
• По Вашем мишљењу на који
начин је могуће још више „уоз-
биљити” рад у школи? Да ли
су нови пројекти дали шансу
младим предавачима, који по
природи ствари имају новије
идеје и жељу за афирмацијом?

Тешко је одговорити на питање
„уозбиљити“ рад у школи. Школе
су по природи врло захтјевне уста-
нове, оне носе једну од најодго-
ворнијих функција у друштву. 

Велика је одговорност на пред-
авачима у школама. Активно учење
ставља ученика у центар образов-
ног система. То не значи  да се
улога наставника занемарује, већ
напротив, наставник сада престаје
да буде пуки трансмитер знања.
Он осмишља час у коме  ученици
активно учествују не само као
извршиоци радних задатака, већ и
као креатори наставног процеса,
што је много захтијевније од кла-
сичног предавања и испитивања.         

Млади предавачи,  као и старије
колеге подједнако дају импулс и
користе савремене методе, У Гим-
назији је карактеристично да су
младе колегинице и колеге махом
наши одлични ђаци и студенти;
они су најбољи промотери нових
идеја и пројеката.  активне наста-
ве. Млади, полетни наставници
морају да прихватају ученике  као
партнере у наставном процесу  и
да кроз активно учење  фаворизују
сократовски дијалог.    

• Да ли нова искуства, осав-
ремењени програми, прилаго-
ђени услови учења имају пот-
ребну подршку окружења? Шта
је то по Вашем мишљењу још
неопходно да би школа поста-
ла атрактивна институција? 

Реформисана Гимназија тј.
Опште средње образовање имало
је за циљ да освјежи програме који
су били на неки начин превазиђе-
ни. Увођењем обавезних избор-
них предмета, чији се број часова
повећава из године у годину, уче-
ници зрелије размишљају о сту-
дијама.

Школа може бити једино атрак-
тивна ако постоји жеља за уче-
њем, а сами предавачи, наравно
уз одговарајући мотив, су у оба-
вези тако да је промовишу.

Треба да знамо да школа нима-
ло није лака. Ученици Гимназије
имају чак и до петнаест  предмета
недјељно, па замислите како је
њима, кад имају сваки дан шест

или седам часова.
Добар наставник воли свој пред-

мет и то ученици треба да
примјете. Наставник мора себе да
види као професионалца који уче-
ницима преноси своје знање. Када
дође до потешкоћа у свом раду,

не треба у свему кривити ученике,
јер су „они још увијек подложни
васпитању.“

• Сматрате  ли да су знања
стечена у нашој школи гаран-
ција квалитета који обез-
бијеђује пролаз за упис на
жељени факултет?

Наши ученици стичу знања и
вјештине из свих предмета, а то
показују успјеси на екстерном
Матурском испиту, као и другим
сферама. На свим факултетима
како у Црној Гори тако и окружењу
наши ученици су међу најбољим
студентима.

Наши вриједни ученици су
веома успјешни и на факултетима
у развијеним земљама запада.
Циљ образовања јесте свеопшти
напредак државе, а наши струч-
њаци  у развијеном свијету помо-
ћи ће нам на путу напретка својим
квалификацијама и компетен-
цијама.

(Наставак на 2. страни)

У оквиру Програма „Енергетске
ефикасности у јавним зградама“
Министар просвјете мр Предраг
Бошковић и предсједник Општине
Пљевља Мирко Ђачић обишли су
Средњу стручну школу и ЈУ ОШ
„Ристан Павловић“ чији су објекти
реконструисани. Министар Бош-
ковић је рекао да Министарство
просвјете у континуитету ради на
побољшању инфраструктуре
школске мреже како би омогућили
ученицима и наставницима што
боље услове рада.Он је нагласио
да је у оквиру Пројекта енергетске
ефикасности у јавним установама
преко 1.700.000,00 еура потроше-
но на реконструкцију објеката ових
двију школа. На овај начин су се
створили услови за стицање нових
знања, вјештина и компетенција.

Бошковић је нагласио да очекује од
ученика и запослених у васпитно -
образовним установама да се одго-
ворно понашају и очувају школе
за будуће генерације. ''

Истог дана у библиотеци Гим-
назије „Танасије Пејатовић“ одр-
жан је састанак Министра про-
свјете са директорима основних
и средњих школа из Пљеваља,
Жабљака, и Шула.Том приликом
,,Предсједник Општине је нагла-
сио да су и двије основне школе у
градском дијелу реконструисане
кроз исти пројекат и изразио наду
да ће и Гимназија бити укључена
у пројекат у наредном периоду.“
Министар је потврдио ту инфор-
мацију. 

Преузето са сајта
Министарства просвјете

Програм „Енергетске ефикасности у јавним зградама“    

МИНИСТАР ПРОСВЈЕТЕ
ПОСЈЕТИО ГИМНАЗИЈУ

Драган Зуковић, директор Гимназије „Танасије Пејатовић” у Пљевљима 

НОВА ПИТАЊА НА
АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Драган Зуковић, директор
Гимназије „Танасије Пејатовић”

Најбољих 39 ученика награђе-
но је 17. јуна 2015. године најпре-
стижнијим школским признањем
„Луча“.  Дванаест ученика је
награђено Лучом I за одличан
успјех из свих предмета у основ-
ној и средњој школи: Милан Бељ-
каш, Амина Брахић, Тијана Деве-
џић, Нада Ђачић, Тајра
Хаџиосмановић, Биљана Кнеже-
вић, Стефан Маџгаљ, Јелена
Миличић, Марија Миликић, Мирза
Пијук, Невена Радошевић и Весна
Вуковић, а 27 ученика је награ-
ђено Лучом II за општи одличан
успјех и примјерно владање у
свим разредима основне и сред-
ње школе: Јелена Анђелић,
Марија Бабић, Сара Бајчета,
Лазар Бошковић, Ивана Цмиља-
нић, Војислав Ћеранић, Иван
Ћурчић, Милан Ђондовић, Нико-
лина Ђондовић, Марија Јечме-
ница, Васиљка Јеловац, Јован
Јововић, Тарик Кулосмановић,
Наташа Лацмановић, Милијана
Лакетић, Ена Муховић, Ерна
Муховић, Раде Остојић, Ана Пет-

ровић, Бранко Попадић, Тамара
Росић, Ђурђина Станимировић,
Весна Старовлах и Катарина
Свркота .

Општина Пљевља је наградила
12 ученика, добитника дипломе
Луча I са по стотину еура, док су
добитници дипломе  Луча II награ-
ђени са по педесет еура. Добит-
ницима је честитао и предсјед-
ник општине Мирко Ђачић који
им је уручио награде и пожелио
им успјех у даљем школовању.
Директор гимназије Драган Зуко-
вић похвалио је овогодишњу гене-
рацију матураната уз жељу да у
даљем животу стичу нова знања,
постижу велике успјехе као и да
их прати свака животна срећа.

Добитници Луче су извели пер-
форманс којим су употпунили ову
свечаност. Поред међународне
студентске химне „Gaudeamus igi-
tur“, чули су се и звуци гитаре,
сјајне пјесме, рецитације, цита-
ти, којим су лучоноше ставиле
печат на досадашње успјешно
школовање. Наглашавајући

посебност ове свечаности лау-
реати су обећали да ће као и до
сада корачати храбро и одважно
путевима нових сазнања. Про-
грам поводом додјеле диплома

Луча су осмислиле и уредиле про-
фесорице Јадранка Јестровић и
Емира Хамзић.

Раде Остојић,
бивши ученик

Најбољи од најбољих

ДОДЈЕЛА ЛУЧА

У Гимназији „Танасије Пејатовић“ дванаест ученика је
награђено Лучом I а 27 ученика је награђено Лучом II.
Општина Пљевља је наградила 12 ученика, добитника
дипломе Луча I, са по стотину еура, док су добитници

дипломе  Луча II награђени са по педесет еура

Наша школа је гимназија општег смјера,
образовна институција која промовише сав-
ремене тенденције у образовању. 
Ученици и професори непрестано уче, про-
ширују знања, развијају вјештине  и навике,
изграђују способности, прилагођавајући их
новим интердисциплинарним програмима
за нове професије створене у ери нових тех-
нологија, за професије које одговарају  пот-
ребама новог времена. 

Као просвјетни радник са вишегодишњим
искуством и директор који је у току свог
мандата имао прилику да осјети колико је
могуће имати утицаја на одрживост ква-
литета наставних програма, квалитета
рада професора, радну дисциплину тј. да
осјети утицај на реформе које би требало
да донесу бољи квалитет образовања и раз-
вој школе, изнесите нам Ваше виђење поме-
нутих потреба.
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Структура уписаних
ученика по успјеху

На крају школске године

Одличних – 82 Одличних – 53

Врло добрих – 33 Врло добрих – 56

Добрих – 1 Добрих – 7 

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 116 Свега – 116 

Из Основне школе
„Ристан Павловић”

На крају школске године

Одличних – 26 Одличних – 21

Врло добрих – 13 Врло добрих – 14

Добрих – 1 Добрих – 5

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 40 Свега – 40

Из Основне школе
,,Салко Аљковић”

На крају школске године

Одличних – 35 Одличних – 21

Врло добрих – 13 Врло добрих – 25

Добрих – 0 Добрих – 2

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 48 Свега – 48

Из Основне школе
,,Бошко Буха”

На крају школске године

Одличних – 10 Одличних – 7

Врло добрих – 6 Врло добрих – 9

Добрих – 0 Добрих – 2

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 16 Свега – 16

Остале школе На крају школске године

Одличних – 11 Одличних – 6

Врло добрих – 1 Врло добрих – 5

Добрих – 0 Добрих – 1

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 12 Свега – 12

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
УСПЈЕХА УЧЕНИКА I

РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У
ОДНОСУ НА УСПЈЕХ У ОШ

У школској 2014/15. години уписано је 120 ученика. Током
године исписала су се три ученика и један ученик је упу-
ћен на понављање разреда. 

Од укупно уписаних 82
ученика са одличним ус пје -
хом из основне школе, на
кра ју I разреда Гимназије
била су: 53 ученика са
одличним успјехом и 29 са
врло добрим успјехом.

Од 33 ученика уписана са
врло добрим успјехом на
крају првог разреда 27 уче-
ника било је са врло доб-
рим и 6 са добрим успјехом.

Ученик са добрим ус пје -
хом из основне школе имао
је исти успјех и на крају пр -
вог разреда Гимназије.

Школске 2014/15. године
уписана су 24 ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда 12 ученика је
имало одличан успјех из
свих наставних предмета,
10 ученика су били одлични
без свих одличних оцјена, и
2 ученика су имала врло
добар успјех.

Подаци по школама су
сљедећи: 

Из ОШ „Ристан Павловић”
уписано је 11 ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије 7 је
било са свим одличним
оцјенама из свих наставних
предмета, а 4 је имало одли-
чан успјех. 

Из ОШ „Салко Аљковић”
уписана су 4 ученика са дип-
ломом „Луча”. На крају првог
разреда Гимназије 3 учени-
ка су имала све одличне
оцјене, а 1 је имао одличан
успјех без свих одличних
оцјена из наставних пред-
мета.

Из ОШ „Бошко Буха” упи-
сана су 4 ученика са дипло-
мом „Луча”. На крају првог
разреда Гимназије 2 учени-
ка су задржала одличан
успјех са свим одличним
оцјенама, а 2 су била одлич-
на без свих одличних оцјена. 

Из осталих школа 5 уче-
ника је било са дипломом
„Луча”. На крају првог раз-
реда Гимназије 1 ученик је
имао све одличне оцјене, 2
су одлична без свих одлич-
них оцјена из наставних
предмета и 2 ученика су са
врло добрим успјехом. 

У поређењу са претход-
ним годинама мањи је број
ученика са дипломама
„Луча” из основне школе и
мање су осцилације у
успјеху уопште на крају
првог разреда гимназије.

Извјештај припремила:
Милојка Црногорац

Ненадић, педагог

(Наставак са 1. стране)
• Да ли је сарадња са опш-

тинским институцијама,
другим школама и родите-
љима на прихватљивом
нивоу, односно колико та
сарадња утиче на рад и
афирмацију шко ле?

Све школе на територији
Општине Пљевља су у обаве-
зи да имају добру сарадњу са
општинским институцијама а
школама је у посебном инте-
ресу  да једна другу подржа-
вају. Ученици основних школа
опредјељују се за упис у Гим-
назију или Средњу стручну
школу или неку ван Пљеваља
и наравно они посјећују ове
школе како би се ближе упоз-
нали са програмом и њиховим
усмјерењем.

Школски развојни планови и
програми  предвиђају и сарад-
њу са локалном самоуправом а
највише са Секретаријатом за
друштвене дјелатности.

Многе програме Секрета-
ријат за друштвене дјелатнос-
ти реализује у Свечаној Сали
Гимназије а познат је и турнир
„Баци дрогу у кош” који се одр-
жава на гимназијском игра-
лишту Постоји одлична са -
радња са здравственим
установама, привредним су -
бјектима као нпр. Рудник угља
АД Пљевља, Термоелектрана,
Вектра Јакић и друге.

Нема добре школе без добре
сарадње са родитељима. Роди-
тељи морају бити обавјеште-
ни о могућностима које школа
пружа за даље школовање.
Сарадња се одвија преко
Савјета родитеља, разредних
старјешина, управе школе  или
појединачних разговара са нас-
тавницима. Добро би било да
родитељи сами иницирају неке
програме, који би освјежили
активности везане за слободне
изборне садржаје и излете, да
организују посјете њиховим
фирмама. Дакле сви смо у оба-
вези да промовишемо школу. 

Преко средстава јавног
информисања на локалном и
државном  нивоу, као и преко
школског сајта, рад и резулта-
ти се редовно ажурирају. 

• Ученици наше школе су
увијек освајали престижне
награде на разноврсним так-
мичењима за постигнуте
успјехе. У посљедње вријеме
оне су постале дио „нор-
малне” школске праксе. Које
бисте од тих недавних
награда издво јили и шта оне

значе за Вас и Гимназију?
Ученици наше Гимназије су

препознатљиви у Црној Гори
по освојеним наградама на
Државном такмичењу које орга-
низује Испитни центар, Олим-
пијади знања које организује
Црногорска академија наука и
умјетности  и Природно – мате-
матички факултет у Подгори-
ци, као и бројна такмичења из
екологије, прве помоћи и слич-
но. Последњих година наши
вриједни ученици са којима се
вриједно ради учествовали су
на свјетским олимпијадама
знања у математици, физици,
биологији и хемији. Наравно
не треба заборавити такмиче-
ње из страних језика гдје су се
наши ученици нашли како у
западним државама тако и у
Русији.

Највише награде афирми-
шу добитника, али и школу и
средину. Ја се ли чно осјећам
поносним што радим у таквој
установи која изњедрује вријед-
не ученике.

Сјетимо се само боравка
наших ученика и њихових мен-
тора у научном комплексу у
Церну.

Свега овога не би било да
нема добре корелације и
узајамног поштовања између
ученика и ментора.

• Редовно констатујемо
да ми не бисмо били то што
јесмо, да није било наших
драгих професора и ученика
прије нас. Они су поставили
у свом простору и времену
квалитетне темеље за сав-
ремену  надоградњу. На који
начин школа успијева да
одржи добру репутацију? 

Напоменуо сам да постоји
нека врста континуитета у
смјени генерација, јер су то
управо наши ђаци, који су у
обавези да чувају свијетлу тра-
дицију ове установе.

Репутацију школе може једи-
но да одржи квалитетан рад са
ученицима и отвореност према
средини. Хиљаде и хиљаде
ученика прошло је кроз ову
установу. „Расути“ свуда  по
свијету промовишу школу на
најбољи начин. Многи учени-
ци су данас професори на
најпознатијим универзитетима
у свијету, истакнути научни рад-
ници, академици, књижевници,
умјетници и слично. Било да
су код нас или у свијету, увијек
су чували и сачували углед и
достојанство Гимназије.

Наша Гимназија је увијек

имала и има изванредне педа-
гоге од знања и ауторитета а
многи су добили и највеће
црногорско признање“Октоих“.
Гимназија као установа добит-
ник је највећих Државних и
Општинских награда и то треба
све оправдати преданим и
савјесним радом.

• Немогуће је увијек пред-
видјети све пропратне про-
блеме у животу и раду
школе. Свакако су и виђења
тих проблема различита и
субјективна. Како их обич-
но ријешавате? 

Школа са сјајним резултати-
ма ученика, како на државној
матури и разним такмичењи-
ма и њихова отвореност према
средини и шире даје додатни
мотив да се успјешније ради. 

Рад директора школе прак-
тично је цјелодневни, осим нас-
тавног процеса, који је најваж-
нији, треба припремити све
остало да би настава била
успјешнија.

Гимназија је смјештена прак-
тично у самом центру града и
то је у правом смислу и „ака-
демско” мјесто. Зграда Гимна-
зије има и специфичну архи-
тектуру и сваки посјетилац
застане и са дивљењем је пос-
матра. Најстарији објекат је саг-
рађен 1936.године у којој је
једно вријеме била Основна
школа.

Није лако одржавати објекте
школе, без дворишта, површи-
не око 3500 квадратних метара.
Старост објекта је додатни
напор за одржавање хигијене и
без бје дности.

Послљедњих година дона-
цијом Рудника угља дјели-
мично су сређени мокри чво-
рови, донацијом Чешке
амбасаде опремљени су каби-
нети хемије и страних језика,
Општина Пљевља је ових
дана промијенила кошеве на
игралишту и прикључила га на
градску расвјету. За овај Дан
школе Рудник угља нам је
помогао да са десет компјуте-
ра опремимо још једну рачу-
нарску учионицу.

Наша школа је укључена у
Регионални пројекат инклу-
зивне наставе, што је додатан
мотив, укљученост свих запос-
лених, да бринемо и водимо
рачуна о сваком дјетету које
упише Гимназију. Овим пројек-
том смо добили средства, која
смо искористили за опрема-
ње школске радио станице.
Успостављањем сарадње и

сусретима сличне врсте пос-
тајемо богатији и разноврснији,
с циљем да нам школа буде
отворенија.

Пошто је урађен пројекат и
ревизија тог пројекта, за гене-
ралну реконструкцију Гимна-
зије, надамо се да ћемо наред-
ни Дан школе дочекати у неком
новом издању.

• Како превазилазите
стрес изазван свакоднев-
ним догађањима, про вје -
рама. притисцима, су до -
вима јавности?

Врло интересантно питање
када се ради о стресу. Нема
човјека који не доживи неку
стресну ситуацију али изгледа
да је и то данас корисна ствар.

Последњих година у нашем
друштву и шире одвијале су се
бурне промјене и све су то по
природи стресне ситуације, које
су се рефлектовале кроз школу,
која је по дјелатности коју обав-
ља отворена. Требало је све
то издржати и наравно школу
одбранити од негативних ути-
цаја.

Школу практично сви кон-
тролишу почев од ученика,
родитеља, средине, Испитног
центра, Завода за школство и
сви смо заједно одговорни
Министарству про с вјете.

Већина људи стрес везује за
негативна осјећања настала
услед преоптерећености, како
у пословном тако у приватном
животу. Стрес највише изази-
вају непредвидиве ситуације,
непријатне, чак и пријатне, које
захтијевају извјесна прилагођа-
вања.

• Кад бисте били у могућ-
ности, шта бисте про-
мијенили у својој досадаш-
њој пракси?

Скоро тридесет година радио
сам у настави као професор
математике и нацртне геоме-
трије, у Гимназији са друштве-
но- језичким и природно-мате-
матичким смје ром, затим у
реформисаној школи (Шува-
рова реформа) са смјеровима:
конобар, кувар, помоћни ист-
раживач у биологији, педаго-
гији, математици, електротех-
ничар и слично, па опет у
реформисаној Гимназији  -
општег смјера.  Директорски
мандат сам започео у вријеме
нове реформе Опште гимна-
зије. Неко би рекао што је
много, много је! Све је то про-
шло као да је било јуче.

Из ове перспективе најбоље
сам се осјећао као професор.
При оритетно је да волим дјецуо,
имао сам знања и никад
нијесам имао проблема. Све
што се деси то је ђачко, млада-
лачко, полетно, некад и наивно.

• Које Вас вриједности
подстичу у раду? 

Прво што ме подстиче у раду
је хуманост. То значи да љубав
према човјеку треба да покре-
ће свијет. А та љубав подраз-
умијева велико разумијевање
за ђаке, тј. дјецу и њихове стра-
хове, надања и снове.

Сљедеће што ме покреће је
љубав према знању, науци.
Знање и наука и те како пок-
рећу свијет и служе човјеку,
али само ако су испуњени пле-
менитим циљевима. 

У раду ме подстиче и моје
васпитање које сам понио од
куће, својих родитеља који су
ме научили људским вријед-
ностима.

Уреднице: Јадранка
Јестровић, Емира

Хамзић и Адела Дркић

Драган Зуковић, директор Гимназије „Танасије Пејатовић” у Пљевљима 

НОВА ПИТАЊА НА
АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Моје име је Слободан Ментовић. Тренутно
сам студент на Northwestern Универзитету у
Чикагу, држава Илионис, САД.  Мој главни
студијски програм је физика са фокусом на
астрофизику, а студирам и међудисциплини-
рану науку (Cognitive Science) која изучава
процес мишљења. Разлике између црногор-
ског и америчког образовног система су многе.
Већину ни ја потпуно не разумијем, тако да
нећу покушавати да их објединим у овом члан-
ку.

Мој пут до овог међународно познатог уни-
верзитета који је међу најбољима у САД, укљу-
чује двогодишње школовање у Мостару, на
Колеџу Уједињеног Свијета. Ова школа, дио
много веће UWC организације, окупља уче-
нике из разних крајева свијета да током двије
године заједно живе и изучавају Програм
Међународне Матуре (International Baccalau-
rate). Кроз овај програм сам стекао знање које
ми је технички  омогућило да студирам на

америчком универзитету, али за све нас у
Мостару најдрагоцјеније знање је дошло из
живота у заједници сачињеној од представника
бројних култура. Ово искуство нас је упозна-
ло са нашим разликама и сличностима; ство-
рило од нас људе свјесне цијелог свијета-
свих љепота и проблема, као и могућности за
лични и колективни напредак.

Наравно, да бих могао да имам мјесто у
оваквој школи, морао сам да будем спрем-
нији од својих вршњака - да посједујем знање,
али још  важније  жељу и план да га проши-
рим. Без учитеља и наставника у основној
школи у Пљевљима, и професора гимназије
Танасије Пејатовић , гдје сам упознао људе
који су потпуно вјеровали у моје квалитете, не
бих успјешно одговорио изазовима који су
били испред мене. Драги моји, за то сам Вам
заувијек захвалан!

Слободан Ментовић,
бивши ученик

Наши ученици - студенти у иностранству
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Школска 2014/ 2015 годи-
на у нашој школи биће упам-
ћена по импресивним резул-
татима оствареним на
школском и Државном так-
мичењу, као и на Олим-
пијади знања. Била је то
права „жетва“ највиших
пласмана, похвала, награ-
да, и још једна луча коју сто-
љетно стабло свјетлости
дарује нашем граду, на
понос свих Пљевљака.

Школско такмичење је
одржано 13. децембра 2014.
године, из страних језика,
математике, физике, хемије,
биологије, географије, исто-
рије и програмирања. Так-
мичило се око стотину уче-
ника. Ученици са најбољим
резултатима упућени су на
Државно такмичење у орга-
низацији Испитног центра и
Олимпијаду знања у орга-
низацији Природно матема-
тичког факултета у главном
граду.  

Ученици који су испунили
услове за Државно такми-
чење на основу постигнутих
резултата:

1. Хемија – Милан Бељ-
каш IV4 , 77 бодова

2. Хемија – Андријана
Боровић III4, 76 бодова

3. Физика – Милош Јело-
вац III2, 95 бодова

4. Математика - Биљана
Кнежевић IV3, 80 бодова 

5. Француски језик – Јеле-
на Миличић IV4, 78,5
бодова

6. Енглески језик –
Никола Топаловић IV4,
82 бода

7. Енглески језик –
Ведад Абаспахић IV4,
77 бодова 

8. Енглески језик -
Амина Брахић IV5, 76
бодова

9. Биологија – Бран-
ко Попадић IV2, 96
бодова

10. Биологија - Ир -
ма Јунуз IV2, 88 бодо-
ва

11. Историја - Неве-
на Радошевић IV2, 100
бодова

12. Историја –
Милан Ђуришић IV1,
77 бодова

13. Географија - Данило
Кнежевић II3, 75 бодова        

У Свечаној сали Гимна-
зије, 24. децембра 2014.
године,  проглашени су
побједници на школском так-
мичењу, и награђено је њих
деведесет: 

- 3 ученика - школско ре -
ци товање

- 3 ученика - школско го -
вор ништво

- 15 ученика – кошарка -
му шкарци

- 15 ученика – кошарка -
дјевојке

- 54 ученика - страни јези-
ци, математика, физика,
хемија, биологија, геогра-
фија и историја.

Државно такмичење у
знању одржано је 1. марта
2015. године. Из Гимназије је
учествовало једанаест так-
мичара - два из хемије, два
из биологије, два из енглес-

ког језика, један из фран-
цуског језика, један из мате-
матике, један из физике и
два из историје. Истог дана,
у Беранама, одржано је
Државно првенство у деба-
ти за школску 2014/2015.
годину. Учешће на овом так-
мичењу узела је и трочла-
на екипа дебатног клуба
наше школе, у саставу:
Милић Дујовић из II3, Лејла

Булут из III4 и Ђорђије Зуко-
вић из IV1, у пратњи профе-
сорице Маиде Зилић Делић.
Екипа наше школе такмиче-
ње је завршила у четврт
финалу.

На Државном такмичењу
наша школа је постигла
сљедећи успјех:

хемија
Прво мјесто - Милан Бељ-

каш, менторка Росанда Тер-
зић

Треће мјесто - Андријана
Боровић, менторка Росанда
Терзић

биологија
Трећи на ранг листи -

Бранко Попадић, менторка
Весна Кастратовић 

Шесто мјесто на ранг
листи - Ирма Јунуз, ментор-
ка Весна Кастратовић

физика
Седмо мјесто на ранг

листи - Милош Јеловац,

ментор Љубисав Боричић
математика
Четврто мјесто - Биљана

Кнежевић, менторка Мили -
јана Вучинић Драгашевић

историја
Треће мјесто - Невена

Радошевић, менторка  Љи -
љана Бајчетић

Осми на ранг листи - Ми -
лан Ђуришић, менторка
Љиљана Бајчетић

француски језик
Друго мјесто - Јелена

Миличић, менторка Адела
Дркић

Побједници су награђени
књигом и дипломом а мен-
тори признањем и књигом.
Треба додати да се ученица
Андријана Боровић такми-
чила у категорији четвртих
разреда, и тиме су њени
резултати још значајнији.

На Олимпијади знања,
одржаној у мају 2015. годи-
не, боје наше школе су бра-
нила два ученика из мате-
матике, два из физике, десет
из хемије и девет из биоло-
гије. Резултати су сљедећи:

1. Милијана Зиндовић -
први разред, хемија, мен-
торка Мунира Дешевић, 70
бодова - трећа награда

2. Тијана Крезовић - други
разред, хемија, менторка
Елвира Храстовина, 87

бодова - друга награда
3. Андријана Боровић -

трећи разред, хемија, мен-
торка Росанда Терзић, 91
бод - прва награда

4. Милан Бељкаш - четвр-
ти разред, хемија, менторка
Росанда Терзић, 66 бодова
- трећа награда

5. Ирма Јунуз - четврти
разред, биологија, менторка
Весна Кастратовић, 90 бодо-

ва - друга награда
6. Сара Кнежевић

- трећи разред, хе -
мија, менторка Муни-
ра Дешевић, 65 бодо-
ва, трећа награда 

Свечано уручива-
ње награда и дипло-
ма побједницима и
менторима одржано
је 13. маја 2015. годи-
не у библиотеци Гим-
назије. 

Наравно, ово је
само фактографски,
таксативан извјештај
и у њему, као и у сва-
кој статистици, можда
није уочљиво оно
што Гимназија „Тана-
сије Пејатовић“ баш-
тини од свог оснива-
ња: насушну потребу

за знањем, став да знање
није само оруђе за пењање
на друштвеној љествици,
већ и циљ сам по себи, циљ
који нам можда неће увијек
донијети материјална добра
и ловорике, али ће нас опле-
менити и духовно надгра-
дити. Узвишена мисија
образовања и није у
серијској производњи висо-
кообразованих кадрова, већ
у пажљивом од га јању
друштвено освијешћених
интелектуалаца. Стога
можемо бити поносни у оба
смјера: кажу да бројке не
лажу - прегршт је првих, дру-
гих, трећих мјеста, но изнад
сваке статистике јесте и
биће жеља наших ученика
да се часно такмиче и часно
побјеђују. Све честитке
побједницима и менторима. 

Уредништво
„Гласа Гимназије“ 

PISA истраживања или
PISA тестирања (Programme
for International  Student
Assessment) су међународна
истраживања, процјена зна -
ња и вјештина петнаестого-
дишњих ученика под покро-
витељством OECD-a
(Ор га низација за европску
сарадњу и развој).  Основа-
на су с циљем оцјењивања
нивоа образовања међу мла-
дима у главним индус-
тријским земљама. Спрово-
де се сваке три године.

Осмислиле су га заједнич-
ки земље чланице OECD-a,
а спроводи га међународни
конзорцијум институција, који
предводи Аустралијско ви је -
ће за истраживања у образ-
овању (ACER).

Основни циљеви PISA ист-
раживања усмјерени су на
политику образовања. Ино-
вативни концепт „писменос-
ти" и важност цјеложивотног
учења, редовно праћење
кроз трогодишње временске
циклусе, што земљама омо-
гућава праћење напретка у
постизању кључних образ-
овних циљева. 

PISA својим чланицама
пружа подршку у припреми
ученика и организовању тес-

тирања.
Пројекат PISA започет је

2000. и развијен је у сарад-
њи са земљама учесница-
ма. Спроводи се у школама
за дјецу у доби до 15 година.

Сваки ученик ради тест,
који је ове године рађен само
на рачунару у трајању од два
сата. Дио теста развијен је с
вишеструким избором пита-
ња, док је други - с отворе-
ним питањима која зах-
тијевају самосталан одговор.

У нашој школи је од 21. до
24. 04. 2015. године одржано
PISA тестирање. Тестирана
су укупно 124 ученика.

Ученици су тестове ради-
ли на рачунару а питања су
била из језичке писмености,
физике, математике, хемије
и биологије.

Ученици су такође испу-
нили и упитник о својим
навикама, начину учења, о
њиховој мотивацији и  поро-
дици.

Координатор за PISA тес-
тирање био је тадашњи
помоћник директора  мр
Хајрудин Кујунџић а тест
администратор професори-
ца Мирка Попадић.

Мирка Попадић,
професорица

У Испитном центру у Подгорици је 12. марта 2015. годи-
не одржан семинар на тему PISA тестирање. Семинару је
присуствовала професорица Мирјана Мишовић.

PISA је програм за међународно тестирање ученика у
коме учествује више од 70 земаља. Предвиђено је за пет-
наестогодишњаке, тј. ученике деветог разреда основне
школе и првог  разреда средње школе. Тестирање се обав-
ља електронски, у трајању око 3 сата. Процјењује се при-
премљеност ученика за живот и мјере постигнућа из раз-
них области, међу њима и из математике.

Циљ PISA тестирања је идентификација области које
треба побољшати,  омогућавање међународног упоређи-
вања постигнућа ученика и услова учења у различитим зем-
љама, провјера примјене стечених знања и вјештина које
су стекли у школи у ситуацијама из свакодневног живота.

Осим информативног и едукативног дијела, семинар је
обухватао и тест провјеру за професоре, анализу рјеше-
ња и најчешћих грешака ученика, као и савјете за побољ-
шање резултата.

Примјери задатака:
1. Задатак: Пењање на планину Фуџи
Планина Фуџи је познати неактивни вулкан у Јапану.
Питање 1: Планина Фуџи је доступна посјетиоцима од

1. јула до 27. августа сваке године. Око 200 000 људи
попне се на планину у том периоду. Колико се приближно
људи, у просјеку, сваког дана попне на Фуџи?

A) 340   Б) 710   Ц) 3400   Д) 7100   Е) 7400
(реш: Ц )
Питање 2: Пјешачка стаза, која води до врха планине,

дуга је 9км. Да би отишли и вратили се, пјешаци треба да
пређу 18км до 8 часова увече. Тоши процјењује да он
може да се попне на планину просјечном брзином од 1,5км
на час, а да се спусти двоструко већом брзином. Ове брзи-
не омогућавају му да прави паузе за оброке и одморе.
Користећи Тошијеве процјене брзине одреди који је најкас-
нији тренутак када он треба да започне да би се вратио до
8 часова увече. 

2. Задатак: Бродови на једро
(реш: 11 часова ујутру)
Питање 1: Једна од предности употребе змајоликог

једра је у томе што они лете на висини од 150м. На тој виси-
ни брзина вјетра је за око 25% већа од оне на палуби
брода. Којом приближном брзином вјетар дува у змајоли-
ко једро ако је брзина вјетра од 24км/х измјерена на палу-
би брода?

A) 6 км/х   Б) 18 км/х   Ц) 25 км/х   Д) 30 км/х   Е)  49 км/х
(реш: Д )
Питање 2: Колико приближно треба да буде дужина

ужета змајоликог једра да би се могао вући брод под углом
од 45° на висини од 150м?

A) 173м   Б) 212м   Ц) 285м   Д)  300м
(реш: Б )

Мирјана Мишовић Деспотовић, професорица 

PISA - програм за међународно тестирање ученика 

ОБУКА ПРОФЕСОРА
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Ученици наше Гимназије
аплицирали су за учешће на
пргорамима ИС Петница
2015. Морам признати да
сам тада први пут чула за
Петницу и аплицирање за
петничке програме је несум-
њиво једна од најбољих
одлука у мом животу. Rotary
клуб је финансирао трош-
кове пута и боравка, због
чега смо им неизмјерно зах-
вални. На наше изненађе-
ње, а вјероватно и њихово
скоро сви који су се пријави-
ли за програме 2015. су при-
мљени. Постати полазник
станице није лако. Пријаве
ученика разматра стручни
тим станице. Привилегију да
их позову на зимске програ-
ме имало је седам ученика
наше школе: Ксенија Чоло-
вић, Сара Кнежевић и Ан -
дри јана Боровић (хемија);
Александра Брашанац и
Бранко Попадић (биологија);
Тијана Крезовић и Милан
Бељкаш (експериментална
биологија и хемија). 

Истраживачка станица
Петница основана је 1982.
године на иницијативу групе
младих истраживача, нас-
тавника и студената незадо-
вољних постојећом праксом
у образовању и фор мирању
младих научних кадрова.
Данас се сврстава у свјетски
врх институција тог типа.
UNESCO је подржао рад ИС

Петница због очигледног
доприноса развоју науке и
образовања. Тиме нам је
била већа част учест-
вовати у програмима
организованим под
ње ним покровитељ-
ством.

Сви дијелимо пре-
лијепе утиске и неза-
боравно искуство.
Отишли смо да ту
шансу максимално
искористимо. Учење
кроз истраживање,
самосталност и ист-
рајност у раду, фор-
мирање критичког
односа према себи и
другима само су неке
од ствари које нас је
Петница научила.
Зимски семинар, на
којем смо сви били,
је превасходно тео-
ријског типа. Преко
дана слушали смо
предавања еминен-
тних професора са
београдског универ-
зитета, и других уни-
верзитета са којима станица
сарађује. Предавања трају
око четири сата, а касни
вечерњи сати били су резер-
висани за израду задатака
са младим студентима-
сарадницима. Из ра ђивали
смо и семинарске радове
које смо бранили пред коор-
динаторима. Најбољи дио

програма за нас је било и
упознавање са вршњацима
сличних или истих интере-

совања, дружење у пауза-
ма колико год кратке биле, и
вријеме  проведено у радној
атмосфери. Посебно су нас
надахњивали млади, ус пје -
шни и ентузијастични  људи-
студенти-сарадници и пред-
авачи. 

Фокус прољећног семи-
нара био је експериментал-

ни рад. Тада смо много
научили и упознали се са
„правом хемијом”, која је

веома занимљива и
изазовна. Станица је
опремљена у рангу
факултетских лабо-
раторија, па чак и
боље. 

Јесењи семинар се
управо завршио и
сврха тог семинара
била је припрема
сопствених пројека-
та, које би требало
реализовати на љето.  

Рад у Петници није
једноставан и
захтјева пуно труда,
стрпљења и љубави
према науци. Након
завршених програма
не добијају се никак-
ве дипломе, довољна
сатисфакција јесте
стечено знање. У то
смо се увјерили и
топло препоручујемо
свим заинтересова-
ним да се пријаве за
петничке програме. 

Напредак нашег друштва
био би изгледнији да је више
оваквих институција које
младима пружају праве
узоре и подстичу их да се
баве науком, умјетношћу,
спортом што су круцијалне
ствари за стварање квали-
тетније  и здравије заједнице. 

Андријана Боровић, IV4

У сриједу 11. новембра
2015. год. ученици четвртог
разреда, који похађају одаб-
рана поглавља физике, био-
хемију и молекуларну био-

логију као изборне предмете,
посјетили су Центар за еко-
токсиколошка испитивања,
као и лабораторије за физи-
ку на Природно-математич-
ком факултету у Подгорици.
Директор, професори Љуби-
сав Боричић, Росанда Тер-
зић, Тања Драгашевић и
Биљана Марјановић ишли
су на семинар заједно са 20
ученика.  Захваљујући про-
фесору Љубисаву Боричи-
ћу као и његовим колегама
из Подгорице указала нам

се сјајна прилика да сазнамо
како се испитује квалитет
хране, земљишта, ваздуха,
воде, односно свих сегме-
ната животне околине што

је нас као грађане Пљева-
ља посебно занимало. Чети-
ри врсна стручњака, од којих
су двојица из Пљеваља,
упознали су нас са радом
ceti -ја и демонстрирали како
врше испитивања, што је
било посебно интересантно
и показало нам директну
примјенљивост наука које
нас занимају.  Ceti непре-
стано улаже у лаборато-
ријску опрему у неколико
последњих година, што их
чини конкурентним и лиде-

рима у својој области. Врше
токсиколошке анализе раз-
личитих материјала, тести-
рања јонизујућих зрачења,
радиоактивности… Због

добре и професионалне
анализе резултата добит-
ници су 20 сертификата
и овлашћења од стране
угледних институција у
земљи и иностранству.
Упознали су нас са прин-
ципом рада гасног хро-
матографа  у комбинацији
са масеним хроматогра-
фом, као и уређаја за
течну и масену хроматог-
рафију. Све су то технике
у хемији уз помоћ којих је
могуће раздвајање и
детекција различитих
једињења, за која су спе-
цијализовани. 

Након посјете ceti -ју
отишли смо до Природно-
математичког факултета,
гдје нас је дочекала проф.
др Невенка Антовић са којом
смо разговарали о студијама
физике у нашој земљи.
Имали смо привилегију да
видимо нуклеарни реактор
са 4 приказом , једини тог
типа у окружењу. Затим смо
одрадили неколико експе-
римената, које нијесмо
успјели да одрадимо у
школи. 

Видно  су били задовољ-

ни директор, професори и
ученици због много нових
ствари које смо научили.
Посјета ceti.-ју и ПМФ-у отво-
рила је нова размишљања
или учврстила већ постојећа
у избору будуће професије.
Надамо се да ће оваквих
семинара бити што више. 

Андријана Боровић, IV4

У просторијама Завода за школство
Црне Горе у Подгорици од 24. до 26.авгус-
та 2015. године одржан је семинар на тему
,,Предузетничко учење - међупредметна
тема у гимназијском образовању''. Поред
трочлане екипе из наше школе (Јелена
Бајић, Биљана Марјановић и Драгана
Јашовић) семинару су присуствовали и
професори из гимназија из Бара, Улци-
ња, Цетиња, као и средњих школа из Жаб-
љака и Плужина.

У току уводног предавања учесници
семинара упознати су са појмом пред-
узетништва као и значајем и могућности-
ма примјене принципа предузетничког
учења кроз предметне програме у општој
гимназији. Наиме, предузетничко учење
има за циљ развијање вјештина као што су
смишљање идеја, доношење одлука и
рјешавање проблема. Такве вјештине могу

се развити радом у тиму, преузимањем
одговорности за неке школске активности
а у склопу њих ученици својим идејама и
плановима доприносе побољшањима и
промјенама у животу школе и учествују у
активностима кроз које могу продубљи-
вати своја интересовања. Професори су
путем размјене идеја са колегама из дру-
гих школа долазили до начина како пред-
узетничке идеје спровести кроз поједине
предметне програме, тј. утврђивале су се
области - предметне теме најпогодније за
њихову примјену. На крају, путем израде
сценарија часа утврдили смо како се пред-
узетничке идеје могу спровести  у дјело.

Садржаји предузетничког учења допри-
носе интегративном приступу општем
образовању и у већој мјери повезују садр-
жаје појединих предмета.

Драгана Јашовић, професорица

ТАЛЕНТИ 2015.
У Умјетничкој галерији „Витомир Србљановић“ одржана

је 22. октобра у 19 часова манифестација „Таленти 2015“,
у оквиру које су изложени радови ученика основних и
средњих школа и Школе цртања. Нашу школу су пред-
стављали: Анђела Жугић, Александра Аранитовић, Ксенија
Кнежевић, Татјана Гачевић, Милица Кнежевић, Зорана
Голочевац и Доста Палибрк.

Изложба је била такмичарског типа и уручене су пригодне
награде. Специјална награда жирија за најбољи рад је
припала Александри Аранитовић, за најбољи цртеж Мили-
ци Кнежевић и за најбољу слику Анђели Жугић.

Жаклина Љубић, професорица

Учешће на пргорамима ИС Петница 2015.

НАШИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ
- ИСТРАЖИВАЧИ

Посјета ceti-ју и ПМФ-у отворила је нова размишљања  

ЦЕНТАР ЗА ЕКОТОКСИКОЛОШКА
ИСПИТИВАЊА И  ПМФ У ПОДГОРИЦИ

Међупредметна тема у гимназијском образовању

ПРЕДУЗЕТНИЧКО УЧЕЊЕ

Наша школа је дио пројек-
та Регионалне подршке
инклузивном образовању
чији је циљ  едукација уче-
ника о важности  прихвата-
ња свих људи без  обзира на
њихову религију, пол, расу,
потешкоће, интересовања.

Поводом Дана дјетета, 20.
новембра, расписан је кон-
курс  на тему Моја школа-
инклузивна школа. Ученици
су конкурисали у области-
ма: литерарни рад, слика,
цртеж или илустрација и
фотографија. Награде: за 1.
мјесто таблет, а за друго

фото-апарат. На конкурс је
пристигло највише лите-
рарних радова (21), а награ-
де су освојили : 

Литерарни рад: 1. мјесто -
Зорана Аћимовић III4, 2.
мјесто - Данило Вујадино-
вић III3.

Слика, цртеж или илуст-
рација: 1. мјесто - Данило
Остојић  IV2, 2. мјесто - Алек-
сандра Аранитовић III4.

Фотографија: 1. мјесто -
Катарина Потпара III3, 2. мјес-
то - Никола Лончаревић III3.
Зорана Аћимовић и Але -
ксандра Аранитовић, IV4

Моја школа - инклузивна школа

КОНКУРС ПОВОДОМ
ДАНА ДЈЕТЕТА
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Еколошке активности ученика и
професора Гимназије су изузетно
значајне у својој искрености и доб-
рој намјери да подрже идеју о одр-
живом развоју.

Човјек је од самог почетка свог
постојања био свјестан значаја и
улоге средине која га окружује и
основних услова које му она пружа
за живот. Као и друга жива бића на
Земљи, он је тјесно везан за цјело-
купну живу и неживу природу која
чини саставни дио његовог живо-
та. Свјесно или несвјесно човјек
утиче на природу у већој мјери од
других врста, што узрокује
промјене које имају краткорочне и
дугорочне посљедице по њега и
по цијели еколошки систем. Нажа-
лост, негативних посљедица има
много више од позитивних. Грађа-
ни нашег града најбоље свједоче
о промјенама и посљедицама так-
вог дјеловања: загађеност ријека
утиче на све мање постојање питке
воде, загађеност ваздуха узрокује
повећање инциденце и превален-
це појединих болести... Оно што
више забрињава од загађености,
јесте преовладавајућа равнодуш-
ност наших суграђана. Подизање
свијести становништва о еколош-
ким проблемима никад није било
важније! Због тога смо одлучили
да, као активисти који су свјесни
еколошке ситуације у окружењу,
говоримо о тим проблемима и
могућим рјешењима кроз држање
јавних часова, предавања, конце-
рата, перформанса,  акцијама чиш-
ћења околине, корита локалних
ријека, затим кроз обиљежавање
Свјетских дана везаних за одржи-
ви развој и у складу са њиховим
темама, прилагођавамо наше теме
активности.

Након учешћа наше делегације
на UNESCO  6. ASP нет конфе-
ренцији у Ханти-Мансијску 2013.
г. (гдје су као  представници Црне
Горе, наш ученик Божо Кнежевић
и професорица Јадранка Јестро-
вић, свако у својој категорији
освојили прве награде) еколошке
активности наших ученика и про-
фесора су добиле на интензитету
и квалитету. 

Ученици 4. разреда: Маријана
Џаковић, Марија Драгаш, Марија
Ћосовић, Ивана Бајчетић, Никола
Табаш, Катарина Боровић, Хилма
Ајановић, Нада Бунијевац, Милен-
ко Кнежевић и Филип Поповић пре-
зентовали су на локалној телевизији
пројекте „Рециклажа папира” и „Да
ли је Еко-дом на сјеверу могућ?”

Борба за одрживи развој нас је
подстакла да другу годину за
редом  обиљежавамо Свјетски дан
вода ( 22. март ) у оквиру Сверус-
ке акције «Голубя лента», као и
под UNESCO слоганом: „Вода и
одрживи развој”, наш главни зада-
так да чувамо и штедимо воду за
пиће!  И ове и прошле године уче-
ници су организовали самостал-
ни концерт популарне музике и
извели перформанс на главном
градском тргу с циљем: 1.  скре-
тање пажње становништва на

научна истраживања о постојању
опасности губитка воде уколико
се не предузму мјере штедње и
заштите воде за пиће. 2. повећање
свијести људи о значају воде, с
обзиром на то да ће убрзо свега
једна трећина становништва пла-

нете Земље имати воду за пиће у
својој близини. 

Истог дана ученици су очистили
и школско двориште. Искористили
су тренутак и солидарно подржа-
ли Дневни центар за дјецу и омла-
дину са сметњама и тешкоћама у
развоју из Пљеваља, поводом
дана посвећеног особама са Дау-
новим синдромом,  у акцији „Шаре-
не или различите чарапе”. Учес-
нице нашег перформанса обукле
су управо те шарене или разли-
чите чарапе. 

Позив за учешће у Сверуској
акцији «Голубая лента» поводом
Свјетског дана вода, од Методич-
ког одјељења еколошко-биолошког
центра из Омска (Сибир), ове годи-
не подразумијевао је и учешће на
конкурсу у више номинација: лите-
рарни израз, мултимедијалне пре-
зентације, фотографија. Младост
као непресушни извор надахнућа
и постојања изразила је потребу за
афирмацијом. Вјести из Русије
биле су сјајне! Осам учесника,
осам лауреата. Наша младост
опет је донијела ловоре у здање

наше Гимназије. Надахнути, испу-
њени, потврђени у својим намјера-
ма и резултатима, добитници:
Доста Палибрк, Сања Попадић,
Божица Грујичић (литерарни
израз), Ирма Јунуз, Никола Лон-
чаревић, Огњен Шубарић (мулти-

медијалне презентације), Вахид
кавазовић и Бранко Попадић
(фотографија) заслужили су јавну
додјелу Диплома из Сибира. Све-
чаност смо уприличили 22. априла
2015. на Дан планете Земље када
су награђени ученици и презенто-
вали своје радове у веома озбиљ-
ној, популарно-научној атмосфе-
ри. Но, подршке за младе људе
никад доста! Нашим ученицама-
учесницама флешмоба такође су
стигле 32 дипломе из Омска. Дип-
ломе су добили и ментори- про-
фесори: Весна кастратовић, Тања
Драгашевић, Биљана Марјановић
(биолози- еколози), Роса Терзић,
Мунира Дешевић хемичари- еко-
лози) и Јадранка Јестровић (про-
фесор руског језика, преводилац и
по опредјељењу еколог). Дипло-
му је добио и директор школе, Дра-
ган Зуковић, за безрезервну под-
ршку и допринос. Био је то
истински подстицај да млади нас-
таве да развијају осјећања везана
за одрживи развој. 

Дан планете Земље нашим уче-
ницима донио је још награда!  На
конкурс Млади еко-репортери у
Црној Гори у 16 категорија: фото-
графија, фото прича, чланак и
видео рад у три тематске цјели-
не: млади еко-репортери, биоди-
верзитет и предјели и креативна
рециклажа. Ученици су послали
20 радова. У великој конкуренциј
освојили су пет награда: за фото-
графију: Зорана Голочевац (мен-
тор Тања Драгашевић) - прво мјес-
то, Милица Кнежевић (ментор
Весна Кастратовић)- друго мјесто;
за еко-чланак: Тијана Голубовић
(ментор Тања Драгашевић) - треће
мјесто. Плакете су добиле Тијана
Голубовић, Снежана Живковић за
фотографију и Медина Делић за
фото-причу. Чак је и школа доби-
ла признање за учешће више од 20
ученичких радова на конкурсу. На
свечаности у Подгорици  награде
је уручила Ивана Војиновић, дирек-
торка Директората за животну сре-
дину  и климатске промјене у
Министарству туризма и одрживог
развоја. Међутим, након 22. апри-
ла шира публика је имала могућ-
ност да гласа и бира  по свом миш-
љењу најбољи рад на сајту
Младих еко-репортера. Прогла-
шење је објављено 5. јуна на
Свјетски дан заштите животне сре-
дине: ученица гимназије „Танасије
Пејатовић” Тијана Голубовић је по
мишљењу публике, својим радом
у категорији „Предјели и биоди-
верзитет”освојила прво мјесто.

У жељи да постојано утичемо
на освјешћеност становништва 19.
маја одржан је екстерни јавни час
екологије поводом 15. маја –
Свјетског дана климе и 22. маја –

Свјетског дана за заштиту биоди-
верзитета. Говорећи веома над-
ахнуто и увјерљиво о актуелним
темама везаним за поменуте дату-
ме, уз помоћ професорице Тање
Драгашевић, час су реализовали
ученици III-4: Нермина Шљука,
Тијана Коруга, Андријана Боровић,
Јелена Пуповић, Анђела Милин-
ковић, Амра Бајровић, Лејла Булут
и Аријана Пјевовић.                                 

Истог дана одржан је и јавни час
на тему „Рециклажа“. Ученици дру-
гог разреда: Кристина Милић,
Хелена Дробњак, Адис Харбић,
Јована Цмиљанић, Јелена Томчић
и Сања Попадић су уз помоћ про-
фесорице Биљане Марјановић
жељели да информишу ширу јав-
ност о значају правилног одлагања
отпада, као и значају рециклазе
за животну средину. На овом часу
представљен је пројекат селек-
тивног одлагања отпада у нашој
школи. Ученици и запослени у на -
редном периоду одлагаће отпад у
предвиђене контејнере за стакло,
папир и пластику. 

Тема екстерног јавног часа одр-
жаног 3. јуна била је „Пречишћа-
вање вода у Пљевљима“. Профе-
сорица Биљана Марјановић је овог
пута помогла ученицима првих
разреда: Аници Гачевић, Огњену
Шубарићу, Алми Шуловић, Тари
Кнежевић, Блажу Сокићу, Тамари
Павловић и Душици Лаковић да
обаве истраживања и да прикажу
јавности на који начин се пречиш-
ћава вода у ППВ „Плијеш“, однос-
но како се град снабдијева водом.
Главна порука становништву
нашег града је била: Вода из пље-
ваљског водовода је хигијенски
исправна, ми пијемо чисту воду!
Ипак, у периоду јесен - зима, због
падавина долази до повећане мут-
ноће воде, јер се пљеваљски водо-
вод снабдијева водом са три изво-
ра. Вода постаје неупотребљива за
пиће када се повећа концентра-
ција мутноће у једном извору што
је довољно да се пренесе на пре-
остала два. Пљеваљски водовод је
један од најсложенијих система у
Црној Гори.

Истраживања, радови, акције,
активности, ангажованост, посве-
ћеност, досљедност и награде уче-
ника и професора гимназије „Тана-
сије Пејатовић” у Пљевљима
наставиће се…

Сазнање да је оно што урадите
у вези са одрживим развојем, како
каже Чехов:  „у нашој моћи, и уко-
лико кроз хиљаду година човјек
буде срећан, а да смо због тога и
ми помало криви“, истиха нас
освјешћује и бескрајно испуњава. 
Приредиле:  Тања Драгашевић

и  Јадранка Јестровић,
професорице

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ и ГИМНАЗИЈА „Танасије Пејатовић” у Пљевљима

ИСТИХА ДО ОСВЈЕШЋЕЊА

Наша  планета - то је мајка испуњена плавом
бојом. Земља се зове плавом планетом,  зато што
велики дио њене површине заузима вода.

Живот на Земљи  је настао захваљујући води.
Одакле се вода појавила на самом почетку? Пре-
тпоставља се да је Земља некада била ватрена
лопта,а простор око ње се све више испуњавао
гасовима. Потом се атмосфера постепено хлади-
ла. Када је температура у ваздушном омотацу
опала, вода која је садржана у облацима претво-
рила се у воду и почеле су прве кише.Управо су оне
испуниле сва мора и ријеке, који су заједно фор-
мирали  океан.

Вода је темељ живота. Познато је да она игра
огромну улогу у природи, зато што утиче практич-
но на све процесе који се дешавају на нашој пла-
нети. Вода је присутна у читавој атмосфери и у
свим живим бићима. У природи вода постоји у сва
три агрегатна стања: течном,чврстом и гасовитом.
Она бескрајно циркулише: из океана доспијева у
атмосферу, одатле на земљу, послије у ријеке, и
опет се враћа у океане.

Вода је важан извор енергије. На великим ријека-
ма се граде хидроелектране као најчистији извор
електричне енергије. Огроман  извор воде су гле-
чери на Антарктику. Сланих вода је много више од

слатких. Посебно мјесто међу водама заузимају
подземне воде -загонетке природе.

Може ли се прецијенити  улога слатке воде у
савременом свијету? Ништа живо не може пос-
тојати без воде. Вода доприноси развоју флоре и
фауне, без којих би живот било тешко замислити.
Без воде човјек може преживјети само три дана.
Вода помаже организмима да претвори храну у
енергију, регулише температуру тијела, штити
животно важне органе итд.

Вода је извор живота који не може да се обнавља.
Најстрашније ће бити ако вода ишчезне; њу ничим
не можемо замијенити. Штета је што ми, људи
данашњице, не прихватамо као заједнички про-
блем и што се више не залажемо да фабрички
отпад не завршава у ријекама. Ми нисмо навикли
да штедимо воду, можемо отворити славину и сипа-
ти више него што нам је потребно, а негдје у Афри-
ци људи умиру због недостатка воде.

Кажу да вода може учинити чврсто меким, а меко
чврстим. Са водом се може причати, тражити од ње
помоћ... И ако јој се обратите чиста срца, она сваку
болест може да излијечи.

Воду треба чувати, јер је она извор живота! Нека
наша планетза увијек остане плава!

Сања Попадић, III5

фото: Бранко Попадић – награда на конкурсу „Голубая лента“ 

Фото: Биљана Марјановић - са флешмоба. Фотографија је
објављен на сајту ASP-net in Action platform

Гимназија „Танасије Пејатовић” као чланица UNESCO
ASP мреже има за циљ промовисање универзалних UNESCO
вриједности и једна је од промотера образовања за одр-
живи развој и глобалног грађанства.

Награда на конкурсу «Голубая лента»
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У Новом Саду 4. октобра ове године
одиграло се дуго најављивано „Велико
коло за Гиниса“, када је пристигло
преко 12.000
фолклораша из
11 земаља. Ко -
ло је било ду -
гачко 6 киломе-
тара. Играло се
„Велико бачко
коло“, „Катанка“
и на крају „Ужи -
чко коло“.
Сплет игара из
Србије у најве-
ћем колу на
све ту играли су
чланови 258 културно-уметничких
друштава међу којима је било друшт-
во из нашег града КУД „ПЉЕВЉА“.
Имали смо велику подршку од Ново-
сађана.    

Манифестација „Велико коло за
Гиниса“ је имала и хуманитарни карак-
тер, јер су учесници дали подршку
борби против дијабетеса. Непрестано
иза нас су летели дронови који су сни-
мали саму манифестацију. Материјал
је послат комисији у Лондону која ће за
отприлике годину дана објавити да ли

је оборен рекорд или не. Досадашњи
рекорд  у Гинисовој књизи држи коло од
250 учесника. Коло се простирало дуж

неколико већих
булевара у Но -
вом Саду. Како
би се задовољи-
ли критеријуми
Гинисове коми-
сије сваки играч
је имао на себи
бар код а на 27
места су били
постављени чи -
та чи кодова.

То је за нас би -
ло још једно не -

за боравно искуство, али и добар про-
вод. У Новом Саду смо били два дана.
Понели смо много лепих успомена, али
највише смо поносни јер смо били део
тако велике и значајне манифестације.
Поред нашег КУД-а из Црне Горе је
учествовало и друштво из Берана.Стек-
ли смо многа познанства и лепо се дру -
жили .Међу учесницима ове манифес-
тације је било ученика и из наше школе
због чега треба да будемо поносни.

Лука Јестровић, IV3, и
Славко Пашић, III4

Свечаном сједницом Нас-
тавничког вијећа 18. новем-
бра 2014. године, у Пљев-
љима је обиљежен  дан
Гимназије „Танасије Пејато-
вић“. У присуству угледних
гостију из свијета политике,
образовања и културе Ди -
ректор је са поносом навео
резултате Гимназије изме-
ђу два рођендана. Ове годи-
не уписано је 535 ученика,
29 мање у односу на про-
шлу школску годину. Похва-
љено је преко 76 одсто уче-
ника а награђено 217 –
награђени су ученици који
су на школском такмичењу
освојили неко од прва три
мјеста (63). Награђени су
ученици са спортских школ-
ских такмичења (90), и уче-
ник који је освојио треће
мјесто на државном такми-
чењу из француског језика,
седам ученика са Олим-
пијаде знања (хемија и био-
логија) за једно од три мјес-
та, једна ученица за прво
мјесто као еко-репортер,
шест ученика који су
освојили трећа мјеста на
Државном такмичењу у пру-
жању прве помоћи, 32 уче-
ника добитника дипломе
Луча, три ученика за прве
три награде у говорништву и
14 ученика за похађање нас-
таве без изостанака у пре-
тходној школској години. На
екстерној евалуацији прије
четири године Гимназија је
добила оцјену „веома ус -
пјешно“. Сваку годину коју
Гимназија слави јесте јуби-
ларна, тако опомињемо
генерације које стасавају.

„Нема данас ни једне
цивилизоване земље гдје не
можете срести бивше ђаке

пљеваљске Гимназије, било
као интелектуалце, успјеш-
не пословне људе, вриједне
и поштене грађане“, рекао је
директор Гимназије Драган
Зуковић, истичући да „сву -
гдје слиједимо свијетлу тра-

дицију наше Гимназије“.
Овом приликом, уз при-

годне поклоне у пензију су
испраћени професори Ра -
дош Зуковић и Мићун Сврко-
та.

На географској карти Цр -
не Горе пљеваљска гимна-
зија јесте њена сјеверна
тачка, али је једна од цен-
тралних тачака на црногор-
ској културној мапи. Гимна-
зија је била и остала
по кретач модернизације и
европеизације – казала је
професорица Љиљана Бај -
четић, предсједница Школ-
ског одбора, која је уз помоћ
ученика поставила изложбу
фотографија жена и дјеце у
Првом свјетском рату.

Професорица Жаклина
Мрдовић Љубић је и овог
пу та украсила школски хол
изложбом слика и фотогра-
фија које су израдили наши
ученици. 

Удружење Пљевљака из
Београда, поклонило је зна-

чајан број  књига библиоте-
ци Гимназије и организова-
ло изложбу посвећену Ми -
лутину Миланковићу, првом
Србину доктору технолош-
ких наука далеке 1904. годи-
не. 

Програм прославе Дана
школе су осмислиле и реа-
лизовале професорице Јад-
ранка Јестровић и Емира
Хамзић. У програму су уче -
ствовали ученици – музича-
ри: Ана Марковић, Тијана
Јечменица, Лејла Булут, Јас-
мин Појатић, Лука Цвијетић
и Душан Марковић; плесачи
Рада Живковић, Анђела
Жугић, Никола Лончаревић,
Лука Јестровић, Џемила
Алибашић, Изабела Кордић,
Бојана Ћурчић, Славко
Пашић и Гојко Гогић. Води-
тељи програма били су
Амина Брахић, Сара Кне-
жевић, Милош Јеловац и
Павле Радошевић. Рализа-
цији програма су допри-
нијели и Тијана Ћаћић( креи-
рала дрво свијетлости),
Вахид Кавазовић, Невена
Радошевић, Душко Јаков-
љевић (компјутерска под-
ршка)  и Славиша Терзић
(реквизитерска подршка).       

Павле Радошевић, IV2

Дефинисање културе је -
дно је од најтежих теоријских
питања. Сматра се да ријеч
култура потиче од римског
филозофа Цицерона. Он је,
на првом мјесту, имао у виду
културу људске душе, па ју је
зато назвао cultura animi.
Тешкоћу у дефинисању овог
појма чи не оскудне теорије,
али и недостатак егзактних и
поузданих сазнања о кул-
турном идентитету и скали
културних вриједности. Дио
„кривице“ за сазнајну збрку
сноси и сама култура која не
подразумијева само оно што
постоји, већ и оно што би
требало да постоји. Српски и
југословенски хелениста
Милош Ђурић сматрао је да
је „култура све, од стварнос-
ти до вечности“. 

Скоро сви покушаји њеног
јаснијег одређења имају
нешто заједничко - неод-
војивост културе и комуни-
кације. Оне се прожимају,
условљавају и успостављају
најприснију узајамност. Због
тога је једно од најприхват-
љивијих одређења културе
оно које је дефинише као
вишеструку комуникацију са
људима свих вијекова, кому-
никацију са вриједностима
из прошлости и садашњости.
Зато је особина сваке висо-
ке културе отвореност, свијет
у коме разлике не сметају
већ су извори надахнућа за
ново и другачије – „Свака
култура најбоље се открива
у очима друге“ / М. Бахтин/

Теоретичари и аналитича-
ри  сматрају да је Гутембер-
гова галаксија данас веома
уморна, скоро на самрти.
Превише песимистично.
Јесте да савремени свијет
запоставља понекад књигу,
али тешко ће пристати да
остане без ње. „Цивилиза-
цију књиге“ замијенила је
„цивилизација слике“. Про-
мијенио се читав стил људс-
ког комуницирања које се
заснива на техничком уму,
чијим се посредством успос-
тавља колективни доживљај
свијета и вриједности. Ства-
ралачка индивидуалност,
креативност, све што се тиче
духа тражи уточиште у ри -
јечима ушушканим у књига-
ма. У њима су најсигурни ји
сефови мудрости и љепоте.
Истине.

Чињеница да живимо у
времену у коме би нашу
„Коцку, коцку, коцкицу“
побиједио неки ријалити,
није најсрећнија. Али је
чињеница. Зато су у праву
сви они који бране књигу као
слободу, као претпоставку
свог интегритета. Одбрана
књиге је и захтјев да се оне
што више читају, и то оне
добре, најбоље. И читање је
магија, креативна вјежба,
начин да човјек стигне до
другог човјека, себе допуни и
усрећи.

Има много људи који не
читају, они живе у свијету
равнодушних. Тамо им, пов-
ремено, друштво праве они
који равнодушно читају.

Књизи и читању посвећен
је, одлуком ОУН, 23. април,

када се обиљежава Свјетски
дан књиге. Он је нашао своје
мјесто и у активностима уче-
ника наше Гимназије. Пово-
дом тог датума, ученици су
направили изложбу репре-
зентативних дјела свјетске
књижевности на којој је
почасно мјесто заузео Сер-
вантесов „Дон Кихот“. Дале-
ке 1926. године, књижари из
Барселоне установили су 23.
април за  Дан књиге, јер су
на тај дан 1616. године у
двјема државама које су
биле велики непријатељи,
преминула два бесмртна
књижевника, Шпанац Мигел
де Сервантес и Енглез Ви -
љем Шекспир.

Књижари су одлучили да
сваком купцу који на тај дан
купи књигу поклоне по једну
ружу. Оне су се налазиле и
на нашем штанду књига.

Гест Каталонаца инспири-
сао је УНЕСКО да 1995.
године донесе одлуку о про-
глашењу 23. априла за
Свјетски дан књиге и прево-
ђења.

Одабран је и најбољи
ликовни рад на тему Свјетс-
ког дана књиге. Његов аутор,
Душан Чоловић - IV2, у свом
ликовном рјешењу спојио је
књигу и сову, и тако на сим-
боличан начин упутио на
књигу као извор сваке муд-
рости.

Данас је књига на раскр-
сници. Нашла се у свијету
нових технологија и средс-
тава комуникације. У њему
тражи свој пут, а искуство и
стваралачка меморија су јој
добри водичи. Она ће, сва-
како, усавршити и своје
комуникативне могућности и
свој стваралачки утицај. 

У размјени духа, мисли и
идеја – књига остаје
незамјењива. Вјечна.

Љиљана Бајчетић,
професорица

Прилика да покажемо
колико знамо 

ТРЕЋА НИС
ОЛИМПИЈАДА

И ове године је организо-
вана трећа по реду НИС
Олим пијада из руског  језика.

Циљ манифестације је
промоција и популаризација
руског језика. Ова мани-
фестација је јединствена.
Наиме, право учешћа имају
сви ученици VII и VIII разре-
да основних, и ученици свих
разреда свих средњих
скола у Србији и региону.

Уценик има право да се
такмичи само у једној кате-
горији. На III НИС Олим-
пијаду пријавила су се два
ученика наше школе: Сања
Попадић, велики љубитељ
руског језика и редовни так-
мичар у његовом познава-
њу, Маријана Грбовић, уче-
ница IV разреда наше школе.

Сања и Маријана су пос-
тигле олимпијску норму -
више од 40 бодова и позва-
не су у финални круг одр-
жан у Београду 30. маја ове
године.

У финалу су била четири
круга такмичења.

Олимпијада из руског јези-
ка је јединствена прилика
да, прије свега, покажемо
колико знамо. Осим тога,
учешћем на овом такмичењу
стичемо нова знања која
нам користе у даљем шко-
ловању. На првој НИС Олим-
пијади освојила сам 2. мјес-
то у својој категорији, а као
награду сам, поред два пе -
хара и дипломе, добила
љетовање у Бечићима у тра -
јању од десет дана. То ме је
подстакло да поново будем
дио ове манифестације, да
видим пријатеље са прве и
друге Олимпијаде, али и да
упознам нове на овогодиш-
њој, трећој НИС Олимпи -
јади. Добра организација и
осмјех на лицима свих учес-
ника подстрек су за поновна
уче шћа на овој и другим
Олимпијадама. Ма ријана и
ја се радо сјећамо тренута-
ка проведених у Бе ограду и
позивамо на учешће све
заинтересоване ученике
наше школе.

Сања Попадић, III5
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ГОДИНЕ ЗНАЊА
И ПРОГРЕСА

Дан школе је прилика да се колеге испрате у пензију, а да најбољи ђаци пока-
жу колико знају. Професори и ђаци пљеваљске гимназије су носиоци идеја
прогреса и културе

Уз  дан књиге

У РАЗМЈЕНИ ДУХА
МИСЛИ И ИДЕЈА –

КЊИГА ОСТАЈЕ
НЕЗАМЈЕЊИВА

Наша школа  је позната  по
великом броју ваннаставних
активности, укључујући и разне
секције, па и секцију енглеског
језика. Школске 2014/2015. један
дио ученика се опредијелио за
драмску секцију из енглеског
језика.

Чланови секције су заједно са
професорицом Невеном Томић
радили напорно током цијеле
школске године, да би постигли
жељени циљ - што успјешније
изведену представу на енглес-
ком језику, састављену од више
сцена из филмова различитих
жанрова, и три нумере рок музи-
ке, уклопљене у контекст.

Група се састајала сваког
петка од октобра 2014. па све
до 16. маја 2015. године у прос-
торијама наше школе с циљем
да се изаберу филмови, сцене,
музика, подијеле улоге, напише
сценарио и на крају, након
темељног рада, све то склопи у
једну складну цјелину.

Представа „Како је пропао
rock’n’roll’’ доживјела је велики
успјех у нашој школи. Била је
сачињена од дијелова из најпоз-

натијих филмова и серија: Хари
Потер I и V, Господар прсте-
нова, Прохујало са вихором,
Лоши момци, Храбро срце,
Оркански висови, Велики Гетс-
би, Игра престола, Гладијатор,
и Грдана. Све ово је повезано у
цјелину наизмјеничним пушта-
њем трејлера филмова,  као и
легендарним пјесмама Smells
Like Teen Spirit и Another Brick
In The Wall.

За овакве подухвате су пот-
ребни таленат, храброст, одго-
ворност и воља, квалитети које
ови ученици дефинитивно имају.
На пробама никада није било
досадно и увијек смо могли да
рачунамо једни на друге. На
крају смо стекли незаборавна
искуства и нова пријатељства и
унаприједили знања из енглеског
језика и глуме.

Надамо се да ћемо и ове годи-
не успјети да припремимо
занимљиву представу, и тиме
испунимо очекивања, трудећи
се да постигнемо још већи
успјех.

Тара Кнежевић и
Душица Лаковић, II3

Манифестација у Новом Саду

ВЕЛИКО КОЛО ЗА ГИНИСА
Драмска секција из енглеског језика 

КАКО ЈЕ ПРОПАО
ROCK’N’ROLL
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Годинама уназад и стручна и
лаичка јавност, што на утемељен,
а често нажалост, и на недостојно
политикантски начин, разматра
питање језика на овим простори-
ма, његов назив, разлике или „раз-
лике“, притом заборављајући да
се сврсисходност мисли преточе-
не у ријеч не реф-
лектује само у
интелекту и емо-
цијама онога који
говори или пише,
већ своју финалну
вриједност и зна-
чење налази код
онога који слуша
или чита. Поста-
мент језика стога
није само у дефи-
нисању једног дру -
штва, народа, или
државе, већ пре-
васходно у свео-
бухватном усмје -
равању те
не ухватљиве чо -
вјекове мисли, у
неријетко сизи-
фовском прегнућу да се конкре-
тизује апстрактно, да се „изваја“
невидљиво, да се лингвистички
„фотографише“ метафизичко.  Ако
језику одузмемо ову првобитну
функцију и улогу, не само да ћемо
до апсурда банализовати кључни
угаони камен цивилизације у цјело-
купности, него ћемо оруђе уз
помоћ којег се наш ум и дух пре-
свлаче у слова, ријечи и реченице,
а код оних одабраних и у антоло-
гијска књижевна дјела, преобраз-
ити у оружје попут бумеранга,
оружје које ће за крајњу мету
имати хуманистичку одредницу и
водиљу сваког језика. Културу!

Прије неколико година била сам
у једној од уобичајених дилема
професора страног језика: како
ученицима аргументовати сву
истинитост одсјечне италијанске
сентенце „traduttori - traditori“ (пре-
водиоци - издајници), како им на
примјеру показати да колико год
неки превод био детаљан и ком-
плетан, никад уистину не може да
испоштује баш сваку нијансу
мисли изречене на језику са ког

се преводи. Одлучила сам се за,
по мом скромном мишљењу, једну
од најљепших пјесама великог
Шарла Бодлера,  „L’ Invitation au
voyage“ (Позив на путовање). Тре-
бало је наћи неки од препјева дате
пјесме. Наивно и помало технок-
ратски ограничено помислила сам

да ће један бити сасвим довољан.
Но, како то обично бива, тражећи
једно, често нађемо нешто сасвим
друго, често се током самог, па и
бодлеровског путовања, наша
одредишта промијене, па су се
тако и моји планови за наставни
час промијенили. Није ми више
био циљ да ученицима покажем
колико један превод или препјев
може бити удаљен од оригинала,
већ како се више превода или
препјева могу међусобно допуња-
вати, и тако испреплетани, хирур-
шки прецизно пресликавати идеје
са страног језика, у свој њиховој
пулсирајућој пуноћи и комплекс-
ности, како су једино заједно у
висини опуса једног од највећих
пјесника свих времена. Поједи-
начно пак, исцјепкани, дочараће
само фрагментарно све те „спли-
нове“, све те „везе и сагласја“, и
попут оне морнарске луле опећи
ће недореченошћу и рутиниза-
цијом поетику „дивовских крила
албатроса“. Лијепо би било то
илустровати на примјеру неколико
стихова у оригиналу и препјеви-
ма:

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde(...)
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Гле, ондје низ канале
Већ лађе позаспале,
Што скитнички им дух сад смета;
Да испунит’ ти смију
И жељу најситнију
Допловиле су с краја свијета(...)
Све ред је и љепота само
И сласт, и мир, и раскош тамо.

Погледај над каналом
Бродовље позаспало
Што скитању је увек склоно;
Ради задовољења
И најмањих твојих хтења
Са краја света стиже оно(...)
Све је тамо ред, лепота,
Раскош, мир и сласт живота.

Гле, на тим каналима
Заспалих лађа има
Које бескрајно скитњу воле;
С краја свијета оне
Допловиле су, склоне

Да најмању ти жуд утоле (...)
Ред и љепота тамо влада,
Раскош, спокојство и наслада.

Нисам имала дилему који пре -
пјев одабрати, или, боље речено,
дилема је била лажна, корнејевс-
ка, а приори се знао исход. Одаб-

рала сам све,
екавски и ије -
кавски, ћирилич-
ни и латинични,
знајући да Бодле-
рова поетика не
трпи чиновничка,
ситнобуржујска
омеђавања. Са
уског гледишта
струке, овај став
је лако бранити.
Нећу таксативно
наводити нити
анализирати сва -
ки стих или ријеч,
довољно је узети
сљедеће при -
мјере: француска
ријеч assouvir
значи задовољи-

ти, али иоле образован човјек зна,
чак осјећа,  да је утолити блискије
поетском стилу и дискурсу. Фран-
цуска ријеч désir значи жеља,
жеља јаког интензитета, жудња,
но семантички покрива и сва наша
стремљења ка остварењу те
жеље. Шта одабрати: жуд, жеља,
хтење? Само заједно ове су
ријечи достојни пратиоци ориги-
нала. Француска ријеч volupté пре-
води се као сладострашће. Нити
један од препјева, вјероватно из
техничких разлога (рима, метри-
ка, итд), не помиње овај превод.
Али зато помињу сласт живота,
наслада. Немогуће их је раз-
двојити и добити вјеран „отисак“.
Ријеч calme значи и тишина, и
спокојство, и мир. Излишно је
подсјећати да истински синоними
не постоје, да свака ријеч има своју
семантичку засебност, макар и
најситнију. На шта се одважити?
Дрско се осмјелити на тумачење
Бодлерових мисли, и арбитрарно
пресудити да је „баш то хтио да
каже“, а не нешто друго. На крају,
лично ми је било тешко да се одлу-
чим између термина лађе и бро-
довље. Колико први превод роман-
тично-меланхолично призива
носталгију за нечим што никад
нећемо доживјети, као лајтмотив
пјесме, толико термин бродовље у
калуп нашег језика филигрантски
одлива француску ријеч vaisseaux.
Како помирити насушну потребу
за математички прецизним прево-
ђењем са жељом да Бодлер оста-
не Бодлер, и да се његов „сплин“
не расплине у лингвистичком
цјепидлачењу? Обриси одговора
на ово питање назиру се тамо гдје
престаје „цвијеће зла“ .

Елем, на крају је мој час био не
само апологија Бодлеру и овој без-
временој пјесми, већ и непресуш-
ној лексичкој ризници нашег јези-
ка - наших језика. Ако се
огра ничимо на само један препјев
или превод зато што је „наш“, а
изузмемо све оне које иначе раз-
умијемо одлично само зато што
су „туђи“, добићемо ту и тамо неку
политикантску битку, али ћемо, на
дуге стазе, изгубити много више,
јер сакаћењем мисли сакатимо и
културу. Не вјерујем да то икоме
добронамјерном и „далековидом“
може бити у интересу. 

Адела Дркић,
професорица

Фото: Снежана Живковић

Од жеље да сазнамо што више
о руској традицији и култури,
дошли смо на идеју да дочекамо
прољеће на руски начин. Овога
пута се нисмо само претварали
да нас интересује  тај јединствени
и весели руски обичај, како га
наша професорица допадљиво
описује. То је било нешто што смо
заиста хтјели да упознамо, а при-
влачио нас је и тимски рад.

Све је почело тезама са основ-
ним садржајем програма, исписа-
ним на парчету хартије. Та је хар-
тија убрзо постала потпуно
испуњена, а тезе на њој тешко чит-
љиве, али незамјенљиве! Уз пјес-

му, игру и по сценарију који је опи-
сивао потрагу за прољећем,
вриједна екипа састављена од
тадашњих III1, IV3 и IV4, на челу са
професорицом Наташом Цмиља-
нић, је мјесец дана неуморно, и
са мноштвом идеја, припремала
свечани дочек прољећа. Треба
знати да Руси долазак прољећа
славе, ни мање ни више, до неде-
љу дана, а наш је задатак био да
сажмемо макар дио њиховог слав-
ља у планираних 45 минута про-
грама. Захваљујући увијек добром
расположењу и веселој атмосфе-
ри неочекивано брзо смо напред-
овали. Вријеме проведено на про-
бама се комотно може поредити и
са самом представом или аплау-
зом на крају. Много смијеха (можда
чак и превише, ако професорицу
питате) и добронамјерне шале на
рачун оних увјежбаних и неувјеж-
баних сцена... Никако не треба

заборавити звијезду читаве приче,
маскоту представе - страшило.
Нашу маскоту је било незахвално
тако назвати, баш због њене изу -
зетне љепоте. А ми смо јој имена
давали у пролазу, како је ко стигао,
и нисмо је спалили, како то обич-
но раде Руси на крају прославе. 

Идеја је била да сви будемо обу-
чени у веселе боје. Тако је и било,
па смо лако освојили сцену и пуб-
лику. Свечана сала, још свечанија
за ту прилику, била је украшена
разним предметима који подсјећају
на Русију. Гдје год би погледали,
видјели би нешто руско: матрјошке,
руски сувенири, слике са мотивима

Москве, и наравно палачинке. Оне
су главне кад је у питању дочек
прољећа, зато што бојом и обликом
подсјећају на Сунце. Палачинака је
било довољно за све госте, којих је,
искрено, било више него што смо
очекивали. Много пјесме, са пре-
познатљивим руским звуцима,
углавнном хармонике, и веселе
руске игре, сличне нашим, обиље-
жиле су представу и нашу верзију
дочека прољећа. 

Све поменуто уклапа се у оби-
чаје везане за Масљеницу. Сада
свима нама добро позната, остаће
упамћена, не само као руски праз-
ник, већ као једно лијепо гимна-
зијско искуство. Упркос свим нашим
напорима, прољеће је само кален-
дарски дошло. Али, нисмо имали
разлога да будемо незадовољни,
јер смо многима, како кажу, уљеп-
шали снијежне априлске дане. 

Снежана Живковић, IV1

У организацији професорице Невенке Јеловац и
туристичке агенције „Марјан“, ученици Гимназије
„Танасије Пејатовић“ су 15. маја 2015. године
посјетили средњовјековно насеље, град-тврђаву
Кукањ. Ученици, професорице Невенке Јеловац,
Љиљана Бајчетић и публициста Рајко Палибрк су
на локалитету одржали екстерни час. Рајко Палибрк
говорио је о културно-историјском значају града
Кукња, материјалним остацима који су још увијек
видљиви на самом локалитету, и посебно се освр-
нуо на велики број легенди везаних за овај крај. Про-
фесорица Љиљана Бајчетић изложила је кратак
историјат самог насеља и нахије Кукањ, истичући
историјску улогу самог насеља у дешавањима на
овом простору.

Нахија Кукањ, чији су центар била Пљевља,
основана је непосредно по паду тог дијела старе
Херцеговине под османску власт. Нахија је добила
име по српском средњовјековном утврђеном граду
Кукњу који је био познат као љетна резиденција
Косача. У турским изворима први пут се помиње у
попису Босанског санџака из 1469. године. Према
попису из 1475. године у нахији је живјело између
осам и десет хиљада становника, а само станов-
ништво се дијелило на двије основне групе влахе-

сточаре и земљорадничку рају. Основна новчана
обавеза наметнута раји била је џизја или харач, и
њеним се плаћањем признавала власт османског
султана. Тридесетих година XVI вијека отпочиње
исламизација локалног становништва, а у XVII
вијеку почиње исељавање дијела хришћанског ста-
новништва, што је утицало на вјерску структуру
овог краја.

Поред организатора локалитет су посјетили
директор Гимназије Драган Зуковић, професори
Миланка Чепић, Милојка Ненадић Црногорац, Дра-
гана Јашовић и Радоје Јањушевић. Ученици Гим-
назије су под падинама утврђења, под ментор-
ством професорице Невенке Јеловац, говорили
стихове средњовјековних владара и писаца Јеле-
не Балшић, деспота Стефана Лазаревића, Растка
Немањића, Арсенија III Чарнојевића. Присутнима
су приближили дух времена када је град Кукањ
био на врхунцу свог развоја, и умјетнички изразили
не само историјски, већ и духовни значај насеља за
традицију народа са ових простора. Стихове су
казивали ученици Теодора Милинковић, Аница
Гачевић, Јована Девеџић, Милица Савић, Јелена
Томчић, Милица Ковачевић и Раде Остојић.

Радоје Јањушевић, професор

Како помирити насушну потребу за математички прецизним превођењем са жељом
да Бодлер остане Бодлер? 

БОДЛЕРОВСКА САГЛАСЈА ИЗ
ЈЕДНОГ ДРУГАЧИЈЕГ УГЛА

Прољеће на руски начин 

КАКО СМО УПОЗНАЛИ
МАСЉЕНИЦУ

Посјета ученика гимназије насељу Кукањ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ
ЗНАЧАЈ ГРАДА КУКЊА
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Путујући, човјек непосредно
учи о крајевима кроз које про-
лази, о култури о којој чита и
о људима које среће. Вођени
жељом за таквим учењем уче-
ници и професори Гимназије
„Танасије Пејатовић'' посјети-
ли су 21. и 22. маја Требиње
и Дубровник. Једна од актив-
ности у пројекту „Отворимо
врата'' била је и посјета школи
из региона. 

Гимназија „Јован Дучић'' у
Требињу је школа са тради-
цијом, са којом су нас упозна-
ли представници управе и уче-
ника ове школе. Пријатан
дочек, отвореност и гостопри-
мство гимназијалаца потвр-
дили су да је Требиње чувар
културе а Гимназија колијевка
нових нада овог града.
Вријеме у овој школи провели
смо у размјени искустава у
образовању, разгледању каби-
нета и разговору и фотогра-
фисању са ученицима.  Нај -
љепши кутак у требињској
гимназији јесте библиотека
какву може замислити сваки
љубитељ књиге, а најистак-
нутије мјесто у њој заузимају
издања „Горског вијенца'' што
је нама, ученицима из Црне
Горе, причинило посебно
задовољство. Шетња Старим
градом, колачи под платанима
су сентиментално путовање у
вријеме када је истом кал-
дрмом пролазио пјесник и дип-
ломата, Јован Дучић. Музеј
Херцеговине је музеј заним-
љивости и богата ризница са
предметима из историје Хер-
цеговине. Тумачење епитафа
са стећака, приче о славним и
тешким временима Херцего-
вине, па све до сале са пред-

метима, које је Јован Дучић
завјештао овом граду, говоре
о историјском темељу на који
свака генерација дограђује
своје вријеме.

Посјету Требињу завршили
смо одласком у Херцеговачку
Грачаницу, репродукцију
манастира Гра чаница и гроб-
но мјесто Јована Дучића.
Путовање смо наставили 22.
маја одласком у Дубровник,
град-музеј. Дубровник је лек-
ција из историје и културе,
трајан спомен словенског пос-
тојања на Јадрану. Бедеми
овог древног града памте
велике пјеснике, путописце и
племиће који су долазили у
овај град, што због новца,
музике, књижевности или због
љубавних позива дубровач-
ких дама. На улицама се могу
срести музиканти који свирају
средњевјековну музику и још
више продубљују утисак како
се некада живјело у Дубров-
нику. Кнежев двор је  музеј у
који хрле хиљаде туриста
жељних да виде историју овог
града сачувану у малим и
великим предметима, за ним -
љивим причама, легендама...

Прави историчар има само
једну жељу, да никада не
напусти Кнежев двор, то је
једини начин да се неко ко
воли историју задржи у вре-
мену које проучава. У овом
граду има мјеста за све, за
свакога се крије по нешто иза
велелепних зидина овог града,
за историчаре-Кнежев двор,
за љекаре-историја прве апо-
теке, за музичаре-улични сви-
рачи, за праве сладокусце-
продавнице са слатким
ђаконијама по традиционал-
ној рецептури... И док се ули-
цама тискају стотине туриста,
са свих крајева Земљиног
шара, имате осјећај да свети
Влахо и даље бди и чува овај
град, чува га од времена, јер
напуштајући овај град човјек
може да дође на само једну
помисао, да је ово мјесто ипак
нешто нестварно и далеко
схватљиво за људе нашег
времена, чувано и вођено
неком вишом силом. 

Путујте док су врата отво-
рена, путујте и учите јер је
„свијет књига отворена из које
треба учити што је свијет''.

Милић Дујовић, III3

Једна од актуелних тема
данашњице су генетички
инжењеринг и биотехнологија
као и њихова примјена у сва-
кодневном животу. Научници
широм свијета користе мето-
де генетичког инжењеринга и
биотехнологије у циљу ства-
рања генетички модификова-
них организама. Генетички
инжењеринг обухвата ензим-
ско исјецање дјелова гена
ДНК и њихово убацивање у
други организам. Тако, помо-
ћу генетичког инжењеринга
добијамо организме који имају
нове особине. Али, да ли
мијењањем закона природе
мијењамо и постојеће вријед-
ности - то тема је многих дис-
кусија.

У оквиру Отворених дана
науке одржане у организацији
Министарства Науке Црне
Горе од 21. до 25. септембра
ове године одржала се деба-
та на тему „ГМО – да или не?''
у холу Биотехничког факул-
тета. На једној страни нала-
зила се екипа наше школе у
саставу: Лејла Булут (IV-4),
Канита Шабановић (IV-4),
Милић Дујовић (III-3); а на
другој страни била је екипа
из подгоричке гимназије „Сло-
бодан Шкеровић“. Дебатовало
се у WS формату. Судије су
били студенти Природно-
математичког факултета.

Као свој главни аргумент у
расправи подгоричка екипа
навела је повећање броја ста-
новника у будућности и про-
блем њиховог прехрањива-
ња. Они су тврдили да ће
генетска модификација пове-
ћати принос биљака, и да ће
спријечити евентуалне рато-
ве за храну и убрзати еволу-
цију.

Међутим, многе корпора-
ције злоупотребљавају ове
технологије. Генетски моди-
фикован кукуруз је пренио
своју резистентност на коров,
те фармери морају куповати
јаче и отровније хербициде,
што угрожава усјеве. И не
само то, појавиле су се нове
алергије које трају дужи вре-
менски период. Када зелени
ген уградимо у ДНК домаћи-
на, не можемо претпоставити
како ће се примити, ризик
увијек постоји. Мијењањем и
најмањег дијела ДНК, само
једног нуклеотида, мијења се
и функција тог гена. Три нук-
леотида одређују једну ами-
нокиселину, а низ аминокисе-
лина гради протеине који
имају изузетно важан значај у
нашем организму. Измјеном
само једног нуклеотида изази-
вамо мутације. Тешко је кон-
тролисати размножавање так-
вих биљака, јер се то дешава
помоћу вјетра и инсеката.
Долази до укрштања са див-
љим биљкама, и стварања
нових организама, који угро-
жавају природне врсте. Исход
еволуције ГМО не можемо
увијек предвидјети. Штета је
што се вишак хране не пре-
усмјерава на сиромашно ста-
новништво Земље. 

Ако већ свијесно мијењамо

законе природе, докле ће нас
исход еволуције ГМО довес-
ти? Какав ће то утицај имати
на човјека? Ако је еволуција
кренула својим током, зашто
би то човјек као једино раз-
умно биће мијењао? 

Еволуција ГМО је ново пог-
лавље, и морамо пажљиво
исписивати његове странице.
Ако човјек жели примјењива-
ти новостечена знања, треба
пажљиво да их користи
имајући поштовање према
самој природи. Биотехноло-
гија је све више заступљена у
нашим животима, и убрзо ће
постати наша свакодневица.
Међутим, њеним кориштењем
треба побољшати квалитет
живота на Земљи. Стога су
образовне установе дужне да
едукују младе о новим техно-
логијама. 

Ова дебата је била сјајан
вид такве едукације. Посјеће-
ност је била велика, како уце-
ника наших двају школа, тако
и професора и студената.
Узимајући у обзир аргументе
обје стране, судије су екипу
Гимназије „Танасије Пејато-
вић'' прогласиле побједнич-
ком.

Канита Шабановић, IV4

Завршницу пројекта „Отворимо
врата'' представљао је четвород-
невни семинар у Бару, у трајању
од 13. до 15. октобра. На семина-
ру су учествовали представници
свих школа из Црне Горе које су
учествовале у пројекту „Подршка
инклузивном образовању у Југо-
источној Европи''.

Гимназију „Танасије Пејатовић''
представљали су професори, уче-
ници и родитељи који су учество-
вали у пројекту. Циљ семинара је
био размјена искустава, тако да је
свака од школа имала за циљ  да
на креативан начин прикаже како
се пројекат код њих реализовао. У
колажу представљања представ-
ници Гимназије су се показали као
најбољи излагачи. Своја искуства
су прво преносили родитељи,
затим ученици а на крају профе-
сори. Представници родитеља су
у првом обраћању говорили о
учешћу родитеља у раду школе,
али и о учешћу родитеља у самом
пројекту. Представници ученика
наше школе су своја искуства пре-
нијели у импровизованој радио

емисији у којој су говорили о учеш-
ћу ученика у изради логоа школе,
информатора, путовању у Треби-
ње и Дубровник, раду у школској
радио станици... Професори су у
посебно осмишљеном игроказу у
ком су се повезивали сви присут-
ни говорили о пројекту, његовом
циљу и реализацији у нашој
школи.

По следња активност у завршни-
ци пројекта било је формирање
штанда. Сви учесници су изложи-
ли репрезентативне материјале
својње школе. На штанду наше
Гимназије налазила су се издања
нашег листа „Глас Гимназије'',
информатори о школи, фото-албу-
ми, филм о школи, споменари,
књиге са документима о Гимна-
зији... Своја искуства смо прено-
сили и у дружењу са представни-
цима осталих школа а у повратку
смо, на позив ученика и профе-
сора, посјетили Основну школу
„Милева Лајовић Лалатовић'' у
Никшићу, која је такође била учес-
ница овог пројекта.

Милић Дујовић, III3

Професорице Љиљана Бајчетић,
Маида Делић Адела Дркић, Јелена Бајић
и Наташа Цмиљанић  су вриједно ради-
ле са ученицима и биле сјајни ментори
у пројекту који је свима проширио види-
ке. Уз њих је било
лако спремити
нашу премијерну
емисију а мени је
припала част да
прва поздравим
ученике и запос-
лене у Гимназији
огласивши се на
радио таласима.
„Добро јутро, слу-
шате радио Гим-
назије...''  На ве -
ликом одмору.
Милић, Ања,
Адис, Теодора и
ја смо били обасути питањима и похва-
лама школских другова. Од тог дана
људи су нас нестрпљиво и радознало
запиткивали: „Хеј, хоће ли данас бити
радио?'' И био је, сваког дана у добро
познатом термину са разрађеном про-
грамском шемом, у дрвеној соби димен-
зија два са три. 

Као дио великог пројекта „Отворена
врата'' имали смо част да сарађујемо
са новинарима  телевизије Euronews.
Извјештач Monica Pinna и сниматељ
Terry Winn су нам пренијели дио своје
вјештине, Monica се бавила водитељ-
ским дијелом посла док је Terry са својом

камером био присутан у току нашег рада.
Иако ради у савршеном студију, прила-
годио се на наше услове, и професио-
нално обавио посао. 

Пред сами крај школске године екипа
радија је посјетила Гимназију у Требињу
и са њима размијенила искуства. Успут
смо посјетили и Дубровник.

„Дрвена кутија“, која нам је постала
други дом, чекала је на наш повратак. На
моју велику жалост, за неколико седми-
ца мој рад у станици као и средње шко-
ловање су били завршени; чекале су ме
нове обавезе, надања, успони и падови.
Али знам да је остала Теодора Божо-
вић која ће вам увијек саопштити шта се
„догодило на данашњи дан“, Адис Хар-
бић ће вас разбудити добром музиком

каква се данас ријетко чује, Милић
Дујовић ће у све унијети дозу озбиљ-
ности  а Ања Драгаш ће наставити да са
мном ријешава љубавне проблеме и
буде најљепши глас Гимназије, а моје
име је Амина Брахић и овим путем вам
поручујем да се не плашите скептичне
средине, ми смо написали прву страни-
цу књиге „Радио Гимназије'' на вама је да
наставите. Сада вас поздрављам јер
први испити се неће сами спремити и
наредни пут када се видимо не забора-
вите да ме питате „Хоће ли данас бити
радио?''

Амина Брахић, бивша ученица

Ко не путује тај не живи, тај не зна што је свијет - Његош

СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА
ТРЕБИЊУ И ДУБРОВНИКУ

У оквиру Отворених дана науке

ГМО – ДА или НЕ

САСТАНАК У
БЕЧИЋИМА
У Бечићима је 8. и 9. ап ри -

ла одржана радионица
Мреже политика, наставника
и школа, у вези са прихвата-
њем регионалних препорука
у области политика инклу-
зивног образовања.

У оквиру радионице пред-
стављена је Стратегија
инклузивног образовања у
Црној Гори (2014 – 2018) и
очекивани резултати. Дат је и
преглед пројектних актив-
ности Регионалног пројекта
инклузивног образовања за
југоисточну Европу у протек-
лом периоду.

Представљене су доса-
дашње активности у оквиру
мреже политика и  учесници
су упознати са Регионалним
препорукама у об ла сти поли-
тика инклузивног образова-
ња. Учесници су дискутовали
о примјенљивости препору-
ка у нашој земљи, а препо-
руке су сагледане и са аспек-
та школа.

Седам школа у Црној Гори
учествовало је у Ре ги -
оналном пројекту. Чланови
пројектних тимова предста-
вили су пројекте својих
школа. Нашу школу и про -
јекат „Отворимо врата“ пред-
ставили су Драган Зуковић,
директор, Сања Голубовић,
професор ен глес ког језика и
Бојана Грујић, професор
црногорског – српског, босан-
ског, хрватског језика и књи-
жевности.

Пројектни тим 

„Хеј, хоће ли данас бити радио?'' 

ЈЕДАН, ДВА... ЧУЈЕ ЛИ СЕ ДОБРО?
„Свака смјела идеја у почетку изгле-
да као лудост'' рече Гете. Сличну
реакцију је међу ученицима чувене
пљеваљске Гимназије изазвала идеја
о покретању школске радио стани-
це. Чекај, а како сте ви  мислили да то
пуштате? А гдје ћете ви ставити
ту опрему ако је уопште имате? Па
да ли ико од вас зна да ради то што
је потребно? Ма ништа ви не брини-
те, само слушајте и уживајте.

Подршка инклузивном образовању у Југоисточној Европи

ЗАВРШНИЦA ПРОЈЕКТА
„ОТВОРИМО ВРАТА“
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Дводневни семинар на
тему „Едукација наставника
средњих школа за рад са уче-
ницима са посебним образ-
овним потребама“ одржан је
27. маја 2015. године. Семи-
нару је  присуствовало 30
професора. Други дио семи-
нара одржан је 5. јуна 2015.
године,  присуствовало је 26
професора. Семинари су сер-
тификовани. Едукатор на
семинару била је Светлана
Дујовић, директорица Днев-
ног центра у Пљевљима.

Радионице за наставнике,
ученике и родитеље:

„Различити стилови учења
и утицај на смањење пред-

расуда“ одржана је 13. авгус-
та 2015.године. Присуство-
вали су 24 професора, 5 уче-
ника и 4 родитеља.
Едукаторке: Светлана
Дујовић, директорица Днев-
ног центра и Снежана Жив-
ковић, психолог.

„Инклузивно образовање у
ужем и ширем смислу – асер-
тивно понашање“ одржана је
14.августа 2015.године. При-
суствовали су 12 професора,
3 ученика и 2 родитеља. Еду-
каторке: Снежана Живковић,
психолог и Светлана Дујовић,
директорица Дневног центра.

Милојка Црногорац
Ненадић, професорица

Нек ти ноћас вјетар усне љуби
И одигра с тобом чардаш чили
Нек у ухо јецај ти одтруби
И у зору с мјесецом одмили.

Нек те ноћас уз те чудне звуке
Он додирне, испуни  те цијелу
Нек задрхте твоје крхке руке
Док не клону у постељу бијелу.

Нек ти ноћас засја звијезда среће
Бљеском чежње душу ти овије
Нек ти бисер са усана точи
И нека га мјесто мене пије.

Ален Кадић, III3
(генерација матураната 1999/2000.)

Фото:
Снежана
Живковић

Очи остају заувијек утопљене у љепотама
овога града. У његовим свитањима, његовим
немирима, његовим надањима. У ономе што
је био, ономе што јесте и што тек може бити.
Не волим суморне приче о граду који навод-
но нема будућност. Не волим када се наше
душе слију с његовим маглама не дозвоља-
вајући ниједном зрачку сунца да прогрије и
покаже право лице некадашње Таслиџе. За
мене, ово је мјесто инспирације, мјесто изазо-
ва, мјесто у коме се сва чула мијешају. Једи-
но ту могу да видим шум ријеке, осјетим раст
траве, чујем мирис  кише, дотакнем зрак сунца
и не дозволим да се ништа од свега тога изгу-
би у праху свакодневице.

Не... Ти не мораш бити рођен у овом граду.
Не мораш га видјети мојим очима, из њега
израстати и у његовим се тајнама утапати.
Али, ако ме саслушаш и разумијеш, ако
осјетиш дубину моје вјере, наде и љубави,
мој си пријатељ и мој брат. Ако макар само
препознаш, пролазећи некадашњим сокацима
и калдрмама, дух обичаја и дах прошлости, мој
си сапутник на стази коју су наши преци
љубављу и крвљу градили. Разумјећеш ме и
подржати поштујући моју различитост и чиње-
ницу да не припадам онима који проблеме
бијегом рјешавају. Ја остајем овдје сада и
заувијек. Чак и ако одем на кратко, схватићеш
да то не чиним зато што желим  да се при-
кључујем ,,гомили“ која одлази, већ зато што
хоћу да напојена новим снагама, ту снагу свом
граду удахнем. Јер, шта су велики градови
пред величином малих Пљеваља? Шта значи
спољашњи сјај моћних метропола пред душом
овога мјеста која се открива када се сплету
звуци манастира Свете Тројице и Хусеин-
пашине џамије, када ти Водице рашире крила,

а Голубиња те у поход позове? Плашим се да
смо почели да заборављамо непролазну исти-
ну да се љепота једног мјеста не броји виси-
ном вишеспратница, већ топлином са којом
пјесници о њему пјевају. Ако сјутра одеш и
заборавиш да си крај Брезнице, ту, на дрвеном
мосту заљубљених, оставио свој чаробни
кључ, немој се чудити што ће ти сви други
кључеви бити недоступни.  Можда ћеш у
модерној потрази за просперитенијим и већим
заувијек остати изгубљени луталица који
тражи скривено благо не схватајући да га је већ
имао, али га није од пролазног бљештавила
препознао. Али, ако ти је близак онај непоз-
нати човјек који на извору пуни флаше водом,
и онај загрљени пар који сједећи на трошној
клупи додирује срцем облаке, и онај дјечачић
који неуспјешно покушава да се спусти низ
поломљени тобоган, и онај младић који на
трим стази прикупља снагу за предстојеће
тренинге, мој си сапутник, пријатељ и брат.

Погледај новим очима неусахли шум Ћехо-
тине и Брезнице, осјети позив Боровца и Боги-
шевца, ослушни  мирис вјетра са Трлице,
дотакни зрак сунца са Голубиње и ОСТАНИ!
Вриједи остати. Вриједи се борити и у новом
руху, стара Пљевља обновити. Јер, не при-
падаш ти овоме граду, овај град припада теби! 

Божица Грујичић, IV2

Заштита  и унапређење
образовања су приоритетни
задаци друштва. Подизањем
квалитета образовања под-
ижемо квалитет нашег живо-
та, подижемо стручност тако
потребну овом времену и
простору. Стручност се брзо
препознаје, прихвата и под-
ржава тамо гдје је неопход-
на. Учењем без гра-
ница стручњаци се
усавршавају у својој
одрживости. Стандар-
ди се помјерају. Стру -
чњак ниче у здравој
средини, доноси доб-
робит себи и другима,
скреће пажњу, нема
проблема са стручнош-
ћу, ставом, мотивима,
објективношћу, флекси-
билношћу и импровизацијом.

Развој технологије захтјева
оспособљеност за самостал-
но учење, креативно мишље-
ње и стручно усавршавање.
Постигнућа у школама раније
су тежила високо поставље-
ним захтјевима; данас
добијају димензију по мјери
савршенства у техничком
смислу или политичке при-
хватљивости. Истина, школ-
ски програми спорије прате
технолошке иновације. Међу-
тим, наставници у току рад-
ног вијека непрестано се
стручно прилагођавају пот-
ребама времена. Поред школ-

ског, наглашава се важност
допунског ваншколског образ-
овања. Уз Интернет се препо-
рука брже реализује, али стан-
дарди губе смисао при
прикупљању информација.
Колико и како одабрати ква-
литетне информације на
Интернету? Неоп-

ходна је
стручна обука. Неселектив-

на претраживања на Интер-
нету довела су до „стручног”
самолијечења...     

Ововременска реалност у
окружењу насртљиво указује
да је веома важно умјети при-
чати о својој стручности, оба-
сипати околину информа-
цијама о компатибилности и о
фантастичном познавању
предмета у чији смо свијет
завирили, чак и у прилици  кад
то нико од нас не тражи. Посеб-
но смо самохвалисави када
наша елоквентност надмаши
просјечност у намјери да отво-
римо врата каријери. У осмиш-
љеним условима упадљива је

подлога унапријед припре-
мљена за „добар” наступ који
се поистовјећује са стручнош-
ћу, обавјештеношћу и тален-
том. „Намирисана” прича о
себи надвладава запажања;
добро упакован CV постаје
улазна карта. Све је више

„стручњака” који имита-
цијом, манипулацијом,
употребом послушника
нескривеном жестином
крче пут својој опсјед-
нутости, а да при томе
не примјећују  друга-
чије садржаје подјед-
нако значајне и за њих
саме. Активности се
трансформишу уз

помпезне најаве и
транспарентност. 

Зачарани круг се наставља.        
У пракси се прилагођавамо

структури публике, задржа-
вамо на неразумљивим тео-
ретским објашњењима,
избјегавајући директне реак-
ције и одлуке.

Вријеме је да и код нас
стручно ријешимо  про-
блем положаја струке и
стручности!

Јадранка Јестровић,
професорица

I награда на литерарном конкурсу „Свитање“

ПЉЕВЉА
Фото: Снежана Живковић

Постигнућа по мјери окружења

ЗАШТИТИМО СТРУКУ
И СТРУЧЊАКЕ

Реализација семинара и радионица 

ПРОЈЕКAT -
ОТВОРИМО ВРАТА

Након првог читања дјела
Боре Станковића, без имало
сумњи, можемо рећи да њего-
ви јунаци нијесу борци за неке
идеје. Без обзира на то да ли
се ради о мушкарцима или
женама, они су страдалници
који подносе ударац за удар-
цем као једини стварни доказ
свог битисања. Они се трпе-
љиво и без отпора бацају у
руке судбине.

У понеком лику понекад
извири и сам писац који напор-
но броди свој живот, без имало
љубави кад му је она била
најпотребнија. Његово дјело
је „жал за младос'“ која се
никад не иживи до краја у свим
својим најсуптилнијим сфера-
ма. Због тога и његови јунаци
и јунакиње остају рањиви, уск-
раћени интимних жудњи и лир-
ских дрхтаја очајне душе.

Таква су патријархална пра-
вила према којима жена ужива
право на лични живот само
ако не крши обичај. Осјећање
дуга према породици уносило
је у жену покорност, беспого-
ворну послушност и ћутњу.
Тако је Маркова жена у „Нечис-
тој крви“ само два пута дозво-
лила љубавној њежности да
се прелије у ријечи. Први пут -
у току свадбене ноћи а други –
кад је постала свекрва. У сва-
ком „нормалном“ животу та
два момента би била испуње-
на бујицом ријечи. Међутим,
само се чује: „Ох, не могу, бре,
Марко.“ Тај скоро нијеми тре-
нутак није због тога што се она
обрадовала снахи. Маркова
жена је уствари пренеражена
од изненадне среће што ју је
Марко помиловао и њежно
ословио. У њеном грлу је зас-
тала ерупција ријечи, жеље-
них али неизговорених. Таква
је била и пишчева једина
замјена за родитеље, баба
Злата, брижна старица која се
сродила са огњиштем и вјер-
ским обичајима. Личностима
попут Нушке, Софке или Кош-
тане писац као да жели да
помогне, да им улије самопо-
уздање да скину са лица стид-
љиве, оборене погледе. Све
оне желе независност и сло-

боду. Нушка ту слободу досе-
же уз свадбену музику и мјесе-
чину, не устежући се да пока-
же своје вреле, распламсале
облине. Слично чини и Кош-
тана. И Софка одише
сензуалношћу, изузет-
ном љепотом. Њена
„танка, влажна и
свежа“ уста и „навек
румене и влажне усне“
није могла да уништи
ни Томчина грубост,
ни сопствени неуре-
дан живот. Свјесна
своје љепоте она зна
да јој ниједан момак
није раван и да је
никад неће бити достојан. У
сцени у којој „шара неке меке
и нежне потезе“ њена пропаст
се чини још трагичнијом јер су
та љепота, идеали, жеље, и
самосвијест  бесповратно нес-
тали. Пресудни моменат у
Софкином животу је одлука да
пође за недрагог, зарад спаса

своје породице. Она сматра
да је та жртва најмање што
може да учини у име љубави
према породици.  Издржала је
стоички и очев себични јаук

над разореним господством.
Својом жртвом она жели да
покаже задивљујуће достојан-
ство. Зато је и послушна.
Патријархални домаћин је
биће равно божанству, изнад
свих, суверено влада судби-
нама чланова породице. А
жена се кроз цијели брак мора-

ла доказивати. Награда су
били ријетки, топли тренуци,
испуњени покојом ријечју. 

Судбина је била превише
окрутна према Софки која, саз-

навши да је прода-
та, тражи од мајке
савјет. Мајка бјежи
скривајући поглед.
Шта да јој каже кад
су ријечи само пусте
жеље а записана
судбина јача? Под
притиском крутих
кодекса жена се
повинује животу који
јој није по мјери.
Временом увиђа да

је безболније клонути. Супро-
тставити се значи бити пре-
зрен и сам. Софка је једино
жељела да судјелује у важним
животним одлукама. Ништа
више! 

Далибор Јошовић, III1
(генерација матураната

1999/2000)

Осјећање дуга према породици уносило је у жену беспоговорну послушност

ЖЕНА У ДЈЕЛИМА БОРЕ СТАНКОВИЋА

Фото: Вахид Кавазовић, награда
на конкурсу “Голубая лента”

Гдје журиш малени човјече, утонуо у маглу
свемира? Камо те воде друмови, урбани свјетс-
ки путеви, та звијезда залудног надања? У својој
трци за модерним, за новим, љепшим, блиста-
вим...  Своје си коријене сасјекао, све везе своје
покидао и постао биљка увела.   

Човјече- ти си мој друг и мој брат! Зато те
молим, застани, истини у лице погледај, напоји
очи ожедњеле  и види гдје смо доспјели. У граду
на три обале, на црногорском крајњем сјеверу, ми
воду у флашама носимо, а најљепше ријеке
имамо. Жедни воде и природе, а у њеном срцу
рођени, као слијепци у мраку тумарамо. Ми за
водом чистом изворском већ деценију очајни
вапимо, а вода нам крај ногу протиче. Брезница,
остарала од наше небриге, уплакана од нашег
немара, залудно у помоћ позива. Још једна ТВ
емисија, још једна вијест добро позната: „Моле
се грађани Пљеваља да воду са чесме не корис-
те. Загађена су сва три извора“.  У трци за већим
зградама, за градовима пуним одсјаја, вода је
наш проблем највећи и највећа чежња постала.
Чини се да свега другог имамо, само нам је она
потребна. Ћехотина, главе погнуте, посматра
мутне таласе стидећи се стидом нашијем. Везиш-
ница, руку свезаних, у очају слијеже раменима.
Три наше дивне ријеке, гомила планинских пото-
ка, скривени кланци и увале, најљепша врела и
извори, град у сред земље еколошке - и у њему
тужни грађани са водом из флаша пластичних.
Купујемо крвавим парама воду и уз њу лијекове,
модерне техничке направе и уз њих чежњу за

природом. Човјече, зар си ријешио да на смрт
себе осудиш, а сву љепоту овог свијета Господ
ти је несебично даровао.

У модерној ери профита, у трци за „насушним
новцима“, заборавили смо да је вода благо
насушно и да се, као и све праве вриједности, не
може новцем куповати. Од оног трена када смо
из утробе мајчине изашли, она нам је постала
потреба:  незамјењива, неминовна, насушна. Без
ње се нисмо могли отхранити, без ње изаћи из
пелена, без ње прву ријеч изговорити, без ње исп-
ливати из бесмисла. Без ње нисмо могли замис-
лити ни  своје фризуре уредне, ни чисте и нове
хаљине, ни прве шетње и купања, ни свјежа јутра
дјетиња, ни дугу коју би киша донијела, а у којој
смо се ми утапали . 

Све наше воде и изворе, све ово благо насуш-
но, могли бисмо с другима дијелити, а ми га ни
за себе немамо. Ако сопственим немаром изгу-
бимо благо које имамо, гдје ће нас друмови
одвести? Без ње смо биљке увеле, жељне росе,
жељне гутљаја, жељне снова, мора, прскања...
Осуђени на лагано сушење, прво у тијелу, а
после и у душама, још једне вијести слушамо; кад
ево је нова информација: ,,Моле се грађани Пље-
ваља да воду са чесме не користе. Загађена су
сва три извора“. А ја молим своје суграђане, у име
своје и у име свих мојих другова, да воду свим
срцем љубимо, да воду од себе чувамо, да
дарујемо живот својим водама, а оне ће га нама
даровати.

Божица Грујичић, IV2

Награда на конкурсу „Голубая лента“

ВОДА ЈЕ ИЗВОР ЖИВОТА
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НАДА
На крилима ветра она долази.
Скривена плаштом мистерије.
Оставља траг сваким кораком…
Влажна земља упија њена стопала.
Њом мирише…
Достојанствено усправљена,
стидљиво поносна, она долази.
Прилази и открива своје слутње, мени
сасвим обичном и јадном наспрам ње.
Модро море, узбуркано у њеним очима,
а ја као мали дрвени чамац, 
изграђен од трулих, лоше закуцаних дасака, 
доживљавам бродолом.
Слани ваздух ме прожима и пара грло,
док се њено дуго, жуто класје
на њему лелуја.
Њена коса, то класје спаса, сада је моје једро,
а ја укипљен и просветљен
њен јарбол.

Анастасија Деспотовић, III2

Да ли ви скидате маске
само у тренуцима усамље-
ности, када око вас нису те
силне силуете или приказе
прошлости? Запитајте се
колико је још вас остало да
тече венама, а колико су при-
тисци потиснули ваш искрени
портрет.

Да ли пред зору све те
кринке што плешу и изводе
пируете у ноћи, ноћи пуној
туге, страха и уздаха, само
склизну са вашег лица, док
Мјесец полако губи сјај? Тај
одсјај што се прелама са
бљеском мноштва звијезда,
осликава ваш осмијех. И ма
колико се трудили да га при-
кријете, вјерујте ми, нећете
успјети.  Док корачате тихо
празним улицама, тај звук
одјекује више него што мис-
лите и неизрециво лако може
пробудити тугу што лаким
сном дријема. У очима  сјет-
них пролазника засвијетлиће
понекад  искра среће, или кат-
кад као мач посред вашег
измученог срца пробудити
сумњу или, још горе, страх.
Људи су из страха спремни
да учине баш све, да сруше,
или пак саграде сигурни мост
љубави саткан од случајних
сусрета и дугих погледа. У
тим тренуцима ваше лице
постаје слика ваше душе, и
колико год се отимали, трза-
ли и вриштали у себи, нећете
моћи да се одупрете. Једно-
ставно је, јер се човјек од
неких ствари готово никад не
излијечи, његово крхко тијело
се никад не опорави. А жеља
је тешка и мучна ствар. Ко
зна шта се крије иза претход-
не, или нове, у вашој глави
већ спроведене и детаљно
испланиране потребе? Са тих

развучених усана каткад ће
склизнути бистра кап истине.
Оне никад не лажу. Оне су
одраз ваше сензибилности и
најтананијих емоција. Не,
нисам сигурна да ли ће икада
утихнути та драма иза кулиса.
Да ли ћете коначно схватити
да је искрен стисак руке
најснажнија потпора за ново
јутро и неко боље сјутра?
Баш као што зора умива
росом руже у невина, апри-
лска јутра. Знам. Свјесна сам
да ће многима маске остати
све до краја ове шаблонизи-
ране представе. Али, зашто
се скривате? Да ли се ви то
заправо себе бојите? Зашто
да ваша душа иструне и као
ваше лице пропадне и остане
окрњена до краја вашег живо-
та? Одбаците то старо рухо,
прошивено предрасудама и
изађите из зачараног круга.
Борите се! Све док сваки нерв
не попуца под силином и
набојом судара ваших мисли
са осјећањима стида, страха
и умора. Пркосите сами себи
и добијте ту битку већ једном.
Потегните ту оштрицу свијес-
ти, попут зоре што се бори са
сутоном и  вјетра што пре-
узима власт над кишом, док
се руже умивају росом.

Прескочите ток сопствених
мисли и освјежите лице неким
новим мирисима и нотама
живота. Ако би сви били иден-
тични, Универзум не би ни
постојао. А он нам непрекид-
но, из дана у дан, показује
колико смо заправо крхки и
небитни  пред свим тим чуди-
ма природе. А исто тако, ни
мржње, ни ратова, ни љубави,
нити сигурности не би било
под овим кровом небеским.

Алмина Кулуглија, III4

У математици, Еуклидов ал -
го ритам је ефикасан начин за
одређивање највећег заједнич-
ког делиоца (НЗД) датих
бројева. Алгоритам носи име
по старогрчком математичару
Еуклиду, који га је навео у VII и
X књизи својих Елемената.

Први познати сачувани опис
Еуклидовог алгоритма се нала-
зи у Елементима (око 300.
п.н.е.), што га чини нај ста ријим
нумеричким алгоритмом који се
још увек активно користи. У ори-
гиналу, објашњен је само за при-
родне бројеве и геометријске
дужине (реалне бројеве), али је
у 19. веку уопштен на полиноме
једне променљиве и на Гаусове
целе бројеве, што је довело до
развоја нових појмова апст-
рактне алгебре као што је Еук-
лидски домен. Еуклидов алго-
ритам је даље уопштаван на
другим математичким структу-
рама, попут чворова и полино-
ма више променљивих.

Еуклидов алгоритам је ефика-
сан начин за одређивање НЗД
великих бројева због тога што му
не треба више корака од петост-
руког броја цифара мањег броја
записаног са основом 10, што је
доказао Габријел Ламе 1844. годи-
не и тиме означио почетак тео-
рије комплексности. У 20. веку су
развијене методе за побољшање
ефикасности Еуклидовог алго-
ритма.

Врло је вероватно да Еуклид
није оригинални творац алго-
ритма, јер је он у Елементима
сабрао до тада позната мате-
матичка знања. Ма те матичар и
историчар ван дер Варден

сматра да је седма књига Еле-
мената заснована на уџбенику
теорије бројева који су написа-
ли математичари из питаго-
рејске школе. Постоје индиције
да је сам алгоритам био познат
још Еудоксу са Книда (око 375.
п. н. е.), а могуће је и да је ста-
рији,судећи по употреби тех-
ничког термина ἀνθυφαίρεσις
(антхyпхаиресис, реципрочно
одузимање) у делима Еуклида
и Аристотела.

Вековима касније, Еуклидов
алгоритам је поново независно
откривен у Индији и Кини,
првенствено као средство за
одређивање решења диофан-
тских једначина које су се појав-
љивале при решавању астро-
номских проблема и прављењу
прецизних календара. У другој
половини петог века, индијски
математичар и астроном Ари-
абхата описао је алгоритам као
„дробилицу“, можда због њего-

ве ефикасности у решавању
диофантских једначина. Иако је
посебан случај Кинеске теореме
о остацима навео већ кинески
математичар и астроном Сун
Тзу у 5. веку, опште решење је
1247. године објавио Цин Цзу-
шао у својом делу Цзју чжан
суан шу.

У Европи, Еуклидов алгори-
там је први пут описао Ба ше у
другом издању свог дела Prob-
lèmes plaisants et délectables
(Пријатни проблеми за ужива-
ње, 1624.), а претпоставља се
да је коришћен у решавању
диофантских једначина и при

конструкцији верижних разло-
мака. Проширени Еуклидов
алгоритам је, као методу за
ефикасно израчунавање вериж-
них разломака, објавио енглес-
ки математичар Николас Саун-
дерсон, приписавши га Роџеру
Коутсу.

Пример Еуклидовог алгори тма:
НЗД за 3030 и 6120
НЗД(3030,6120)=30 
6120=3030*2 + 60 
3030=60*50 + 30 – решење 
60=30*2 + 0  

Припремили: Слободан
Марковић и Александар

Пејовић, II2

Ријалити – нови телевизијски жанр који прати „реалан“
живот, понашање, ставове плаћених учесника програма.

Сапуница – популарно теленовела, је специјализована
форма телевизијске серије, односно у грубом преводу тв-
роман. Прва сапуница, емитована је 1950. године „Su vida me
pеrtenece`` (Твој живот мени
припада) у Јужној Америци,
да би се, деценију касније,
проширила и на остатак
свијета. Најгледанија сапу-
ница на свијету икада је
„Escrava Isaura“  (Робиња
Исаура). У Пољској ју је сва-
кодневно пратило 82% попу-
лације, па чак до невјеро-
ватних 92% . Овакав рејтинг
више никада није постигла
нити једна емисија било којег
формата.

Јавни сервис ( РТЦГ ) фун-
кционише по Закону о елек-
тронским медијима Црне
Горе. Основни циљ сваког
јавног сервиса, па тако и
нашег,  је да информише,
едукује, образује и забави
аудиторијум. С обзиром на
``квалитет програма`` ријали-
тија и сапуница, јавни сервис
не смије да емитује овакав вид телевизијских форми. Јавни
сервис не треба да брине о профиту и гледаности, већ о ква-
литету и репрезентативном  програмском садржају. РТЦГ

треба да буде узор комерцијалним телевизијама. Као што
знамо, комерцијалне телевизије профитирају на рачун мар-
кетинга, односно рекламних блокова. Да би имали већу про-
дајну цијену ЕПП блока, комерцијална телевизија треба да гле-
даношћу одскаче од конкуренције. Због навика и потреба

друштва за телевизијским про-
грамом, ријалити и сапунице
доносе највећу гледаност комер-
цијалним телевизијама, а самим
тим и профит. Појавом сате-
литских и кабловских оператера,
избор програма је постао само
наизглед богатији јер је квалитет
замијењен квантитетом. 

РТЦГ је основан 1964. годи-
не, да би констатно емитова-
ње програма започео 1971.
године, и све до деведесетих
година прошлог вијека био
синоним за телевизију.

Ријалити програм је веома
скуп за продуцентску кућу или
телевизију, али доноси енор-
мне профите. У Црној Гори
имамо двије телевизијске куће
које посједују националну фрек-
венцију и емитују ријалити про-
грам (ТВ Пинк / Фарма и ТВ
Прва / Велики брат).

Да ли је у циљу заштите националне културе потребно огра-
ничити или забранити емитовање сапуница и ријалити програма?

Маријана Јошовић, IV3

Сваког дана, сваког будног
тренутка свог живота видим
исто. Видим апатичну, једно-
личну масу. Море лица. Весе-
лих, збуњених, забринутих,
замишљених... лица различи-
тих, али тако парадоксално и
отужно истих. Овај свет и овај
живот имају невероватну моћ
да отуђе, спутају и ограниче
све и свакога ко нема довољно
снаге и воље да му се супро-
тстави, а  нажалост, таквих је
мало.

Ипак, они постоје. Ту су, међу
нама. Живе, раде, смеју се и
плачу. Деле наше радости и
туге. Слични су, а опет тако раз-
личити.

Све се врти у круг. И таман
кад стигнеш до краја, опет си на
почетку. Нема светлости без
таме, среће без туге, нити
смеха без суза. Нема човека
без сенке. Наше сенке нису
исте, као што ни ми нисмо јед-
наки. Али, ако сличим твојој
сенци јеси ли ти налик мојој? И
да ли то значи да смо два дела
исте целине?

Нажалост, другачији често
остају непримећени. Закон при-
роде надвладава особености.
Све тежи неуређености. Сада је
ентропија потпуна. Коначна, или
можда бесконачна.

Али није баш све тако сиво.
Неко је обратио пажњу.

Законске, моралне и друшт-
вене норме, правила, обавезе,
подсетници... Зар цело чове-
чанство мора живети тако јед-
нолично, монотоно, унапред
испланирано, увек и једино
сврсисходно? Шта је с оним ко
се и по најлепшем дану батрга
сред олује? Оним ко не познаје
границе јер живи на пучини. Он
сред Сибира изгара огњем вру-
ћим од самог пакла. Огњем
унутрашњим, само њему зна-
ним.

Док ви, везани цивилиза-
цијским ланцима проклињете
горку судбину, ма како милоср-
дна она заправо била, други се
бори са демонима. Демонима
светлости и таме, демонима
спознаје и страха. Он осваја,
ратује, кличе, ниже победе...
Он тражи изгубљено знање
древних цивилизација међ звез-
дама других галаксија. Живи у
мноштву светова у које само он
има приступ. Светова којим
влада и управља онако како је
њему воља, јер он сања свој
живот и живи свој сан.

„Основа свега постојећег су
идеје, вечне, непроменљиве и
савршене. Према томе, свет у
коме живимо није стваран свет,
већ само блед и нестваран
одраз јединог истинског и савр-
шеног света идеја.“- Платон

Сара Кнежевић, IV2

Математичке занимљивости

ЕУКЛИДОВ АЛГОРИТАМ
Ријеч математика потиче од грчке ријечи мáт-

хēма, која значи учење, студије, наука.
Нула је једини број који се не може пред-

ставити римским бројевима.
Знак једнакости (=) изумио је математичар

Роберт Рекорд, наводно јер му је досадило да
пише „је једнако’’ при рјешавању једначина.

Грчки математичар Питагора је у израчунавању
једначина користио мало камење. Отуда је име
калкулатор настало од грчке ријечи за шљунак.

Фибоначијев низ је низ бројева у коме је број
збир бројева прије њега, нпр: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89 итд.

Израз дискалкулија значи теже савладавање
рачунања односно немогућност да неко разумије
бројеве или научи математичке чињенице.

Многи називи геометријских појмова су изве-

дени од апстрахованих објеката из стварног
живота. На примјер:                                                            

Трансверзала – од латинске ријечи trans-
versus која значи „идући попријеко’’

Квадрат – ријеч quadratus на латинском
значи  „четвороугаони” и добијена је као дос-
ловни превод одговарајућег грчког назива.

Ромб - долази од латинске ријечи rombus
што је био назив за музички инструмент даире.
Ми обично тај инструмент познајемо као пред-
мет кружног облика, али је он раније имао
облик квадрата или ромба. У Еуклидовим    Еле-
ментима налазимо само дефиницију ромба,
док се особине уопште не изучавају.

Стереометрија - термин се среће већ код
Аристотела. Долази од грчких ријечи (стереос
– запремина и метрео – мјерим).

Фото: Вахид Кавазовић,
награда на конкурсу “Голубая лента”

Сапунице и ријалити програми
Да ли је ријалити, телевизијска форма која прати, снима

и емитује људску интиму, заиста новотарија постмодер-
ног, дигитализованог друштва? Заправо не! Фрапантна је
чиљеница да су још у 19. вијеку дио пучке, вулгарне,
забаве били људи затворени у ограниченом простору: раз-
личити научници су мјерили, анализирали, класификовали
„примјерке“ људи доведених из далеких земаља - Афри-
канце, Индијце, Лапонце - и излагали су их као животи-
ње на сајму. Циљ је био „доказати“ расну супериорност
Запада у односу на ове „дивљаке“. У периоду од 1870. до
1930. ови људски зоолошки вртови били су дио сталне
поставке међународних сајмова и изложби колонијалног
карактера, а посјећивао их је исти број људи који данас
посјећује забавне паркове. Онда су дошли биоскоп и
телевизија. Спектакл је наставио да постоји у другој
форми. ДАНАС РИЈАЛИТИ ТЕЖИ ДА ЗАДОВОЉИ ИСТУ
ПОТРЕБУ ЗА ВОАЈЕРИЗМОМ.
преузето из уџбеника Belleville 2, méthode de français

превод: професорица Адела Дркић

КАКО ЗАШТИТИТИ НАЦИОНАЛНУ КУЛТУРУ

Од појаве интернета деве-
десетих година прошлог
вијека свијет се мијењао
муњевитом брзином. Неогра-
ничен и брз али често и
непровјерљив приступ инфор-
мацијама учинио је да у сва-
ком тренутку и са сваког мјес-
та можемо користити обиље
знања која су раније била дос-
тупна у књигама а сада нас
од њих дијели само један клик
на компјутеру. То је наша
сајбер стварност и од ње се
више не може побјећи. Пита-
ње је да ли ико више и жели
побјећи од тог неисцрпног
ресурса информација.

Појавом друштвених мрежа
могуће је да из удобности
своје собе представите себе
у најљепшем свијетлу, не
морате се замарати стварним
међуљудским односима,
довољни су они виртуелни.
Али да ли нас нас таква сајбер
присутност чини заиста срећ-
ним и да ли може замијенити
истински контакт са људима?
Сајбер простор нас чини још

отуђенијим и једино ако пос-
тоји као сегмент нашег живота
заиста нам може и користити.

Да ли у ери свеопште диги-
тализације, библиотека и
даље има своје неприкосно-
вено мјесто? Има и мора опс-
тати, али прилагођена новом
постмодерном добу, мора пос-
тати библиотека будућности,
по мјери нових корисника,
оних којима се мора понудити
све одмах и сада, и оних
истинских трагача за знањем.
Никада електронска књига
неће успјети да замијени
додир и мирис хартије када
отворите стварну књигу али
са друге стране и електрон-
ска књига је нешто што је пос-
тало реалност и више пов-
ратка нема.

Библиотека и књига свакако
имају будућност само је пита-
ње на који начин ће освојити
своје мјесто у технолошкој
стварности, и колико је то
заиста и могуће. Али у сваком
случају вриједи покушати.
Љуба Чепић, библиотекар

БИБЛИОТЕКА ИМА СВОЈЕ
НЕПРИКОСНОВЕНО МЈЕСТО

Има ли мјеста за библиотеке у сајбер простору?

Бити исти, посебан, бити слободан, бити само свој...

ОСНОВА СВЕГА - ИДЕЈЕ

Ваше лице постаје слика ваше душе

ВЕРЛЕНОВЕ
КРИНКЕ У НОЋИ
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Фото: Вахид Кавазовић, награда на конкурсу “Голубая лента”

КАКО
ДРУШТВЕНЕ

МРЕЖЕ
УТИЧУ НА

ОМЛАДИНУ
Интернет је константно

присутан у нашим животи-
ма. Живимо у добу када
виртуелни свијет опасно
пријети да у други план
потисне стварни.

Ако те нема на Facebook-
у, ти и не постојиш. Face-
book, Twitter, What’s app,
Viber постала су мјеста гдје
се „склапају” и „расклапају”
пријатељства и љубави.

Када уђем у кафић, једи-
но што видим су људи који
у рукама држе телефоне;
изађу са пријатељима и
умјесто да разговарају
међусобно, зуре у екран.
Мјеста за изласке бирамо
на основу доступности
бежичног интернета. Одмах
по уласку у локал омладина
се лати паметних телефона,
па умјесто „Добар дан”
кажу: „Извините, која је
шифра?”.  Друштвене
мреже нам постају опсесија,
па се и сликамо само да би
те слике „окачили” на про-
фил.

Односи између људи
захладњују, запостављају
се обавезе. Људи се више и
не поздрављају на улици,
онако доброћудно, са
осмјехом.

Вокабулар омладине се
свео на тек неколико стоти-
на ријечи. Скраћенице
попут OMG, LOL, BTW, BFF
ушле су у свакодневни
говор. Ријечи губе смисао,
понављају се фразе. А ни
на правопис се не обраћа
превише пажње.

Главна занимација нам је
компјутер, више нико не
излази да прошета. Већина
не води здрав живот, не
машта, не вјерује у праву
љубав. Пуштамо да најљеп-
ше године младости прола-
зе поред нас. Управо на
интернету, на шаљивој стра-
ници „Исповести” појављују
се изјаве попут: „Синоћ ми
је нестало интернета, сједох
мало да попричам са фами-
лијом, фини неки људи.”
Нажалост, ово полако пос-
таје наша реалност.

Не можемо више ни да
замислимо како су старије
генерације живјеле без свих
„повластица” које ми данас
имамо. Знам, њихов живот
није био лак, али били су
много срећнији од нас.
Анастасија Деспотовић, III2

Виртуелна стварност је
довела до промјена у међу-
људским односима. Интернет
и дигитална технологија пру-
жају нове прилике за учење,
приступ разним информаци ја -
ма, омогућавају
по јединцима
директну про-
дају услуга или
производа . . .

С друге стра-
не, видљива је
појава отуђења
и зависности од
нових техноло-
гија.

Људи су се,
скривени иза
монитора, ос -
мје лили да лак -
ше износе своје ставове и
проналазе одређене инфор-
мације које су утицале на
комуникацију. Појавом друшт-
вених мрежа, виртуелна
стварност - сада испуњена
профилима, личним подаци-
ма, фотографијама и сним-
цима, добија далеко веће
димензије. Facebook је данас
најпопуларнија друштвена
мрежа, на којој се свакоднев-
но повећава број корисника.
Млађим генерацијама намет-
нуто је мишљење да не -
посједовање Facebook про-
фила доводи до „губљења

идентитета“. Тзв. виртуелни
идентитет постаје неопходан
дио социјализације 21. вијека,
што нажалост доводи до оту-
ђења од спољашњег свијета
и занемаривања традицио-

налних вријед-
ности. 

Зависност од
интернета оз -
биљ нија је него
што смо ми -
слили. Због не -
кон тролисаног
сје дења за ком -
пју тером људи
оболијевају и
умиру.

С друге стра-
не, интернет
може повећати

интерактивност и развити
бољу комуникацију међу
људима. Данас можемо раз-
говарати и видјети особе из
најудаљенијих мјеста, што је
само деценију раније било
немогуће.

У сваком случају, ако
посједујемо вјештину употребе
интернета, знаћемо да иско-
ристимо све његове могућ-
ности и предности. Најважније
је доћи до нових сазнања и
информација, у потрази за
идејама и инспирацијом. 

Анђела Терзић и
Данка Шљукић, IV4

Недавно су ICT координатори
из свих школа из нашег града
присуствовали семинару на
тему – Сајбер безбједност у
Бијелом Пољу. Предавачи су
били Дејан Томовић из Агенције
за националну безбједност
Црне Горе и Срђан Јовановски,
професор на Уни вер зитету
Медитеран. 

Ријеч сајбер (енгл. cyber)
користи се да означи све што је
створено помоћу рачунара и
било шта што користи рачуна-
ре. Саму ријеч је први пут увео
у употребу Вилијам Гибсон
(William Gibson) 1984. године.
Сајбер простор (интернет).

Са све већим развојем тех-
нологије, рачунара и рачунар-
ских мрежа, развијају се сва-
кодневно и нове методе напада
на рачунарске системе. Сва-
кодневно се створи на стотине
нових вируса, тројанских коња
и сличних малициозних (тј.
штетних) програма, па
обезбјеђивање сигурности рада
неког система данас постаје за
IT стручњаке прави изазов у
мору малвера и свакодневних
иновација у техникама и мето-
дама напада. У корист хакери-
ма који се труде да на најраз-
личитије начине наруше
рачунарску безбједност стоји и
чињеница да Интернет користи
велики број људи који није
довољно информисан по пита-
њу пријетњи које их вребају на
мрежама и по питању заштите
од покушаја напада. 

Хакери користе разне техни-
ке и трикове да пронађу начин
за недопуштени улаз у рачу-
нарски систем. Могу користити
овај улаз за илегалне или дест-
руктивне сврхе, или једностав-
но могу тестирати властиту
вјештину да виде јесу ли спо-
собни да изврше напад.

Хаковање може бити изазва-
но различитим побудама – од
профита, преко протеста, па
све до изазова. Остали мотиви
могу бити психолошка потре-
ба, жеља за учењем, знатиже-
ља, освета, експериментиса-
ње, неповјерење у друге особе,
самодоказивање, жеља да
некога побиједе или забава, до
оних озбиљнијих мотива типа
крађа информација, идентите-
та, новчаних средстава и сл.

Мета хаковања може бити
било какав рачунарски уређај,
систем или програм, а с обзи-
ром на локацију, може бити
циљано на један рачунар
физичким приступом, мрежу
рачунара физичким или уда-
љеним приступом или пак на
рачунар или сервер као на мету
на Интернету удаљеним при-
ступом. Физичким приступом
рачунару хаковањем се углав-
ном разбија шифра ради
обезбјеђивања приступа под-
ацима који се налазе на њему,
док је за скоро све нападе уда-
љеним приступом (мрежне тј.
Интернет нападе) потребно
проћи неколико нивоа заштите.

Иако су код хаковања рачу-
нарске мреже циљеви слични
онима код хаковања једног
рачунара, захваљујући природи
рачунарских мрежа, циљеви
хаковања могу бити и удаљена
контрола рачунара, као и пре-

узимање контроле над рачуна-
ром или сервером ради
измјене, брисања или додава-
ња фајлова и фолдера, као и
инсталације и извршавања
малициозних програма ради
уједињеног напада на друге
мете. 

Најчешћи напади на Интер-
нету: напади који користе људс-
ки контакт (Social Engineering
Attacks) – ови напади имају
више облика, а користе људски
контакт како би им се лажним
представљањем, обманама и
преварама, омогућио приступ
или открили поједини подаци.
Хакери успијевају у овој врсти
напада искључиво захваљујући
неупућености корисника о
сајбер нападима. Комуницира-
ње се може обављати путем 

e-mail-a, chata или телефо-
на. Из ове групе су најпрепоз-
натљивије двије врсте напада:
Fishing (пецање) и HOAX
(масовна обмана). 

Фишинг је крађа личних под-
атака као што су број кредитне
картице, шифра, информације
банковног рачуна, број социјал-
ног осигурања итд. Обично се
користи e-mail како би се корис-
ници усмјерили на лажни web
сајт гдjе се од њих тражи откри-
вање личних информација које
ће се користити за крађу иден-
титета и прибављања имовин-
ске користи. 

Hoax или масовна обмана је
било каква превара која има за
циљ лажно представљање и
обману људи, чији се садржај
најчешће налази у поруци или
спаму (нежељеној пошти). У
информационим технологијама,
hoax представља сваку поруку
која лажним информацијама
наводи корисника да ода
повјерљиве податке или без
оправданог разлога уради неку
деструктивну радњу. Најпозна-
тији облици преваре траже од
примаоца поруке да преко свог
банковног рачуна пребаци
мању своту новца на неки други
рачун, док му се заузврат нуди
значајна финансијска добит.
Корисници, примамљени бога-
тим провизијама често остану
без новца, дајући непознатој
страни податке о приступу
својем рачуну или несвјесно
судјелују у илегалној новчаној
трансакцији. Међу рjеђим обли-
цима hoaxa налазе се ланци
среће и вијести о лажним виру-
сима. 

Напади имитирањем – Док
се напад који користи контакт
међу људима бави преваром
људи, напад имитирањем бави
се преваром компјутера. До ове
врсте напада долази када напа-
дач украде права приступа од
ауторизованог корисника. Напа-
дач тада може да подеси свој
компјутер да имитира други,
ауторизовани компјутер, и
добије приступ иначе затворе-
ним системима. Сигурносни
систем препознаје нападача као
корисника чија је лозинка укра-
дена, тако да се овај, након што
почини штету, може без бојазни
одјавити. 

За откривање корисничких
имена и лозинки најчешће се
користе тзв. снифер програми.
Снифери (sniffers - њушкала)

ослушкују саобраћај на мрежи и
испитују шта се тачно креће мре-
жом. Они не само да надгледају
саобраћај већ и преузимају
нешифроване комуникације
(нпр. лозинке послате у облику
обичног текста). Корисницима
мреже се препоручује опрезност
приликом сурфовања интерне-
том и остављања личних под-
атака на непровјереним сајто-
вима. Поред поменутих врста
напада, у нападе преко Интер-
нета можемо убројати и слање
нежељених e-mail порука (спам-
ова), као и упаде са Web-а типа
искачућих реклама (pop-ups) и
непожељних огласа. Ризик од
напада смањује се коришћењем
јаких лозинки, коришћењем
шифровања, искључивањем
Windows опције file sharing, ажу-
рирањем програма и опе ра -
тивног система уз помоћ најно-
вијих безбједносних закрпа,
инсталирањем заштитне ба ри -
јере (енгл. firewall), прављењем
резервних копија најважнијих
података и др.

Ниједна мрежа или рачу-
нарски систем, ма како обез-
бијеђен, није у потпуности сигу-
ран, али што је више труда
потребно да уложи потенцијал-
ни нападач да би угрозио мету,
то је сигурност већа. Зато је
кључ за одбрану опрезност и
стварање што више препрека
потенцијалном нападачу. 

Мирка Попадић,
професорица

Са часова грађанског образовања код
професорице Горице Вакиревић 

ИНТЕРНЕТ-
ИНТЕРАКТИВНОСТ

или ОТУЂЕНОСТ

Недопуштени улаз у рачунарски систем и заштита 

САЈБЕР  НАПАДИ
И  ЗАШТИТА

Људи будућности живjеће на таласима,
далеко на пучини океана. Станови ће имати
диван поглед на рибе и прозирну слану воду,
а на горњим платформама налазиће ће се
паркови, простор предвиђен за домаће
животиње, рибњаци, пијаце, шеталишта... 

Термин „грађевинско земљиште” за ми -
јениће појам „грађевинско море”. Ови мега
пројекти имаће и могућност кретања. У слу-
чају великих бура град ће моћи зачас да
промијени водену адресу и отплови на
безбједно!

Неколико различитих фирми за пројекто-
вање понудиле су врло интересантне кон-
цепте океанских солитера и градова. Чека се
само богати инвеститор...

Гајр – град на води
Иако је сада само концепт, овај наопаки,

подводни, еколошки облакодер биће будућ-
ност грађевинарства, нарочито уколико ниво
мора буде растао. Фирма која је радила на
дизајну зове се Зигло. Идеја је да зграда
буде истраживачка станица, али и уточиш-
те од обале са радњама, ресторанима, баш-
тама и просторима за рекреацију.

Ово је, у суштини, обрнути подводни обла-
кодер који ће се наћи на дубини од чак 400
метара. Биће исте висине као и Емпајер Стејт
Билдинг, само у дубину... Функционисаће
помоћу енергије сунца, вјетра и океана. Чети-
ри крака ће се протезати од центра торња
(сваки по 1,25 километара у пречнику) и
имаће функције и бове за равнотежу, као и
безбједну луку у којој ће моћи да пристану
највећи бродови на свијету. Центар торња
имаће 30.000 квадратних метара и сваки
спрат ће се постепено смањивати до 600
квадратних метара. Укупна површина кон-
струкције биће 212.000 квадрата што је, грубо
прерачунато, око 40 фудбалских терена!

Гајр ће се у потпуности ослонити на обнов-
љиву енергију. Вертикални вјетрогенерато-
ри ће бити постављени на површини како би
искористили вјетрове океана. Полупровид-
ни соларни прозори ће се користити на
цијелој конструкцији, а соларни панели ће
обезбиједити хлад на шеталиштима која су
на површини. Подводне турбине ће генери-
сати енергију из воде када је торањ усидрен,
а када буде у покрету оне ће представљати
моторе за покретатање. Поред тога, киш-

ница ће се сакупљати у центру и биће спро-
ведена до дна торња.

Стамбена „медуза”
Ово је још један сличан поглед на морски

живот будућности, али од стране друге групе
архитеката. Водо – солитер који су они
осмислили подсјећа на џиновску стамбену
медузу. Такође ће се ослањати на обнов-
љиве изворе енергије. Генератори који ће
одржавати живот на згради радиће на солар-
ну енергију, енергију таласа и вјетра...

Потенцираће и производњу хране, уз
оријентацију на узгој морских плодова. План
је да се на врху нађу мале шуме, док је на
нижим нивоима простор резервисан за
живот и рад становника.

Водо – солитер има и посебан систем за
балансирање са циљем да обезбиједи
трајно плутање али и безбједно путовање
плавим пространством.

Жаклина Љубић, професорица

Свjетска грађевинска чуда

ЖИВОТ НА
ТАЛАСИМА ОКЕАНА

Виртуелни свијет
опасно пријети
стварном
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Фото: Снежана Живковић

Мой любимый поэт, Сергей Алек-
сандрович Есенин, родился  3 октября,
сто двадцать лет тому назад, Вокруг
его имени и его стихов, вот уже две-
надцать десятилетий, не смолкает
шум. И кажется, что продолжает шуме-
ть он сам - уникальная фигура в исто-
рии ХХ столетия. Сергей Есенин
родился в Константиново Рязанской
губернии в крестьянской семье. С пяти
лет научился читать, а с девяти лет
начал писать стихи.

„Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.“
Учился Сергей в Константиновском

училище, затем в Спас-Клепиковской
школе, готовящей сельских учителей.
После окончания школы, год жил в
селе, а потом уехал в Москву. Осенью
1913  года вступил в гражданский брак
с Анной Романовной Изрядновной,
работавшей вместе с Есениным кор-
ректором в типографии Сытина. 21
декабря 1914  года у них родился син
Юрий, но Есенин вскоре оставил
семью.

Я помню, ты мне говорила:
„Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда.“
Второй брак Есенина был примеча-

телен тем, что его жена, всемирно
известная танцовщица,  Айседора Дун-
кан практически не говорила по-русс-
ки, а сам Сергей вообще не говорил по-
английски. В итоге их брак продлился
чуть более года. Последняя его жена,
Софья Андреевна Толстая, явлалась

родной внучкой  Льва Николаевича
Толстого.

С начала 1914 в московских журна-
лах появились стихи Есенина. В 1915
году он перехал в Петроград и сам

пришёл к Блоку познакомиться. Радуш-
ний прием в доме Блока, одобрение
его стихов, окрилили молодого поэта.
Его талант признали Градецкий и
Клюев, с которыми его познакомил
Блок. В 1916 году выходит в свет пер-
вая книга Есенина „Радуница“, затем –
„Голубень“ , „Русь“, „Марфа Посадни-
ца“  и другие. В 1916 был призван на
военную службу. Революция застала

его водном дисциплинарном батальо-
не, куда он попал за отказ написать
стихи в честь царя. Самовольно поки-
нул армию. При расколе партии пошёл
с левой группой,  был в их боевой дру-
жине. В 1924-1925 появились такие
известные стихотворения, как „Русь
уходящая“, „Письмо к женщине“, „Пись-
мо матери“. Особое место занимают
„Перисидкие мотивы“.

„Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.“
В своей поэзии Есенин сумел выраз-

ить горячую любовь к своей земле,
природе, людям, но есть в ней и ощу-
щение тревоги, ожидания и разочаро-
вания. Незадолго до смерти создал
трагическую поэму „Чёрный человек“.

„Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.“
Жизнь Сергея Есенина трагически

оборвалась 28 декабря 1925 года.
Похоронен в Москве.

„До свиданья, друг мой, без руки,
без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.“
Когда люди умирают, их не забыва-

ют, пока кто-нибудь помнит о них.  Сер-
гей Александрович  Есенин доказы-
вает этого.

Маријана Грбовић, IV1

Chaque année, au début
du printemps, la commu-
nauté francophone célèbre
les jours de la Francopho-
nie. Ce sont les jours qui
réunissent celles et ceux
qui cultivent l'amour pour la
langue française, qui parta-
gent les valeurs de la com-
préhension et de la tolé -
rance.

Le 20 mars, c’est l'occa-
sion de célébrer notre mag-
nifique langue commune.
Le français, c'est la langue
qu’on aime dès le moment
quand on l'entend pour la
première fois. 

La Francophonie, c'est
aussi l'occasion de con-
naître beaucoup de gens
venant des pays différents.
On peut apprendre plein de
choses sur la culture fran -
çaise, la tradition, on a l'oc-
casion d’améliorer nos con-
naissances. Je suis sûre
que tous les jeunes veulent
visiter la France et la ville
lumière.                              

Comme dans la plupart
des pays, au Monténégro il
y a L’Institut français.
Chaque année, on peut par-
ticiper aux concours de la
poésie, de l’art, des festi-
vals des BD ou des films
etc. On a la chance de
montrer notre savoir-faire.

Les écoles collaborent avec
cette organisation, les
élèves participent aux com-
pétitions. Chaque année,
les sujets sont différents et
très intéressants. Je me
souviens de ma première
participation. On a préparé
les T-shirts avec beaucoup
de dessins. Je n'ai pas eu
de succès, mais deux filles
de notre école ont gagné.
J’ai participé au festival
francophone en 2012 aussi,
on s’est présenté avec la
comédie „Le cambrioleur“.
On était la plus jeune
équipe, et l’unique équipe
provenant d’une école pri-
maire. Le jury nous a
attribué  des commentaires
magnifiques, mais c’était le
festival de caractère non-
compétitif.

Les jours de la Franco -
phonie ne sont pas seule-
ment pour les gens qui par-
lent français. Au contraire,
c’est l’occasion d’appren-
dre le français avec un
grand divertissement.   

Nous sommes les habi-
tants d'une même terre
qu'on doit préserver pour
les générations futures.
Agissons ensemble, aimons
le français!

Дијана Дамјановић, III1

Aucun livre ne me laisse
indifférente, car rester indif-
férent à un livre signifie perdre
le temps. Les livres nous per-
mettent de connaître l'âme
d'un écrivain et plus nous
lisons plus nous nous accom-
plissons. C'est ma façon de
visiter les pays lointains, de
connaître les cultures dif-
férentes, de me
promener à tra-
vers des siè-
cles. La lecture
est une con-
v e r s a t i o n
sans voix.
La meilleure
manière de
lire est de s'identifier à un per-
sonnage. Par exemple, quand
je lisais „Anna Karénine“, j'ado-
rais Lévine. J'étais immensé-
ment heureuse quand il a trou-
vé le sens de sa vie.

„Le Petit Prince“ est le pre-
mier livre qui m'a plu beau-
coup. C'est un petit livre, mais
quand on y analyse les sujets
on peut trouver beaucoup de
symbolisme. „Le Petit Prince“
nous montre que les gens ne
pensent qu’à eux-mêmes,
qu’ils oublient de vivre la vie à
cause du travail, qu’ils man-
quent d’amour. La plus belle

phrase que je me rappelle est:
„On ne voit bien qu'avec le
cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux.“

Le dernier livre que j'ai lu est
„En attendant de Godot“ qui
nous montre l'absurdité de la
vie humaine. La vie est réduite
à attendre. C'est un autre mot

pour l'incapacité de
l'homme à affron-
ter le destin qui
est sourd et
muet devant sa
s o u f f r a n c e .
Nous ne pou-
vons pas nous
laisser à la
léthargie, nous

devons vivre heureux malgré la
fin inévitable. 

Les livres nous aident à trou-
ver des réponses à toutes les
questions. Malheureusement,
aujourd'hui omniprésent et
omnipuissant TIP ( télévision,
internet et portable) semble tri-
ompher sur les livres. Les
jeunes lisent de moins en
moins et vivent de plus en plus
dans un monde virtuel. Le
résultat est une fausse image
du monde et l'aliénation. Il ne
reste qu'espérer que de bonnes
valeurs redeviennent chic.

Андријана Боровић, IV4

В жизни каждого человека
есть что-то, что творит его
жизнь полноценной. Вот для
меня - это русский язык.
Существует много причин по -
чему я его так сильно люблю.

Русский язык является
самым распространённым
славянским языком и одним
из наиболее распростра-
нённых языков мира. Зна-
ние русского языка и владе-
ние им помогают повысить
интеллектуальный уровень
человека. Именно русский
язык один из богатейших
языков мира, потому что у
него огромный лексический
запас: он такой выразитель-
ный и ловкий.

Русский язык многое зна-
чит для меня:  он не только
мой школьный предмет, а
тот стержень, на котором
держится мое представле-
ние о русском мире. Русский
мир стал близким для меня
еще с детства. На самом
деле, еще ребёнком я чита-
ла стихи Есенина и Пушки-
на и полюбила русскую
поэзию и вообще русскую
литературу, которая не
существовала бы без этого
прекрасного зыка. Величай-
шие произведения мира
написаны именно на русс-
ком языке, а авторы этих
произведений подарили нам
огромное количество пре-
красных слов, которыми
можно раскрыть самые глу-
бокие чувства. Поэтому,
читая русскую литературу я
вошла в волшебный мир, из

которого не хочу выйти, a
только хочу продолжить
заниматься тем, что уст-
роивает мою жизнь ещё
богаче и интереснее. В этом
волшебном мире я нашла
покой и свободу, без кото-
рой человеку жить нельзя. В
этой свободе, я мечтаю что
нахожусь перед Эрмитажем,
у кареты, пока первый снег
покрывает землю…и желаю
чтобы это ощущение не кон-
чилось. Я не случайно меч-
таю о Эрмитажею Только
что мне вспоминяется, что в
прошлом году в этом меся-
це я побывала в красивом
Питере. Словами выразить
нельзя ностальгию, но я уве-
рена что любовь к русско-
му языку купит мне опят
билет в Россию. Русский
язык приносит большую
радость в мою жизнь.  Зна-
комит меня с новыми дру-
зьями. Cейчaс он всё боль-
ше и больше сопровождает
меня, хотя все меняется,
любовь к русскому языку
ещё настоящaя по-старо-
му… И.С. Тургенев написал:
,,Русский язык так богат и
гибок, что нам нечего брать
у тех кто беднее нас.’’ Я
совсем согласна с великим
писателем, и хочу сделать
вывод: русский язык- голос
любви!

Надо изучать то к чему
душа стремится. Моя душа
стремится к пути, к России и
русскому языку. Вот почему
я люблю русский язык. 

Сања Попадић, III5

В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей.

ВОСПОМИНАНИЯ О
СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Сергей Александрович Есенин

Русский язык является одним из наиболее
распространённых языков мира

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ
РУССКИЙ ЯЗЫК

Награда на конкурсу „Голубая лента“

Лихой и Ловкая
Из золотых трав встала ты.
Восточным жаром первой зари
лицо бледное вымила как роза.
С кавказскими волками и орлами,
Ловкая, к высотам небесным взросла.

Вниз во буйных волнах кубанских
алмазные глаза твои плавали.
Шашки студных и злых ветров 
всегда грудью своей пристыдил.
Лихой, не терял войны ты.

Шёлковым побережьем ты ходила
под роями звездочек и журавлей.
Невеста моя стала навек тогда,
Ловкая, честь твою чтобы сберечь я.

Катят наши дочки и мальчишки
нескончаемим царством святым, заветным.
Слишу везде через горы и ендовы
песни виноградников и шепот пшеницы,
Лихой, с нашего ущелья вытеклившые.
Выше источника голубого Кубаня
руки твои обнимались, дорогая,
чтобь мою окутать любовь.
Неужели ты не знаешь как исполинская,
Ловкая, ясная вода есть?

Доста Палибрк, IV2

Le 20 mars - l'occasion de célébrer notre
magnifique langue commune 

LA FRANCOPHONIE
MALGRÉ TOUT

Aucun livre ne me laisse indifférente

LIRE UN BON LIVRE
SIGNIFIE RENCONTRER

SOI-MÊME ET LE MONDE
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За 18. рођендан добила сам
предиван поклон: путовање у Сред-
њу Европу са мојом генерацијом.
Да, кренули смо на ту дуго очеки-
вану екскурзију, баш на дан кад сам
постала пунољетна, 23. маја 2015.
године. Као и сви моји вршњаци,
бројала сам дане до поласка
знајући да ће то бити једно уисти-
ну незаборавно и непро цјењиво
искуство. Родитељи су нас испра-
тили уз неизбјежне савјете и напо-
мене. Узбуђење је постало још веће
оног тренутка кад је аутобус кренуо.

Путовање је текло уз пјесму,
игру, шалу; владала је предивна
и опуштена атмосфера. У близини
Београда су нам се придружили
водичи без којих ова екскурзија не
би била оно што јесте. У касним
вечерњим часовима стигли смо на
гранични прелаз Хоргош, а већ
ујутру смо били у Будимпешти,
граду о чијој љепоти нијесам могла
ни да сањам. Имали смо јако мало
сазнања о том граду и о Мађарској
уопште. Чини ми се да нико није
слутио да ће Будимпешта да нас
остави без даха. Застали смо на
чувеном Тргу хероја, кога красе
статуе истакнутих мађарских вла-
дара. Захваљујући неокласичном
стилу градње за тренутак смо
помислили да се налазимо у Ста-
ром Риму или Грчкој. Обишли смо
значајне грађевине попут Парла-
мента и Музеја лијепих умјетности
и наставили шетњу пјешачком
зоном, у улици Ваци. Након тога,
кренули смо у Сент Андреју, градић
у близини Будимпеште. Необич-
не, уске уличице и развијен тури-
зам одају утисак медитеранске
атмосфере. У питању је град бога-
те историје уско повезане са
српским народом, гдје  смо обиш-
ли Трг Вука Караџића и кућу чуве-
ног Јакова Игњатовића. 

Увече смо се упутили ка обали
гдје нас је чекао брод. Јединстве-
но искуство крстарења Дунавом и
нестварна панорама града никога
нијесу оставили равнодушним. 

Ујутру смо кренули за Братис-
лаву, главни град Словачке. Град
нас је заувијек освојио својом топ-
лом атмосфером и фасцинантним
уличним скулптурама које прика-
зују неке обичне људе који су
својим духом и посебношћу заслу-
жили да на такав начин остану
запамћени. Када сте у Братислави,
не треба да вас изненади ако на
улици угледате чувеног Наполео-
на у не баш трезвеном стању или

човјека који вири из шахта. 
Често се у животу десе неке

ситуације за које нико не може да
каже да их је очекивао. Такви дога-
ђаји су у стању да нас избаце из
колосјека, али из њих увијек изла-
зимо јачи и паметнији. На путу за
Праг десило се нешто што нико

није слутио; дошло је до судара
наша два аутобуса. Не бих да
дужим о томе, све што знам је да
сам те ноћи била поносна на све
нас. Такве ситуације повезују људе
и извуку најбоље из њих. Наши
професори су нам у том тренутку
били као родитељи, а сви ми једна
велика породица. Захваљујући
доброј организацији, наставили
смо екскурзију и већ исте ноћи
били у Златном граду.

Праг је оставио најјачи утисак
на мене, то је заиста град са
душом. Прашка тврђава и Храд-
чани засјењују својом љепотом и
историјом. Карлов мост врви од
живота, туриста, умјетника, људи
различитих раса и нација који пока-
зују колико је свијет лијеп, а овај

град јединствен. Посебне емоције
изазвала је посјета Јеврејској
четврти и синагогама, као и кући у
којој је живио Франц Кафка. Фас-
цинирао нас је и чувени Астро-
номски сат у самом центру града.

Сљедећег дана смо посјетили
Дрезден, њемачки град у близини
границе са Чешком. Овај прелијепи
град од непроцјењивог културног и
историјског значаја претрпио је
тешко разарање за вријеме Другог

свјетског рата, али је захваљујући
ангажовању власти након пада Бер-
линског зида, успио да поврати свој
некадашњи изглед. Били смо
пријатно изненађени чињеницом
да су цијене у Дрездену изузетно
приступачне, тако да смо већи дио
времена провели у куповини.

Да ме је неко одвео у Карлове
Вари када сам имала седам или
осам година, вјероватно би ме
било тешко натјерати да се вратим
кући. Тај градић је управо оно што
смо гледали у Дизнијевим црта-
ним филмовима о принцезама и
далеким магичним земљама. У
њему смо обишли колонаде у
којима се налазе извори љекови-
те воде као и велики гејзир. Осим
што је свјетски позната бања, град
је толико бајковит, миран и нест-
варно лијеп, да није ни чудо што је
омиљена дестинација европске
аристократије још од 18. вијека. 

Наша задња станица био је Беч,
један од најзначајнијих културних
центара старог континента, град
у коме су живјели и стварали
Моцарт и Бетовен, пријестоница
моћне Хабсбуршке монархије.
Имали смо јединствену прилику
да уђемо у царску резиденцију,
чувени дворац Шенбрун гдје смо
обишли 27 соба у којима су бора-
вили цар Франц Јозеф и његова
супруга Елизабета. Боравак у овој
велелепној палати чини да се
осјећате као да заиста присуст-
вујете неком балу или свечаној
вечери. Околину дворца красе про-
страни вртови, лавиринт, бројне
фонтане и зоолошки врт. Вече
пред полазак кући посјетили смо
Пратер, огромни забавни парк у
коме смо заиста уживали.

Прије него што смо уопште кре-
нули на екскурзију, водич нам је
рекао да ће нам она значити више
него читава једна година прове-
дена у школској клупи. Нисам га
баш разумјела, али сада схватам
да је био у праву. Осјећам да сам
богатија, колико знањем толико и
предивним успоменама. Осјећам
да сам зрелија и искуснија јер сам
видјела један нови свијет и начин
живота. Ово незаборавно путова-
ње не би било исто да нисмо били
сви заједно. Сигурна сам да ће
ово сјећање трајати заувијек.

Ана Кнежевић,  IV4

Екскурзија ученика трећег разреда

СЈЕЋАЊЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ЗАУВИЈЕК

That day my life changed forev-
er. I had never dreamt about the
amount of suffering my hand will
bring to the humankind.

That morning I assisted my broth-
er Khulan on the flight over Inner
Mongolian board on a fighter jet. I
saw how excited Khulan was about
the promotion and this mission. He
had shaved his beard and cut his
hair.

- You look absolutely hilarious
now. Don’t be stupid, they just want
to keep you away from the base.

- Who is jealous, my little broth-
er? – said he.

Not to look at him, I started to
watch a sunrise and that giant sign
of Chinese isolation and insecurity
with us, Mongolians. The Wall was
showing its golden Eastern cheek.

Many people were walking on it. 
Khulan told me to turn on a red

button before my hand. I pressed it.
Immediately, we heard the explosion. 

That was when I realized what
my brother’s secret mission was.
He had a grin on his face. I went
mad. I grabbed him and jacked his
nose up.

Our plane was heading right to
the ruins where there once was the
Great Wall. I didn’t care about
death, but I survived. Around
me,there were thousands of dead
bodies and the ancient bricks were
bloodstained now. 

I was standing there, alone in
silence, paying tribute to that ven-
erable dragon I had murdered.

I knew - the War began.
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Till rising and gliding out I wan-
der’d off by myself,

In the mystical moist night-air,
and from time to time, 

Look’d up in perfect silence at
the stars.

- When I heard the learn’d
astronomer, Walt Whitman 

The soul of every
human burns in flames
of strong desire for truth,
love and beauty. Those
three are like distant stars
whose light falls upon us
with much tenderness
through misty night air.
We see how humble we
are,  yet glorious before
them, how little we under-
stand but how much we
feel.

A man seeks and
questions the limits of his
wish to get his feelings
across . But, he often
finds himself in great
agony if he cannot
express them. From that
agony, anxiousness and
deep inner pain, rises the
most precious pearl of all
oceans in a man’s heart. And every
poet, no matter how old they are, at
that moment feels like a young

mother giving a birth to her first
child. That time when the true poet-
ry is born is the time when dull and
ordinary language dies. The time
when love illuminates our heart,
when the truth shows us what is
inside and beauty tells us about it.

Beauty chases for the most deli-

cate, rhythmical words, hunts and
captures them into lines. And the
only way to feel breath of those

caught wild whispers in all their
power and glory is to read a poem
in the original language. 

Don’t deny all Beauty’s troubles.
Don’t deny sound and melody. Don’t
deny the poet. Because if you do
that, you will be the only one fooled.
Left without a passionate kiss …

The one who missed the
final battle thinking that it
was only some gardeners'
duel. The one who had
mistaken majestic deer
antlers for stinky socks.

You'd better let words
prove their fullness and
significance to you. Let
them show that they are
here for reason. For many
reasons. To comfort, to
please, to sadden and to
show you how delicious
they can be.

You may find it a bit
clearer why the
astronomer was so wrong
if you see the stars through
words of the poet.

And don’t be afraid not
to figure out everything. Is
there excitement in per-

fect understanding? Keep a little
mystery and soon you will be back.
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BEAUTY ON THE HUNTANCIENT DRAGON
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Извјештаји разредних ста рје -
ши на о успјеху и владању уче-
ника Гимназије у Пљевљима
редовно су слати Министарству
просвјете и црквених послова
на Цетиње. Извјештаји су пре-
тходно разматрани на сједници
такозваног Професорског збора
Гимназије. Објављујемо  неке
ди је лове тих извјештаја (у истом
стилу како су тада  писани) а
које је директор Гимназије Лазар
Поповић слао Минсиатству про-
свјете и црквених дјела  у марту
1914. године.1

Сваки разредни старјешина
на захтјев директора подносио је
извјештај  о свом разреду. У
извјештају који је поднио Вла-
дислав Нешковић, разредни
старјешина првог разреда, пише:

„У првом разреду има 50 уче-
ника. За прво двомјесечје
општи успјех био је 3,32. Одли-
коваше се: Владимир Топало-
вић, Десанка Поповић, Драго-
љуб Шећеровић, Душанка
Бошковић и Стана Поповић.
Конференцијски није кажњен
ни један ученик првог разреда“.

У извјештају другог разреда
који је поднио разредни
старјешина г. Галогажа пише да
је „општи успјех за прво
двомјесечје 3,74. Одликовао се
није ни један ученик. Конфе-
ренцијски  са три из владања
кажњени су Блажо Милошевић,
због свађе са својим другом у
стану, и Радивоје Меденица
због туче у школској башти.“

Разредни старјешина трећег
разреда Г. Перић обавјештава
директора да је општи успјех раз-
реда за прво двомјесечје 3,86.
„Одликовани су три ученика:
Дејан Косорић, ? Мијушко Пиле-
тић и Вукота Шошкић. Конфе-
ренцијски  са три из владања каж-
њени су Перо Бошковић, ради
неоправданих часова, и Павле
Контић ради пушења на улици.
У истом извјештају разредни
старјешина Перић предлаже да
се ученик Благоје Вујисић из тре-
ћег разреда отпусти из гимназије,
с правом полагања испита на
крају школске године. Разлог
отпуштања,  констатује се у
извјештају, је тај што је Благоје
Вујисић, који станује код школ-
ског послужитеља, у неканцела-
тријско вријеме дошао у зборни-
цу и сам себи и једном другом
ученику у каталог забиљежио
оцјену, што  је доцније и сам при-
знао. Професорски збор прихва-
тио је предлог  проф. Перића“.

У извјештају за четврти раз-
ред констатује се  да је општи

успјех тог разреда 3,25, одли-
кованих  и конференцијских
казни нема.

На питање директора Гимна-
зије да ли су за то двомјесечје
наставници реализовали нас-
тавно градиво, професор Обра-
довић изјављује „да није у пот-
пуности могао савладати
градиво из српске историје у

трећем разреду због немања
уџбеника и краткоће времена.
Остали наставници изјављју да
су, пропорционално времену,
савладали потребно градиво“.

У тачки дневног реда под
називом „Евентуалије“ настав-
ници природних наука Симон и
Галогажа извјештавају  да ова
школа нема свих потребних
природописних, хемијских и
физичких учила, те моле упра-
ву да се постара, те да од
Министарства добије потребну
суму новца ради набавке пот-
ребних учила.

Поменућемо и четири извјеш-
таја разредних старјешина
првог, другог, трећег и четвртог
разреда о понашању и дидак-
тичком успјеху ученика Држав-
не ниже гимназије у Пљевљи-
ма( како се тада називала) за
друго двомјесечје 1914. а који
су, заједно са  записницима са
сједнице Професорског збора,
4. маја 1914. године послати
Министарству просвјете и
црквених послова.2

Разредни старјешина првог
разреда Вл. Нешковић конста-
тује у извјештају да у разреду

има 52 ученика, од којих је
оцијењено њих 48, са изузет-
ком да један није оцијењен из
свих предмета Хасан Наловић.
„Четири неоцијењена ученика
су муслимани који су уписани
током овог двомјесечја.  Општи
успјех је  3,02. Одликовало се
девет ученика: Владимир Топа-
ловић, Десанка Поповић, Дра-
гољуб Шећеровић, Душанка
Бошковић, Зарија Ашанин,
Обрен Радојевић, Пуниша
Ђурђић, Радоје Симићевић и
Стана Поповић”.

-Да је успјех у овом разреду
задовољавајући види се по
томе што од 48 ученика само 12
њих који имају  слабу биљешку,
а само тројица њих из по два
предмета, а остали само из по
једног. Конференцијски је каж-
њено са три из владања Све-
тозар Пекић због пушења -
пише у извјештају разредног
старјешине Нешковића..

Према извјештају разредног
старјешине другог разреда
Милана Галогажа, у другом раз-
реду  двомјесечју 1914. године
било је 36 ученика од којих је
испитано њих 30. 

- Шест ученика муслиманске
вјероисповијести уписало се
током  другог двомјесечја и оста-

ли су неиспитани. Просјечна
оцјена овог разреда била је  3,51.
Одликовали су се: Вукосав
Жугић, Кристина Лисичић, Сте-
фан Лисичић и Радосав Пејовић. 

Конференцијски је кажњен са
три из владања Ристо Шећеро-
вић због непристојног владања-
констатовано је у извјештају.

У трећем разреду чији је раз-
редни старјешина био Филип
Перић било је 34 ученика, од
којих су четири ученика уписа-
на током другог двомјесечја.

„Општи успјех овог разреда
био је 3,73. Одликовали су се:
Мијушко Пилетић и Вукота
Шоишкић.

Конференцијски су кажњени
оцјеном три из владања учени-
ци: Петко Меденица због неоп-
равданог изостајања  и неучти-
вог понашања према на ста внику,

Вучета Стевановић, због
неоправданог изостајања, Васо
Томић због обмане при писању
школске задаће и Бојо Ракоче-
вић због неоправданог изос-
тајања и неучтивог понашања у
школи према наставницима“.

У  извјештају о успјеху учени-
ка четвртог разреда, чији је раз-
редни старјешина био А. Симон,
констатује се  да је у том разре-
ду било 19 ученика, са просјеч-
ном оцјеном 3,22. Одликован је
ученик Вукашин Шећеровић.

У оквиру тачке дневног реда
„Евентуалије“, директор Попо-
вић тражио је од наставног
особља мишљење о успјеху
оних ученика муслимана који
се уписаше у Гимназију послије

првог двомјесечја. 
С тим у вези Професорски

збор је  закључио „да се уче-
ници муслимани до краја школ-
ске године што чешће пропи-
тују и упућују из главних
предмета (српског језика, мате-
матике и осталих језика), а на
завршетку школске године да
им се да право  да у почетку
идуће школске године полажу
испите из свијех предмета , те
ако се види да је успјех из глав-
них предмета повољан, да им
се остали предмети не узимају
толико у обзир да би могли
пријећи у старији разред.

Који пак  из главних предмета
не би показао довољан успјех,
да се остави у истом разреду.

Закључено и потписано.”
Занимљив је  извјештај са

ванредне сједнице Професор-
ског збора Гимназије који  је одр-
жан 11. 1. 1914. године, упућен
Министарству просвјете и цркве-
них послова на Цетиње. Тим
извјештајем,  између осталог,
директор  Гимназије Л. Поповић
информише Министарство о
инциденту између учитељског
приправника Рајка Дебељеви-
ћа и Радована Ружића, ученика
четвртог разреда ове школе.

“Неки очевидци њихове свађе
говоре да је Дебељевић грдио
Црну Гору и њене органе, а неки
опет кажу да је ово само доцнија
измишљотина Ружићева и њего-
вих пријатеља, само да оправ-
дају и изгладе његов поступак.
Да не би улазили у каква поли-
тичка питања и исљеђења,
нашли смо за најсходније да
Ружића казнимо што је посјећи-
вао кафану и тамо починио
неред, а ово је за нас довољно
било да му изречемо казну. Овог
Дебељевића унеколико поз-
најем, био сам и на његовим
предавањима у  овдашњој
основној школи, када је засту-
пао једног болесног учитеља.
Колико могу видјети, не изгледа
да је наклоњен за каква изази-
вања и ружења. Дочим, Ружић је
враголијаст и окретан младић,
склон да ствара неред” пише у
извјештају директора школе.

У другом извјештају  цитира
се  изјава разредног старјеши-
не Перића:

- Ружић признаје да се нала-
зио у кафани ноћу и да је уда-
рио дотичног учитељског при-
правника.

Тиме се огријешио о члану
16 школског закона, те предла-
жем за казну: осам сати  кон-
ференцијалног затвора са
оцјеном  4  из владања и с
пријетњом да ће за најмањи
прекршај бити искључен из овог
завода”.

Интересантно је  поменути и
вредновање резултата (оцјењи-
вање)  о успјеху ученика прије
стотину година. Петица је била
најслабија оцјена. Оцјене су
биле: слаб 5, довољан  4, добар

три, врло добар 2 и одличан 1.
Међу оцјенама заступљеним у
школским извејштајима
најбројнија је оцјена добар 3,
док су биле ријетке јединица, у
то вријеме одличне оцјене.

Према извјештају Гимназије  из 1914. годи-
не, те године било је у овој школи 141 ученик.
Како пише у извјештају, ријеч је о непотпуном
списку ђака Ниже државне гимназије  који је
сачињен на бази података у документима. 

I разред
Топаловић Владимир, Поповић Десанка,

Шећеровић Драгољуб, Бошковић Душанка,
Поповић Стана, Пејовић Благоје, Грујичић Војис-
лав, Самарџић Глигорије, Пајевић Добрислав,
Јевросимовић Прокопије, Остојић Гавро, Чво-
ровић Милун, Минић Миро, Безaревић Тома,
Ћосовић Божо, Барац Бранко, Филиповић
Неђељко, Бајчетић Милица, Томич Бл…, Кара-
џић М…, Благојевић М…, Анђелић Г…, Томић
С…, Рабреновић Н…, Ћирковић Кристина,
Наловић Хасан.

II разред
Милошевић Блажо, Меденица Радивоје,

Јовашевић Васиљка, Оџаковић Ристо, Топа-
ловић Тодор, Анђелић Блажо, Бошковић Дани-
ло, Лопушина Илија, Џуверовић Јосиф, Дацић
Мирко, Лончаревић Перса, Марковић Влатко,
Марјановић Анђелка, Несторовић Ј…, Петровић
Милка, Потпарић Јованка, Шиљак Андрија,

Грујичић Борка, Новаковић Полка, Анђелић
Милутин, Бијелић Душан, Симоновић Лука,
Ненадић Јован, Жугић Вукосав, Лисичић Крис-
тина, Лисичић Стефка, Ашанин Зарије,
Радојевић Обрен, Ђурђић Пуниша, Симиће-
вић Радоје, Пекић Светозар.

III разред
Косовић (Косорић?) Дејан, Пилетић Мијушко,

Шошкић Вукота, Меденица Петко, Томић Васо,
Бошковић Перо, Вујисић Благоје, Антонијевић
Димитрије, Бајић Десанка, Блечић..., Капичић...,
Поповић М..., Рубежанин М..., Ракочевић Бајо,
Бајић Радојка, Ђурашковић Душанка, Кецојeвић
Марко, Перуничић Вукојица, Томовић Љ..., Сте-
вановић Вучета, Поповић Љуб..., Ћетковић
Митар, Тањевић Танасије, Пејовић Млађен,
Вујачић Б..., Полексић Јован, Поличевић Војис-
лав, Пејовић Радосав, Шећеровић Ристо.

IV разред
Јоксимовић Новак, Кљајић Ристан, Ралевић

Милош, Јауковић Петар, Јауковић Миливоје, Аша-
нин Милија, Јестровић Милан, Бајић Божидар,
Вуковић Ђорђе, Пајовић Богдан, Клајић Миро,
Полексић Петар, Шећеровић Вукашин, Ружић
Радован, Ћоровић Момчило, Перуничић Пава.

Трагом школских извјештаја пљеваљске Гимназије прије стотину година

СВЕ ПОД НАДЗОРОМ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Осам сати конференцијалног затвора за ученика због туче. Казне и за пушење на улици. Петица била најслабија оцјена, а најбоља јединица

Пише: Милорад Јокнић

Ученици пљеваљске Гимназије који
су похађали наставу 1914. године

1 ДАЦГ, Цетиње, MPCP, F-95, 708, 1914.
2 ДАЦГ, Цетиње, MP I CP, F-97, 185, 1 (3), 1914.

18. септембра у раним
јутарњим сатима изненада се
преселио у вјечност и пам-
ћење Слободан Јеловац.
Болну истину, да је завршен
још један овоземаљски живот,
са невјерицом су дочекали и
ученици и колеге. И једни и
други били су затечени и
изненађени. У школским
просторијама завладала је
ледена тишина, а на уснама
питање које нико није смио
да изговори: -да ли је то исти-
на? У подсвјести је тињала
нада, храњена великом же -
љом, да ће се Слобо појави-
ти, да ће сјести на уобичајено
мјесто у зборници и почети
да претражује по интернету
нешто занимљиво. Но убрзо
варљиве наде на жалост свих
нас нестале су. Морали смо
да прихватимо болну  истину
која је код многих од нас отки-

нула по неку  искрену сузу.
Нијеми пред истином, немоћ-
ни пред судбином почели смо
враћати сјећања на дане про-
ведене у дружењу са тобом.
Посебно ми, који смо више
од три деценије дијелили
добро и зло, да имамо још
по један животни вијек могли
би га испунити заједничким
успоменама.

Био је необичан, у свему
особен, јединствен и непо -
новљив, а истовремено ис  крен
и благе нарави. Контрасти су
га чинили ин те ре сантним, па
чак загонетним. По томе ће га
пам тити бројне генерације уче-
ника и колеге. Жи вје ћеш у
најљепшим успоменама које
обавезују на трајно сјећање.

Колектив Гимназије

In memoriam

СЛОБОДАН
ЈЕЛОВАЦ

Професор Драгоје Кнеже-
вић, истакнути методичар и
педагошки руководилац, умро
је 1. јула 2015. године, а сах-
рањен је на гробљу Равни у
Пљевљима. Он је цијелим
својим бићем, још од дјетињ-
ства, био окренут књизи и
учењу што се природно слило
у његову љубав према нас-
тавничком позиву којем је
остао трајно привржен. Дра-
гоје је рођен 1940. године у
Његовуђи, општина Жабљак.
Дјетињство је провео у зави-
чају гдје је учио и основну
школу. Гимназију је завршио у
Пљевљима, а дипломирао је
на Филолошком факултету у
Београду (на групи за руски
језик и књижевност). На МГУ
у Москви стекао је диплому о
већој стручној оспособље-
ности предавача руског језика.
Послије завршених студија
запослио се у Гимназију у
Пљевљима гдје је провео
скоро цио радни вијек, са кра-
ћим прекидом када је био
предавач на Педагошкој ака-
демији, /Наставничком факул-
тету у Никшићу/, одакле се из
породичних разлога вратио у
Пљевља. У Гимназији „Тана-
сије Пејатовић“ у Пљевљима
прво је био професор, потом
помоћник директора, а од
1998. до 2006. године дирек-
тор, са које дужности је оти-
шао у пензију. Уз посао про-
фесора више година је био
ангажован као савјетник за
руски језик при Заводу за уна-
пређивање васпитања и
образовања у Пљевљима.
Током свог укупног рада он се
увијек истицао крајње савјес-
ним односом према послу и
сталним постизањем високих
натпросјечних резултата.
Његови ученици постизали су
изванредне успјехе у даљем
школовању, као и на репуб-
личким, савезним и међуна-
родним такмичењима, а поред
осталог освојили су више
сребрних и златну медаљу на

Олимпијади руског језика у
Москви. За свој рад, када је то
примјењивано у школама,
редовно је оцјењиван оцјеном
нарочито се истиче, а добио је
и звање вишег педагошког
савјетника. Он је активно и
веома запажено учествовао
као предавач на бројним
стручним семинарима и кон-
гресима. У књижевним и
стручним часописима и лис-
товима објавио је велики број
методичких радова, као и пре-
вода са руског језика. Аутор је
и Рјечника-приручника за нас-
тавнике (Из историје Русије;
Хришћанство код Руса; Љето-
писи, археолошки и други спо-
меници руске старине; Руски
писци; Музичари и музички
посленици Русије; Ликовна
умјетност и посленици ликов-
не умјетности у Русији).

Државну награду „Октоих“
добио је 1996. године. Ова
угледна награда, како стоји у
одговарајућем образложењу,
додијељена му је за изузетно
успјешне резултате које су
постизали његови ученици на
разним такмичењима, за
његов дугогодишњи успјешан
креативни рад у настави и ван-
наставним активностима, за
допринос унапређивању вас-
питно-образовног рада у
Пљевљима и шире, за редов-
но праћење и примјену дос-
тигнућа методичке теорије и
праксе и њихово преношење
на друге.

Драгоје Кнежевић, у чијој
личности су биле складно
сједињене високе моралне и
изузетне радне врлине, при-
родом свог талента предод-
ређен за позив васпитача,
објективно се свр стао у ред
најистакнутијих просвјетних
радника који су остварили
изванредне ре зул тате у педа-
гошком раду и стваралаштву.

Исак Калпачина

In memoriam

ДРАГОЈЕ
КНЕЖЕВИЋ

Миливоје  Кандић (1898 -
1983), завршио четврти
разред Државне ниже
гимназије у Пљевљима
1918- 1919, професор ма -
тематике у пљеваљској
Гимназији од 1927. до  1967.

Илија Лопушина (1900-
1989), похађао Нижу гим-
назију у Пљевљима 1914.
године и касније, про-
фесор  српског језика у
пљеваљској Гимназији,
директор Гимназије од
1944. до 1968. године
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Школска 2014/15. година почела

је 1. септембра 2014. (понедјељак).
Школске 2014/15. године уписано

је 535 ученика, који су распоређени
у 20 одјељења. Први разред -121,
други разред - 130, трећи разред -
146 и четврти разред -139 ученика.

У наставни процес укључено је
42 професора/ица.

Исте године отишли су у пензију
професори Радош Зуковић и Мићун
Свркота.

9. септембра 2014. године одр -
жа на је сједница Наставничког ви -
јећа.

11. септембра 2014. године оби-
љежен је Свјетски дан прве помоћи.

13. септембра 2014. године одр-
жан је трећи модул семинара „Ка ри -
јерна оријентација“. Семинар је одр-
жан на Жабљаку а присуствовале
су професорице Бисера Булут,
Наташа Цмиљанић, Јелена Вуко-
вић, Милијана Вучинић Драгаше-
вић, и Адела Дркић.

16. септембра 2014. године одржан
је састанак Ученичког парламента.

17. септембра 2014. године одржа-
не су сједнице Одјељенских ви јећа.

18. септембра 2014. године Гим-
назију је посјетио Алберто Камарата,
шеф сектора за политику, европске
интеграције и трговину ЕУ.

23. септембра 2014. године одр-
жана је сједница Наставничког
вијећа.

24. септембра 2014. године уче-
ници су посјетили „Фабрику знања“
на УДГ.

25. септембра 2014. године одр-
жана је сједница Савјета родите-
ља. Истог дана изведен је једно-
дневни излет на релацији Гимназија
- Водице - Голубиња - Гимназија.

30. септембра 2014. године одр-
жана је сједница Школског одбора.

2. октобра 2014. године у Кола-
шину одржан је тренинг за вршњач-
ке едукаторе „Учешће младих у
доношењу одлука“, „Зелена еконо-
мија“. На тренингу су учествовали
Данило Вујадиновић, Лејла Булут и
професорица Ивана Анђелић.

10. октобра 2014. године награ-
ђено је 14 ученика који у претходној
години нису имали изостанака.
Награђени су и ученици који су
освојили треће мјесто на Државном
такмичењу у првој помоћи 8.јуна
2014. године у Сутомору.

11. октобра 2014. године одржано
је Државно такмичење у рецитова-
њу. Такмичење је одржано у Бера-
нама. Учествовао је Раде Остојић
ученик IV разреда. Ментор је била
професорица Невенка Јеловац.

Од 13. до 16. октобра 2014. године
у вези са Регионалним пројектом ин -
клу зивног образовања и спровође-
њем те политике Директор школе Дра-
ган Зуковић путовао је у Љубљану.

Од 27. до 30. октобра 2014. годи-
не у вези са Регионалним пројектом
инклузивног образовања у Загреб
су путовале професорице Сања
Голубовић и Бојана Грујић.

31. октобра 2014. године за вр -
шен је први класификациони пери-
од школске 2014/15. године.

Од 31. октобра до 2. новембра
2014. године одређени број учени-
ка и професора посјетили су Сајам
књига у Београду.

01. новембра 2014.године у Мој -
ковцу је одржан једнодневни семи-
нар „Унапређење компетенција нас-
тавника - Мотивација у настави“.
Семинару су присуствовали про-
фесори Данко Деспотовић, Ивана
Анђелић, Маида Делић, Жаклина
Љубић, Драгана Јашовић, Мирка

Попадић и Тања Драгашевић.
02. новембра 2014. године одр-

жане су сједнице Одјељењских
вијећа на којима је утврђен успјех и
владање ученика на крају првог кла-
сификационог периода.

6. новембра 2014. године одржа-
на је сједница Наставничког вијећа.

18. новембра 2014. године била је
свечана прослава Дана Гимназије и
испраћени су у пензију професори
Радош Зуковић и Мићун Свркота.

13. децембра 2014.године одр-
жано је школско такмичење из стра-
них језика (енглески, руски, фран-
цуски), математике, физике, хемије,
биологије, историје, географије и
програмирања.

23. децембра 2014. године уче-
ници из Гимназије (Бранко Попа-
дић, Тијана Крезовић, Милан Бељ-
каш, Сара Кнежевић, Але ксандра
Брашанац, Ан дријана Боровић и
Ксенија Чоловић) учествова-
ли су у програмима истра-
живачке станице Петница
код Ваљева. Спонзор је био
Ротари клуб из Пљеваља.

23. децембра 2014. годи-
не Министарство просвјете
стипендирало је ученике
наше школе. Стипендије за
школску 2014/15 од стране
Министарстава просвјете
Црне Горе добили су Милка
Петровић, Тијана Крезовић,
Ксенија Чоловић, Андријана,
Боровић и Сара Кнежевић.

24. децембра 2014.године
конституисан је Школски
одбор. Љиљана Бајчетић,
професор историје, изабра-
на је за предсједницу Школ-
ског одбора, а чланови које
именује Министарство су др
Филип Вуковић, др. Илхан
Турсумовић, др Бранко Бано-
вић, а у име родитеља дипл.
инг. грађевине Драган Шуба-
рић.

30. децембра 2014. године одр-
жане су сједнице Одјељењских
вијећа и Наставничко вијеће на
којем је утврђен успјех и владање
на крају другог класификационог
периода.

31. децембра 2014. године за -
вршен је други класификациони
период.

5. јануара 2015. године саопштен
је успјех и владање ученика на крају
другог класификационог периода.

За вријеме зимског распуста сре-
ђени су мокри чворови и столарија
у свлачионицама фискултурне сале.
Спонзор је био Рудник угља АД
Пљевља. Уграђен је нови котао
снаге 420КW. Радове је финанси-
рало Министарство просвјете.

15. јануара 2015. године у Бечи-
ћима одржан је састанак Политике
у вези са Регионалном подршком
инклузивног образовања. У тиму је
учествовао Директор Драган Зуко-
вић.

26. јануара 2015. године почео је
трећи класификациони период.

28. јануара 2015. године почео је
други мандат Директора Гимназије
Драгана Зуковића.

3. фебруара 2015. године одржа-
но је Наставничко вијеће, на коме је

анализиран рад током првог и дру-
гог класификационог периода.

19. фебруара 2015. године одр-
жана је сједница Савјета родитеља.

25. фебруара 2015. године шко лу је
посјетила Наташа Боровић, сарад-
ница у вези са Регионалном под-
ршком инклузивном образовању.

26. фебруара 2015. године одр-
жана је сједница Школског одбора.

1. марта 2015. године одржано је
Државно такмичење у знању.

08. марта 2015. године изведен је
програм посвећен Дану жена.

11. марта 2015. године У Испит-
ном центру обављена је обука у
вези са ПИСА тестирањем - 2015 из
природних наука. Обуци супри-
суствовали професори Весна Каст-
ратовић, Росанда Терзић и Љуби-
сав Боричић. 

16-18. марта 2015.  године одр-
жана су предавања љекара Дома

здравља у вези са болестима завис-
ности. Предавања су одржали: Др
Тања Дробњак, Берина Селмано-
вић, психолошкиња и Данило Мили-
кић, психолог.       

18. марта 2015. године обављена
је обука у вези са читалачком пис-
меношћу. Предавач је била профе-
сорица Миланка Чепић.

19. марта 2015. године награђени
су ученици - побједници на Држав-
ном такмичењу. хемија: друго мјес-
то - Милан Бељкаш, треће мјесто -
Андријана Боровић (менторка
Росанда Терзић), француски језик:
друго мјесто - Јелена Миличић (мен-
торка Адела Дркић). Историја: треће
мјесто - Невена Радошевић (мен-
торка Љиљана Бајчетић).

20. марта 2015. године ученици
Гимназије су организовали пер-
форманс поводом Свјетског дана
вода у центру града.

25. марта 2015. године одржане
су финалне утакмице школске лиге
у одбојци прво мјесто - IV1; друго
мјесто - IV5 и треће мјесто - III1.

25. и 26. марта 2015. године у
Подгорици је одржан састанак
(обука) поводом наративног извјеш-
таја у вези са Регионалним пројек-
том инклузивне наставе – присуст-
вовале су професорице Сања
Голубовић и Милојка Црногорац
Ненадић.

31. марта 2015. године завршен је
трећи класификациони период.
Истог дана су одржане сједнице
Одјељењских вијећа и Наставничко
вијеће.

2. априла 2015. године професо-
рица руског језика Наташа Цмиља-
нић реализовала је приредбу „У сус-
рет прољећу“ на руском језику.

6. априла 2015. године одржана је
сједница Наставничког вијећа.

8. и 9. априла 2015.године у Бечи-
ћима је презентован пројекат „Отво-

римо врата“ у вези са Регионалним
пројектом инклузивне наставе. Пре-
зентовали су Директор Драган
Зуковић и професорице  Сања Голу-
бовић и Бојана Грујић.

17. априла 2015. године у Кола-
шину је организован семинар „Уна-
пређење компетенција наставни-
ка“. Семинару су присуствовали
професори Љиљана Бајчетић и
Витомир Кнежевић.

17. априла 2015. године педесет
ученика је посјетило Сајам туризма
у Будви. Вођа пута био је Асим Кухи-
ња, професор географије.

18. априла 2015.године одржан
је екстерни Матурски испит из црно-
горског-српског, босанског, хрватског
језика и књижевности.

Од 20. до 22. априла 2015.године
одржано је ПИСА тестирање на
компјутеру које је водила професо-
рица Мирка Попадић.

22. априла 2015.године свечано је
обиљежен Дан планете Земље.

23. априла 2015.године свечано је
обиљежен Свјетски дан књиге и тим
поводом је пуштена у рад школска
радио - станица.

29. априла 2015. године одржана
је сједница Наставничког вијећа.

22. априла 2015. године у Подго-
рици је приређена свечана додјела
награда за младе еко репортере,
поводом Дана планете Земље. 

28. априла 2015. године због про-
фесионалне оријентације ученици
основних школа су посјетили Гим-
назију.

29. априла 2014. године школа је
издала информатор Гимназије
„Танасије Пејатовић”.

13. маја 2015. године одигране
су финалне утакмице школског тур-
нира у фудбалу. Прво мјесто
освојило је одјељење III3, друго мјес-
то IV5 и треће мјесто II1. Утакмице су
одигране на градском стадиону
малих голова.

13. маја 2015. године на Олим-
пијади знања наши ученици су
освојили шест награда: 

1. Милијана Зиндовић – први раз-
ред (хемија) - треће мјесто, мен-
торка Мунира Дешевић.

2. Тијана Крезовић – други разред
(хемија) - друго мјесто, менторка
Елвира Храстовина.

3. Андријана Боровић – трећи раз-
ред (хемија) - прво мјесто, ментор-
ка Росанда Терзић.

4. Милан Бељкаш – четврти раз-
ред (хемија) - треће мјесто, мен-
торк Росанда Терзић.

5. Ирма Јунуз – четврти разред
(биологија) - друго мјесто, ментор-
ка Весна Кастратовић.

6. Сара Кнежевић – трећи раз-
ред (хемија) - треће мјесто, мен-
торка Мунира Дешевић.

Награде и признања ученицима и

менторима уручио је Директор Гим-
назије Драган Зуковић.

15. маја 2015. године реализова-
на је посјета ученика и професора
Гимназије граду- тврђави Кукањ.

16. маја 2015. године изведена је
представа „Како је пропао rock’n
roll” коју је припремила професо-
рица Невена Томић.

20. маја 2015. године завршена је
наставна година за ученике IV раз-
реда.

20. маја 2015. године одржане
сједнице Одјељењских вијећа уче-
ника IV разреда.

21. и 22. маја 2015. године изве-
дена је посјета Требињу и Гимназији
„Јован Дучић” у вези са Регионал-
ним пројектом инклузивне наставе
(15 ученика и 7 професора).

Од 23. до 30. маја 2015. године
била је екскурзија ученика трећег
разреда по Средњој Европи.

25. маја 2015. године саопштен је
успјех и подјељена су свједочан-
става ученицима IV разреда.

27. и 28. маја 2015. године одр-
жани су поправни испити за учени-
ке IV разреда.

27. и 28. маја 2015.године у Скоп-
љу је одржана конференција у вези

са пројектом инклузивног
образовања. Конференцији
је присуствовао Директор
Драган Зуковић.

29. и 29. маја 2015. године
био је семинар на тему
“Инклузивно образовање у
средњој школи”. Семинар је
водила директорица Днев-
ног центра у Светлана
Дујовић а радионице психо-
лог Снежана Живковић.

1. јуна 2015. године одр-
жан је матурски испит из
енглеског језика.

2. јуна 2015. године одр-
жан је матурски испит из
математике.

04. јуна 2015. године одр-
жано је матурско вече у хоте-
лу Пљевља.

Од 6. до 12. јуна 2015.
године одржани су матурски
испити из изборних предме-
та.

12. јуна 2015. године
завршена је наставна година за уче-
нике I, II и III разреда.

13. јуна 2015.године одржане сјед-
нице Одјељењских вијећа I, II и III
разреда и Наставничко вијеће.

Од 15. до 19. јуна 2015.године
обављен је пријем ученика у I раз-
ред Гимназије по конкурсу.

16. јуна 2015.године саопштен је
успјех и уручена свједочанства за
ученике I, II и III разреда.

17. јуна 2015.године обављена је
додјела диплома “Луча”. Директор је
уручио дипломе и награде (књиге),
а предсједник Општине Пљевља
Мирко Ђачић новчано је наградио
добитнике дипломе.

27. јуна 2015. године свечано су
додијељене Матурске дипломе.

30. јуна 2015.године одржана је
сједница Наставничког вијећа на
којој је сагледан успјех на крају нас-
тавне године и извршена подјела
часова за школску 2015/16. годину.

10. августа 2015. године одржана
је сједница Наставничког вијећа и
Испитног одбора. Истог дана обав-
љен је поправни испит на матур-
ском испиту из црногорског –
српског, босанског, хрватског језика
и књижевности.

11. августа 2015.године одржан
је поправни матурски испит из
енглеског језика.

Од 17. до 19. августа 2015.године
обављени су поправни испити за
ученике I, II и III разреда.

20. и 21. августа 2015.године
извршен је упис ученика II, III и IV
разреда за школску 2015/2016. годи-
ну.

21. августа 2015. године одржана
је сједница Наставничког вијећа.

25. августа 2015.године колектив
Гимназије је био на крстарењу Ска-
дарским језером.

1. септембра 2015.године поче-
ла је школска 2015/2016. година.

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ

ЗАХВАЛНИЦА
ЗАХВАЉУЈЕМО РЕПУБЛИЦИ ЧЕШКОЈ НА ДОНАЦИЈИ КОЈОМ

СУ ОПРЕМЉЕНИ КАБИНЕТИ ХЕМИЈЕ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА. ДОНА-
ЦИЈА ЈЕ ВРИЈЕДНА ОКО 12.000 ЕУРА.

ЗАХВАЉУЈЕМО РУДНИКУ УГЉА АД ПЉЕВЉА ЗА ДОНАЦИЈУ
ОД 4.000 ЕУРА КОЈОМ СУ САНИРАНИ МОКРИ ЧВОРОВИ У ФИС-
КУЛТУРНОЈ САЛИ. ПОДСЈЕЋАМО ДА ЈЕ У ЈУНУ 2014. ГОДИНЕ
РУДНИК УГЉА ДОНИРАО 8.000 ЕУРА ЗА СТРЕЂИВАЊЕ МОКРИХ
ЧВОРОВА У СТАРОМ ОБЈЕКТУ ГИМНАЗИЈЕ.
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Oд спортских справа
направљених од дрвета,
лоших услова за тренира-
ње, преко неправде на так-
мичарским суђењима, као
државни првак, 25. јула
2015. одлазим у Москву, цен-
тар одржавања свјетског
првенства у street workout у
слободном стилу.

Као седамнаестогодиш-
њак, највише захваљујући
професорици Мервани
Манојловић и Општини
Пљевља, без ичије пратње,
хватам лет из Подгорице за
Београд па у Москву.  Так-
мичаре (63) из свих дијело-
ва свијета је повезивао
спорт. Соба на 14. спрату,
поглед на величанствени
град и незаборавни утисци
након шетње Црвеним
тргом, најавили су незабо-
равна искуства. Обиласци
спортског комплекса Луж-
њики, мјеста гдје се одржа-
ло свјетско првенство, спра-
ва на којима ће бити

та кмичење и паркова за тре-
нирање, претходили су глав-
ном догађају. Одушевила ме
је озбиљност са којом је
организатор приступио овом

догађају и пажња посвећена
street workoutu.

Вече пред такмичење
било је резервисано за дру-
жење са најбољима спор-
тистима из региона, уз

одличну храну и квалитетан
одмор, што је било својевр-
сна ментална припрема за
такмичење. Невјероватан је
осјећај и част када видите

своју заставу, своје име и
презиме међу најбољима у
свијету. Након прозивања на
сцену, преплавио ме је адре-
налин, а онда сам , без
треме, изашао на бину и

извео своју тачку. Од 63 так-
мичара, узео сам 18. мјесто,
а само један бод ме је
дијелио од уласка у 15 најбо-
љих. Иако смо имали 3
минута, радио сам пола од
укупног времена, док сам
другу половину провео у
подизању атмосфере и ужи-
вању на сцени. Остатак
боравка провели смо у дру-
жењу, размјењивању конта-
ката у пријатној хотелској
атмосфери.

С обзиром да сам био
један од такмичара који су
нови у овом спорту, задово-
љан сам и из Русије носим
право велико искуство. И
поред одличног резултата,
знам да могу доста боље и
сигурније. Сада сам почео
припреме за сљедеће ква-
лификације и поносан сам
што су ме воља и труд
издигли заједно са амби-
цијама и одвели у Москву. У
здравом тијелу здрав дух!

Никола Лончаревић, IV3

Почетком новембра 2014.
године одржан је турнир у
кошарци,чиме је наставље-
на дугогодишња традиција
Гимназије „Танасије Пејато-
вић“.

На турниру је учествовало
много јаких екипа, али доб-
ром игром издвојиле су се
екипе IV1, IV5, II1 и II2 које су
избориле пласман у полу-
финале. Први полуфинал-
ни пар чинили су IV5 и II1 у
којем је искуснија екипа сла-
вила после неизвјесне
завршнице. Други полуфи-
нални пар чинили су IV1 и
II2. Тријумфовала је екипа
II2 захваљујући бољој и орга-
низованијој игри.

Екипе IV5 и II2 поновиле

се прошлогодишњи плас-
ман. Већина је очекивала
побједу искусније екипе
(Никола Цупара, Лазар Бош-
ковић и Самир Ашћерић),
која је прижељкивала да
заокружи средњошколско
школовање четвртим
освојеним турниром у бас-
кету. Противнички тим (Сте-
фан Џогазовић, Јован Чоло-
вић, Никола Рондовић,
Предраг Марковић и Лазар
Обренић) није тако мислио.

Од самог почетка финал-
ног меча назирао се крајњи
исход, побједа екипе II2

резултатом 21:14, остварена
захваљујући већој жељи и
бољој игри у одбрани.

Никола Рондовић, III2

Као и сваке године до сада
одржан је школски турнир у
малом фудбалу. Турнир је
одржан 13. маја. 2015. годи-
не. Почетак турнира је ука-
зивао да ће утакмице бити
чврсте, занимљиве и
непредвидиве. Као што је
Давид побједио Голијата,
ученици првог разреда су
савладали екипу четвртог
разреда која је важила за
главног фаворита. Мојим
друговима и мени је тада
било јасно да сложном и ста-
ложеном игром можемо доћи
до побједничког постоља.

Одиграно је доста добрих и
неизвјесних мечева до самог
полуфинала у којем је одлу-
чила само једна немарност.
Али у спорту је и срећа
неизбјежан фактор. Полуфи-
нални окршаји су били
неизвјесни, а ријешени су

пеналима. У  финалу се моје
одељење састало са екипом
IV5. Играли смо са великим
залагањем и жељом. Иако
нисмо били фаворити, игра-
ли смо као један у одбрани до
момента када се повриједио
друг из нашег одељења. Тада
смо, у договору са професо-
рима и уз фер приступ про-
тивника одлучили да играмо
пенале јер нисмо имали игра-
ча за замјену. Побиједили смо
резултатом 2:1. Ова утакмица
је потврдила да је главно
начело спорта фер и поште-
на игра, солидарност, пош-
товање, без обзира на титу-
ле. Наша побједничка екипа
наступала је у следећем сас-
таву: Фарук Пелидија,Стефан
Деспотовић, Бранко Јововић,
Лука Јестровић и Радомир
Гогић.

Радомир Гогић, IV3

Дугогодишња традиција
пљеваљске Гимназије баш-
тини одржавање спортских
надметања, између осталог
и у одбојци. То је идеална
прилика да ученици покажу
шта знају и колико вриједе.
Желим да истакнем да
велика заслуга припада и
навијачима који oдвоје дио
свог времена да би пратили
утакмице које се играју у
поподневним сатима.

Надметања су одржана у
априлу, школске 2014/2015.
године. Сала је препуна,
свлачионице тијесне, а ријет-
ки срећници заузму мјесто
на клупи. Од матураната се
очекује да буду најбољи али
изненађења су врло могућа.
Када дође дан турнира, за
негативну енергију мјеста

нема јер је атмосфера веома
позитивна упркос наглаше-
ном такмичарском духу. Так-
мичење је специфично по
томе што су екипе мјешови-
те, а само најбољи пролазе
даље. У финалу, снаге су
одмјерила одјељења IV1 и
IV4. Екипа IV1 (Борис Чоло-
вић, Душан Марковић, Нико-
лина Бабић, Ерна и Ена
Муховић, Сара Бајчета и
Сара Драгаш) освојила је
златну медаљу, док је треће
мјесто припало одјељењу I5. 

Турнир је протекао у фер
и коректној игри. Све мече-
ве су судили професори
Данко Деспотовић и Иван
Шљиванчанин, који су ос -
ми слили и организовали
овај турнир.

Данка Дробњак, III1

Као и  за свако такмичење
потребна је припрема и жеља
за остварењем одређеног
циља. Ученици Гимназије „Та -
насије Пејатовић“ првенстве-
но су се припремали за Опш-
тинско такмичење у пружању
прве помоћи. Професорица
Весна Кастратовић припре-
мала је три екипе које су се
бориле за прво мјесто, и са -
мим тим оне су себи омогу-
ћиле учествовање на Др жав -
ном такмичењу. Екипа која је
побиједила на Општинском
такмичењу била је у саставу:
Берина Ајановић (капитен),
Ајла Ибрахимовић, Кристина
Миловић, Нина Цвијовић,
Ара бела Кондо и Теодора
Милинковић.

Државно такмичење у пру-
жању прве помоћи одржано
је 31. маја 2015. године у Су -
то мору у згради Црвеног  кр -
ста. На такмичењу су учест-
вовале екипе подмлатка и
омладине из 14 црногорских
општина, односно око 300 так-
мичара. У категорији под-
млатка такмичило се 14 еки па,
док се у категорији ом ла дине
такмичило 13 екипа. Такми-
чари су своје вјештине и
знања показали на 12 поли-
гона, радним и забавним, који
приказују реалне животне
ситуације у којима је позна-
вање прве помоћи драгоцјено:
саобраћајне несреће, зем-
љотреси, несреће на плажи,
спортске повреде и слично. 

Гордана Мијовић, предсјед-
ница организације Црвеног
крста Црне Горе отворила је
такмичење уз наду да ће нам
стечена знања у пружању прве
помоћи бити од велике корис-
ти и у различитим жи вот ним
ситуацијама. Побједници су
проглашени одмах након саби-
рања резултата. Наша екипа
овог пута није освојила нијед-

но од прва три мјеста, али није
била далеко од циља.

Посебну захвалност дугу -
јемо нашој менторки и про-
фесорици Весни Кастратовић
која је са великом упорношћу
радила са нама. Надамо се
да ћемо наставити и сљед-
еће године. 

Теодора Милинковић, II3

У здравом тијелу здрав дух!
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ПРВА ПОМОЋ

Међу гимназијалцима вла да
мишљење да је кошарка један
од омиљених спортова, па је тра-
диционални женски турнир у бас-
кету веома занимљив. Екипе су
углавном чиниле активне спор-
тисткиње, али турнир би свакако
требало да буде масовнији.

Учествовало је пет еки па,од
којих су се извдојиле екипе: I3

(Аница Гачевић, Алма Шуловић,
Марија Соковић и Анастасија
Одовић), и III4 (Амра Бајровић,

Виолета Лазаревић, Лејла Булут
и Аријана Пјевовић). Најуспјеш-
нија је била екипа I3.Овај резул-
тат је био велико изненађење.
Екипа I3 је својом борбеношћу и
добром одбраном, уз мало
среће заслужено побједила у
финалу.

Након побједе и честитке про-
фесора настало је неописиво
славље. 

Аница Гачевић и

Алма Шуловић, II3

ТУРНИР У БАСКЕТУ ЗА ДЈЕВОЈКЕ




