m
tired of being asked if I’m lazy.
Because I’m not and neither is
the great majority of my country.

Final thing I’d like to say to both
foreigners and my fellow com-
patriots - let’s start fresh. No pre-
sumptions, no stereotypes.

We should all spread love and
tolerance, teach others to love
and respect, leave a better world
to our kids, and leave better kids
to our world.

People of earth, please don’t
believe in those rumors about us,
and Montenegrins please, stop
giving the world any reason to
do so. 

(Tekst digitalne priče za koju
je učenicima Sofiji Dakić II1 i
Dušanu Markoviću II1 dodijeljena
prva nagrada u kategoriji Ste-
reotipi na međunarodnom EU
Tune konkursu u decembru 2012.
godine. Priču možete pogledati
na www.eutune.eu) 

РЕКОМЕНДУЮ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И  НАКАЗАНИE

HELLO WORLD!
Stereotype

Није спавао цијелу ноћ. Вртио
се по кревету, копрцао се као
риба на сувом. Покушавао је да
заспи, то је истина, али чим скло-
пи очи види немиле тренутке
прошлости - њу.

Устао је из кревета, погле-
дао кроз прозор и видио да је
магла прекрила све, као да је
крила неку истину која не би
смјела да се каже; а у даљи-
ни се чуо лавеж па са тек
толико гласан да разбије
неко његово чудно размиш-
љање. Ушао је у дневни
боравак који није био про-
луфтиран, као ни његов ум
који је полако почињао да се
гаси. Запалио је задњу ци -
гарету из паклице, по којој је
иначе мјерио своје мјесечно
финансијско стање. И то га је
тиштило, јер је осјећао одго-
ворност према својим роди-
тељима који улажу наде у
њега, јер он је њихов понос,
син јединац, обдарен свим
што ваља. Једина гре шка је
била што је био отуђен. Није
пуно разговарао, није же лио да се
зближава ни са ким, јер је у свима
видио нешто од бој но, неку тамну
нит која је за ње гова поимања
поштења, била по грешна.

Завалио се у фотељу, упалио
лампу која је спуштала свјетлост
испреплетану прашином на
црвено-наранџасти ромбоид
тепиха који је изблиједио од вре-
мена. Погледао је на сто и при-
мијетио лап-топ и књигу из рим-
ског права. Дуго је посматрао
оба предмета, јер је и књигу и
лап-топ сматрао бескорисним,
барем у том моменту. Припре-
мио се за испит боље него што
је очекивао, јер је чуо професо-
ра када му је рекао да се испит
не спрема преко ноћи. Ваљда
му је тај пад дао снаге да се
боље припреми од главних буба-
тора који су сладили своје ситне
душе сваком грешком или пау-
зом појединих студената који
нису изражавали неко велико
знање. Ниједан његов пад, ипак,
није могао да га сломи, он је то
сматрао више опоменом него
казном. Само је страховао од
једног који би могао да сасијече
његов разум у коријену. 

Дуго је размишљао о њој, беск-
рупулозној бринети која је својом
љепотом могла да добије било

кога, али само њега је могла да
има у шаци.

Често је улазио на фејсбук оче-
кујући црвену јединицу на плавој
коверти, али ријетко да је било
ичега. Кад год би ушао, послао

би јој по једну поруку, за коју
бисмо благо могли рећи да је
есеј. Знајући њен темперамент,
одмах је закључио да она не
чита то све, већ свега двије прве
и двије задње реченице. Осјећао
је то по њеним одговорима. На
задњу поруку у којој је поменуо
да је воли и да му недостаје, она
је само одговорила: „А и ја тебе“-
што га је покосило.

Сједио је тако непомичан, без-
начајно је гледао у гоблен своје
баке, иако ништа од њега није
очекивао.“Воли она мене, видим,
видим како! То је написала само
да не би остала без одговора и да
уопште не би читала шта јој
пишем. О Боже, да ли је ово ис ти -
на? Можда није требало све ово
да јој допуштам. Можда она мене
више не воли? Ма сигурно ме не
воли! Па, човјече, к'о да јој клијеш-
тима то -волим те - морам вади-
ти из уста. Е, нећемо више тако...“

То је изустио и легао да спава
јер морао је бити колико-толико
одморан за испит. А она? Она
више за њега није постојала,
брисањем профила на фејсбуку,
избрисао је њу и једну етапу свог
живота. Тешку или најљепшу то
само он зна. Данас се овако
започињу крајеви...

Матија Вранеш IV3

Почетак краја, или, крај почетка?

НОЋ ЈЕДНОГ
СТУДЕНТА

Милица
Шљиванчанин IV1

Ода Лорки
Андалузијом поткован,
Андалузијом скинут
Прахом од земље,
Земљом од црва,
Скривен међу ноћима,
Зашивен у сновима,
Дух ти вјечно лута ко остављен пас.
Зато твоје зелено које страсно љубиш,
Постаје црвено као име твоје крви
Прекривено маглом што Гранадом хучи
Као Цигански караван стрепњи.
О, пјесниче, сфинго од снијега,
Пјесме су твоје пламени свјетиљке 
Које горе по вјечном небу, на којем не спава
Нико, нико, нико.
Сада си створио сопствени мир због живота који 
Си савио,
Јер твоје зелено никад не сиви,
Већ остаје вјечно, једноставно вјечно.

Матија Вранеш IV4
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The Great Gatsby is a
1925. novel written by Amer-
ican writer F. Scott Fitzger-
ald. It is set in the fictional
town of West Egg on Long
Island in the summer of
1922. The story follows
young and mysterious mil-
lionaire Jay Gatsby and his
passion for beautiful Daisy
Buchanan. The Great Gats-
by is one of the best-selling
American novels and is con-
sidered to be a literary clas-
sic.

Nick Caraway, who is also
the narrator of the story, is a
young man from Minnesota
who moves to New York in
the summer of 1922 to learn
about the bond business. He
rents a house in the West

Egg district of Long Island,
which is a popular area for
rich people. Nick’s neighbor
is previously mentioned, Jay
Gatsby, who has a gigantic
gothic mansion and throws
extravagant parties for upper
class every Saturday.

At the beginning, Nick is
spending time with his
cousin, Daisy Buchanan,
and her husband Tom, and
they introduce Nick to Jor-
dan Baker, a beautiful
woman with whom Nick
begins a romantic relation-
ship. Nick also finds out how
unhappy Daisy and Tom’s
marriage is and that Tom has
a lover. As the summer pro-
gresses, Nick gets an invita-
tion for one of the Gatsby’s

parties, and there, he finally
meets „the magnificent” Jay
Gatsby himself. Gatsby is a
young man who constantly
has a smile on his face and
calls everyone „old sport”.
Later, Nick finds out every-
thing about Gatsby includ-
ing that Gatsby knew Daisy
in 1917, and that he was,
and is deeply in love with
her. So now, he buys this
house right across Daisy’s
house and organises all
these parties just to see her,
but she never comes, which
is tearing at Gatsby’s heart
day after day. Gatsby, with a
little Nick’s help, arranges a
surprise meeting with Daisy,
and the two of them, after
awkward reunion, continue

their affair. 
The book’s greatest

strength would definitely be
the writers power to explain
(in a right way) 

individualism, decadence
and resistance to change.
Using elements of irony and
tragic ending, he also leads
us into themes of excess of
the rich and recklessness of
youth. This book has a lot of
wonderful descriptions which
make you feel like you are
standing right in front of the
Gatsby’s house. 

The book’s weakness…for
some it may be the way that
events in this book are not
unusual, but the way they
are described makes this
book perfect for me. One
thing that amazed me most
was the way that Gatsby
loves Daisy: boundless and
selfless. Like she is the cen-
ter of his universe, a star that
shines in his life and avoids
sinking in the darkness.

Well, to sum up. The Great
Gatsby is definitely a book
you should read, and I guar-
antee it will leave you
speechless. It gains your
attention and never lets you
go.

Анђела Џогазовић III1

C’est difficile de donner
une suggestion pour la lec-
ture à celui qui aime lire
parce qu’il est difficile de
décider quel livre choisir.
Plus je lis plus j’ai de livres et
d`auteurs préférés . Cepen-
dant, après une longue
réflexion j’ai choisi AndreÏ
Makine et son célèbre œ u -
vre „Le Testament français“.

AndreÏ Makine était inter-
essant pour moi à cause de
sa biographie. Il est né en
Sibérie 1957. Et il a quitté
l’orphelinat à trois ans pour
être élevé par sa grande-
mère,francophone, qui lui a
donné l` amour pour Baude-
laire, Proust, Nerval, Hugo.

Il a beaucoup de romans
mais c’est „Le Testament
fran çais“ qui lui donnait prix
Goncourt et Prix Medicis et
aussi la reconnaisance du
public. Il a chosi le français
comme la langue d` écrit-
ure, bien qu’il ait été russe.

On peut dire que ce roman
est autobiographique ,centré
sur la relation de l’auteur
avec sa grande-mère d’o-
rigine française. Alyosha a
grandi dans l’après-guerre
en Russie. Sur un balcon au
dessus de l’immensité sibéri-
enne,le petit garçon écoutait
sa grande-mère française,
Charlotte qui lui racontait de
Paris et de son enfance. Qu -
a nd il est devenu adolescent
il est devenu obsédé par la
France.

Ce qui est fascinant pour
moi, c` est la pérsonalité de
la grande-mère,sa dignité
indefectible dans les pires
situations de souffrance. No -
us survolons l’adolescence
et les premières émotions
de la puberté avant de pass-
er à l’âge adulte avec son
lot de révélations boulever-
santes.

L’auteur ne nous ennuie
jamais dans ses descrip-
tions,ses sentiments et ses
émotions. Même mieux, il
nous les fait partager. Je
pense que le portrait que
Makine peint de son pays
est très réaliste. Certains
pages sont durs mais on
sent beaucoup de sincérité
dans l’énergie de cette
plume. Il écrit dans une ma -
nière très touchante . Alors il
vit son roman et le fait vivre
à son lecteur. Ce qui est
incroyable c` est que ce livre
d’un russe est écrit directe-
ment en français.

C`est un bouleversant ho -
m mage à cette française qui
s’est approchée le plus pos-

sible de l’âme russe tout en
provoquant dans l’ésprit et la
conduite de ses petits enfan -
ts l’amour de la Fran ce, son
pays d’origine.

Vous ne pouvez pas lire
ce livre en vitesse. Vous de -
vez se concentrer, oublier
les autres livres et donner
le temps et le silence néces-
saire pour chaque chapitre,
chaque mot qui va résonner
en écho dans votre tête. 

C’est vraiment une bonne
pioche dans le hasard des
piles de livres. Pour moi,un
livre coup de cœur, un té mo -
ignage exceptionnel de ce
petit russe qui est devenu un
des meilleurs écrivains de la
langue française. Ce roman
qui a un caractére biogra phi -
que, écrit dans un français de
pureté et de richesse excep-
tionelle , tout le monde doit
lire, surtout ceux qui aiment la
France et le français.

Jelena Cosovic IV4

Three thousand years ago, in Ancient Greece,
babies who were born with anything different
than usually, were killed, by being thrown from
a cliff. In some regions of Africa the similar babies
would be taken as something different, something
that was saint and sent from the Gods. Thou-
sands years after that, in the modern world, the
things changed a lot.

The United States of America-one of the great-
est countries in the world, has made its laws and
policies regarding mentally and physically chal-
lenged people so they have all privileges and
help they need. The situation is not the same sit-
uation elsewhere in the world. Newly developed
countries in South-Eastern Europe, such as
Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegov-
ina, don't have the same attitudes towards those
people. The time to bring changes has come!

People in small countries, on the edge of
Europe have always been known by their grati-
tude and politeness, but that's not how the things
really work all the time. People whose children
have been born with any kind of mental challenge
haven't been treated very well. They are humili-
ated and sometimes forced to hide their children
from the world. If they do live with the mental chal-
lenge and expose their children to other people,
they get made fun of, and those young have a

horrible childhood, the part of your life that's sup-
posed to be the best of all. People do not even
try to help them. Mentally challenged people are
naive and they trust people easily. People get
them to drink or try drugs, and their life becomes
a misery. They become addicts, or die of cancer,
because their body is not strong enough to sur-
rvive. They are not protected very much, and
the lawmaking body can't do very much about it.
People are forced to suffer. 

In the place I was born, there are a few peo-
ple with Down Syndrome. They are the people
with the most mental power that live in the city.
With them, people discover that the life is the
greatest thing ever, and that you have to fight for
it. Many of them have been through a lot of
medical procedures and they still fight for their
life with the last bit of their energy. When you look
at their eyes, you can see nothing else but fire.
The big Fire of Life. People humilliate and threat
them as an old piece of cloth. They still smile
every day. They try to do as much as they can
and it isn't easy, but still, they never try to whine
about it, or give it up.

Now I live in America as an exchange stu-
dent. I've met many different people from all
over the world and they showed me how people
that need certain help really live. They made an
influence on my life and made me make some
decisions. But those decisions require a lot of
work and effort. I cannot do much right now, but
I can at least try to influence other people to help. 

I've seen it happen somewhere else, and I
will do something to have the people who have

any kind of disorder or challenge. Just like peo-
ple with dissabilities do. They smile and do it. So
will I. There is always a hope that mentally chal-
lenged people will have their peace, and live
just like anybody else. But, until then, we have
to work and be strong in our beliefs. I believe, and
I could only wish everybody else did. I hope the
rest of the world can see the same problem as
I do, and I hope that they will help the dreams
come true. 

Павле Јанковић IV2

BOOK REVIEW

THE GREAT GATSBY

ANDREÏ
MAKINE

Есеј који је освојио прво мјесто на Такмичењу за најбоље написани есеј „Melting Pot“
A-SMYLE програма размјене у фебруару 2012. године

MELTING POT ESSAY
The Melting Pot Essay is your opportuni-
ty to take a diversity issue from your home
country and explain what you can do to
help affect this issue

Après chaque année scolaire les vacances
sont toujours agréables. J'adore les vacances
parce que je peux faire les choses qui me
tiennent à coeur. C'est un temps différent
du temps sérieux que je consacre à l'école.
Je peux passer beaucoup de temps avec
ma famille et mes amis.J'adore les vacances
d'hiver grâce à la neige et beaucoup de
fêtes. Les vacances de printemps sont aussi
extraordinaires , parce que pour moi c'est
comme une pause pour les notes finales et
beaucoup de tests. Et enfin les vacances
d'été !!! Elles sont quelque chose de spécial
pour moi... D'abord parce qu'elles durent
trois mois...

Le bonheur? Le soleil, l'amour, bien

manger , bien dormir,jouer. Ça suffit pour
moi... Pendant cettes vacances j'étais très
heureuse. J'ai passé un tas d'heures à la
nature , avec mes amis et ma famille...
J'ai lu beaucop de livres qui ne sont pas
obligatoires , parce que pendant l'année
scolaire je n'ai pas beaucoup de temps
pour eux. Je me suis reposée et „chargé
mes batteries“ pour la nouvelle année sco-
laire.

Quelquefois je sens la nostalgie pour
les choses que j'ai fait pendant les
vacances... Mais toujours j'oublie vite cette
nostaligie à cause de devoires à l'école. Je
dois trouver un bon équilibre ...

Andrijana Borović II4

N O S TA L G I E
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Узети једно сферно огледало и у њега умутити
100гр сумпорне кисјелине, са добро исјецканим
Нероновим обрасцем. Оставити то извјесно вријеме
да се охлади и посути добро умућеним логичким
судовима.  У посебној посуди добро измијешати
хидрофите, и у њих послије потребног друштве-
ног времена додати неколико руковети из Мок-
рањчевог пасовања. Аутоматизација производње
колача треба да буде на нивоу, како би се што
боље помијешао Ђузепе Мацини са Ђузепеом
Гарибалдијем. Сада је потребно направити фил. У
неколико литара нечисте крви додати добро умућен
иперит. Када фил буде готов пажљиво и рељефно
га наносити преко коре, пазећи на колорит и вријеме
задржавања на ограниченом простору коре. Сада
када је колач готов, полити га са неоправданим
изостанцима и служити на неком од набројаних
часова.

Славица Сандић, III2

Такозвани „велики одмор“
у пријеподневној смјени
износи пола сата. Пошто
пада у вријеме у које се
обично доручкује, није те -
шко закључити чему је на -
ми јењен: да се на миру и
без журбе поједе топли
оброк. Ученици којима су
куће или станови у граду –
тако и раде: одлазе на
жељ но чекано обједовање.
Нека им је пријатно! Али
шта да пола сата раде они
којима су куће далеко.
„Ђачка задруга“ се додуше,
потрудила да спреми за све
такве релативно јефтин
„хладан оброк“. Али зе -
мичке, крофне или пирош-
ке зачас клизну низ грло, а
шта радити у преосталих
двадесет и кусур минута? 

Управа школе очито о
томе не брине. И зато се
дешава да права ријека

плавих блуза и кецеља
крене низ Тршову улицу да
би се убрзо широко разли-
ла чаршијом. Па ком про-
давнице, ком „јутарња
штрафта“. 

А тек када пада киша...
Дежурни наставници немају
много милости: што прије
истјерати ученике да би се
улазна врата затворила и
уморни педагози окријепи-
ли у свом топлом и сувом
Клубу или у пространој и
мирисима испуњеној трпе-
зарији. Како да у тим при -
јатним тренуцима мисле
шта им раде покисли уче-
ници у дворишту без закло-
на. Уосталом, ко има од
уче ника нешта против овак-
ве логике и реда ствари,
не ка се „мален испод зви -
језда“ сјети наука: на киши
се расте! 

Б. Л. 

Текстове из старих
новина преузели:

Анђела Драгаш II5

Милица Папић  II5
Анастасија Перуничић II5
Александра Гогић II5
Никола Јањушевић III3

Сарадња ученика и професора, њихо-
во узајамно поштовање и труд - за мене
је најважнији чинилац успјеха у једној
школи. Не би се могло рећи да се свим
тим у нашем Центру можемо похвалити.
Чести сукоби и неспоразуми на релацији
ученик-професор говоре о томе да су
нам, с једне стране, неки ученици без
довољног домаћег васпитања, способ-
ности да се влада собом и културе пона-
шања. С друге стране, говоре о томе да
су нам и поједини професори без довољ-
но ширине, такта у раду с младима, раз-
умијевања особености младалачког
периода и карактеристика генерације
младих.

* * *
Једна од честих тема садашњих разго-

вора међу ученицима, а и професорима
је то наше фамозно закашњавање на
часове. Ако стигнемо пет минута послије
звона, врата су закључана, а нама у днев-
нику се уписује неоправдан изостанак.
Мислим да се ту ствари поједностављују.
Има много разлога да се увијек не стигне

на вријеме. Некад је то заиста израз неод-
говорности и немарности, а некад се ради
и о неким деликатнијим разлозима. Мис-
лим да ученике ипак треба пустити на
час кад изјутра закасне, а нека разредни
старјешина процијени да ли је то било
оправдано или не. Због 2-3 минута губи-
ти готово цио школски час наставе - није
баш педагошки оправдано. 

* * *
Зашто бјежимо са часова? Постоји

више разлога. Најчешће је то преопте-
рећеност градивом и дневним задацима
који превазилазе наше могућности за
солидну припрему. Ученик једноставно
резонује: боље неоправдан изостанак
него јединица у дневнику. А како да те
схвати онај професор који упорно пона-
вља да је за њега његов предмет најваж-
нији? Можда се бјежи и због тренутне
преморености и засићености. А можда
ни школа није увијек „расположена“ да
буде занимљивија, савременија, ближа
младима и животу. 

Бранка Церовић III2

Као матуранткиња Гим-
назије тешко да могу са
довољно ауторитета рећи
нешто више о њеним доб-
рим и лошим странама. Ту
тему бих неупоредиво
боље обрадила да је гим-
назијско вријеме десетак
година иза мене. 

Широко образовање из
многих области које нам
гимназијски програм пру -
жа, оставља отворен пут
за школовање на разновр-
сним факултетима. Поред
класичних и нових пред-
мета, уз изборне предмете,
образовање је постало
свеобухватније. Израдом
семинарских радова, пре-
зентација, писањем есеја,
стичемо основе са стручни
и научни рад који ће нам
бити неопходан у наставку

школовања. Кроз слобод-
не активности, јачамо за -
једницу. Вјековна тради-
ција наше Гимназије је
нешто што буди обавезу и
понос.

Иако знамо да по закону
средње образовање није
обавезно, сматрам да је
по требно подићи ниво оз -
биљ ности и обавезности.
Гимназија својим садр-
жајем не омогућава спе-
цијалистичка знања па нас
оставља „без професије”.
У настави се користи мало
очигледних средстава и
практичних вјежби.        

Сабирајући позитивне и
негативне стране, понос-
на сам што ћу за неколико
мјесеци имати диплому
Пљеваљске гимназије.
Исидора Нухановић IV2

Сви се рађамо са неком предиспозицијом да будемо
неко или макар треба да тежимо томе.Читав живот се
трудимо да надограђујемо наше знање и да очувамо сте-
чено. Да би схватили оно у чему се налазимо или оно
шта јесмо, морамо заронити у дубоку непознаницу.Тре-
нутно смо то „нешто“, а наша непознаница је „Куда?“ и
„Како даље?“. Битно нам је да знамо гдје су старке и да
слушамо нешто енергично и оригинално, нама блиско.
Живи смо, али то даље не испитујемо. Младост нам се
чини тако бескрајна, вјечна да потпуно заборавимо да
после тог вјечног долази коначно. Тако пролазе дани нас
средњошколаца. У тренуцима изван нашег свијета,
покушавамо да се одлучимо за одговарајући пут који ће
нас, ни мање ни више, одвести до врха.

Гимназија је мој универзум, доста тога видим и желим.
Са једне стране имам још много тога да сазнам, а са
друге стране неке ствари никад неће бити откривене. И
наредне генерације имаће своје тајне, овдје није крај.
Далек је пут до успјеха, далек и до оног општег, али оно
што ми улива наду је само име и године постојања Гим-
назије.Треба бити достојан не само ове школе, већ и
свих оних који су били и прошли кроз њу, зато што су нам
својим достигнућима пружили другачији поглед на свијет.

Након покушаја да схватим све дијелове слагалице и да
докучим поенту лавиринта, моје резоновање је постало
доста озбиљније, више реалистично, мање имагинарно.
И како каже Нелсон Мандела: „Образовање је најмоћније
оружје које можете употријебити да мијењате свијет“. То
је управо оно што сви ми желимо. Зато се треба посве-
тити авантури овог живота и учити од најбољих.

Тренутно, са аспекта једне седамнаестогодишњакиње,
могу рећи да раније нисам имала представу о томе
колико тога носи звање ученика Гимназије. Временом
сам постала одговорнија, зрелија, рационалнија, про-
мишљенија, једном ријечју постала сам човјек са одре-
ђеним манама и врлинама. Прихватила сам сваку иск-
рену руку на путу до знања, а и даље ме води жеља за
нечим вишим. Питање је било да ли је ово „између
почетка и краја“ само пролазна фаза, само привреме-
ни осјећај?! Одговор је чак конкретнији од питања јер до
њега није ни мало лако доћи. За мене школовање у овој
установи носи велике привилегије, како привилегије
тако и дужности. Гимназија нас обликује тачно по зако-
нима природе, као што вода обликује камен или као што
небо шаље звијезде падалице.

Можда, у будућности, стварањем великих дјела дока-
жемо да смо достојни некадашњег звања „гимназијал-
ци“. Још увијек поглед ми је доста сложен, сложенији од
мозаика и витража заједно. 

Посебни смо на свој начин, а из масе се издвајамо
једино знањем.

Нада Ђачић III3

Из школског листа „29. март“, 1987.г., стр. 5

МОЈ ПОГЛЕД НА ШКОЛУ
У КОЈОЈ УЧИМ

Оног тренутка када мла ди
закораче у пубертет, тек
тада постају заокупљени
сво јом личношћу, почињу да
откривају себе и успостав-
љају бројне односе са око-
лином. У том добу врло је
из ражена потреба за само-
сталношћу и за ви зи јама
једног друкчијег сви јета од
оног који су на сли једили од
старијих. То се наравно од -
но си и на породицу, и на
шко лу. Зато су родитељи и
професори одлучујуће лич-
ности у да љем усмјерењу
младих. Многи непотребни
конфликти настају само
зато што код старијих нема
довољно спремности да се
прихвати и разумије и неко

ко друкчије види свијет и
проблеме око себе. Много
је, наравно, неупућених ро -
дитеља. То је и разумљиво
јер међу њима има много и
необразованих људи. Оно
што је неразумљиво, то је
чињеница да неупућених
има и међу професорима.
По мом мишљењу, добар
професор није онај који је
само врстан познавалац
свог предмета. Да би неко
био истински педагог мора
познавати и социологију, и
психологију, и антрополо-
гију, и умјетност...

Дакле, неопходна је ши -
рина образовања да би се
стекла она друга педагош-
ка, васпитачка, људска

ширина. Ми ученици знамо
добро с ким можемо дис-
кутовати о животним про-
блемима. Образован про-
фесор прихвата дијалог,
лако се сналази у темама
које му наметнемо. Они
ускостручно образовани,
брзо прекидају разговоре
изван наставне материје
која се обрађује. Такви
обично тврде да их учени-
ци желе одвући од настав-
не проблематике. По мом
мишљењу, кадар у школи
је врло неуједначен, и ту
би сигурно била потребна
нека већа могућност при-
ликом пријема нових нас-
тавника у радни однос.

Биљана Лековић III2

Четири године у
Школ ском центру брзо
су протекле у учењу и
дружењу. Остаће лијепе
успомене и увјерење да
сам много сазнао и
добио солидну основу
за даље образовање и
учење. Увијек ћу се сје -
ћати другова и другари-
ца који су били спремни
да помогну и дају при ја -
тељ ски савјет.

Већина професора
остаће ми у трајном
сјећању. Сада када се
растанак са средњом
школом примакао, ди -
је ли нас од завршетка
школовања само четр-
десетак дана, тек почи-
њем да схватам колико
су ти људи улагали на -
пора не само да нас
образују и упознају са
савременим научним
токовима, него и да нас
науче како теба кора-
чати кроз живот и од ва -
јати лоше од доброг.

Сви који су хтјели да
уче могли су да на пре -
дују, мада ми се сада
чини да се слабијим
уче ницима ипак покла-
ња већа пажња. Они
талентованији често су
препуштени сами себи
јер је требало „извући“
оне који су се одмарали
док су ови радили. Ми -
шље ња сам да би са
том праксом убудуће
требало престати и ви -
ше пажње посвећивати
талентованим ученици-
ма.

Дарко Марковић IV8

Добре и лоше стране Гимназије

ПОГЛЕД НА ШКОЛУ
У КОЈОЈ УЧИМ

МОЈ ПОГЛЕД НА
ШКОЛОВАЊЕ У

ГИМНАЗИЈИ

Из школског листа „29. март“, 1986.г., стр. 9

ВЕЛИКИ ОДМОР
- ШТА ЈЕ ТО?

Из школског листа „Ученик”, 1975.г., стр. 8

ЂАЧКИ ХУМОР
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С обзиром на то да сви
користимо компјутере за
различите ствари и актив-
ности, не постоји само је -
дан разлог за успоравање
његовог рада.

Када купите нов ком пју -
тер и укључите га, он ради
брзином свјетлости – то је
зато што на њему нема
ништа.

Без обзира на то да ли
посједујете PC или Mac,
временом, како „скидате“
документе, инсталирате
софтвер и сурфујете Ин -
тер нетом, компјутер пос-
таје затрпан документима
који траже све више и
више системских ресурса.

Софтвер и корупција
хард диска су два највећа
кривца за успоравање ком -
пју тера током времена.

Проблеме са хард дис-
ком може изазвати велики
број ствари, али су то нај -
че шће багови у оператив-
ном систему, проблеми са
RAM подацима, статички
електрицитет, промјене у
напону струје.

Други велики проблем
може представљати недо-
вољно RAM-а али и недо-
вољно простора на хард
диску.

Недостатак RAM-а дово-
ди до тога да хард диск
покушава да компензује
недостатак
меморије.
Компјутер
ће констан-
тно тражи-
ти више
RAM-а и ус -
краћиваће
друге про-
цесе за пот-
ребне ре -
сур се.

Још један
проблем мо -
же представ-
љати и ин -
ста  лирање
непотребног
софтвера. Тај

софтвер пуни хард диск,
што доводи до недостатка
простора науштрб брзине.

Међутим, шта ако нема-
те пуно апликација и про-
грама на компјутеру, али
он и даље ради споро?

Уколико апдејтујете со -
фтвер редовно, то може
до принијети споријем раду
компјутера пошто сами ап -
дејти заузимају простор и
захтијевају више систем-
ских ресурса.

Уколико имате старе
хард дискове (HDD), они
се успоравају временом.
Важно је напоменути да ће
сви стандардни хард дис-
кови евентуално престати
да раде – можда сјутра а
можда и за 10 година. То је
једноставно природа ста-
рих модела хард дискова.
Једно од рјешења може
бити куповина SSD хард
диска или компјутера који
га посједује.

Такође, PC корисници
имају проблема и са виру-
сима и другим малициоз-
ним програмима који могу
допринијети споријем раду.

Велика је заблуда да PC
корисници морају да се
окруже анти-вирус програ-
мима како би компјутер
радио брзо. 

Почните тако што ћете
сазнати више о вирусима и
томе шта они заправо ра -
де. Ваша прва линија одб-
ране требало би да буде
безбједно сурфовање. Уко-
лико „скидате“ сумњиве
документе или отварате
линкове које вам је посла-
ла непозната особа, уве-
лико повећавате шансе да
ваш компјутер буде зара-
жен вирусом. Међутим,
уколико сте имало одго-
ворни, мале су шансе да
ћете „закачити“ вирус.

Такође је врло важно да
редовно чистите cache,
историју сурфовања и пра -
зните trash can.

Сви компјутери ће време-
ном почети да раде спорије.
То је природна прогресија.
Интернет и мо гу ћности со -
фт ве ра еволуирају из мину-
та у минут. Ове иновације
захтевају више снаге и прос-
тора.

Понекада спор рад ком -
пју тера није ваша грешка
већ само нормалан ток
ства ри.

Мирка Попадић, проф.

Развој интернета нам омогућава да креирамо веб
сајтове лако, брзо и у неким случајевима бесплатно.

Веб сајт (енгл. Web site) или скраћено сајт,  веб лока-
ција или презентација, је мјесто на интернету. То је скуп
веб-страница које могу да садрже текст, слике, видео-
снимке и други мултимедијални садржај састављен у
једну цјелину. Сајт може бити смјештен на локалном
рачунару или на интернет/веб серверу .

Према садржају или намјени сајтови могу бити: пер-
сонални (лични), комерцијални, информативни, бло-
гови, форуми, социјалне мреже, сајтови за дијељење
садржаја и др.

Постоје сајтови који имају готове шаблоне на које се
само додаје ваш садржај. Њихово коришћење је бесп-
латно. Већина њих функционише једноставним копи-
рањем садржаја у поља која су за то предвиђена.

Примјери гдје можете направити сајт бесплатно су
сљедећи:
1. Weebly.com нуди апликацију  за прављење сајта која

је изузетно лака за коришћење. Уколико немате
ранијег искуства у прављењу сајтова требало би да
будете у могућности да креирате овај сајт.

2. Webs.com омогућава veb hosting
3. Wix.com  пружа могућност изградње сајта у флешу

бесплатно.
Љиљана Раневски, проф. 

Ејда Бајрон, грофица
Лавлејс дала је велики
допринос историји инфор-
матике. Сматра се
првим програмером.
У њену част један од
програмских језика
носи назив АDА
(Ejдa). Користи се у
вој не сврхе попут кон-
троле летјења, ну кле -
арних централа и
неких медицинских
уређаја.

Лондон, 1833. годи-
на, доба машина и
борбе између осјећа-
ња и разума, умјет-
ности и науке. Седам-
наестогодишња Ејда
упознаје Мери Со -
мер вил, чланицу Кра-
љевског Астроном-
ског друштва, која је
превела Ла Пласове
радове на енглески,
а њени текстови су кориш-
ћени на Кембриџу. Зајед-
но су упознале генија Чар-
лса Бебиџа, професора
математике са Кембриџа
који им је показао дјелић
машине коју је конструи-
сао - такозвану диферен-
цијалну машину. Ејда је
била фасцинирана њего-
вом идејом. Бебиџова ма -
шина је радила по меха-
ничком принципу. Точкови,
зупчаници и полуге радили
су заједно да би дали
математичко рјешење. То
је био први аутоматски кал-
кулатор.

Ејда је постала експерт

за Бебиџове машине.
Бебиџ је конструисао нови
модел користећи идеју коју

су узели са машине за
ткање - серија бушених
картица које се
стављају у
лежиште као
сет инструк-
ција. Рупичас-
та шема на
к а р т и ц а м а
одређује шару
на ткању. Ејда
је 1843. године
превела чла-
нак на енглес-
ки, додала
своје би ље шке
које су на крају биле три
пута дуже од оригиналног
текста.

Уређај је ви дје ла као
рачунар за општу примјену.
Био је погодан за развој и

табулирање било које
функције. Нагласила
је разлику између
Паскалове машине
(сличне да на шњем
калкулатору) и Беби-
џове машине (меха-
ничког рачунара,
сличног модерном
рачунару). Би ље шке
су означене словима
од А до Г. У посљед-
њој описује алгоритам
који је написан спе-
цијално за рачунар.
Усмјерила је пажњу
на израду софтвер-
ских апликација за
аналитичку машину.
Док је Бебиџ био фо -
кусиран на аритмети-
ку, Ејда је примијетила
да бро јеви могу да

представљају нешто више
од квантитета. Машина је

мо гла да ради са бро -
јевима, као симбо лима
алгебре, и да их онда из ра -
зи као језик, графике, чак и
музику. Машина је заправо
могла да створи све за шта
је имала инструкције. На
крају се потписала са А.Л.Л.
јер је за жене више класе
било неприхватљиво да се
баве науком.

Њихова заједничка
убјеђења и потенцијали
Бебиџевих машина оства-
риће се тек касније, када
им модерне електронске
технологије буду удахнуле
живот.
Љиљана Раневски, проф.

Први програмер

ЕЈДА ЛАВЛЕЈС
Како одржати рачунар у топ форми?

ЗАШТО КОМПЈУТЕР
ВРЕМЕНОМ УСПОРАВА?

Ејда Бајрон

Лако и брзо

КРЕИРАЊЕ БЕСПЛАТНОГ САЈТА

ECDL (European Computer Driving Licence) је тест
познавања практичних вјештина, који потврђује да је
носилац сертификата у потпуности компетентан за
коришћење персоналног рачунара и основних про-
грамских апликација.

ECDL је настао 1995. године
на иницијативу Европс-
ке комисије, а у циљу
дефинисања једин-
ственог стандарда
информатичк е
писмености у
свим земљама Ев -
роп ске Уније. Данас
се ECDL користи у
148 земаља и на 36
свјетских језика. Преко
дванаест милиона канди-
дата широм свијета је стек-
ло ECDL сертификате.

Запослени у школству и државној управи Црне
Горе имају могућност да стекну ECDL сертификат
кроз IPA пројекат „Увођење ECDL стандарда у образ-
овни систем“, који је омогућила Делегација Европс-
ке Уније у Црној Гори. 

У Гимназији је тренутно 15 професора на обуци за
стицање ECDL сертификата. Предавач је Мирка
Попадић, а кандидати ће имати прилику да полажу
сљедеће модуле:
• Модул 2 - Коришћење рачунара (Windows 7)
• Модул 3 - Обрада текста (MS Word 2010)
• Модул 4 - Табеларне калкулације (MS Excel 2010)
• Модул 7 - Интернет и комуникације.

Мирка Попадић, проф.

Стандард информатичке писмености

ECDL У
ГИМНАЗИЈИ
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Саберите колико имате одговора у свакој колони. Највећи број одговора у колони
показује ком типу припадате. Уколико имате приближан број одговора у двије или три
колоне, то значи да сте мултимодални тип (можете да учите на више начина).

Преузео: Алмир Паламар IV5

ВАК ТЕСТ

Настављајући рад запо-
чет прошле године, пово-
дом Националне конфе-
ренције ученика средњих
школа, дебатни клуб Гим-
назије „Танасије Пејатовић“
учествовао је и на ово -
 годишњем Националном
дебатном првенству, које
се одржавало у Тивту, у
периоду од 1. до 3. марта. 

Под вођством ментора
Радоша Зуковића, профе-
сора философије, дебат-
ни тим, који су сачињавали
Тамара С. Свркота, Јана
Лончар и Божо Кнежевић,

дебатовао је у четири кру -
га, на једну задату и двије
импромпту теме. Такмиче-
ње је текло по правилима
Карл Попер (КП) формата,
по којим се сваки тим сас-
тоји од три говорника. Онај
на 1. позицији је уводни-
чар, 2. је логичар, док би 3.
био конклузиониста, а сва-
ког од њих мора пратити
својство аргументатора. 

Наш дебатни тим је имао
двије добијене („Одлив
мозгова треба регулисати“
и „Новац је најважнији“) и
двије изгубљене дебате

(„Одлив мозгова треба ре -
гулисати“ и „Реклама про -
даје производ“), тако да се
нисмо пласирали у даљи
ток такмичења. Међутим,
у појединачној конкурен-
цији, Божо Кнежевић је,
захваљујући говорничким
поенима (109 – два мање
од првог мјеста) и говор-
ничким ранговима, освојио
треће мјесто. Као награду
примио је пехар, диплому
и књигу „Црногорска рето-
рика“ проф. др Радована
Радоњића.

Божо Кнежевић IV5

ВИЗУЕЛНИ ТИП

• Уредни брзо говоре
• Успјешни су у дугорочном планирању

и организовању
• Имају добро запажање, примјећују

детаље
• Памте лица боље него имена
• Воде рачуна о сопственом изгледу
• Имају лијеп рукопис
• Воле да читају (не воле да им се чита)
• Не памте вицеве
• Тешко прате усмене инструкције
• По природи су тихи
• Заборављају да вербалне поруке пре-

несу другима
• Цртају (или „жврљају“ по папиру док

разговарају преко телефона)
• Често имају проблем да се изразе

АУДИТИВНИ ТИП

• Уче слушањем, памте ријечи а не рад -
ње или слике

• Говоре у ритмичним обрасцима
• Говоре сами са собом кад су преоку-

пирани
• Помјерају усне док читају
• Уживају да читају наглас или док им

читају
• Елоквентни су и воле да говоре
• Воле разговоре и дуге дескрипције
• Теже се изражавају у писаној форми
• Тешко рјешавају слагалице
• Више воле музику него визуелне умјет-

ности
• Успјешно опонашају друге
• Воле да излазе

КИНЕСТЕТИЧКИ ТИП

• Уче практичном примјеном
• Споро говоре
• Додирују друге да им скрену пажњу
• Носе комотну гардеробу
• Воле да сањаре
• Воле да праве ствари
• Често прате текст прстом док читају
• Пуно гестикулирају, нарочито рукама
• Не могу дуго да сједе мирно
• Док уче цупкају ногом, прстима, пале-

гасе оловку...
• Не памте географију док негдје не оду
• Често имају ружан рукопис
• Воле глуму, игре , изласке
• Воле књиге/филм са заплетима/ак ци -

је...

ВИЗУЕЛНИ СТИЛ

• Записујте ствари које морате запам-
тити. Гледајте у оног ко вам говори
да би се могли усредсредити.

• Избјегавајте учење у групи. Много
боље учите сами.

• Користите боје за истицање кључних
појмова или идеја.

• Сједите што даље од врата или про-
зора кад учите.

• Кад учите вокабулар користите разне
боје. Нове ријечи гледајте више пута.

АУДИТИВНИ СТИЛ

• Покушај да учиш са пријатељима да
би могли наглас говорити о раду.

• Учи наглас ствари које мораш да
запамтиш.

• Прије него што почнеш читање неког
поглавља/лекције, прегледај све
илустрације, наслове и поднаслове и
наглас изговори о чему би то поглав-
ље или лекција могла бити.

• Кад год можеш читај наглас.
• Снимај биљешке или лекције и слушај

их кад обнављаш.

КИНЕСТЕТИЧКИ СТИЛ

• Шетај док учиш и изговарај ријечи
наглас.

• Кад мораш дуже да сједиш у разреду
прекрсти ноге да не би цупкао/-ла.

• Цупкај бешумно прстима, ако мораш.
• Вјероватно не можеш учити сједећи за

столом. Овом типу највише одговара
полулежећи положај.

• Покушај да учиш са музиком у поза-
дини.

• Док учиш, често прави паузе, под усло-
вом да се вратиш на учење!

• Кад покушаш нешто да запамтиш, заж-
мури и замисли ријеч у својој глави
као да је исписана у ваздуху.

ВИЗУЕЛНИ,
АУДИТИВНИ И

КИНЕСТЕТИЧКИ
СТИЛ УЧЕЊА

СТРАТЕГИЈЕ
УЧЕЊА У СКЛАДУ
СА СОПСТВЕНИМ

СТИЛОМ

СТИЛОВИ УЧЕЊАНАЦИОНАЛНО ПРВЕНСТВО
ЦРНЕ ГОРЕ У ДЕБАТИ 2013.
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Ана Дујовић, проф. црногорског – српског,
босанског и хрватског језика и књижевности
обавља приправнички стаж. Ментор је про-
фесорица Миланка Чепић.

15.01.2013. године примљени су при-
правници: Иван Грбовић за црногорски –
српски, босански и хрватски језик и књижев-
ност – ментор проф. Невенка Јеловац; Бран-
ка Дамјановић за црногорски – српски, босан-
ски и хрватски језик и књижевност – ментор
проф. Бојана Грујић; Нино Манојловић за
физичко васпитање – ментор проф. Мерва-
на Манојловић; Периша Анђелић за фило-
зофију – ментор Радош Зуковић. 

05. септембра у библиотеци Гимназије
свечано су примљени учесници Свјетских
олимпијада знања из физике и биологије.
Из физике Марко Петровић и Никола Пот-
пар,а а из биологије Марко Пејатовић и
Мирко Пејатовић. Директор Драган Зуковић
уручио им је пригодан поклон - књигу „Ријеч
за сва времена“ и пожелио им добро здрав-
ље и срећу на факултетима. Од 13. до 15.
септембра 2012. године одржана су спор-
тска такмичења просвјетних радника у Чању,
организатор је синдикат. Из наше школе
учествовали су: Чедо Терзић, Радош Зуковић,
Мервана Манојловић и Данко Деспотовић. 13.
септембра 2012. године одржане су сједни-
це Одјељењских вијећа.

20. септембра 2012. године одржана је сјед-
ница Савјета родитеља у старом сазиву. 

26. септембра одржана је сједница Нас-
тавничког вијећа.

27. септембра 2012. године одржан је сас-
танак са Одјељењским старјешинама тре-
ћег разреда у вези са организовањем екс-
курзије ученика трећег разреда.

28. септембра 2012. године у библиотеци
Гимназије додијељене су награде за учени-
ке који у школској 2011/12. години нијесу
имали изостанака: Ана Тошић, Сара Тошић,
Харис Далагија и Јелица Шљиванчанин.

10. октобра 2012. године, отворен је тен-
дер за издавање фискултурне сале кошар-
кашким клубовима: КК „Пљевља“ и КК
„Рудар“ за период од октобра 2012. до краја
јуна 2013. године.

Од 01. до 03. октобра 2012. године извр -
шена је вакцинација ученика 4. разреда. 

04. октобра одржана је сједница Школ-
ског одбора, на којој је презентован рад у
претходној школској години и усвојен годиш-
њи план и програм рада за школску 2012/13.
годину. На истој сједници подржан је план
издавања фискултурне сале кошаркашким
клубовима у Пљевљима. 

05. октобра 2012. године изведен је излет
са спортским садржајем на релацији Гимна-
зија – Манастир – Водице – Голубиња – Гим-
назија.

05. октобра 2012. године обиљежен је
Свјетски дан наставника.

15. октобра 2012. године на Жабљаку одр-
жан је 1. дио семинара у вези са евро –
атлантским интеграцијама. Семинару су при-
суствовали професорице Горица Вакиревић,
Маида Делић и директор Гимназије Драган
Зуковић.

16. октобра 2012. године помоћник дирек-
тора Хајрудин Кујунџић је презентовао начин
и све у вези са полагањем Матурског испи-
та одјељењима 4. разреда.

17. октобра 2012. године – отварање тенде-
ра за извођење екскурзије ученика 3.разреда по
Средњој Европи у мају 2013. године. 

Екскурзију ученика трећег разреда и ове
године ће реализовати туристичка агенција
„Маријан“ из Пљеваља, која је понудила боље
услове од туристичке агенције „Орион Д. С.
Турс“, такође из Пљеваља.

19. октобра 2012. године семинару за
проф. енглеског језика при Заводу за школ-
ство присуствовала је професорица Драгана
Јашовић.

24. октобра почела је грејна сезона.
29. октобра 2012. године на Жабљаку одржан

је 2. дио семинара о европским интеграцијама.
Семинару је присуствовала проф. Маида Делић,
а Горица Вакиревић и Драган Зуковић из оправ-
даних разлога су били одсутни.

30. октобра 2012. године – одржана је
сједница Наставничког вијећа – одлуке о сти-
пендијама наших ученика за школску 2012/13.
годину.

31. октобра 2012. године на Жабљаку је
одржан трећи,завршни дио семинара о
европским интеграцијама. Семинару су при-
суствовали Маида Делић, Горица Вакире-
вић и Драган Зуковић.

01. новембар 2012. године одржане су
сједнице Одјељенских вијећа и Наставничког
вијећа поводом завршетка првог класифи-
кационог периода.

07. новембра 2012. године одржана је сјед-
ница Наставничког вијећа на којој је изврше-
на анализа успјеха и владања ученика у 1.
класификационом периоду. Утврђен је про-
грам за прославу Дана школе, као и датум
изласка 13. броја Гласа Гимназије, а уред-
нице су Јадранка Јестровић и Сања Голу-
бовић.

10. новембра 2012. године – Менса Црне
Горе одржала је тестирање базичне интели-
генције у Гимназији. Наших ученика је било 25.

13. новембра обиљежен је Свјетски дан
доброте. Истог дана одржани су општи роди-
тељски састанци поводом завршетка 1. кла-
сификационог периода.

18. новембра одржана је свечана сједни-
ца Наставничког вијећа поводом 111. годиш-
њице Гимназије. Пригодан програм прире-
диле су професорице Емира Хамзић и
Јадранка Јестровић. 

23. новембра одржан је семинар – савјето-
вање у Андријевици у вези са професио-
налним развојем на нивоу школе. Семинару
су присуствовали проф. Милојка Црногорац
– Ненадић, Весна Кастратовић и помоћник
директора Хајрудин Кујунџић.

01. децембра поводом обиљежавања
битке на Пљевљима на Стражици наши уче-
ници, под менторством професорице Невен-
ке Јеловац, учествовали су као рецитатори.

12. децембра урушио се дио плафона у
кабинету бр.15. гдје се одржава настава
хемије. О овом је обавјештено Министар-
ство просвјете и спорта као и предсједник
Општине Пљевља др Милоје Пуповић.
Предсједник Општине Пљевља оформио је
стручну комисију у саставу: Драган Шуба-
рић, Мира Чоловић и Татјана Џуверовић.
Дали су приједлог и предрачун санације и
Министарству просвјете исти упутили. 

14. децембра завршен је турнир у кошар-
ци у мушкој и женској конкуренцији. У жен-
ском баскету прво мјесто освојиле су учени-

це 32, друго 43 а треће мјесто 14. У мушком
баскету прво мјесто освојило је одјељење
25, друго мјесто 32 а треће 33. Турнир су
организовали професори физичког васпита-
ња Мервана Манојловић и Данко Деспотовић.

Од 05. до 17. децембра 2012. године одр-
жано је такмичење у говорништву. Финално
такмичење је одржано 17. децембра. Прво
мјесто подијелили су Божо Кнежевећ 35 и
Тамара Свркота 45, а друго мјесто припало
је Синиши Бајићу 44. Жири је радио у саставу
Љиљана Бајчетић, професорица историје,
Јадранка Јестровић, професорица руског
језика и Милан Терзић, професор књижев-
ности и новинар. Ово такмичење организовао
је Актив професора филозофије, социологије
и психологије. Ментор овог такмичења била
је професорица социологије Маида Делић. 

Школско такмичење из страних језика
(енглески, руски и француски), математике,
физике, хемије, биологије и историје одржа-
но је 15. децембра (субота) 2012. године. На
такмичењу је учествовало 138 ученика.
Резултати су:

Хемија
Први разред

1. Јелена Чамџић – 90 – ментор Мунира
Дешевић

2. Ана Чоловић – 80 – ментор Елвира Храс-
товина

3. Сара Кнежевић – 75 – ментор Мунира
Дешевић

Други разред
1. Невена Радошевић – 88 – ментор Росан-

да Терзић
2. Милан Бељкаш – 75 – ментор Мунира

Дешевић
3. Милијана Лакетић– 75 – ментор Мунира

Дешевић
Трећи разред
1. Јелена Дробњак – 92 – ментор Мунира

Дешевић
2. Радана Минић – 74 – ментор Мунира

Дешевић
Физика
Први разред

1. Милош Јеловац – 90 – ментор Слободан
Јеловац

2. Ана Чоловић – 75 – ментор Слободан
Јеловац 

Трећи разред
1. Данко Петровић – 100 – ментор Мићун

Свркота
Енглески језик
Први разред

1. Даринка Обрадовић – 83 – ментор Сања
Голубовић

2. Тијана Јечменица – 81 – ментор Сања
Голубовић

3. Сара Кнежевић – 76 – ментор Невена
Томић

Други разред
1. Никола Топаловић – 85 – ментор Јелена

Вуковић
2. Амина Брахић – 81 – ментор Јелена

Вуковић
3. Анђела Џогазовић – 77 – ментор Сања

Голубовић
Трећи разред

1. Катарина Боровић– 84 – ментор Невена
Томић

2. Андријана Шаранчић– 82,50 – ментор
Невена Томић

3. Златко Пајовић – 72 – ментор Невена
Томић

Четврти разред
1. Софија Дакић – 89 – ментор Сања Голу-

бовић
2. Ивана Живковић– 78 – ментор Невена

Томић
3. Алдин Клепо– 76.50 – ментор Драгана

Јашовић 
Француски језик
Први разред

1. Анђела Милинковић – 94.50 – ментор
Дијана Мрдак 

Други разред
1. Јелена Миличић – 85.15 – ментор Дијана

Мрдак 
2. Тијана Девеџић– 75.50 – ментор Емира

Хамзић 
Трећи разред

1. Јелена Ћосовић– 79 – ментор Адела
Дркић 

2. Дејан Тошић– 79 – ментор Адела Дркић 
Руски језик
Први разред

1. Милица Милетић– 84 – ментор Наташа
Цмиљанић

2. Мирјана Гогић– 74 – ментор Наташа Цми-
љанић

3. Маријана Грбовић– 72 – ментор Наташа
Цмиљанић

Четврти разред
1. Миљана Јањушевић – 85 – ментор Ната-

ша Цмиљанић
2. Маријана Шљукић– 78 – ментор Јад-

ранка Јестровић 
3. Милован Анђелић– 76 – ментор Јад-

ранка Јестровић 
Математика
Први разред

1. Ања Раденовић– 50 – ментор Мирјана
Мишовић 

Други разред
1. Биљана Кнежевић– 100 – ментор

Милијана Вучинић – Драгашевић 
2. Тарик Кулосмановић– 88 – ментор

Мирјана Мишовић 
3. Амина Ајановић– 75 – ментор Мирјана

Мишовић 
Трећи разред 

1. Филип Поповић– 87 – ментор Јованка
Брашанац 

2. Марија Милинковић– 83 – ментор Јован-
ка Брашанац 

3. Никола Табаш– 83 – ментор Јованка
Брашанац 

Четврти разред
1. Тамара Гогић– 100 – ментор Милијана

Вучинић – Драгашевић 
2. Алекса Аничић– 83 – ментор Милијана

Вучинић – Драгашевић 
Биологија
Први разред

1. Зорана Голочевац– 96 – ментор Тања

Драгашевић
2. Андријана Боровић– 91 – ментор Тања

Драгашевић 
3. Канита Шабановић– 80 – ментор Тања

Драгашевић
Други разред

1. Бранко Попадић– 88 – ментор Весна
Кастратовић 

2. Ирма Јунуз– 75 – ментор Весна Кастра-
товић 

Трећи разред
1. Божо Кнежевић– 96 – ментор Тања Дра-

гашевић 
2. Амра Казазовић– 92 – ментор Тања Дра-

гашевић
3. Никола Чоловић– 84 – ментор Тања Дра-

гашевић
Четврти разред

1. Тамара З.Свркота– 86 – ментор Тања
Драгашевић

2. Алма Куртиш– 82 – ментор Тања Драга-
шевић

Историја
Други разред

1. Невена Радошевић– 88 – ментор Љиља-
на Бајчетић

2. Милан Ђуришић– 80 – ментор Љиљана
Бајчетић

3. Катарина Свркота– 77.5 – ментор Љиља-
на Бајчетић

Четврти разред
1. Лука Боровић Лука – 77.5 – ментор

Љиљана Бајчетић
2. Луција Палибрк– 75.5 – ментор Љиља-

на Бајчетић
3. Тамара Свркота– 66 – ментор Љиљана

Бајчетић
21. децембра побједницима су уручене

награде, а менторима признања. Награде
побједницима је уручио помоћник директора
Хајрудин Кујунџић, а признања професори-
ма – менторима уручио је директор Гимназије
Драган Зуковић. 

Истог дана проглашени су и побједници у
говорништву, као и побједници турнира у бас-
кету у мушкој и женској категорији.

Побједницима у кошарци награде су уру-
чили предсједник Савјета родитеља Рајко
Палибрк и представница Секретаријата за
друштвене дјелатности Сања Ђондовић.

20. децембра 2012. године Гимназија је
добила признање од НВО АЛФА ЦЕНТРА
„СИГУРАН КОМПАС“ за 2012. годину. Плакету
признања примио је директор Гимназије Дра-
ган Зуковић у Подгорици од директора НВО
АЛФА ЦЕНТРА Александра Дедовића. Пла-
кета се односи на акт4.ности наше школе у
вези са евроатлантским интеграцијама и
чланству у НАТО-у.

За државна такмичења које се одржавају у
марту квалификовали су се сљедећи ученици:
1. Данко Петрић – физика у категорији 4.

разреда, иако је ученик 3. разреда – мен-
тор Мићун Свркота

2. Софија Дакић– енглески језик категорија
4. разреда иако је ученица 2. разреда –
ментор Сања Голубовић

3. Ивана Живковић– енглески језик кате-
горија 4. разреда – ментор Невена Томић

4. Алдин Клепо– 4. разред – ментор Дра-
гана Јашовић 

5. Миљана Јањушевић– 4. разред – руски
језик – ментор Наташа Цмиљанић 

6. Маријана Шљукић– 4. разред – руски
језик – ментор Јадранка Јестровић 

7. Милован Анђелић– 4. разред – руски
језик – ментор Јадранка Јестровић

8. Алекса Тамара Гогић– 4. разред – мате-
матика – ментор Милијана Вучинић -
Драгашевић 

9. Аничић– 4. разред – математика – мен-
тор Милијана Вучинић -Драгашевић 

10. Тамара Свркота– 4. разред – биологија
– ментор Тања Драгашевић

11. Алма Куртиш– 4. разред – биологија –
ментор Тања Драгашевић

12. Лука Боровић– 4. разред – историја –
ментор Љиљана Бајчетић

13. Луција Палибрк– 4. разред – историја –
ментор Љиљана Бајчетић

28. децембар 2012. године одржан је про-
грам поводом дочека нове године. Програм
су припремиле проф. Јадранка Јестровић и
Емира Хамзић. Редовна настава у другом
кла сификационом периоду завршена је
28.12.2012. године. Сједнице Одјељенских
ви јећа и Наставничко вијеће одржане су
29.12.2012. године.

31.12.2012. године у 11.00 часова саопш-
тен је успијех и владање ученика.

Од 16.01.2013. године до 23.01.2013. годи-
не извршена је реконструкција плафона у
кабинету бр.15. Дакле, извршено је обна-
вљање преградних греда, спуштање плафона,
поправка патоса, кречење, ново освјетљење
и слично. Финансијер ових радова је Минис-
тарство просвјете, а посао је обавила грађе-
винска фирма „Техноградња“ из Пљеваља.
Укупна вриједност радова износила је 2800€.

14.01.2013. године изашао је конкурс за
помоћника директора Гимназије.

28.01.2013. године почела је настава у 3.
класификационом периоду.

29.01.2013. године одржана је сједница
Наставничког вијећа.

01.02.2013. године – сједница Наставничког
вијећа са дневним редом: Одлука наставнич-
ког вијећа о додјели 16 компјутера (8 лаптопова
и 8 десктопова) које је донирала Влада Репуб-
лике Кине. Право на додјелу рачунара имају
искључиво ученици са оствареним одличним
успјехом у претходној школској години чији су
родитељи корисници материјалног обезбјеђе-
ња или су на евиденцији Бироа рада или само-
храни родитељи са ниским примањима. При-
ликом избора ученика узет је у обзир и број
чланова у породици. 

05.02.2013. године – Одржан је састанак
Ученичког парламента – Анализа успјеха у 1.
полугодишту и препоруке за побољшање
успјеха.

08.02.2013. године одржана је сједница
Наставничког вијећа.

15.02.2013. године одржана је сједница
Савјета родитеља.

22.02.2013. године одржана је сједница

Школског одбора.
Од 01. до 03.03.2013. године одржано је

првенство Црне Горе у дебати у Тивту. Екипу
Гимназије сачињавали су ученици: Божо Кне-
жевић 35, Тамара С. Свркота и Јана Лончар
ученице 23. Ментор ове екипе био је про-
фесор филозофије Радош Зуковић. Божо
Кнежевић у појединачној категорији освојио
је треће мјесто.

03.03.2013. године одржано је Државно
првенство у знању из страних језика, мате-
матике, физике, хемије, биологије, геогра-
фије, историје и програмирања.

05.03.2013. године – Гимназију је посјети-
ла амбасадорка Украјине њена екселенција
– госпођа Оксана Сљусаренко. Амбасадор-
ка је са директором Драганом Зуковићем
обишла школу и одржала популарно пред-
авање о Украјини и школству у Украјини.

08.03.2013. године одржан је културно-
забавни програм поводом Осмог марта у
свечаној сали Гимназије. Програм су извели
ученици Гимназије, а ментори овог програма
биле су професорице Љиљана Бајчетић,
Јелена Вуковић, Наташа Цмиљанић и Мирка
Попадић.

14.03.2013. године саопштени су резул-
тати са Државног такмичења које је одржано
03.03. 2013.године.

Историја
Луција Палибрк, 3. мјесто, 88 бодова –

ментор Љиљана Бајчетић 4. разред
Лука Боровић, 7. мјесто, 72 бода – ментор

Љиљана Бајчетић 
Математика
Тамара Гогић, 12. мјесто, 15 бодова – мен-

тор Милијана Вучинић – Драгашевић
4. разред

Алекса Аничић, 13. мјесто, 12 бодова –
ментор Милијана Вучинић – Драгашевић 

Физика
Данко Петрић, 5. мјесто, 28 бодова – 3.

разред у категорији 4. разреда, ментор Мићун
Свркота 

Биологија
Алма Куртиш, 11. мјесто, 35 бодова мен-

тор Тања Драгашевић 4. разред
Тамара З. Свркота, 16. мјесто, 29 бодова

ментор Тања Драгашевић
Руски језик 
Миљана Јањушевић, 7. мјесто, 84 бода

ментор Наташа Цмиљанић 4. разред
Маријана Шљукић, 9. мјесто, 81 бод мен-

тор Јадранка Јесторвић
Милован Анђелић , 11. мјесто, 54 бода

ментор Јадранка Јестровић
Енглески језик
Алдин Клепо, 6.мјесто, 97 бодова ментор

Драгана Јашовић – категорија 4. разреда
Софија Дакић, 9. мјесто, 91 бод ментор

Сања Голубовић, ученица је 2. разреда, а
такмичила се у категорији 4. разреда

Ивана Живковић, 21. мјесто, 61 бод ментор
Невена Томић – категорија 4. разреда

Укупан број освојених бодова је 747 или по
ученику 57,46 што је знатно слабије у одно-
су на претходну школску годину гдје смо
имали знатно боље резултате.

20.03.2013. године одржано је Наставничко
вијеће гдје смо једногласно одлучили да
Софија Дакић из Гимназије конкурише на један
од Свјетских уједињених колеџа.

22.03.2013. године Министарство за
информационе технологије у Гимназије
подијелило је 144 рачунара најбољим уче-
ницима основних и средњих школа и сла-
бијег материјалног стања. 

Рачунаре су добили сљедећи ученици:
1. Јелена Пуповић 14

2. Алма Куртиш 41

3. Јована Тешовић 41

4. Милијана Лакетић 24

5. Ивана Цмиљанић 24

6. Наташа Лацмановић 24

7. Софија Соковић 32

8. Маријана Грбовић 11

9. Дејан Вранеш 11

10. Миљана Јањушевић 41

11. Јелена Ћосовић 34

12. Милица Милетић 11

13. Попадић Николина 12

14. Боровић Теодора 44

15. Шабановић Канита 14

16. Поповић Филип 31 

Школа је добила 4 рачунара десктопа и 1
лаптоп. Рачунаре су уручили помоћник
министра за информационо друштво Аднан
Балота и савјетница потпредсједника владе
мр Снежана Шљукић, иначе бивша ученица
наше школе.

29.03.2013. године одржане су сједнице
Одјељенских вијећа и сједница Наставничког
вијећа, поводом завршетка трећег класифи-
кационог периода. 

04.03.2013. године одржана је сједница
Наставничког вијећа, на којој је анализиран
успјех и владање ученика током трећег кла-
сификационог периода, као и извјештај о
организацији матурског испита.

12.04.2013. године 50 ученика из Гимназије
обишло је Сајам туризма у Будви са садр-
жајима који се изучавају у предмету Турис-
тичка географија Црне Горе. Вођа пута био
је проф. географије Асим Кухиња, а превоз
је обезбједила Општина Пљевља (Секрета-
ријат за друштвене дјелатности). Са њима је
био и директор Гимназије Драган Зуковић.

13.04.2013. године – одржан је матурски
испит (екстерног типа) из црногорског –
српског, босанског и хрватског језика и књи-
жевности. Надгледање испита вршили су
Жељко Кораћ, Данијела Картал и Мила Кораћ.
Испит је протекао у најбољем реду.

13.04.2013. године око четрдесет ученика
Гимназије извело је једнодневни излет у
Вишеград, сазнајно научног типа. Вођа пута
била је професорица Миланка Чепић, а са
њима су биле професорица Горица Вакире-
вић и професорица Ана Дујовић.

18.04.2013. године – Предсједник Општине
Пљевља др Милоје Пуповић примио је деле-
гацију ученика и професора Гимназије: Луцију
Палибрк, која је остварила друго мјесто на
државном такмичењу из историје и њеног
ментора Љиљану Бајчетић, Божа Кнежевића
који је освојио треће мјесто у дебати на првен-

ству Црне Горе и његовог ментора професор
Радоша Зуковића. Пријему је присуствовао и
директор Гимназије Драган Зуковић.

20.04.2013. године – изведен је излет са
спортским активностима.

05.05.2013. године – одигране су финалне
утакмице у малом фудбалу на градском ста-
диону (терен за мали фудбал). На турниру је
учествовало 12 екипа које су биле подијеље-
не у 4 групе. По једна екипа из сваке групе
прошла је у полуфинале, тако да су у полу-
финалу играли 13 : 23 (0:1) и 35 : 31 (5:0).
Прво мјесто освојила је екипа 35 која је сав-
ладала екипу 23 резултатом 8:5. Најбољи
стријелац турнира био је Керим Храстовина
са постигнутих 8 голова, а најбољи играч тур-
нира је Марко Вуковић. Утакмице су судили
професори Данко Деспотовић и Мервана
Манојловић.

09.05.2013. године – одигране су финалне
утакмице школске одбојкашке лиге. У такмиче-
њу је учествовало 20 екипа. Прво мјесто
освојила је екипа 35, друго 21 а треће 42. Све
утакмице је судио професор Данко Деспотовић
уз записничара Павла Јанковића.

10.05.2013. године – одржана је Олим-
пијада знања 2013.године у Подгорици из
природних наука и математике. Из Гимна-
зије су учествовала 22 ученика. Најбоље
резултате постигли су:

Хемија:
Ана Павловић – 1. мјесто – први разред –

ментор Елвира Храстовина
Јелена Чамџић – 2. мјесто – први разред

– ментор Мунира Дешевић
Сара Кнежевић – 2. мјесто – први разред

– ментор Мунира Дешевић
Милош Бељкаш – 3. мјесто – други разред

– ментор Мунира Дешевић
Милијана Лакетић – 3. мјесто – други раз-

ред – ментор Мунира Дешевић
Биологија:
Бранко Попадић – 3. мјесто – други разред

– ментор Весна Кастратовић
Физика:
Данко Петрић – 1. мјесто – трећи разред

– ментор Мићун Свркота 
07.05.2013. године – одржано је финално

такмичење Квиза знања у вези са болестима
зависности. Квиз су организовале професо-
рице Росанда Терзић и Мунира Дешевић.
Покровитељ овог такмичења је Секретаријат
за друштвене дјелатности општине Пљев-
ља. Награде је уручила секретарица овог
Секретаријата госпођа Славица Крстајић.

18.05.2013. године – завршена је настав-
на година за ученике 4. разреда.

19.05.2013. године – ученици 3. разреда
пошли су на осмодневну екскурзију по Сред-
њој Европи. Вођа пута био је професор Чедо
Терзић, а остали професори су: Јованка Бра-
шанац, Радош Зуковић, Слободан Јеловац,
Невена Томић и Милијана Вучинић – Драга-
шевић. Екскурзију је извела туристичка аген-
ција Марко - турс из Пљеваља. У пратњи су
били и љекар Драгица Гачевић и новинар
Ален Џакић из Телевизије Пљевља.

20.05.2013. године – 6. Конференција
UNESCO ASP net. Професорица Јадранка
Јестровић и ученик Божо Кнежевић присуст-
вовали су 6. међународној конференцији
UNESCO ASP net, која се одржала у сибир-
ском граду Ханти - Мансијску. Они су пред-
стављали Црну Гору, наш град и школу. Ова
конференција била је такмичарског каракте-
ра, тако што је свако у својој категорији пред-
стављао ширу и ужу околину. Професорица
Јадранка Јестровић у категорији професора
освојила је прво мјесто, а и Божо Кнежевић је
освојио прво мјесто у својој категорији.

24.05.2013. године – матуранти Гимназије
и ССШ плесали су матурски плес Квадрил
(Quadrille) тачно у 12.00 часова. Ово је први
пут да наши матуранти плешу са европским
матурантима из 44 града широм Европе.
Пљевља су била једини град из Црне Горе.
Ученике су припремали професори Данко
Деспотовић и Мервана Манојловић из Гим-
назије, а Иван Терзић и Милика Најо Попо-
вић из ССШ.

29. маја 2013. године одржано је Општин-
ско такмичење у првој помоћи. Из Гимназије,
под менторством професорице Весне Каст-
ратовић, учествовале су три екипе и освојиле
прва три мјеста у категорији омладинаца. 

01.06.2013. године – одржан је матурски
испит из страних језика (екстерно).

02.06.2013. године – одржан је матурски
испит из математике (екстерно).

05.06.2013. године – одржано је матуран-
тско вече.

Од 01. – 09.06.2013. године – одржани су
матурски испити из изборних предмета.

12.06.2013. године – свечано су додијеље-
не дипломе „Луча“. Диплому „Луча“ добило је
29 ученика. Шест ученика је награђено „Лучом
1“ за одличан успјех из свих наставних пред-
мета у основној и средњој школи, а 23 учени-
ка награђено је „Лучом 2“ за општи одличан
успјех у току школовања и наравно сви са
примјерним владањем. Добитницима је чес-
титао директор Гимназије Драган Зуковић и
уручио им поклоне – књиге. Добитнике дипло-
ме „Луча“ поздравио је и предсједник Општи-
не Пљевља господин Милоје Пуповић, који им
је уручио књиге као награде. Програм свечане
додјеле организовале су професорице Јад-
ранка Јестровић, Емира Хамзић и ученици.

13.06.2013. године завршена је наставна
година за ученике 1., 2. и 3. разреда.

Од 12.06. до 21.06.2013. године извршен
је пријем по конкурсу за ученике 1. разреда.

21.06.2013. године свечано су уручене
Матурске дипломе.

Лука Боровић на матурском испиту једи-
ни је постигао успјех 5,00.

21.06.2013. године одржана сједница Нас-
тавничког вијећа.

30. јуна 2013. године побједничка екипа са
Општинског такмичења у првој помоћи
освојила је треће мјесто на Државном так-
мичењу у Сутомору. 

07.08.2013. године – одржан је поправни
матурски испит из црногорског – српског,
босанског и хрватског језика и књижевности.

16.08.2013. године – одржан је поправни
матурски испит из изборних предмета.

16.09.2013. године – пријављивање поп-
равних испита за редовне ученике.

19. августа – писмени задаци на поправ-
ним испитима.

20. и 21. августа – усмени испити на поп-
равним испитима.

22. и 23. августа - упис ученика.
25. августа – сједница Наставничког

вијећа.
Драган Зуковић, директор
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И ове године у првом
полугођу одржан је баскет
за ученике Гимназије „Та на -
сије Пејатовић“ у мушкој и у
женској категорији. На тур-
ниру у женској категорији је
учествовало 15 екипа од
којих су до полуфинала стиг-
ле екипе одјељења I4, I5, IV3

и III2. 
Треће мјесто заузела је

екипа I4 која је била боља
од екипе I5 . Финална утак-
мица између екипа III2 и IV3

пропраћена је овацијама
публике. Упркос веома доброј игри ученица
четвртог разреда, златна медаља припала
је одјељењу III2 у саставу: Софија Соковић,
Катарина Ђондовић, Бојана Шљукић и

Марина Марјановић. 
Мушки дио турнира је изванредном игром

обиљежила екипа одјељења II5, која је про-
шлогодишњи, а и овогодишњи побједник.

Водећу екипу чине: Василије Кнеже-
вић, Никола Цупара, Лазар Бошковић,
Иг њат Бабић, Никола Перуничић и
Самир Ашћерић. Другопласирана
екипа III2 и треће пла сирана екипа III3
својом добром игром заслужиле су
похвале.

Турнир је протекао у фер и корект-
ној игри и помогао афирмацији овог
вида спорта. Утакмице су судили:
Лука Лацмановић и Милана Живковић
уз помоћ професора физичког вас-
питања Данка Деспотовића.

Софија Соковић IV2,
Василије Лацмановић IV4

На 41. општинском так-
мичењу у Првој помоћи, ко -
је је одржано 31. маја
2013.године у просторијама
Општинске организације
Црвеног крста, у категорији
омладине учествовало је
пет екипа. Гимназију „Тана-
сије Пејатовић“ представ-
љале су три еки пе. Ментор
све три екипе била је про-
фесорица Весна Кастрато-
вић. Прва три мјеста
освојиле су екипе Гимназије,
а најбоља међу њима је
била екипа у саставу: Мари-
на Марјановић (капитен),
Марија Милинковић, Софија
Да кић, Стефан Маџгаљ, Ду -

шан Марковић и Мирза
Пијук. Побједом на општин-
ском такмичењу, екипа је
стекла право учешћа на
државном такмичењу. 

Државно такмичење је
одржано у Сутомору 29. јуна
2013. године. На та кми чењу
је учествовало тринаест
екипа. Традици онално екипа
Гимназије заузела је неко од
прва три мјеста; ове године
екипа је заузела треће мјес-
то. 

Овогодишње државно так-
мичење је осмишљено на
другачији начин. Поред шест
радних полигона на којима је
оцјењивана способност так-
мичара у пружању прве
помоћи, такмичари су про-
шли и шест полигона забав-
ног карактера на којима су
показивали знања из доме-
на Црвеног крста, као и спо-
собности у рјешавању асо-
цијација и бацању пикада.
Циљ забавних полигона је

растерећење такмичара и
припрема за радне полиго-
не. Овогодишњи успјех и
успјеси претходних година
треба да буду мотивација
будућим такмичарским гене-
рацијама. 

Стефан Маџгаљ,
Душан Марковић III1

У другом полугођу 2012/
2013. године одржан је
турнир у одбојци за уче-
нике Гимназије „Танасије
Пе ја товић“. Овај турнир
разликује се од осталих по
томе што су екипе мјешо-
вите (дјечаци и дјевојчи-
це). Сва одјељења су
имала своје представни-
ке, најбоље је било
одјељење III5. Побједнич-
ку екипу сачињавају: Нико-
ла Гогић, Мирза Ћирлија,
Ајла Куртиш , Мирха Вла-
ховљак, Динел Жига и
Милош Чабаркапа. Од
њих су у финалу изгубили
ученици I1. Треће мјесто

 ос во јили су ученици IV2,
који су за противника има -
ли екипу одјељења IV4. 

Турнир је од почетка до кра -
ја пратио велики број ученика
па је самим тим током читавог

турнира владала из ван редна
спортска атмосфе ра. Све
утакмице судио је про фесор
физичког васпитања, Данко
Деспотовић. 

Софија Соковић IV2
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Пријепоље

Н
аша група се бави анализом
и проучавањем спортских
дешавања. Наша група није

група која се састаје уживо, већ је
облик друштвене интернет групе
која дјелује на интернету и посре-
дује преко ње га. Она се првен-
ствено налази на FACEBOOK-у,
мада има и страницу на Twitter-у и
има свој сопствени Блог. То је група
у којој се налазе чланови различи-
тог узраста, пола и етничке при-
падности. Група броји стотињак
чланова и сви они добро познају
материју и знају много о спорту. Ба -
вимо се анализом многих видова
спорта, али највише фудбалом.
Послије фудбала слиједи кошар-
ка, рукомет; неки се баве анали-
зом хокеја и свих осталих облика
спорта, све до билијара. 

Права наше групе нису ограниче-
на, а и немамо норме. Ми смо не фо -

р мална група. Пошто у нашој групи
има много различитих људи ми смо
хетерогена група. Наша група није
трајна јер не постоје јаке везе изме-
ђу чланова. Не одржавамо састан-
ке, ни на интернету ни уживо. Све се
своди на коментарисање, субјек-
тивно мишљење и убацивање
изјава самих спортиста, као и изјава
професионалних спортских анали-
тичара (спортских новинара) који
дају своје процјене и мишљења. 

Мој положај у тој групи је јако
важан јер сам ја администратор те
групе и морам да контролишем
коментаре и објаве да не би дошло

до вријеђања, псовања, пријетњи,
омаловажавања и подстицања на
насиље. Ту постоје и подгрупе и
оне представљају љубитеље неког
спортског друштва. То су на неки
начин хомогене групе, јер припад-
ници тих група навијају за исти тим
(скупина навијача једног клуба). Ја
обавјештавам чланове групе када
се одиграва нека утакмица, који су
састави тимова и преносим комен-
таре са прес конференције прије и
послије утакмице. Та група је изу зе -
т но цијењена група, и сваки дан
број чланова расте. С обзиром на
то да је наша група затвореног

типа, настала прије мјесец дана и
данас броји преко 100 чланова,
можемо рећи да је ова група напра-
вила изузетан успјех. Самим тим и
ја као администратор те групе
направио сам одређен успјех на
том пољу. 

Многи користе ову групу због кла-
ђења, а неки како би сазнали резул-
тате и дешавања у животу познатих
спортиста и клубова. И раније су
групе чији сам био члан стагнира-
ле у раду, тако да ће и ова после
одређеног времена, вјероватно,
престати с радом.

Спорт је моја интересна сфера, и
то што сам добио чланство у овој
групи помаже ми да сазнам више о
њему. На крају да напоменем да
се и сам бавим спортом, а не само
да сједим кући, пратим и анализи-
рам спортска догађања.

Адис Харбић I1

МОЈА СПОРТСКА
ГРУПА НА ИНТЕРНЕТУ

Шах је интелектуална игра која се доди-
рује са психологијом, филозофијом, мате-
матиком, а има и елемената умјетности и
спорта. На свом путу дугом петнаест ви је -
кова трансформисао се од „краљевске игре“
у „игру милиона“, од ратне игре у средство
ширења пријатељства међу људима. 

Сила која ме је привукла овој древној
игри јесте способност шаха да ме заокупи
неисцрпношћу свог садржаја, као и мо гу -
ћност да се логиком и ма ш том ума равно-
правно надмећем са противницима. За шах
је потребан таленат, али до успјеха се дола-
зи напорним радом, пожртвованошћу, упор-
ношћу. Док учим о шаху, ја учим о себи.
Шах је заправо борба са самим собом.

У шаху као и у животу тежи се хармонији,
балансу међу фигурама, а за сваки погрешан
потез мора се преузети одговорност и платити
цијена. На шаховској плочи се као на длану
„отвара“ противникова душа, осликава се
његов карактер, самопоуздање, страхови ...

Основна правила ша хов ске игре знала
сам са шест година. Шаховску ри зницу и
свијет комбинација открио ми је на самом
почетку отац, који је био и мој први тренер.
Сје ћам се да сам тада замишљала фигуре
као дрвене војнике који учествују у великом
рату и боре се за престиж и титуле.

Данас имам комплексније схватање за
сва чудеса која се одигравају на та шест-
десет четири по ља, над којима се роје без -
бројне асоцијације о свему што човечан-
ство може да дозна и дослути.

Шах је смијех, радост, тријумф, пријатељство,
напетост, трагедија, дра ма, сузе. Шах је истина,
жи вот и нераскидиви дио моје личности.

Невена Радошевић III2

Шах

МАГИЧНА ПОЉА

И ове године, турнир у малом
фу дбалу био је неизоставан.

За разлику од прошле године
изостао је женски фудбал. Пре-
тходних година су дјевојке пока-
зале да могу да играју на завидном
нивоу, демонстрирале су потезе
професиона -
лних играча. 

Фудбал је и
даље веома
популаран,
мушке екипе
су показале
фер плеј и
одличну уиг-
раност. Прво
мјесто су ос -
во јили учени-
ци III5 од је -
љења у
саставу: Ми -

о драг Марић, Урош Анђелић, Не -
мања Вранеш, Марко Вуковић и
Ке рим Храстовина. На другом мјес-
ту се нашла екипа одјељења II3,
док су треће мјесто узели ученици
одјељења III1. 

Василије Лацмановић IV4

Мали фудбал

ОДЛИЧНA УИГРАНОСТ




