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Давне 1901. г. било је вријеме
сударања вијекова, вријеме једин-
ственог смисла стварања и суми-
рања. Било је то вријеме крупних
догађања, катастрофа, супротстав-
љања идеологија... Вријеме када
се реализовала једна микро идеја
за глобалан свијет, али макрокозма
за наш град, за наш крај – осно-
вана је наша Гимназија! Изникао
је расадник елите која је стицала
универзалност социјалне праксе,
способност да утиче на разновр-
сне друштвене односе.  

За тим временом услиједило

је неко слично вријеме тражења
простора за доминацију идеја...
Стигао је крај миленијума, социјал-
на модернизација. Образовање је
постало одговор на потребе вре-
мена, пристизале су препоруке за
толеранцију, за потискивања
крајности на периферију културе
у друштвене везе свеукупног зано-
са и имагинације.

Почетак новог вијека донио је
промјене условљене универзал-
ним вриједностима кроз настанак
нових приступа у образовању са
траговима минулих дана и са пре-

порукама са стране. Постало је
актуелно развијање општих спо-
собности, способности преноше-
ња, постављања и рјешавања про-
блема, рјешавања креативних
задатака, развијања способности
управљања собом, што је само по
себи постало добра основа за над-
градњу нових сазнања.

Савремено универзално образ-
овање захтијева модерне услове
за рад, прије свега комфорне
школе за ученике, родитеље и нас-
тавнике, пристојну надокнаду за
наставниково залагање. У против-
ном, одбијање наставника од
посла и ученика од знања – ненад-
окнадив је губитак за дужи период.
Да би ученичко  овладавање мно-
гобројним смисаоним и значењ-
ским знањима протекло успјешно,
подразумијева задовољног нас-
тавника који истински влада својим
и технолошки знаковним језиком,
дијалогом (у комуникацији са дру-
гима), дијатрибом (у комуникацији
са собом); наставника обученог да
реализује захтјеве свог предмета
и самог себе, способног да про-
мишља, да се одриче и самокон-
тролише.  Модеран наставник има,
по неким захтјевима, комплексан
задатак прилагођавања, али има
и потребу за признањем.  

Стандарди усмјерени на настав-
нике односе се и на ученике. Оспо-
собљавање у школама мора да
буде потреба времена које под-
разумијева обучавање ученика
новим технологијама за коришће-
ње различитих знаковних система
који ће им помоћи да прилагоде
стварност њеним потребама,

односно да овладају знањима која
ће им донијети разумијевање и
бити у функцији живота. Савреме-
на школа захтијева толерантне
односе наставник-ученик. Уз под-
ршку у разноврсним ситуацијама,
код ученика се развија повјерење,
пружа се добар ослонац у раз-
вијању одговорности, поштовања,
радних навика и усвајања знања.
Вредновање ученичких знања
своди се на традиционалну гра-
дацију која зависи од приступа
предмету, али електронски днев-
ник омогућава свакодневни увид
у оцјене ученика.

Вриједност образовања и његов
хуманитарни смисао супротставља
се   прагматизму, материјализму,
функционалном развоју редукова-
них личности важних за неке ути-
литарне циљеве . Да ли је основни
циљ у наставниковом домену да
организује радну атмосферу иск-
ључиво за реализацију наставних
програма и планова која би обез-
биједила максимум знања и образ-
овања, максимум потреба које пре-
познајемо као посљедицу
ововременог искуства ? Да ли се
на овај начин потврђује научни
допринос? Да, уколико  савремена
гимназија обједињује модерно
окружење, интерактивно учење,
ваннаставне активности и прила-
гођен приступ сваком ученику.
Школа није једино мјесто гдје дјеца
стичу опште образовање. Од
школе се очекује и више од тога:
родитељи очекују да им дјеца раз-
вију етичке и друге вриједности
неопходне за даљи живот; очекују
да их у школи мотивишу да сами

истражују, закључују. С правом
одговорност пада на наставнике
јер су они главни у преношењу
знања, продуховљености, хума-
ности, емпатије, без уобичајеног
формализма и стереотипа. Добар
наставник воли и води ученике,
буди љубав која је важан  мотив
ученичких успјеха. Напротив, недо-
вољно мотивисан наставник лако
проналази недостатке и губи у
намјери да помогне и подстиче
дјецу да прерастају у позитивне
личности са добрим предиспози-
цијама које доносе прогрес.

Друштвена кретања диктирају
односе и у школама. Актуелни
социјални процеси обавезују сав-
ремену гимназију да функционише
уз научне истине, модерне техно-
логије и незаобилазно поштовање
културних вриједности и визије
добра у времену у коме живимо.
Подвлачимо да све ове вриједно-
сти морају одолијевати насртајима
саможивих виђења стварности гдје
се покушавају умањити универ-
залне вриједности зарад уских
интереса. 

Наша Гимназија њедри све по -
ме нуте вриједности, истрајава у
својим циљевима, настоји да раз-
вија и продубљује пријатељства
на здравим међуљудским односи-
ма, да разбија стереотипе и фор-
малне релације. Истина, задаци
су комплексни и каткад нерјешиви,
но не одустајемо од давно постав-
љене намјере да препознајемо и
утичемо на разноврсна друштвена
кретања.

Јадранка Јестровић и Емира
Хамзић, професорице

Поводом 115 година наше Гимназије

САДАШЊОСТ КАО ДИРЕКТНА  ПОСЉЕДИЦА
ПРОШЛОСТИ РАЂА  БУДУЋНОСТ

Гимназију „Танасије Пејатовић” посјетила је амба-
садорка САД у Црној Гори Маргарет Ен Уехара (Mar-
garet Ann Uyehara). Након разговора са директором
Драганом Зуковићем обишла је школске просторије. 

У библиотеци Гимназије екселенција је презенто-
вала свој ангажман у Црној Гори и разговарала са
ученицима. 

Р.Г.Г.

ПОСЈЕТА АМБАСАДОРКЕ САД1. Неђељко Безаревић 
2. Даринка Божовић 
3. Андријана Боровић 
4. Бојана Бујишић 
5. Зорана Голочевац 
6. Маријана Грбовић 
7. Сара Ђуковић 

8. Тијана Јечменица 
9. Сара Кнежевић 
10. Тијана Коруга 
11. Анђела Милинковић 
12. Доста Палибрк 
13. Ружица Цветковић 
14. Јелена Чамџић 

ЛУЧА 1:

1. Селма Ајановић 
2. Александра Аранитовић
3. Зорана Аћимовић 
4. Амра Бајровић 
5. Мајда Баручић 
6. Коста Војновић 
7. Данило Вујадиновић 
8. Дарко Глишић 
9. Александра Гогић 
10. Радомир Гогић 
11. Тијана Голубовић 
12. Ксенија Драгаш 
13. Анђела Жугић 
14. Милица Кечина 
15. Изабела Кордић 
16. Мелина Љуца 

17. Тамара Мановић 
18. Милица Милетић 
19. Даринка Обрадовић 
20. Иван Папић 
21. Радмила Пивљанин 
22. Николина Попадић 
23. Маријан Поповић 
24. Миљан Радовић 
25. Ања Раденовић 
26. Павле Радошевић 
27. Милица Робовић 
28. Анђела Терзић 
29. Лејла Тахирагић 
30. Канита Шабановић 
31. Таида Шаковић 
32. Магдалена Шћепановић 

ЛУЧА 2:

ДОБИТНИЦИ
ДИПЛОМЕ ЛУЧА
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Структура уписаних
ученика по успјеху На крају школске године

Одличних – 62 Одличних – 39
Врло добрих – 44 Врло добрих – 38
Добрих – 7 Добрих – 35 
Довољних – 0 Довољних – 1 
Свега – 113 Свега – 113 

Из Основне школе
„Ристан Павловић” На крају школске године

Одличних – 28 Одличних – 20
Врло добрих – 18 Врло добрих – 13
Добрих – 3 Добрих – 16
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 49 Свега – 49

Из Основне школе
„Салко Аљковић” На крају школске године

Одличних – 16 Одличних – 8
Врло добрих – 18 Врло добрих – 17
Добрих – 4 Добрих – 13
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 38 Свега – 38

Из Основне школе
„Бошко Буха” На крају школске године

Одличних – 10 Одличних – 9
Врло добрих – 7 Врло добрих – 5
Добрих – 0 Добрих – 3
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 17 Свега – 17

Остале школе На крају школске године

Одличних – 8 Одличних – 2
Врло добрих – 1 Врло добрих – 4
Добрих – 0 Добрих – 3
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 9 Свега – 9

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
УСПЈЕХА УЧЕНИКА I

РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У
ОДНОСУ НА УСПЈЕХ У ОШ

У школској 2015/16. години уписано је 113 ученика.

Од укупно уписаних 62
ученика са одличним ус пје -
хом из основне школе, на
крају првог разреда Гимна-
зије било је: 38 ученика са
одличним, 20 са врло доб-
рим успјехом и четири уче-
ника са добрим успјехом.

Од 44 ученика уписана са
врло добрим успјехом на
крају првог разреда један
ученик је имао одличан ус -
пјех, 18 је врло добрих и 25
са добрим успјехом.

Седам ученика са добрим
успјехом из основне школе
у Гимназији су остварили
сљедећи успјех: 6 ученика
добар и један ученик дово-
љан успјех.

Школске 2015/16. године
уписано је 14 ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда 10 ученика је
имало одличан успјех из
свих наставних предмета,
четири ученика су била
одлична без свих одличних
оцјена.

Подаци по школама су
сљедећи: 

Из ОШ „Ристан Павловић”
уписано је шест ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије 5
је било са одличним оцјена-
ма из свих наставних пред-
мета, а један је имао одли-
чан успјех без свих
одли чних оцјена. 

Из ОШ „Салко Аљковић”
уписана су три ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије
један ученик је имао све
одличне оцјене, а два уче-
ника су имала одличан
успјех без свих одличних
оцјена из наставних пред-
мета.

Из ОШ „Бошко Буха” упи-
сана су четири ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије 3
ученика су задржала одли-
чан успјех са свим одличним
оцјенама, а један је имао
одличан успјех без свих
одличних оцјена из настав-
них предмета. 

Из осталих школа уписан
је један ученик са Дипломом
„Луча” и имао је све одличне
оцјене из наставних пред-
мета. 

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

Највећи пад  је код уче-
ника са врло добрим
успјехом јер је свега 40%
њих остварило исти успјех
као у основној школи.

Милојка Црногорац
Ненадић, школски

педагог и психолог

Италија, једна од чланица
Тројног пакта, капитулирала
је 8. септембра 1943. године.
Незнатан број припадника
њене војске, вратио се у
Италију. На окупираном
простору  дошло је до суко-
ба између њемачке војске и
дивизије  „Taurinense’’. Ње -
ним припадницима је, одмах
послије капитулације, Глав-
ни штаб НОВ, упутио један
проглас којим их позива да
се приључе партизанима „
… у борби против остатака
фашизма. Смрт и проклетст-
во њемачким окупаторима''!

Прва италијанска парти-
занска јединица „Aosta'' фор-
мирана је 10.октобра 1943.
Имала је између 800 и 900
бораца. Њен командант био
је Карло Равних. Десетак
дана касније, од људства
дивизије „Taurinense’’ фор-
мирана је и друга бригада
од 700 бораца. Упоредо,
Главни штаб НОВЈ, водио
је преговоре и са дивизијом
„Venezia'', која је такође при-
шла јединицама НОВЈ. 

Прикључивањем ових
јединица, партизански покрет
задобио је значајну предност
на спољнополитичком плану,
али и на унутрашњој сцени,
гдје су вођене борбе са чет-
ничким снагама. Добијање
велике количине разноврсног
наоружања и ратне опреме,
битно су се повећале опера-
тивне и борбене способности
јединица НОВ.

Дијелови дивизије „Vene -
zia'' учествовали су у осло-
бађању Колашина 1943.
године. У тим борбама поги-
нуо је капетан Марио Рива
који се са својом четом при-
дружио партизанима одмах
послије капитулације Ита-
лије. Капетан је, посмртно,
одликован од стране своје
домовине златном медаљом
за храброст.

У октобру и новембру
1943.године, италијанске
јединице налазиле су се
распоређене по врло широ-
кој територији. У циљу боље
и ефикасније организације,
успјешнијег прилагођавања
партизанском начину рато-
вања, одлучено је да се
формира једна војна фор-
мација. План је реализован
2. децембра 1943. године у

Пљевљима, гдје су се нала-
зили штабови обје дивизије.
Јединица је добила назив
„Garibaldi’’. Постоје извјесна
неслагања око броја брига-
да у њеном саставу. Превла-
дало је  мишљење да су
формиране  три бригаде. По

подацима италијанског На -
ционалног удружења вете-
рана,  дивизија је бројала
11.700 људи. Од, око 5000
Италијана који нису израз-
или спремност да се боре
против Њемаца, формирано
је више радних батаљона
који су припадали команди
позадине дивизије „Garibal-
di’’. Њен командант до 15.
марта 1944.године био је
Ђовани Батиста Оксилиа, а
послије њега Карло Равних.

Број погинулих и умрлих
није тачно утврђен. По не -
ким подацима , у ратним
операцијама до марта 1945.
године, погинуло је 2 190
бораца. Документи објавље-
ни у Италији говоре да је
број знатно већи, 3 646
људи. Већи број пукова и
појединаца ове дивизије
добио је висока италијанска
ратна одликовања.

Преживјели „Гарибалдин-
ци’’ пребачени су из Дубров-
ника за Бари почетком
марта 1945. године. Након
завршене репатријације,
командант италијанске базе
упутио је телеграм Јосипу
Брозу Титу у коме му „упу-
ћује најсрдачнију захвалност
у име италијанског народа

и другова из борбе’’. Обећа-
ва да ће они  „наставити да
бране свето јединство и
права наша два народа тла-
чена од стране фашизма’’.

И заиста, послије Другог
свјетског рата, припадници
дивизије  „Garibaldi’’и њихо-

ви потомци често су посјећи-
вали Југославију. Један од
њих, пуковник Ландо Ману-
ћи, путујући по Црној Гори
1977. године, испјевао је
пјесму  „До виђења Црна
Горо’’, из које преносимо
неколико стихова: 

„Кршевита и чврста,
зелена и горда,

Моја земљо, Црна Горо!
Ти чуваш и обнављаш

успомене моје
и другова мојих.
Памтиш борбе,

надања и патње, 
Битке добијене,

битке изгубљене…’’
У знак сјећања на ита-

лијанске партизане, у селу
Рабитље, подигнут је спо-
меник који је 1983. године
открио предсједник Италије,
Сандро Пертини.

Потомци  „Гарибалдина-
ца’’ испуњавају обећања и
посјећују Црну Гору. У орга-
низацији ТО Пљевља, једна
њихова делегација је
посјетила и Гимназију. При-
суствовали су часу историје
професорице Љиљане
Бајчетић и разговарали са
ученицима. Међу њима је
била и седамнаестогодиш-
ња гимназијалка из Фирен-

це. Дружељубива и шарман-
тна  Доната Леомеси израз-
ила је жељу да се преко
фејсбук профила спријате-
љи са нашим ученицима.

Групу Италијана угостио
је и директор школе Драган
Зуковић. У дужем и веома

пријатном разговору раз-
мијењена су искуства о
животу и раду наше школе
и гимназија у Италији. Изра-
жена је и занимљива идеја
о могућности успостављања
ближих и јачих облика
сарадње, братимљења са
једном од италијанских гим-
назија.

Импресионирани тради-
цијом и успјесима пљеваљ-
ске Гимназије, записали су:

„Поздрав од Италије.
Желимо вам све најбоље.
Ово је школа која пружа
пуно могућности. Упознали
смо интересантне момке и
дјевојке, предсједника Уније
средњошколаца. Компли-
менти и похвале од колега.

Сјећаћу се врло емотивне
посјете.

Као синови италијанских
партизана, прихваћени смо
топло и гостољубиво.

Мој отац је овдје дошао
као окупатор, а отишао као
пријатељ, дошао сам због
њега и пријатељства’’.*

Љиљана Бајчетић,
професорица

_____________
*Дијелове текста са ита-

лијанског језика превела
професорица Адела Дркић

Импресионирани традицијом и успјесима пљеваљске Гимназије 

ПОТОМЦИ ГАРИБАЛДИНАЦА
У ПОСЈЕТИ ГИМНАЗИЈИ

Групу Италијана угостио је и директор школе Драган Зуковић. У дужем и
веома пријатном разговору размијењена су искуства о животу и раду наше
школе и гимназија у Италији

Као и ранијих година и ове је организовано Општинско так-
мичење у пружању прве помоћи. Припреме су текле у прос-
торијама Гимназије „Танасије Пејатовић“, а екипе је припре-
мала професорица Весна Кастратовић. Уиграни тимови, који
су се максимално залагали, надали су се успјеху на овом
такмичењу. Вриједно смо вјежбали, имали смо жељу, вољу
и циљ који је на крају и остварен. Побиједили смо на Оп -
штин ском такмичењу. То је био пролаз за Државно такмичење
у Сутомору. Били смо најмлађа екипа у категорији омладине
и то је било наше прво такмичење. Побједничка екипа била
је у саставу: Никола Станић (ка питен), Василија Табаш, Амила
Ајановић, Лидија Јо шовић, Душан Кнежевић и Марко Гогић.

Гордана Мијовић, пре дсједница Организације Црвеног крста
Црне Горе, отворила је такмичење у нади да ће нам стечена

знања у пружању прве по моћи бити од велике ко ристи у раз-
личитим животним ситуацијама. Такмичење је било 44. по
реду и у њему је учествовало 27 екипа. У категорији подмладка
било је 14 екипа, а у категорији омладине 13. Наша екипа је
дала све од себе иако је конкуренција била јака. Шесто мјесто
на Државном такмичењу био је довољан разлог да будемо
задовољни, мада увијек може боље. Стекли смо нова поз-
нанства и нова искуства. Посебну захвалност дугујемо нашој
менторки и професорици Весни Кастратовић која се из дана
у дан трудила и упорно радила са нама. Надамо се да ћемо
наставити и сљедеће године.

Амила Ајановић и Лидија Јошовић, III1

Најмлађа екипа у Сутомору   

ТАКМИЧЕЊЕ У
ПРВОЈ ПОМОЋИ



Поводом Међународног
дана дјевојчица у ICT-у у Гим-
назији ббТанасије Пејатовић"
у Пљевљима одржано је
предавање о предности и зна-
чају информационо – комуни-
кационих технологија и
про вјера информатичких вје -
шти на по ECDL стандарду.

О значају образовања и
каријере у IT сектору и жена-
ма у прошлом вијеку које су
се оствариле у информацио-

ним технологијама, говорила
је на предавању Весна Симо-
новић, из Министарства за
информационо друштво и
телекомуникације.

Ученице првих и трећих
разреда Гимназије провјери-
ле су своје информатичке
вјештине кроз комбиновани
тест по ECDL стандарду и
ови тестови су увид у њихово
знање IT-а, које је на завид-
ном нивоу, рекла је Јулија

Ђурашковић, овлашћени
ECDL испитивач из Чикома.

Министарство за информа-
ционо друштво и телекомуни-
кације традиционално обиље-
жава 28. април Међународни
дан дјевојчица у ICT-у, заједно
са земљама чланицама Међу-
народне уније за телекомуни-
кације.

Међународни дан дјевојчи-

ца у ICT-у обиљежава се са
циљем ширења свијести код
дјевојчица о значају инфор-
мационо-комуникационих
технологија, како би се под-
стакле на размишљање о
каријери у сектору информа-
ционих и комуникационих
технологија.

Мирка Попадић,
професорица
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Ученици наше Гимназије
сваке године учествују на
Олимпијади знања и Држав-
ном такмичењу  и остварују
запажене резултате на које
су сви поносни. Ментори
током читаве школске годи-
не вриједно и стрпљиво
раде са својим ученицима,
помажу им у стицању и про-
дубљивљњу знања.

На Олимпијади знања из
области математике, хемије,
биологије, физике и програ-
мирања наши ученици пос-
тигли су изузетно добре
резултате. Најбољи су били:
Тијана Крезовић , 1. мјесто
из хемије, менторка Елвира
Храстовина; Сара Кнеже-
вић, 1. мјесто из хемије, мен-
торка Росанда Терзић;
Душица Кушљевић, 2. мјес-
то из хемије, менторка
Росанда Терзић; Никола
Станић, 1. мјесто из биоло-
гије, менторка Тања Драга-
шевић; Анастасија Џарић,
2. мјесто из биологије, мен-
торка Весна Кастратовић;
Балша Анђушић, 2. мјесто
из физике, ментор Љубисав
Боричић.  

Државно такмичење сред-

њих школа из страних јези-
ка, математике, физике,
хемије, биоло-
гије, географи -
је, историје и
програмирања
одржано је 28.
фебруара 2016
год.

Из Гимназије
„Танасије Пеја -
то вић” учество-
вало је осам
такмичара који
су остварили
запажене ре -
зул тате: Ан дри -
јана Боровић, 1. мјесто из
хемије, менторка Росанда

Терзић; Сара Кнежевић, 3.
мјесто из хе мије, менторка

Росанда Терзић; Тијана Кре-
зовић, 4. мјесто из хемије,

менторка Росанда Терзић;
Зорана Голочевац, 2. мјесто

из биологије,
менторка Тања
Драгашевић ;
Неђељко Без-
аревић, 12.
мјесто из мате-
матике, ментор-
ка Јованка Бра-
шанац; Коста
Војновић, 2. мје -
сто из ен гле ског
језика, менторка
Невена Томић;
Тамара Тешо-
вић 7. мјесто из

енглеског  језика, менторка
Драгана Јашовић; Зорана
Аћимовић 7. мјесто из фран-
цуског језика, менторка
Адела Дркић. 

Гимназија  „Танасије Пеја -
товић”  одувијек је развијала
знања ученика и поносила
се њиховим успјесима. Ни
ове школске године као ни
сваке претходне успјех није
изостао. Задовољни смо
постигнутим резултатима и
надамо се да ће наши уче-
ници своја знања и способ-
ности показати и убудуће.

Анастасија Џарић, III4

Настављена традиција

ОЛИМПИЈАДА ЗНАЊА И
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

Шум вјетра у даљини. Ис -
пред мене се њишу сјенке
гранчица а зрна пијеска пре-
лазе њежно са бријега на
бријег. Гледам у море. Дивоту
тајни, чувара заносне свјежи-
не која сваким наносом опија
шкољке и исписује трагове
човјечанства. Одувијек.

Коме та дивљина припа-
да? Којом олујом лежи тако
нанесена и чијом заслугом
не напушта видике нашег
усхићења и узавреле љепо-
те? Слике прошлости, спар-
не прашине, ређају се на
сваком кораку наших дос-
тигнућа. Албум је пун црве-
них, поносних лица, лица
која урезаше наше душе на
камењару истине. На овом
тлу, по овом асфалту годи-
нама је било брзих ходања
туђе ципеле, замршених и
нестрпљивих покрета. Скла-
њасмо се пред несаломљи-
вим силама које донесоше
патњу и бол а тренутке пуне
сјете и силног дрхтања.
Напише се изворске воде
са благородних чесми крај
стијена. Преузеше сате,
дане, године под врелим
љетњим данима у овој
маленој земљи снова.
Трајало је дуго, предуго.
Мијењало се дрво посмат-
рано кроз окно и пружајући
добродошлицу пахуљама а
после и птичицама, укази-
вало је на непрегледност
времена. Покушаји да исп-
ливамо и наде у којима
бисмо удахнули који дашак
ваздуха смјењивали су се
упорно... Вриједно...

Отвори своје прозоре и
година 2006. Врева на ули-
цама, ваздух у њедрима...
Срећа у тим мајским снаж-
ним данима почивала је на
лицима сваког бића попут
црвенила и јасног бисерног
сјаја у очима. На оном дрве-
ту чули су се вјерни звуци.
Другачије су то мелодије
биле... Тонови су се уклапа-
ли у ритам химне и тих осло-
бодилачких, ватрених ријечи
и стихова, који су одјекивали
на топлој позорници. Након
што засјаше камере, дан је
примио званичну енергију.
Тренутак ослобођења и ост-
варења некадашњих наиз-
глед опустјелих нада у велик-
им сузама наше мајке,
дошао је нечујно а одјекнуо
планинама. Оне исте малене
главице које су храбро прко-
силе најездама борбе, сада
су могле поносно стати на

земљу својих предака коју
својом вриједношћу и чистим
образом одбранише и заок-
ружише територију цјелови-
тим удружењем. Све је тако
складно, шарена гомила у
позадини. Дјечица разиграна
која својом невиношћу уве-
личаше вриједност наших
корака, смијала су се тако
гласно, тако пријатно. Све-
чаност је пролазила кроз
сваки говор, кроз сваку ријеч
поноса, кроз сваки жамор.
Дан када схватисмо себе,
дан када слависмо заслуже-
ну побједу- 21. мај 2006!

Сунце је већ одавно пру-
жало ружичасте зраке на
хоризонту и својим лицем
обасјавало таласиће када
сам замишљеним погледом
откривала тајне дубина. Они
су брисали све, све што
нацртах штапом на пијеску,
сваки траг који прође... Одго-
вор пронађох: ова магична
дивљина припада свима
нама и ово је наша добијена
борба по којој смо исцртали
наше тежње и снове. И ето...
Успјели смо!

Амела Кондо, IV4

Уз годишњицу државности
и независности Црне Горе

ПОНОСНИ НА
ПРОШЛОСТ -
ГЛЕДАМО У
БУДУЋНОСТ

У четвртак, 27. октобра
2016. године, у главном холу
Спортске дворане „Ада“, у
организацији Умјетничке
галерије „Витомир Србља-
новић“, одржана је изложба
ликовних радова „Таленти
2016“. Изложени су дјечији
радови различитих техника
(цртежи, слике, акварели...)
из свих основних и средњих
школа на територији опш-
тине Пљевља. Такође су
учествовала и дјеца пред-
школског узраста.

Ученици Гимназије су
учествовали на конкурсу и
остварили запажене резул-
тате. Гранд при награду
освојила је Јелена Ћузовић,
III разреда, прву награду за
слику освојио је Есен По -

јатић, ученик II разреда, а
од награђених ученика
треба издвојити и радове
ученика Соње Кнежевић,
Аребеле Кондо и Николине
Зиндовић.

Треба напоменути да је
ученик Есен Појатић освојио
и прву награду на конкурсу
„Дрога је зло, не користите
то“ у организацији НВО
„Тара“.

Тим поводом уручене су
и значајне награде, а у холу
Гимназије ће поводом пред-
стојеће манифестације Дана
школе бити организована
колективна изложба награ-
ђених ученика и чланова
ликовне секције.

Жаклина Љубић,
професорица

Изложба у организацији Умјетничке галерије

ТАЛЕНТИ 2016

Дана 30. јануара 2016.
у свечаној сали Гимназије
одржан је семинар Израда
Акционог плана за инклу-
зивну школу. Семинару су
присуствовали представ-
ници гимназија из Бијелог
Поља, Берана,Жабљака
и Рожаја, а водио га је тим
за инклузију из Гимназије „Танасије Пејато-
вић“.

У протекле двије године Гимназија
„Танасије Пејатовић“ учествовала је у
пројекту „Регионална подршка инклузив-
ном образовању за југоисточну Европу“.
Како је у пројекту учествовало само седам
школа из Црне Горе, идеја Завода за
школство и Министарства просвјете била
је да представници ових школа подијеле
знање и искуство које су стекли на бројним
семинарима и конференцијама којима су
присуствовали са колегама из осталих
школа у Црној Гори. Томе је био посвећен
први дио семинара - Филозофија инклу-
зије. У уводном дијелу, директор Драган
Зуковић је упознао учеснике са регионал-
ним пројектом, његовим циљевима и уло-
гом наше школе у реализацији активности
пројекта. Професорица Љиљана Бајчетић
одржала је радионицу „Инклузивно образ-

овање - приступ СВОЈ дјеци" у којој је
ближе објаснила сам појам инклузије.
Професорице Бојана Грујић и Милијана
Вучинић - Драгашевић представиле су
пројекат наше школе „Отворимо врата“.

У току реализације регионалног пројек-
та, Гимназија „Танасије Пејатовић“ била
је у обавези да, ради што успјешније
примјене инклузивних принципа у пракси,
уради и два плана: Стратешки и Акциони
план за развој инклузивне школе. У другом
дијелу семинара, професорице Милојка
Црногорац - Ненадић и Сања Голубовић
су у оквиру радионице „Израда Акционог
плана за инклузивну школу“ учесницима
пренијеле наша искуства у вези са изра-
дом овог плана, а на основу добијених
упутстава учесници су креирали и оквирни
акциони план за своје школе.

Сања Голубовић, професорица

Сарадња са школама са сјевера Црне Горе

СЕМИНАР ИЗРАДА АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИВНУ ШКОЛУ

ДАН ДЈЕВОЈЧИЦА У ICT-У
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У сали наше гимназије, 22.
јула ове године, одржано је
књижевно вече посвећено
поетском дјелу Немање Дра-
гаша. Чини ми се да је
недавно напустио
нашу школску зграду
као одличан ученик
који је имао објавље-
ну прву књигу својих
пјесама. 

И као студент Фа -
култета драмских
умјетности у Београ-
ду, гдје је постизао
сјајне резултате са
просјечном оцјеном
10, наставио је да
пише поезију. И нижу
се бројне награде на
смотрама пјесничког
стваралаштва, али и
прве међународне
награде за филмска
остварења. Напоме-
нимо да је превођен
на више европских
језика.

Када сам отворила
књигу са насловом
„Избор из поезије”
већ прва пјесма „Алмаса”
пробудила је мисао о
дијаманту, жени драгуљу
насликаној у топлим прос-
торима Сахаре. И неки
топли мириси југа и оријен-
талних прича које пијесак
прича под голим стопалима
зазвучи као осјећај милос-
тивог даривања свемира.
Неминовно је да се упитам,
колико љепоте обитава у
свијету даровитог пјесника.
То важно сазнање да је
љепота свуда, снажније ће
искрити у стиховима у којем
се хиџаб одваја од лица, као
заштитнички вео брижне
љубави, „као кора дрвета
које грли” да би љепота
жене синула  „у далеку
жељу туђег ока”. Цијелу
слику надраста снага жене
опјеване стиховима: „Ти пос-
тајеш захир овенчан коб-
ним усудом” и „Прва река у

Сахари потећи ће из твојих
зеница” а затим уздигнута
је до божанства у ријечима
„Дете у твом на ручју наз-
ваће те својим божан-

ством”. У завршним стихо-
вима: 
„И схватићеш да сва она

путена љубав 
Која се догоди у дану који

се зове Умирање 
Никад неће скинути

Земљу 
Са високог плафона

васионе” 
у неочекиваности пара-

докса опомињу у чему треба
тражити смисао живота. 

Док слика пролазности
времена у „Јутарњем лету
за октобар”,  пјесма „На
седмом небу” овјековјечава
звук тајанствене љепоте у
којој два гласа желе једно
другом лаку ноћ. 

И док се нижу слике љепо-
те и тананог проживљавања
свијета, судбински зазвуче
рујечи: „Само су ријечи мој
усуд” и као императив тог
усуда читамо: 

„Све књиге света 
Ти ме мораш прочитати 

Али ако си човек 
Своју мораш написати”.
Како каже пјесник: „Нисам

кадар да прећутим
себе” и готово као
молитва звуче стихо-
ви: „Не враћај ме
тамо где не дишем
словом” до само-
свијести о томе у
стиху „Подигао сам
свој храм” у којем је
јасна исказана пре-
познатљива снага у
припадању и ствара-
њу умјетности. Сва-
како је занимљиво
Немањино окретање
мудрости истока у
којој трага за исконом
љепоте нпр. у пјесми
„Очи човјека са исто-
ка” у стиховима: 
„Ти вирови година у
којима се умивају 
Ретко изречене
лепоте искона 

Опсене су за тужну
мисао”. 

А већ наредног тренука он
дозива љепоту запада у
дјелу Вирџиније Вулф пока-
зујући тако широке хоризон-
те у доживљају јединствене
љепоте свијета. 

И док звуковно овјеко вје -
чене слике Сахаре и еским-
ских долина, љепоте истока
и запада; од далеких трену-
така Самирамитиса до оних
означених ријечима „Док је
нашег времена” и „Иако пос-
тојиш после данас”, пјесни-
ков поглед стиже и до озвез-
даног неба да би свему дао
смисао јединствене повеза-
ности свијета. 

Постоје тренуци када пјес-
ник пјева: „Оно што волим
није оно што сањам када
сам срећан”, тада одговор
можемо потражити у пјесми
„Благослов” у стиховима: 
„Као прича о Авраму и Исаку  

Снажна је моја нада”, 

а нада је у љубави коју
пјесник осјећа, нуди и истом
нас подучава. 

„Каткад ми се Земља у
наручју окрене 

Окрене и све што чујем тада 
Је реч која говори сунцу 

А преноси се ликом истине”. 
И тако се нижу стихови у

којима се
„Без крила лети, 
Од лета живи”.

„Зато су ове мисли и
идеја једног младог човека
у непоетском времену у
коме је чак и етика став-
љена под тепих приземног
биља”, како каже Горан
Лабудовић, значајне као звук
постојања.

Горан Лабудовић истиче:
„Немања Драгаш је нешто
најлепше што се српској
књижевности догодило у
последњој деценији”. Ја бих
додала да је поезија Нема-
ње Драгаша нешто најљеп-
ше што се догодило нашим
просторима и даље јер носи
у себи љепоту оних идеја
којих је савремени човјек
постао жедан. 

Занимљива је форма дру-
гог лица у Немањиној по -
езији јер буди исконски звук
посланица, одјенутих у ново
рухо поетског изражавања.
Тако се снага неке древне
мисли оживљава и освјет-
љава једине истине од иско-
на до данас.

И ако сам некада казала
промовишући једну од првих
Немањиних књига: „Поздра-
вимо рођење једног пјесни-
ка”, данас схватам да је
преда мном књига зрелог
пјесника чија је поезија бога-
та снагом љубави и човјеко-
љубља, снажна љепотом
истине и велика идеалима
који носе у себи мирис вјеч-
ности.

Затварам књигу и кажем:
„Хвала ти, Немања!”

Невенка Јеловац,
професорица

Kњижевно вече Немање Драгаша

КАДА САМ
ОТВОРИЛА КЊИГУ Зашто навика читања уми -

ре? Зашто знање полако
губи примат? Зашто тако
ола ко схватамо и полако
заборављамо да знање јесте
моћ?

Јер то некоме одговара.
Јер је Орвелов Велики брат
сјео на трон. Јер је добио
би т ку са свјетлошћу. Са ши -
рином ума. Јер са лакоћом
манипулише масама серви-
рајући им лажне вриједно-
сти, бацајући им свјетлуцаву
прашину лажног сјаја у очи.

Јер је лакше сате, дане,
па чак и године проводити у
површности, листајући неб-
ројене странице на дру -
штвеним мрежама, бро јећи
лајкове, проналазећи се у
површним и сумњиво аутен-
тичним цитатима из дјела
која никада нећемо прочи-
тати,  припремајући што
успјешније селфије, и чезну-
ћи за пажњом непознатог
свијета, за привидом славе,
него утонути у хиљаде пра -
шњавих страница, смарати
се којекаквим пискарањем
књижевних величина, и
напрезати мозак тонући у
туђе мисли. Јер је лакше
дане и ноћи траћити сједећи
у ноћним клубовима и нали-
вајући се алкохолом, него
опијати се писаним ријечима,
упијати сваку и враћати јој
се више пута, у сваком вез-
нику, у сваком знаку интер-
пункције уочавати магију, и
тако отварати очи, ширити
видике, неосјетно јачати и
стицати праву моћ. Моћ над
мраком. Моћ над незнањем. 

Јер је лакше попустити
најнижим поривима, него ући
у душу једног Карамазова,
несрећне Ане Карењине, јед-
ног Хамберта Хамберта. Јер
је лакше гајити сопствену
таштину, него учити на стра-
вичним грешкама Доријана
Греја. Јер је једноставније
осуђивати и јавно блатити
друге, не удубљујући се у
пориве једног Раскољникова.
Јер је лакше предати се сти-
хији, депресију лијечити
седативима, него се препус-
тити једном Шекспиру, грче-
вито се хватајући за Хамле-

тово ’бити’, а ’не бити’ дожив-
љавати само као противтежу
и прочитавши последњу
страницу осјетити прилив
снаге, налет оптимизма и
отворенијих очију ићи даље.
Јер је једноставније необуз-
дано изгарати у страстима,
не схватајући хераклитовски
значај мјере, границе коју не
смијемо прећи, него учити на
грешкама несрећних станов-
ника Орканских висова, него
схватајући њихова страдања
сачувати себе. Јер се већина
нас оптерећује политиком, а
несвјесни смо њене бити,
њене праве улоге у свијету,
а ни на памет нам не пада
да проникнемо у идеју Па -
тријахове јесени, у којој Мар-
кес непогрешиво сецира ум
једног диктатора, и предоча-
ва нам вјечите дилеме кроз
призму једног лика и једног
времена. Јер нам је лакше
да живимо виртуелним живо-
том, недовољно свјесни
сопствене усамљености,
него да се бакћемо отуђењем
истражујући странице и стра-
нице које је ’тамо неки’  Хесе
’пискарао у не ком’ Степском
вуку. Јер је лак ше ’хејтовати’,
него читањем великих дјела
саосјећати са човје ком, са
свим његовим манама и
недаћама, не го тражити
оправдање за туђе поступке.
Јер и сопствену породицу
прихватамо здраво за готово,
отуђујући се једни од других,
не покушавајући да проник-
немо у мотиве једног Глем-
баја, једног Мелехова, не
учећи се племенитости од
Аљоше Карамазова, од кнеза
Мишкина. Јер је лакше осу-
ђивати друге, и тиме прикри-
вати сопствене недостатке,
него се ухватити у коштац са
стварношћу и научити да
волимо. Да волимо живот. Да
волимо људе. Да истински
волимо себе. 

Јер је лакше уништити
соп ствени језик, културу, и
ти ме угрозити властити и
национални идентитет, при-
хватајући глобалне полуар-
тикулисане форме, које савр-
шено одговарају журби и
трци испразног савременог
живљења, него схватати
величину и моћ ријечи, њихо-
ву љепоту и неизрециво бо -
гат ство којим већина језика,
међу којима је и наш, оби-
лује. Јер је лакше похлепно
’начети’ нови модел телефо-
на, ајфона и сличних шаре-
них лажа, срачунато подмет-
нутих играчака савременог
доба, него се гушити у пра-
шињавим страницама оне
која полако тоне у заборав.
Оне истинске да ме. Оне
моћне владарице. Оне горде
ризнице правог, непролазног
богатства. Њеног величан-
ства Књиге!

Зато, док још није касно,
док још има наде, схватимо
да смо дужни да себи и
цијелом човјечанству обез-
биједимо спас. Да је пред
свима нама задатак да сачу-
вамо човјека. Да сачувамо
себе. Да постанемо што
бољи људи. Да оплеменимо
сопствену душу. Јер је импе-
ратив побиједити мрак.
Поразити незнање. Убити
птицу ругалицу!

Невена Томић,
професорица

Лажни сјај друштвених мрежа

УБИТИ ПТИЦУ
РУГАЛИЦУ

Амбасада Руске Федерације у
Црној Гори и мото клуб „Ноћни вуко-
ви'' одјељење Црна Гора, органи-
зовали су наградни конкурс под
називом „Зашто волим Русију?'' за
ученике свих основних и средњих
школа. На конкурс је пристигао
велики број радова. Аутори три
најбоља рада добили су вриједне
награде: пут у Русију уз пратњу јед-
ног родитеља и новчану награду.

Од додјеле награде у Амбасади
Русије у Подгорици почиње оства-
рење мог сна - пут у Русију и оби-
лазак Москве. Наши водичи и дома-
ћини били су чланови мото клуба
„Ноћни вукови'' који су се потрудили
да црногорским ученицима омогуће
да виде и осјете чари руског мега-
полиса. Велику захвалност дугујемо
Александру Саши Шмакову и њего-
вој кћерки Анастасији који су били
наши водичи, другови и сапутници
на овом магичном путовању. У

Москви смо прво посјетили сједиш-
те „Ноћних вукова'' у ком смо били
дочекани као прави пријатељи, уз
праву руску добродошлицу и тра-
диционалну руску кухињу (која је,
морам признати, изванредна!). Оби-
лазак Црвеног трга за мене је дефи-
нитивно оставио најјачи утисак,
просто је немогуће описати трену-
так када се испред мене налазио
величанствени храм Василија Бла-
женог, тај „трн вечности'' који ћу
памтити читав живот.

Поред Црвеног трга и Кремља
обишли смо и Тројице - Сергијеву
Лавру, сједиште руске духовности,
Православни музеј и Духовну ака-
демију који се налази у овом манас-
тиру. Свако ко једном дође у оби-
тељ Светог Сергија не може а да
не пожели да се врати опет. Оби-
лазак је трајао читав дан а своје
гостопримство су нам указали и
дивни монаси овог манстира,

велику част ми је престављало то
што је сајт Тројице - Сергијеве
Лавре објавио наше фотографије
и причу о нашој посјети. 

Музеј Космонаутике, пут у непоз-
нато, откривање тајни свемира,
путовање у небеско пространство
са Гагарином, боравак у свемирској
станици, филм о космонаутима...
Много неоткривених тајни далеких
простора ван Земље. 

Међутим, добро смо знали план
обиласка и онога шта ћемо видјети,
али за једну ноћ нам је најављено
„изненађење''. Нисмо знали шта
нас очекује. Спектакл, велики мото
шоу, који су припремили чланови
највећег мотоциклистичког друштва
на свијету је крунисао ово предивно
путовање! Велики број плесача,
пјевача, акробата, мотоциклиста и
њихова „сказка'' о васкрсењу
Русије, говор вође „Ноћних вукова''
и посебан осврт и позив да сви при-

сутни аплаузом поздраве ученике
из Црне Горе представљало је за
мене, Александру, Вељка, наше
родитеље велику част. 

Осјетити како у јануарској хлад-
ноћи куца срце једног од најљеп-
ших градова на свијету за мене је
неприкосновени доживљај. А награ-
да на конкурсу  „Зашто волим
Русију'',  најдража. Надам се да ће
се ова прича наставити...

Милић Дујовић,  IV3

Наградни конкурс под називом „Зашто волим Русију?”

МОСКВА - ОСТВАРЕЊЕ СНА
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21. маја 2016. год. одржа-
но је екипно такмичење у
знању из националне исто-
рије и историје НОБ-а. На
овом такмичењу учествова-
ле су екипе из готово свих
градова Црне
Горе. Гимназију
„ Т а н а с и ј е
Пе јатовић”
представља-
ли су учени-
ци трећег
р а з р ед а :
Александра
Брашанац, Никола Крвавац
и Милић Дујовић, ментор је
била професорица Љиљана
Бајчетић. Упркос великој
конкуренцији и великом
броју екипа које су се одлич-
но припремиле, екипа наше
школе освојила је друго
мјесто и вриједне награде.
Представници наше школе
показали су огромно знање
без обзира на то што је так-
мичењем био обухваћен и

четврти разред. После так-
мичарског дијела услиједи-
ло је уручење награда,
фотографисање, крстарење
Боком которском и дружење
са осталим такмичарима.
Природне љепоте Боке

которске, као и
ведар дух
великог броја
младих исто-
ричара на
једном мјес-
ту, учинили

су да Тиват
21. маја буде пријестоница
знања и младости Црне
Горе. Такмичење је органи-
зовано под слоганом „Деце-
нија независности - с поно-
сом славимо'' поводом
десетогодишњице независ-
ности и хиљадугодишњице
државности Црне Горе. Так-
мичење је организовало
Министарство просвјете и
СУБНОР Црне Горе.

Милић Дујовић, IV3

Поводом Дана независности
и државности Црне Горе

ТАКМИЧЕЊЕ
ИЗ ИСТОРИЈЕ

Хуманитарна акција

НАЦИОНАЛНИ
ОСМИЈЕХ

Наша школа прикупила
највише средстава

„Њихов осмијех вриједи
више'' је велика хуманитарна
акција која се организује већ
једанаест година на нивоу
цијеле Црне Горе и у њој уче -
ствују студенти, средњош-
колци, основци, као и сви
људи добре воље, а циљ је
да се у мјесецу априлу орга-
низује прикупљање ствари
потребних штићеницима
Дјечијег дома „Младост'' у
Бијелој. Ученички парламент
Гимназије „Танасије Пејато-
вић'' прихватио је позив и
одлучио да дио ове акције
спроведе и у нашој школи.
За врло кратко вријеме орга-
низовано је прикупљање
новчаних средстава од којих
је из вр шена набавка школ-
ског прибора, средстава за
хигијену, пелена за бебе... 

У акцији су узели учешће
сви ученици и професори
наше школе и на тај начин
показали спремност да се
увијек одазову на било коју
хумантирану акцију.  У својој
поруци организатори су
посебно захвалили пре д сје -
д нику Ученичког парламента,
Милићу Дујовићу, и свим
члановима јер су акцију
спровели на најбољи могући
начин, а наша школа је ујед-
но и школа која је прикупила
највише средстава.

Уз наду да ће се ова акција
опет успјешно организовати
и показати да њихов осмјех
вриједи више од свих награ-
да и похвала за уложени
труд. 

Милић Дујовић, IV3

Један од ваннаставних
садржаја у Гимназији је и
дебатни клуб. Претходно
скромно искуство у школском
такмичењу из реторике омо-
гућило је ученицимада стекну
увид у дио онога што дебата
подразумијева - вјештину
лијепог говора и убједљивост.

Припреме су биле дина-
мичне и сви су се јако да под-
игнемо такмичарски дух и
створимо атмос-
феру каква нас је
чекала на такми-
чењу. Дијелили
смо се у трочлане
тимове и симули-
рали дебате у
NJS и КP форма-
ту. Разрађивали
смо теме за које
смо знали да ће
бити на такмиче-
њу - „Да ли роди-
тељи треба да
одлучују о вакци-
нацији своје дје -
це“, „Да ли
генетски модифи-
ковану храну
треба забранити“,  али и неке
друге, као нпр. „Да ли LGBT
паровима треба дозволити
да усвајају дјецу“ ...

Кад се ради квалитетно, а
притом је и занимљиво,
вријеме брзо пролази. Тако
смо се 18. марта нашли у
Тузима. Медреса „Мехмед
Фатих“ била је овогодишњи
домаћин,  а конкуренцију су
чинила још 23 средњошкол-
ска тима из Црне Горе. У
прве четири дебате учество-
вали су сви.  Дакле, двије
теме (вакцинација и ГМХ) али

смо их обје морали проћи јед-
ном као негација и једном као
афирмација. На првом
пресјеку гласова дочекала
нас је одлична вијест. Као
првопласирани у својој групи
ушли смо у полуфинале –
један од најузбудљивијих
дијелова такмичења. Нас
троје (Медина, Никола и
Милић) одмах су смјестили
у једну учионицу гдје је за сат

времена без икаквих помоћ-
них средстава (одузели су
нам телефоне како не бисмо
користили интернет) требало
да се спремимо за полуфи-
налну тему: „ Овај Дом смат-
ра да држава не треба да
сноси трошкове лијечења
зависника од наркотика и
алкохола“,  а припала нам је
опозициона страна. Против-
ници (тим Даниловграда) су
се одлично држали,  а у фер-
плеју су осим нас уживали и
судије који су рекли да је
управо та дебата за њих била
најзанимљивија до тада.
Пуни енергије и утисака,
судијску одлуку сачекали смо
у дворишту и искористили
вријеме да путем порука јави-
мо пријатељима како смо
прошли. А прошли смо од ли -
чно – у финале!

Како се увијек жалимо да
је недјеља досадан, беживо-
тан дан добили смо оно што
смо тражили – финале у
недјељу у подне! Заувијек ћу
се сјећати наших јутарњих
припрема, проба, ишекивања
и  савјета наше менторке које
смо ужурбани покушавали да
„ухватимо“ журећи кроз ход-
нике. Вријеме је летјело и
одједном смо се нашли у
амфитеатру. Публика, судије,
опоненти, граја. Наши столо-
ви један наспрам другог и
говорница. Наш задатак –
одбрана закона који мајкама
са троје и више дјеце пред-
виђа новчану надокнаду-
могао је да почне. Борбени
жар, узбуђење, мало (више)

треме обиљежили су осам-
десетак минута колико је
дебата трајала. Осјећај који
се појави када станете за
говорницу  испред огромне
публике и имате осам минута
да их својим излагањем
увјерите у исправност својих
аргумената и тако доприне-
сете побједи свог тима неопи-
сив је и мора се доживјети
да би се схватио. Трема која

се јавила на
почетку убрзо
је нестала.
Погледи које
смо пронала-
зили у публи-
ци убиједили
су нас у то да
слушају паж-
љиво и да
нам вјерују.
После је све
било лакше.
Знали смо да
смо без обзи-
ра на исход
ф и н а л а
оправдали
углед наше

Гимназије али и испунили
како своја, тако и очекивања
наше менторке и колега.
Судијска одлука и проглаше-
ње побједника донијели су
више треме него сама деба-
та. Након резултата 3-3, по -
сљедњи, седми судијски глас
пресудио је у нашу корист!
Од тог тренутка почињу чес-
титке, срећа због постигнутог
успјеха и сјајни тренуци про-
ведени са пријатељима које
смо стекли на такмичењу. 

Од свих дебата на нас
најјачи утисак оставиле су
финална (због атмосфере
које финале доноси) и полу-
финална (због узбудљивих
околности у којима смо је
спремали), а међу најзаним-
љивијим темама била је: „Да
ли родитељи треба да одлу-
чују о вакцинацији своје
дјеце“ јер сукобљава меди-
цински и филозофски аспе-
кат размишљања. Покушајте
и ви. Кад пронађете неколико
занимљивих аргумената за
обје стране постаје јако
занимљиво, зар не?

Из Тузи смо понијели одли -
чно искуство, нова сазнања,
пријатељства, амбиције и зла -
тни пехар. Дугујемо захвал-
ност нашој менторки  Маиди
Де лић и професорици Љиља-
ни Бајчетић због несебичне
помоћи, али и нашим колега-
ма из дебатног клуба који ће
ове године, надамо се, про-
ширити гимназијски тим на још
једном такмичењу у дебати.

Милић Дујовић, IV2 и
Медина Делић IV4

Медреса „Мехмед Фатих“ овогодишњи домаћин

ТАКМИЧЕЊЕ У ДЕБАТИ

Финално такмичење одржано „тачно у подне”

На иницијативу Ученич-
ког парламента, у нашој
Гимназији, 02. 03. 2016.
године, реализован је
пројекат под називом „От -
во римо врата школе''. То је
био несвакидашњи дан
како за ученике, тако и за
професоре. Наиме, учени-
ци су били професори, а
професори ученици. Овај
пројекат је био сво је врсно
путовање кроз вријеме…
Ученици  су ви дјели како
је имати обавезе одраслих,
а професори су се вратили
у школске клу пе и подсјети-
ли ђачког живота. Ученици
су за ми је нили и друге
запослене у школи. Часове
су држали претходно одаб-
рани ученици. Оникоји су
замијенили хигијеничарке
очистили су двориште и
фискултурну салу. Профе-
сори су били у улози уче-
ника. Мени је, на велико

задовољство, привилегију
и част, припала улога
директора… Дан је проте-
као у одличној атмосфери.
Про јекат је успјешно реа-
лизован. Вјерујем да нас-
тавницима није било
свеједно да препусте нас-
таву и контролу ученицима,
али успјешно завршен дан
је потврдио добру атмос-
феру у Гимназији. Због тога
ме ве ома радује што је све
прошло како треба. Након
овог дана, када су сви
имали прилику да сагле-
дају ствари из друге пер-
спективе,  Гимназија се
вратила својој свакодневи-
ци,  али са сигурно већим
међусобним разумијева-
њем. Пројекти, као што је
овај, унапређују и надопу-
њују квалитет рада школе
као једне заједнице. 

Андријана Боровић,
бивша ученица

ОТВОРИМО
ВРАТА ШКОЛЕ

Пројекат који унапређује квалитет рада

Из године у годину, учеш-
ћем на различитим конкур-
сима, ученици ките нашу
школу дипломама и при-
знањима, а све то постижу
само искреном жељом и
вриједним радом који им
доноси нова искуства и
подстиче их на још више
циљеве којима се ближе.

У нову школску годину
улазимо са три освојене
награде на новим конкур-
сима. Међутим, прије свега
треба поменути сва пре-
тходна достигнућа наших
ученика, од којих су неки
већ наставили образовање
на факултетима у Црној
Гори и иностранству. Укљу-
чимо филм од почетка
2016. године: Јеврејска
заједница Црне Горе сваког
27. јануара учествује у оби-
љежавању Међународног
дана сјећања на жртве
Холокауста. Ове године
рас писала је и конкурс за
писане радове на тему”70
година од Холокауста-како
ја то данас видим.’’ Конкурс
је укључио ученике четвр-
тих разреда из пет гимна-
зија и једне економске
школе. Циљ овог конкурса
био је супротстављање
ксенофобији и очување
сјећања на страдање и
жртве Холокауста. Наша
матуранткиња Јована
Медојевић освојила је 3.
мјесто и новчану награду
и на тај начин дала допри-
нос младих у рјешавању
проблема и бољем раз-
умијевању данашњице.
Суштина учешћа на овом
конкурсу била је подстица-
ње омладине да размиш-
ља о ружним дешавањима
која трују данашња друшт-
ва, као и о трагичним
последицама мржње из
историје.

Народна библиотека
„Стеван Самарџић” из
Пљеваља почетком године
расписала је конкурс за
додјелу награде „Душан
Грбовић” која је намијење-
на најбољим поетским ост-
варењима младих аутора
на локалном и регионал-
ном нивоу. Друго мјесто је
освојила ученица наше
школе Божица Грујичић,
тада ученица четвртог раз-
реда, за пјесму „Пјесма”. 

Почетак ове школске годи-
не почео је наградним кон-
курсом за ученике трећих и
четвртих разреда средње
школе за есеј на тему „Кли-
матске промјене и моја про-
феисонална каријера’’. Кон-
курс је расписао УДГ у
сарадњи са Дру штвом еко-
номиста и менаџера Црне
Горе. Аутори 10 најбољих
есеја били су гости 13. и 14.
септембра на Милочерском
развојном форуму, који се
овај пут одржао у хотелу
„Гранд’’ на Цетињу. И опет,
ту је наша школа! Нас двије
матуранткиње, Сања и Аме -
ла, још прије почетка првог
радног дана у школи, пише-
мо рад и неочекивано до -
бијамо позивницу за госто-
вање на овогодишњем
фо руму. Је лена Бајић, про-
фесорица матерњег језика,
која нам је и предложила
учешће на конкурсу била је
при јатно изненађена нашим
успје хом. Овим путем јој
одајемо посебну захвалност
на подршци и знању које
нам преноси од почетка
гимназиј ског образовања.
Знамо ко лико је битно имати
подршку ментора када ради-
мо оно што волимо а у то
засигурно спада и плес ри -
јечима.

Сања Попадић, IV5 и
Амела Кондо, IV4

Конкурси и награде

РИЈЕЧ ПО РИЈЕЧ
И ... НАГРАДА

Школско такмичење рецитатора одржано је 16. 5.
2016. год. у свечаној сали Гимназије „Танасије Пејатовић". 

Организатор такмичења је била професорица Невенка
Јеловац. Ученици који су учествовали на такмичењу
су: Теодора Милинковић, Слободан Марковић, Миа
Кечевић, Нела Алиспахић, Милица Јоксовић и Данило
Кнежевић. 

Жири су чиниле професорице: Бојана Грујић, Јелена
Вуковић и Наташа Цмиљанић. Прво мјесто освојио је
Данило Кнежевић који је говорио стихове Владислава
Петковића Диса  „Пијанство".  Друго мјесто освојила је
Теодора Милинковић а треће Слободан Марковић.

У забавном дијелу програма учествовали су такмичари
уз музичку пратњу гитаристе Ивана Аранитовића. 

Данило Кнежевић, IV3

ШКОЛСКО
РЕЦИТАТОРСКО

ТАКМИЧЕЊЕ
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Поводом обиљежавања
десетогодишњице црно-
горске независности, у
Пљевљима је 19. маја
2016. одржан Сајам суве-
нира  на ком су учество-
вале основне и средње
школе. Сајам је био излож-
беног и продајног каракте-
ра. Ученици Гимназије:
Анђела Жугић IV2, Доста
Палибрк IV2,  Милица Кне-
жевић III3, Вукашин Тање-
вић III3, Кристина Милић
III4 су,  уз помоћ својих про-
фесора,  израдили суве-
нире, који су садржали
мотиве нашег града и

наше државе - грб Црне
Горе, грб Пљеваља, печат
Архонта Петра. Осликали
су  стаклене флаше, тег-
лице, израдили свијећња-
ке, сталке за оловке, маг-
нете, сапуне ручне израде
и друго. Посебну пажњу
на нашем штанду су изаз-
вала осликана платна
наше ученице  Анђеле
Жугић. Новац од продатих
сувенира је дониран Опш-
тој болници у Пљевљима,
за опрему кабинета за
хемодијализу.

Маида Делић,
професорица

Мотиви нашег града и државе 

ГИМНАЗИЈАЛЦИ НА
САЈМУ СУВЕНИРА

Ученици наше школе су и ове године оби-
љежили 22. март - Свјетски дан вода. „На
предлог УН тема за ову годину је: „Боља
вода, бољи посао"и фокусира се на улогу
коју вода игра у креирању и промовисању
квалитетних и одрживих послова". Како је
за Црну Гору приоритетан задатак заштита
и штедња воде, одржива и рационална пот-
рошња њених капацитета, ми смо се и ове
године као UNESCO ASPnet школа придру-
жили Сверуској акцији „ГОЛУБАЯ ЛЕНТА”,
коју организује Методичко одјељење еко-
лошко-биолошког центра из Омска - Сибир.
Она је подразумјевала учешће на конкурсу
„Вода для жизни” у више номинација: лите-
рарни израз, мултимедијалне презентације,
фотографија и плаката, уз организовање
флеш моба .

Ученицима се посебно допало да учест-

вују у флеш мобу, изведеном на главном
градском тргу. 

У номинацији литерарног израза учест-
вовале су: Сања Попадић,  ментор Јадранка
Јестровић; Маријана Грбовић, ментор Ната-
ша Цмиљанић; и Дарија Аврамовић, ментор
Весна Кастратовић. 

У номинацији мултимедијалне презента-
ције учествовали су: Јасна Клепо,  ментор

Тања Драгашевић; Азра Сурулиз, Медина
Делић и Алмина Ајановић, ментор Тања
Драгашевић;  Миљан Јечменица, ментор
Биљана Марјановић.

У номинацији фотографије учествовале
су: Сандра Бујишић, ментор Мунира Ајано-

вић; Ивана Соковић, ментор
Росанда Терзић; Снежана
Живковић, ментор Наташа
Цмиљанић.

У номинацији плаката
учествовала су: Анастасија
Ћаћић,  Арабела Кондо,
Амила Ајановић, Лејла
Јунуз и Милица Кнежевић,
ментор Весна Кастратовић

Поводом Дана  Уједиње-
них нација у свечаној сали
је приређена презентација
овогодишњих еколошких
активности ученика и про-
фесора наше Гиманазије,

које су изузетно значајне као подржка  идеји
о ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ.

Истраживања, радови, акције, активности,
ангажованост, посвећеност, досљедност и
награде ученика и професора гимназије
„Танасије Пејатовић” у Пљевљима наста-
виће се… и најновијим пројектом Еко-школа,
који се увелико реализује у свијету.

Р.Г.Г.

Обиљежен 22. март

СВЈЕТСКИ
ДАН ВОДА

„European Quadrille Dance
Festival“ или „Матурантски
плес“ одржан је и ове годи-
не, 20. маја на Тргу „13. јул“
у Пљевљима, тачно у 12
часова. Матурантски плес
је пројекат Плесног савеза
Словеније и у њему учест-
вују вршњаци из више од
двадесет градова Европе. 

Сви матуранти плешу
исту кореографију, уз музику
Јохана Штрауса  „Слијепи
миш“. Кореографију, са уче-
ницима, припремају профе-
сори физичког васпитања.
Наш координатор је био
професор Горан Марјановић
који је успио да окупи око
100 ученика пљеваљске
Гимназије. Била сам једна
од учесница и са задовољ-
ством могу да кажем да смо
сви уживали у плесу, како
на часовима вјежби, тако и
на Тргу гдје је у вријеме
извођења плеса падала јака
киша. Непогодни временски

услови нас нису спријечили
да без грешке, и сви у исти
корак, отплешемо кадрил,
као ни бројне грађане да
испрате догађај. 

Посебну захвалност дугу -
јемо професору Горану, који
је издвојио своје драгоцјено
вријеме и сваки дан са нама
увјежбавао плес, такође,
велико хвала и професору
Данку Деспотовићу без чије
помоћи и подршке сигурно
не бисмо успјели. Хвала им
и што су нас научили да
будемо упорни и амбициоз-
ни. Плес нас је још више
зближио и тако уљепшао
наше посљедње ђачке дане.

Надам се да ће ова мани-
фестација бити упамћена и
да ће нове генерације
слиједити наш примјер јер
ово је свакако једно дивно
искуство које не би требало
пропустити.        

Милица Јашовић,
бивша ученица

Младост Европе плеше

МАТУРАНТСКИ
ПЛЕС

Чувар народне
традиције и културе

ВОЛОЂА  У
ПОЉСКОЈ

Културно-умјетничко
друштво „Владимир Кне-
жевић - Волођа“ основано
је 1945. године у Пљев-
љима. КУД дјелује као
мултиетничка и мултикул-
турална организација, са
циљем очу вања, афирми-
сања и пре зентовања кул-
туре, обичаја, ношње,
народне игре и пјесме
народа и народности који
живе у нашем граду и
нашој земљи, као и наро-
да Балкана.

Током 70 година рада
КУД „Волођа“ је учество-
вао на многим фестива-
лима фолклора у Фран-
цуској, Словенији,
Македонији, Русији,Тур-
ској, земљама Балкана и
многим другим државама.
Ове године, у периоду од
25. јула до 1. августа, КУД
„Волођа“ је учествовао на
CIOFF (Свјетска интерна-
ционална организација
фолклорних фестивала и
ансамбала) фестивалу у
Пољској. Поред КУД
„Волођа“ учествовали су
ансамбли из Индонезије,
Бјелорусије, Украјине,
Румуније, Белгије, Грчке
и Пољске. КУД „Волођа“
је током фестивала извео
шест једносатних конце-
рата, један полусатни, и
учествовао на два зајед-
ничка концерта свих учес-
ника са кореографијама:
Цр мни чки оро, Гламочко
нијемо коло, Игре из Боке,
Игре из Повардарја и Игре
из Шумадије. Концерти су
одржани у шест различи-
тих градова: Brusy, Kar-
tuzy, Koscierzyna, Chojnicе,
Wiele i Kaszubski Park Kra-
jobrazowy. Пољска публи-
ка је нарочито била оду-
шевљена кореографијом
без музике, Гламочким
нијемим колом, и два пута
је играче и вратила на
бис.

Сама организација фес-
тивала била је на профе-
сионалном нивоу. Дома-
ћини су учесницима
обезбиједили прикладан
смјештај, хран, као и
туристичког водича.  Орга-
низован је и је дно дневни
излет до Gdanjska, крста-
рење оближњим језером,
као и посјета традицио-
налним музејима.

Током боравка у Пољ-
ској били смо у прилици
да се спријатељимо са
осталим учесницима фес-
тивала и да једни другима
пренесемо макар дјелић
своје културне традиције,
а нисмо ни пропустили
прилику да на растанку
сви заједно запјевамо на
пољском и на тај начин
поздравимо домаћине. 

КУД „Волођа“ у свакој
прилици представља наш
град у пуном сјају, својим
богатим умјетничким про-
грамом, уиграношћу, мла-
далачким полетом и
љепотом, и с правом носи
епитет највјернијег чувара
народне традиције и кул-
туре наших простора.

Јелена Грба и
Милица Обренић, IV2

Млади еко-репортери
(Young Reporters for the
Environment-YRE) је међу-
народна омладинска мре -
жа за образовање о одр-
живом развоју коју
ко ординира Фондација за
еколошку едукацију (ФЕЕ),
са сједиштем у Копенхаге-
ну. НВО Еком је организа-
тор конкурса г сарадњи са
Министарством пољопри-
вреде и руралног развоја.
Тема овогодишњег конкур-
са је била „Дрвеће за пла-
нету“, што је и слоган ово-
годишњег Дана планете
Земље.

И ове године смо,
почетком априла,
учествовали на кон-
курсу, гдје је до
изражаја дошла ве -
лика ангажованост
професора и учени-
ка наше школе.

На овогодишњем
такмичењу било је
пријављено преко
550 радова из
основних и средњих
школа. Селекцију и
вредновање је из -
вр шио четрнаесточ-
лани жири и одаб-
рао најбоље у 12
категорија: фотогра-
фије, чланци и ви -
део радови у три
тематске цјелине:
„биодиверзитет и

предјели“, „млади екоре-
портери“ и „дрвеће за пла-
нету“.

Наши ученици су оства-
рили значајан пласман:

Тематска цјелина: Мла -
ди екорепортери

Еко –фотографије - 1.
награда: „Преживљавање“
- Ружа Цвекић - менторка
Биљана Марјановић

Тематска цјелина: Др -
веће за планету

Фотографије – 2.  награ-
да: „Зраци живота“ - Јасна
Клепо - менторка Тања
Драгашевић.

Признање за рад: „Сун -

це заробљено у врховима“
добила је Тамара Ћурчић
- менторка Весна Кастра-
товић.

Тематска цјелина: Био-
диверзитет и предјели

Фотографије - 3.  награ-
да: „Храбри цвјетови“ -
Василије Зејак - менторка
Биљана Марјановић.

Признање за рад „Де -
чко из бајке“ освојио је
Славко Пашић - менторка
Тања Драгашевић.

Ученици и ментори су
добили сертификате. Уз то,
ученици су добили и скро -
мне награде, као и мо -

гућност учешћа на
ме ђународном так -
мичењу. Ученица
Јасна Клепо је за
свој рад добила
посебну похвалу од
Министарства по -
љопривреде и ру -
ралног развоја.

НВО „Еком“, као
организатор конкур-
са, додијелила је
признање нашој
школи за промоцију
еколошког ангажо-
вања, јер смо пос-
лали преко 40 радо-
ва. Свечана додјела
награда одржана је
у Подгорици 22.
априла 2016. г.
Тања Драгашевић,

професорица

Награде еко-репортерима

УСПЈЕШНИ И ОВЕ ГОДИНЕ
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Истраживачка станица
Петница је независна орга-
низација иновативног науч-
ног образовања, јединстве-
на у средњој и југоисточној
Европи, која организује
разна научна предавања,
курсеве и семинаре из се -
дамнаест различитих
научних дисциплина за
основце, средњошколце
и студенте из Србије и
преко двадесет земаља
иностранства. Органи-
зована је на иницијативу
младих истраживача
1982. године. Данас
њене лабораторије рас-
полажу најсавременијом
опремом, а сам центар
је спреман да истовре-
мено прими више од 170
учесника програма. У
оквиру комплекса пос-
тоје лабораторије за
биологију, физику,
хемију, географију и
археологију. Сав лаборато-
ријски простор и сва опрема
коју станица посједује могу
да користе сви учесници.
Политика станице је да се
подстиче интердисципли-
нарно размишљање, однос-
но по лазници се подстичу
да о својим идејама  раз-
мишљају прије свега у кон-
тексту тога на које  питање
желе да одговоре да би
након тога пронашли начин
како да дођу до жељеног
одговора и да тек онда имауј
на уму  шта је све од опреме
потребно за спровођење
самог истраживања. 

На истраживачким програ-

мима ИСП прије свега раде
њени полазници, а област
истраживања зависи од
њихових интересовања.
Морам нагласити да су уче-
ници наше школе већ дуги
низ година међу најуспјеш-
нијим полазницима станице

и да се о њиховим пројекти-
ма често говори. Традиција
наставља и наша школа и
даље преко својих ученика
шири глас о свом квалитету
и традицији баштињења
знања. Оно чиме се у ИСП
ми полазници доминантно
бавимо је детаљније упоз-
навање научног метода.
Учимо начин на који се адек-
ватно постављају научни
експерименти, интерпрети-
рају резултати, као и како да
се објасне евентуалне греш-
ке до којих је дошло у раду.
Акценат није на резултатима
истраживања, већ на самом
поступку. Најуспје шнији

полазници имају прилику да
резултате пре дставе на
годишњој  кон  ференцији у
форми постер излагања али
и кроз усмене презентације.
Након тога сви завршени
радови се  објављују  у збор-
нику научних радова који

називамо Петничке свеске.
Изразито успјешна истражи-
вања сваке године се објав-
љују у еминентним свјетским
научним часописима. Биб-
лиотека ИСП је једна од
највећих научних библиотека
југоисточне Европе и има
преко 40 000 књига које су
доступне свим ученицима.
Петница има приступ ака-
демској мрежи Србије и
самим тим и приступ десе-
тинама хиљада научних пуб-
ликација широм свијета.

Да бисте схватили раз -
мје ре рада станице нагла-
сићу слиједеће: кроз програ-
ме станице још од њеног

оснивања прошло је укупно
више од четрдесет и пет
хиљада полазника и изузет-
но велики број предавача,
научних сарадника који
долазе са научних институ-
ција широм свијета. Велики
број ових еминентних науч-

ника свјетског ранга су
и сами били полазници
станице, а данас предају
на универзитетима као
што су Принстон, Јејл,
МИТ и многи други. 

Препоручио бих ИСП
свим младим људима
који се интересују за
науку. Ту можете да про-
нађете све што вам није
доступно у нашем
образовном систему.
Оно што Петницу одваја
од свих средњих школа
је то што у Петници
нема оцјена. Нема при-
тисака и не цијене се
дипломе, свједочанства

и плакете. Оно што се заис-
та цијени је знање и заин-
тересованост. Замислите
мјесто на којем не постоји
глупо питање, мјесто на
којем у пола четири ујутро
можете чути како неко свира
флауту или полемише о
Нешовом еквилибријуму.
Коначно, можете ли да
замислите мјесто на којем
спавање готово и да не пос-
тоји, сведено је на најнижу
могућу вриједност која
допушта одржавање витал-
них функција. Ако сте полаз-
ник ИСП можете да станете
раме уз раме са истражива-
чима из цијелог свијета. Ако
желите да постанете дио
ове високо рангиране инсти-
тиције морате имати на уму
слиједеће: програми ИСП
захтијевају огромно пред-
знање. Потребно је бити
спреман на интензиван рад.
Слободног времена готово
и да нема (укључујући и
вријеме за спавање). Мора-
те бити спремни да са -
мостално проналазите и
користите литературу, да ен -
гле ским језиком говорите на
веома високом нивоу како
бисте разумјели садржаје
научних чланака, да се
коректно усмено и писмено
изражавате. Програм у Пет-
ници тражи пуно самоини-
цијативе, комуникативности,
сналажљивости и креатив-
ности. Плашљиви, стидљи-
ви, затворени у себе и неса-
мостални наилазиће на
огроме потешкоће. У ИСП
нико неће водити  рачуна о
томе да ли сте довољно
јели, спавали, утоплили се,
да ли неко јело не волиш,
да ли си тужан, увријеђен.
Ако вам све ово изгледа
презахтјевно немојте се ни
пријављивати. У Петници
нећете бити посљедњи,
пети, шести, али нећете би -
ти ни први.

Ово не схватајте као
обесхрабривање већ као мој
искрени покушај да вас упоз-
нам каква је наука заправо и
како функционише један
научни центар. Ако желите
да наставите корацима ваших
претходника, славних учени-
ка наше школе, при ја вите се
за неки од програма ста нице.
Желим вам много успјеха.

Никола Станић, II5

Истраживачка станица Петница

КОРАК БЛИЖЕ НАУЦИ
Никола Тесла један је од

најзначајнијих свјетских науч-
ника и проналазача у области
електро и радио технике, а
многи га називају човјеком
који је створио XX и XXI вијек.

Живио је и радио у Амери-
ци. Рођен је у Смиљану 1856,
а умро у Њујорку 1943.    Још
док је био дијете,Теслу је
више занимала техника него
игра. Школовао се у Госпићу
и Карловцу, затим у Грацу, а
универзитет је завршио у
Прагу. Потом је отишао у
САД, гдје постиже своја најве-
ћа достигнућа. Његови про-
наласци су многобројни. До -
вољно је поменути да је имао
преко 700 патентираних про-
налазака из свих области еле -
ктротехнике.

А сада слиједе неки мање
познати, али врло интересан-
тни и необични детаљи из ње -
гове биографије.

Теслин неуобичајен начин
жи вота је изазивао многе
коментаре и приче. Нису све
те приче биле истините, пре -
тјеривање увијек постоји, али
извјесне чудне навике и фо -
бије су свакако биле присутне
у животу овог научника, пра-
тиле га и испољавале се и у
његовом раду.
Опсједнутост бројем три
Тесла је био невјероватно

опсједнут бројем три, као и
свим бројевима који су дјељи-
ви са три. Морао је по три
пута заредом опрати руке или
исто толико пута обићи зграду
прије него што уђе у њу.Чак
је и број његове хотелске собе
(3327) морао да буде дјељив
са три. Многи су те његове
„ритуале“ повезивали са опсе-
сивно-компулзивним пореме-
ћајем.

Запремина јела
По причи његових пријате-

ља и оних који су имали при-
лике да се затекну у ресто-
ранима које је посећивао,
прије него што би принио
залогај устима морао је изра-
чунати његову запремину,  јер
у супротном не би осјећао
никакво задовољство у јелу.
Рачунао је чак и запремину
шољице кафе, тањира су -
пе,… Кажу да је због свега
тога углавном волио да једе
сам.

Претјеране
хигијенске навике

Поред тога што је прао руке
преко 20 пута дневно, Тесла
је прије сваког оброка тражио
12 марамица којима је брисао
есцајг 12 пута прије употре-
бе.

Ако би се десило да на
стол  њак слети мува или неки
други инсект, он би затражио
да се све склони са стола и
поново постави, а затим би
опет тражио марамице како
би поновио „ритуал“.

Мистериозна свјетлост
У раној младости почеле су

да му се јављају слике и при-
зори пропраћени бљештавом
свјетлошћу која му је маглила
поглед на стварне призоре и
предмете. Објашњавао је да
то није халуцинација, већ да
у том моменту стварно може
да уочи слике, у тој мјери
јасне и живописне да некада
није могао да разјасни шта је
стварно, а шта не. Касније је
ту „моћ“ покушао да искорис-
ти и приликом свог рада и
стварања.

Одбојност према
бисерима

Осјећао је велику одбој ност
према женским минђушама,
нарочито бисерним, па је чак
избјегавао било какву конвер-
зацију са дамама које су их
носиле. На једној од вечера,

пријатељи су га упознали са
веома занимљивом и лијепом
госпођицом, чланицом висо-
ког друштва, али је он једва
успијевао да успостави кому-
никацију са њом, и упорно је
избјегавао да је погледа,
управо због бисера које је
имала на себи.

Љубавни живот
Оно што је највише зани-

мало свјетску јавност јесте
љубавни живот младог генија.
Новинари су се утркивали да
сазнају да ли постоји жена
која окупира његове мисли.
Но, упркос нагађањима,Тесла
је остао сам, и није показивао
неку велику заинтересованост
да нађе животну сапутницу и
да се ожени. Наводи савре-
меника иду дотле да постоји
прича да је Тесла сматрао да
целибат боље утиче на њего-
во стваралаштво.

Љубав према
голубовима

Изузетно је волио голубове
и био очаран њима. Сваког
дана је долазио у парк да их
нахрани, а рањене и болесне
је односио у свој апартман па
су се многи гости хотела
жалили на буку и непријатан
мирис. Ипак, једна голубица
је заузела посебно мјесто у
његовом срцу.  Бринуо је о
њој и када се разбољела, а
њена смрт га је дубоко пого-
дила.

Изоштрена чула
Тесла је одувијек имао

изоштрена чула па је тако
тврдио да може чути грмља-
вину на удаљености од 880
километара. Међутим, оно
што му се догодило током
рада у Будимпешти било је
неупоредиво са било чим, а
љекари су, у недостатку бо -
љег назива, то стање дефи-
нисали као слом живаца. 

Наиме,Тесла је могао чути
куцање ручног сата који се
налазио три собе даље од
његове, док је лагано слијета-
ње муве на сто у његовој гла -
ви изазивало праву тутњаву.
„Заглушујућа бука из бли за и
издалека“, писао је, а љекари
су је прогласили за неизље-
чиву болест.

Фотографско памћење
Тесла је био у стању да

запамти књиге и слике, а
имао је и снажну машту и спо-
собност визуализације у три
димензије. Управо му је та
способност помогла да се
бори против застрашујућих
ноћних мора које је имао као
дијете.

Конференције
за новинаре

Сваке године на свој рођен-
дан 10. јула одржавао је кон-
ференцију за новинаре. Када
је напунио 79 година, пред-
ставио је осцилатор који стаје
у џеп и може уништити Empire
State Building. Годину дана
касније, говорио је о својој
тајни дуговјечности: мрдању
ножних прстију.

Тесла је умро 7. јануара
1943. године у соби 3327
хотела  New Yorker. Та соба
је претворена у мали музеј и
у њој се налазе његове личне
ствари, списи и фотографије.
Урна са Теслиним пепелом
похрањена је прво на гробљу
у Њујорку, а пренијета је у
Београд 1951. године и од
тада се чува у Музеју Николе
Тесле.

Када је амерички Конгрес
одавао почаст Николи Тесли,
10. јула 1990. године, говори-
ло је девет конгресмена и
један сенатор.Такву част није
имао ниједан амерички науч-
ник, чак ни Томас Едисон.

Борис Јовановић, IV1

Мање познати детаљи из живота

ГОДИНА
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Лабораторије Истраживачке станице Петница располажу
најсавременијом опремом, а сам центар је спреман да
истовремено прими више од 170 учесника програма

Испијајући кафу, док киша
непрекидно добује по про-
зорском окну, а муње оба -
сјавају моју собу, мисли ми
одлазе на све стране, али
се посебно за др жавају на
једној. Зашто то лико мржње
постоји на овом свијету?!
Зашто људи толико завиде
другим људима? Зашто то -
лико злобе ра сте у њиховим
душама? То ме води ка не -
ким историјским тренуцима
који су се десили ве ома да -
вно, када нису били рођени
моји родитељи, а камоли ја.

Живот током ратова нико-
га није мазио, сви су испаш-
тали и суочавали су се с тим
како су знали. О Холокаусту
који се десио прочитала сам
из чланака у новинама и
изјавама пре живјелих који
су давали разне коментаре
о томе како су успјели да то
превазиђу. Како рече Иво
Андрић: „Јер сад баш хва-
тају невине, а пуштају криве.
Такав је нови ред.“ Недужни
људи су настрадали, јер су,
ето, били „криви“ што су
били другачије вјере него
њихов владар. Милиони
живота отишли су у непов-
рат,  дјеца која су вапила за
дјетињством, за слободом,
за срећом... Убио их је на
најсуровији начин, убио је
њихову младост, њихов
невини осмијех који није био
крив низашта. Међутим, по
мом мишљењу, није он био

љут на друге људе и није
њих мрзио, мрзио је самог
себе. Несрећан човјек који
је имао огромну моћ, а опет
није имао ништа. Није имао
поред себе некога ко ће га
усрећити својом безгранич-
ном љубављу. Милион
живота је отишло у непов-
рат, у неизбрисиву трагедију.
Основна заблуда је у томе
што човјек мисли да ће
завољети себе тако што ће
потврдити величину, коју
нема у себи, тако што ће
унизити другог да би узви-
сио себе. Неколицина је
имала среће да се спаси,
али је имала неизбрисиве
посљедице у душама, иако
су спавали у топлим посте-
љама и на сигурном, опет
их је прогањао немир током
читавог живота. Можда
нисам била тамо да видим
тај призор, али читајући
разне исповјести затворе-
ника, преживјела сам то
заједно са њима. 

Књига која је на мене ос -
та вила утисак описујући
скри вање од тих звјери је
„Дневник Ане Франк“, дје -
вој чице која није била крива,
која је само жељела да има
безбрижно и срећно дјетињ-
ство, а завршила је у под-
руму скривајући се од смрти
и на крају опет није по би -
једила, чељусти смрти су је
узеле и у једном залогају
појеле. Пролазе та ко сати

док ја сједим и размишљам
о томе шта натјера човјека
да убија дјецу, шта су њихо-
ви мали животи  скривили,
они чак ни не знају шта је
живот. Стално ми је пред
очима призор мршавих,
изгладњелих људи који
траже трачак наде, али је
нема, сваким даном неко
нови је одвођен у гасне
коморе. Знали су и да ће
њихова судбина бити таква
и помирили су се с тим. Гле-
дајући с моје стране у овом
времену, кад ми је све пру-
жено, кад могу да идем гдје
желим, да имам све што
имам, ипак не могу толико
да осјетим то шта су дјеца
мог узраста преживљавала
и са чиме су се суочавала.  

Можда је вријеме нациз-
ма прошло, али нико нам
не гарантује да неће доћи
неки нови Хитлер коме ће
сметати нешто друго. 

Моја порука свима је да
треба да живимо складно,
да због политичких хирова
не треба да испаштају неви-
ни људи,  чему свједочимо
сваког дана. Треба да сваку
несугласицу ријешимо на
миран начин, онако како
раде учени и интелигентни
људи, а не да, због личних
интереса, долази до ратова,
Холокауста и масовног уби -
јања људи који су се слу-
чајно ту задесили.  

Јована Медојевић 

70 ГОДИНА ОД ХОЛОКАУСТА
- КАКО ЈА ТО ВИДИМ

Трећа награда на конкурсу Јеврејске заједнице Црне Горе
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Удружење професора
француског језика Црне Горе
сваке године организује
семинар са циљем побољ-
шавања наставне праксе
својих чланова. Ове године
је тај семинар организован
у Бијелој од 30. септембра
до  2. октобра. Семинару је
, поред професора из наше
школе Аделе Дркић и Бори-
са Ћузовића, присуствовало
још четрдесетак колега из
свих црногорских градова.
Тема скупа била је „Интрер-
културолошки приступ у нас-
тави француског као страног

језика“, а тако широка тема
била је повод за различита
предавања. Најприје су ко -
леге којима је у протеклој
години Удружење дало сти-
пендије пренијели своја
искуства из Лијежа (Милица
Шћепановић), као и са свје -
тске конференције о фран-
цуском језику (др Ивона
Јовановић).  На истој кон-
ференцији присутни су упоз-
нати са тренутним стањем
о броју франкофоних људи
у свијету,  који је у сталном
по расту, дјелимично на
рачун раста броја становни-

ка у Африци. Након овог
изла гања професори са
факултета у Никшићу, проф
др Јасмина Никчевић и др
Драган Богојевић (декан),
одржали су предавање на
тему мултикултуралности у
плановима и програмима
црногорских школа. Поред
предавача  из Црне Горе,
Удружење се труди да сваке
године доведе и француске
предаваче. Тако се ове годи-
не представио Валентен
Муазан из ТВ5Монда који је
презентовао сајт ове теле-
визије (www.tv5monde.com),

на ком се осим информатив-
ног дијела могу наћи и многи
садржаји, врло корисни и за
ученике и њихове професо-
ре, намијењени управо уче -
њу француског језика,. По -
ред Валентена, занимљиву
радионицу одржао је Адриен
Пеје, препознатљиво име
када се говори о употреби
позоришта у настави фран-
цуског језика. Новљанин
Милош Аврамовић је у свом
излагању дао неколико
занимљивих информација о
контактима култура Црне
Горе и Француске, након
чега је професорица из
Пљеваља, Ермина Влахов-

љак, пренијела своје искуст-
во са овогодишњег путова-
ња у Француску на ком је
одслушала низ предавања
и учествовала у неколико
радионица. На крају је мул-
тикултуралност у стрипови-
ма и њену примјену на часу
представио Антони Годи-
лије, црногорски Француз,
професор језика у Францус-
ком институту у Подгорици.

На сједници Удружења дат
је преглед рада у минулој
години (позоришни фести-
вал, учешће у Данима фран-
кофоније, камп на Ивановим
коритима, итд.), изабран је
тим људи који би учество-

вали у организацији ових
догађаја сљедеће године,
али је указано и на који
начин се функционисање
Удружења може побољша-
ти.

Овакви скупови значе
много, не само због обога-
ћивања методолошких
знања и техника, већ и због
размјене искустава, оства-
ривања сарадње међу про-
фесорима и упознавања
ширег колектива, са којима
се није било лако растати,
а са којима је заказано ново
окупљање наредне године.

Борис Ћузовић,
професор

Из Удружења професора француског језика Црне Горе

ИНТРЕРКУЛТУРОЛОШКИ ПРИСТУП
У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ

Претражујући различите
YouTube садржаје имала
сам прилику да се сусрет-
нем са много тога: разним
емисијама, успјешним и про-
палим интервјуима, highlight
моментима све тужнијих
ријалити програма, добром
музиком, лошом музиком и
једном једином Ла -
ром Фабиан. Њен
снимак извођења пје -
сме „Je suis malade’’
одслушала сам неб-
ројено много пута,
тако да неће бити
чудно када кажем да
сам замало поскочи-
ла од среће са идејом
да је пјевам када нас
је професор Борис
обавијестио о музич-
ком такмичењу на
Данима франкофо-
није који се у Црној
Гори одржавају сваке
године у марту. Када
сам идеју саопштила
професорима и ди -
рек тору наишла сам
на подршку и одобра-
вање што је значило
само једно – 25. марта иде -
мо на такмичење! 

Ништа није могло да пок-
вари  дан који је био испред
нас. Такмичење се одржа-
вало у КИЦ-у Будо Томовић,
а да смо на правом мјесту
знали смо по тинејџерима
који су се испред зграде
упјевавали са текстовима

пјесама у руци. На самом
почетку, организатори су нам
пожељели добродошлицу и
обавијестили нас о програму
који слиједи. У тренутку када
је водитељ најавио моју пјес-
му, човјек из публике, потпу-
но несвјестан да сједим
испред њега, нашалио се и

прокоментарисао како ће
‘’тамо нека Тијана успјети да
отпјева овакву пјесму’’. Мој
наступ је био међу посљед-
њима и док сам дошла на
ред трема је нестала, а мој
страх да ћу заборавити
ријечи пјесме нестао је при
првим отпјеваним стихови-
ма. Свака нова ријеч носила

је дубље значење, а мој глас
је подрхтавао под притиском
да пјесму изнесем на што
бољи начин. Аплауз након
рефрена ме је додатно охра -
брио и отклонио евентуалне
трагове треме. Како се при-
ближавао крај, прижељкива-
ла сам да наступ траје дуже

- прижељкивала сам
да дуже држим мик-
рофон у руци и при-
чам причу Сергеја
Ламе који је 1973.
године написао ову
пјесму у оригиналу.
Након мог наступања
услиједио је громог-
ласан аплауз и нисам
могла да не препоз-
нам човјека чије су ме
ријечи подсмијеха
додатно мо ти висале
– стајао је аплауди-
рајући јаче од свих. 

Нешто касније, саз-
нали смо и резултате.
Нисам била много
нестрпљива, узи-
мајући у обзир чиње-
ницу да награду
нисам очекивала, али

ме је саопштење да сам
освојила друго мјесто додат-
но обрадовало и учинило
ово путовање још љепшим,
мог професора, пријатеље
и породицу поноснијим, а
мене богатијом за једно
предивно искуство више.

Тијана Јечменица,
бивша ученица

Друго мјесто на Данима франкофоније 

ФРАНКОФОНА ПЈЕСМА

Тијана Јечменица на Данима
франкофоније

Ходницима Гимназије час
одјекују цитати Оскара
Вајлда, Цицерона, Кафке,
Борхеса, Андрића… час се
чују познати звуци шпан-
ских крајева и чувени так-
тови Бетовенове компози-
ције „За Елизу’’. Чује се и
шуштање папира и добро
познати одломци из „Дон
Кихота“.

Таква атмосфера влада-
ла је у библиотеци Гимна-
зије крајем 23. априла 2016.
године, поводом обиљежа-
вања Дана књиге. Није слу-
чајно изабран баш тај дан.
Далеке 1926. књижари из
Барселоне установили су
овај датум јер су на тај дан
1616. преминула два бесм-
ртна књижевника Мигел де
Сервантес и Виљем Шекс-
пир. Необична је коинци-
денција да  је тога дана
1903. године преминуо и
Танасије Пејатовић, први
директор наше Гимназије.

Идеју о пројекту нам је
изложила професорица
историје Љиљана Бајчетић.
У почетку смо сви ми, окуп-
љени, били помало збуње-
ни: рецитатори (Станка,
Василија, Александра),
дебатери (Азра, Медина,
Теодора, Милић, Никола,
Алекса), будући умјетници
(Кристина, Анђела, Изабе-
ла, Александра, Тамара,
Милица), будући музичари
(Марко, Валентина и
Тијана), будући програмери
(Алмир, Александар, Вука-
шин, Никола). Наравно,  сви

смо прихватили да учест-
вујемо и дамо свој допри-
нос, јер је задатак представ-
љао изазов са пуно идеја
које је  требало ускладити
и осмислити, и нешто што
је било сасвим ново и дру-
гачије од досадашњих
активности у Гимназији.
Бројност учесника је  учи-
нила рад занимљивијим.
Иако смо били из различи-
тих свијетова, тимски рад
није представљао проблем,
увијек смо били подршка
једни другима. У току реа-
лизације задатка имали смо
велику подршку и помоћ од
професорице руског језика
Наташе Цмиљанић.

Осмислили смо неколико
радионица које су пре-
нијеле естетику књиге. С
обзиром на то да је умјет-
ност један од њених видова
талентовани ученици Гим-
назије направили су излож-
бу фотографија на тему:
„Књига, мој прозор у свијет“.
У једном дијелу библиотеке
радила је и ликовна радио-
ница на исту тему. 

У покушају да нађемо
одговор на питање  да ли
је филм превазишао штиво
по којем је рађен, приказа-
ли смо инсерте из филмова
који представљају екрани-
зацију неких од најважнијих
дјела свјетске књижевнос-
ти: Име руже, Дон Кихот ...

По угледу на свјетске
пријестонице широм
свијета, отпочели смо,
заједно са публиком, јавно

читање великог романа,
Сервантесовог Дон Кихота.
Угледајући се на гест шпан-
ских књижара, свакоме ко
је читао поклонили смо по
једну ружу. Стигли смо до
странице 17, а наша идеја
је да будуће генерације нас-
таве тамо гдје смо ми
стали, до краја романа.
Жељели смо да оставимо
траг и да започнемо нову
традицију. 

Публику смо укључили и
у гласање за најбољу фото-
графију младих умјетника,
која је поклоњена најмла-
ђем читачу и посјетиоцу.

Књига је данас суочена
са новим технологијама и
начинима комуникације. То
је иницирало нашу дебату
на тему „Штампана књига
је превазиђена’’. Дебатери
су користили  разне рекви-
зите  и домишљате идеје
покушавајући да придобију
што већу наклоност публи-
ке. На крају дебате, ипак,
дошли смо  до закључка да
је књига незамјењива, било
у штампаном или електрон-
ском формату.

Библиотеке и књижаре
широм свијета треба да
буду посјећене и испуњене
као што је била библиотека
Гимназије тог дана.

Књига,  која је стара гото-
во колико и знање, увијек
је била и остаће незабора-
ван и незамјењив носилац
наше историје, културе и
знања.

Станка Тањевић, IV2

КЊИГА - ОКО
КОЈЕ СВЕ ВИДИ

Обиљежен Дан књиге
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Один из самых популярных русских поетов,
Александр Сергеевич Пушкин, родился  6.
июня 1799. года в Москве, в небогатой дво-
рянской семье. Маленького Александра вос-
питывали французи-гувернёры, он рано выу-
чился читать и уже в детстве начал писать
стихи.

Царскосельский лицей открылся 19. октября
1811. года.  Одним из первых воспитанников
лицея стал Александр Пушкин. По окончании
лицея в 1817. году Александр Пушкин получил
назначение в Коллегию иностранных дел. 

Крупнейшим поэтическим произведением
Пушкина стала поэма "Руслан и Людмила "
опубликованная в 1820. году. После того, Пуш-
кин отправляется на Кавказ, потом на Крым.
В "южний" период творчества  расцвел роман-
тизм Пушкина и произведения этих лет укре-
пили за ним славу первого русского поэта.

Как и у каждого человека, и у него были

слабости. Пушкин, которому было легко влю-
биться, писал, пел, дишал и жил про любовь.
Поэт умер 27. января 1837. года, Пушкин пал
в дуэле, защищая свою честь и честь своей
жены. 

Одно из самых красивых стихотворений
Пушкина:

Я помню чудное мгновенье

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твой небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь. 

Карим Делић и
Милица Остојић, I3

Писал, пел, дишал и жил про любовь

АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

On est à la fin du lycée.
C’est le moment où
on doit prendre beau-

coup de décisions très impor-
tantes pour notre avenir.
Notre profession, c’est une
de ces décisions très diffi-
ciles.

Pendant l’enfance, on rêve
de notre métier futur, on
imagine de devenir les gens
brillants, très connus et rich-
es. C’est le désir de chaque
personne. Les gens, comme
leurs désirs, sont différents.
Certains veulent devenir
médecins, modèles, politi-
ciens, chanteurs… Certains
veulent être connus, mais
certains seulement – d’être
heureux. Je ne suis pas
philosophe, je ne peux pas
expliquer le mot « bonheur
». Cependant, je peux dire
que les petites choses font

le vrai bonheur. Je pense que
notre métier est une des
choses les plus importantes
qui font notre bonheur. 

Le chemin jusqu’aubut
n’est pas facile, sans aucun
doute, mais on doit être per-
sistant, fort et patient. Il y a
beaucoup d’escaliers
jusqu’au succès, mais poser
le but de la vie - c’est le pre-
mier. Moi, je choisis la vie
simple, la vie normale. Je ne
veux pas être celle qui
marche sous les réflecteurs,

qui sera riche, qui aura des
vêtements de marque. Je
choisis d’être la personne
simple, heureuse, contente,
c’est mon but, mais j’en suis
sure - l’argent n’achète pas
ça. Je cherche la combinai-
son  d’apprentissage, de
camaraderie, de travail et
des voyages, et je l’ai trouvé
- le guide touristique. Vous
pensez, possiblement, que
ce n’est pas le métier qui doit
être  mentionné, parce qu’il
y a ceux qui sont « au
dessus » - médecins, archi-
tectes, ingénieurs.
Mais”pensez un peu… C’est
vous qui choisissez,ou c’est
quelqu’un autre? 

Maintenant, qu’est-ce que
vous choisissez? L’argent et
le succès, ou le bonheur et
la vie modeste?

Дијана Дамјановић, IV1

POETRY CORNER
Inspired by Robert Frost’s Stopping

by woods on a snowy evening 

The night is dark and full of terrors 
That some may say
But I would like here to stay
Knowing someone is waiting for me 
For my return I must pray.

MINA VEMIĆ IV2

It's all black, then it's all white, 
I'm stuck between death and life, 
and suddenly I see the light, 
I guess it means I have to fight.

JELENA PERUNIČIĆ IV1

I hear the voice from deep inside,
Saying: ’Don’t remember who you are’,
And the wind blows into my eyes
To show the right road to catch the stars
To find a way out of this dangerous night.

TEODORA BOŽOVIĆ IV1

Don’t ask me anything, my dear Sir,
Silence is, at this moment, what I prefer.
Suddenly, the woods call me: ’Stay here, fall
asleep!’
But, Sir, I’m too young to become a part of
terrible deep!

DIJANA DAMJANOVIĆ IV1

I take a moment, just stand and see
How magical places the woods must be.
Silent and dark, but wild and free.
Clear my mind, so I feel free.

KSENIJA ČOLOVIĆ IV2

Darkness falls upon this eve
The reaper comes, he is near
Death's bells toll to take me home
On this darkest night of the year

ALEKSA TOMIĆ IV5

В Цюрихе 2 декабря  2010 года огла-
шено имя страны Чемпионата мира - Росс-
сия. 

В России пройдёт 21- й Чемпионат с 14
июня по 15  июля  2018 года.

Россия впервые в своей  истории стала
страной  Чемпионата мира по футболу.
Кроме того, он впервые будет проведён
в Восточной  Европе.  Первый  раз Мун-
диал пройдёт на территории двух  частей
света – Европы и Азии. В финальном тур-
нире Чемпионата мира 2018 года примут
участие 32 команды. Проведение ЧМ
запланировано на 12 стадионах в 11 горо-
дах России. Об  этих городах и стадионах
говорили ученики  41 класса на открытом
уроке  по русскому языку 11 декабря 2015

года. Они подготовили видео презентацию
о всех городах участниках.  Каждый  из
учеников говорил об одном городе, его
истории, достопримечательностях и о ста-
дионах, на которых будут проведены
матчи. Ученики для  урока подготовили и
плакаты с фотографиями каждого города,
сопровождаемые интересными текстами.    

Ученики, которые подготовили урок, при
помощи  учительницы  русского языкa
Наташи Цмилянич: Снежана Живкович,
Ружица Цветкович, Милица Марич, Тияна
Марич, Марияна Грбович, Милица Миле-
тич, Деян Вранеш, Саша Гогич, Дико Цми-
лянич, Мария Гогич, Миряна Гогич и Сан-
дра Даевич.

Наташа Цмиљанић, професорица

Чемпионат мира по футболу

ОТКРЫТЫЙ  УРОК ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Са конкурса «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА»

ВОДА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
(Проза в форме стихов)

Вокруг нас всюду вода,
Охрана её очень важна,
Должно всем открыть глаза!
А природа будет благодарна.
Известно, что вредно для воды:
Сельское хозяйство, промышленность,
Танки, и загрязнённость.
Обь, Каму, Волгу, Печору,
Человек  «отдаёт мусору».
Ни часу ждать нельзя!
Истина уже произнесена:
«Каждого человека творит вода» ,
Жизненным истоком её назвали.
Ищите навек пресной воды!
Здоровье своё защитите!
Не позвольте чистой изчезнуть!
И 22-ое  марта надо замерзнуть!

Маријана Грбовић, бивша ученица

С малых лет нас учили где
можно найти богатство, но
под этим богатством я не
считаю ничего материално-
го, ведь существует и другой
вид богатства.  На самом
деле, это духовное богатст-
во, которое каждый человек
должен найти в своей
жизни… Я его нашла имен-
но в книгах, и вот, хочу расс-
казать каким способом
стала богатой девушкой и
какое влияние оказывают
книги на человека.

Книги окружают нас с
детства. Родители должны
читать детям с самого ран-
него детства, так чтобы у
них появилась привычка к
чтению. Когда я была мале-
нькой, мне читали извест-
ные рассказы, и просто так
зачалaсь любовь к чтению.
Чтение помогало мне расс-
лабиться и быстрее заснуть.
Я почти стала взрослой,  но
ничего не изменилось. Я
еще больше  люблю читать;
даже я рада читать и свои
произведения.

Что даёт человеку чтение
книг? Оно у человека раз-
вивает память и улучшает
работу мозга.  Прочитав
какую-то книгу человек запо-
минает что-то новое, осо-
бенно если читает каждый
день. Кроме того, этим спо-
собом учим новые слова,
улучшаем свой словарный
запас,  что помогаeт при

выражению в каждой ситуа-
ции.

Чтение повышает грамот-
ность и улучшает концен-
трацию. Из опыта я знаю
следующее: Когда начну
читать, глубоко утону в про-
изведение находящееся
передо мной, и сразу чувст-
вую себя в другом мире.
Этот другой мир такой спо-
койный и удивительный.
Читая книгу, я путешествую
туда, где никогда прежде не
бывала. 

Еще одна причина по
которой нужно читать книги-
это освобождение от стрес-
са. В  современном мире
большинство людей еже-
дневно переживает стрес-
совые ситуации . В этом
мире только книги настоя-
щие друзья, с которыми мы
можем разговаривать и уме-
ньшить фрустрации вызван-
ные во время рабочего дня,
в школе, на факультете и.т.д.
.Чтение развивает умение
самостоятельно рассуждать
и из книг выделять ее сущ-
ность. Благодаря чтению
книг, наш ум становится
более  сильным и помогает
лучше чувствовать других и
их мир. Также чтение книг -
способ познать культуру и
жизнь других народов и
стран. Мы можем сравнива-
ть нашу жизнь с жизнью
какого-то героя или просто
узнать в каких условиях

писателы творили свои про-
изведения.

К сожалению, в настоя-
щее время люди не читают
достаточно.  Многие даже
забывают свой язык и не
знают ценить творчества
других. Еще одна важная
вещь в том, что большое
количество людей не чита-
ет качественные произве-
дения. Нужно подбирать
правильные книги, из кото-
рых можно выучить что-то.
Среди великих писателей,
особенное место в моей
библиотеке занимают книги
Ф.М. Достоевского. Это не
только потому что именно
я больше всего люблю
русскую литературу, но
хочу посоветовать всех
прочитать его известные
романы. Его произведения
оказали сильное влияние
на развитие мировой лите-
ратуры.

Книга-главный источник
знаний, верный друг, и для
многих, самый лучший вид
отдыха. Начитанные люди
интересные, потому что им
всегда есть о чем рассказа-
ть. Я желаю всем читать
хорошие книги, потому что
они приносят радость и
покой в нашу жизнь.  И глав-
ное - уметь выделить время,
а его для них можно и нужно
найти всегда!

Сања Попадић, IV5

Чтение повышает грамотность и улучшает концентрацию

ПОЧЕМУ НУЖНО
ЧИТАТЬ КНИГИ

MA
PROFESSION

AU FUTUR
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Био сам спреман за
нове походе. Устао сам из
свог топлог и ушушканог
кревета, окупан зрацима
свјетлости који су стидљи-
во пролазили кроз ролетне
мог прозора. Дубоко у
себи схватио сам да је
вријеме за нове успјехе и
нове авантуре.

Запутио сам се ка шко -
ли,пун ентузијазма и вјере
у себе и своје могућности.
Птичице су цвркутале
једну прекрасну мелодију,
скоро да сам чуо глас који
ме храбри и говори „Ти то
можеш“. Знао сам да је
тежак дан испред мене,
контролни из хемије као и
писмени који тренутно
пишем. Заиста сам вјеж-
бао и био спреман на све,
ипак како то бива, живот
вас увијек изненади на
овај или пак онај начин.
Ушао сам у кабинет пот-
пуно смирен са надом да
ће ово бити само још један
у низу „успјешно изврше-
них задатака“. Преварио
сам се. Када сам узео лис-
тицу са задацима, прво на
шта сам помислио је било
„Ја ово знам“. Но, не при -
јатан осјећај ме је „устре-
лио“. Био сам ошамућен,
као да сам пред највишим
искушењем у животу.
Мозак ми је „стао“ и своје
мисли нисам могао пре-
нијети на папир. Осјећај
ко ји ме је преплавио не
могу описати. Тијело ми је
било парализовано, срце
прескакало, али одговор
нисам имао.

Погријешио сам. Предао
сам празан рад двадесет
минута прије звона које би
окончало моју агонију.

Направио сам нешто што
сада никада не бих. Пред-
ао сам се без борбе. Нисам
имао вјеру у себе као тог
јутра. Нада је била дубоко
изгубљена у мени а ја се
нисам потрудио да је про-
нађем и пружим јој шансу.
Одустао сам од себе када
сам себи био најпотреб-
нији. Да се могу вратити
исправио бих све. Нисам
поштовао себе и своје
могућности. Уништио сам
жељу која је пламсала из
мене, нисам јој дозволио
да ме носи путем побједе,
путем побједника.

Ипак, како би то и млади
Јесењин рекао „Не освр-
ћимо се. Не дајмо да нас
прошлост спутава на путу
ка нашим успјесима“.
Храбримо себе да је сјут-
ра наш дан, дан када ћемо
ми постати велики људи.
Не дозволимо да нам про-
шлост одузме будућност
да нам узме вјеру и наду
у бољи живот.

Свјестан сам својих
„пораза“, али да бих
изашао јачи морам се
водити једном реченицом
која овог пута није успјела
да ме утјеши: „Никада
пораз, само лекција“. Про-
љеће долази, а ја стре-
мим новим изазовима.
Покушаћу да будем ста-
ложенији, мудрији и ошт-
роумнији. Бићу научен
про шлошћу, окренут бу -
дућности. Моја нова идеја
биће феникс који ће се са
пјесмом прољећа издићи
из праха прошлости и
летјети у нови и бољи
живот ношен духовном
снагом.
Александар Пејовић, II2

Како сам превазишао трему

СПРЕМАН ЗА
НОВЕ ПОХОДЕ

Еуфорија је  испунила уче-
нике трећег разреда који су
жељно  дочекали тај петна-
ести мај двије хиљаде шес-
наесте године. То маштање
је засијенило све наше дуж-
ности и обавезе. 

Родитељи са свих стра-
на...Неки са осмијехом, неки
са сузама на лицу прате нас
на једно од највећих искус-
тава у нашим животима. 

Кренули смо. Јабука, При -
јепоље, Нова Варош, Зла-
тибор, Београд, Нови Сад и
Суботица нису били исти за
већину нас који смо тим
просторима већ пролазили. 

Око пет сати, и даље
већином будни, стигли смо
на гранични прелаз Хоргош
који је на нас оставио посе-
бан утисак..У Будимпешту
смо стигли у раним јутар-
њим часовима. Лоше
вријеме нам није доз-
волило да уживамо у
чарима овог нествар-
но лијепог града...
Помодрели од хлаад-
ноће, огрнути ћеба-
дима, обишли смо
Будим, посјетили Ри -
барске Бастионе,
Кра љевски дворац, а
онда шетали улицом
Ваци... Након вечере
крстарили смо Дуна-
вом разгледајући
Будимпешту која сва
одише незаборавном
раскоши и елеган-
цијом.

Након Будимпеш-
те, наставили смо пут
према Братислави и
Прагу. У Прагу се
одвијао, по мом миш-

љењу, главни дио екскур-
зије. Грандиозни хотел сачу-

вао је тајне нас и наших ком-
шија из Босне и Херцегови-

не, Србије и Македо-
није јер смо се
ос је ћали као код
куће. Послије једне
забавне ноћи насту-
пио је напоран дан. У
девет сати започели
смо шетњу Прагом.
Оби шли смо манас-
тир Страхов, улицу у
којој је становао Фра -
нц Кафка, Карлов јев-
рејску четврт...

Ујутро смо отпуто-
вали у Дрезден, град
импозантних барок-
них грађевина, а онда
се вратили у Праг гдје
смо ноћили. 

Шести дан, обиље-
жен је посјетом Кар-
ловим Варима. Кар-
лове Вари су једна од
најпознатијих бања у

Европи. 
По доласку у Беч обавили

смо панорамско разгледање
града. Посјета забавном
парку Пратер била је сво -
јеврсна ињекција адренали-
на и позитивне енергије.  

Наредног дана  наставили
смо обилазак града у
пјешачкој зони Кертнер
штрасе и посјетили чувени
дворац Шенбрун. Унутар
дворца,водич нас је одвео
на путовање кроз вријеме.
Купили смо чувене Моцарт
чоколадице и кренули у
хотел.

У освит новог дана  спа-
ковали смо пртљаг и крену-
ли даље. Пут се наставио...
Али више ништа није било
исто као прије недјељу дана.
Стигли смо кући у раним
јутарњим часовима живи,
здрави и задовољни.         

Јелена Томчић, IV4

Извјештај са екскурзије

РАСКОШ И ЕЛЕГАНЦИЈА
ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА

Архитекта Timothy Oulton
потписује пројекат ниское-
нергетских кућа у јужној
Кини црпећи инспирацију из
традиционалне кинеске
архитектуре. Уз најновије
њемачке стандарде у облас-
ти градње енергетски ефи-
касних објеката и храброг
статичког пројекта који иск-
ључује стубове у унутраш-
њости објекта настало је
цијело једно пасивно село.

Куполе су у потпуности
самостојеће па им не требају
никакви стубови који држе
унутрашњу структуру. Фаса-
да је од FSC сертификова-
ног дрвета, прозори су од
троструког стакла и према-
зани нискоенергетским пре-
мазом, док су врата, ускла-

ђена с пасивним стандардом
градње, увезена из Европе.

Свака кућа састоји се од
80 префабрикованих дрве-
них плоча које се савршено
уклапају једна у другу како
би кућа била адекватно
изолована. Оно што посебно
фасцинира јесте чињеница
да је за загријевање ове
куће потребно мање енер-
гије него што троши кувало
за воду, пише CroEnergo.

И ентеријер куће прила-
гођен је заобљеном изгледу
куполе па је тако архитект
Timothy Oulton обликовао
сједећу гарнитуру, сто и сто-
лице с циљем што боље
интеграције ентеријера и
екстеријера.

Жаклина Љубић, проф.

Занимљивости

КУЋЕ КОЈЕ СКОРО
УОПШТЕ НЕ

ТРОШЕ СТРУЈУ

Интернет дјеци може да
послужи као изваредно
средство учења и комуни-
цирања уколико се користи
паметно, зато је препоруч-
љиво причати са дјететом о
интернету и утврдити пра-
вила његовог коришћења.
Од тренутка када је Ваше
дијете закорачило у вирту-
елни свијет морате знати
како га заштитити, јер уз
толике бројне предности
глобална рачунарска мрежа
крије многе опасности за
најмлађе.

Основно правило је да не
остављате дјецу саму за
рачунаром. Ако користе
компјутер у својој соби, без
надзора и при том им је омо-
гућено да то траје сатима,
дјецу ће претраживање прије
или касније довести до неког
непримјереног садржаја или
ће добити узнемиравајућу
поруку. Дјетету објасните да
све оно што је написано и
објављено не мора бити

истина, да особе са којима
се дописује могу бити лажно
представљене и да вам мора
пријавити сваки непримјере-
ни начин комуникације. Неки
од начина на који дијете
може доћи у контакт са

непримјереним садржајем
су: може добити поруку са
адресом на коју да се јави,
путем e-maila од непознате
особе и,  најчешће, док пре-
тражује по интернету може
се отворити прозорчић са
непримјереним садржајем.

Своје дијете можете заш-
титити и коришћењем про-
грама који блокирају приступ
нежељеним страницама. На
тај начин спречавате одла-
зак на web странице у
вријеме кад не можете над-

гледати дјететове активнос-
ти на интернету и можете
бити сигурни да није изло-
жено узнемиравајућим садр-
жајима и порукама.

Програми за заштиту
најчешће нису бесплатни.
Основна им је намјена да

филтрирају web странице.
Поједини софтвери омогу-
ћавају и да се временски
ограничи приступ интернету.
Постоје софтвери који
биљеже шта је све рађено
на рачунару, адресе које су
посјећиване и све то снимају
у одређене фајлове са текс-
том који је ваше дијете куца-
ло. Најпознатији програми
за заштиту су наведени у
приложеној табели.

Прије свега потребно је
посавјетовати дјецу да нико-
ме не дају своје личне под-
атке: своје право име (нека
користе надимак), адресу
електронске поште, корис-
ничка имена и лозинке,
бројеве телефона, адресу и
име школе.

Родитељи, наставници,
институције треба да пред-
узму превентивне мјере заш-
тите дјеце од насиља и злос-
тављања путем интернета.

Љиљана Раневски,
професорица

Савремене технологије и безбједност дјеце

КАКО ЗАШТИТИТИ
ДЈЕЦУ НА

ИНТЕРНЕТУ?

Најпознатији програми за заштиту дјеце

САВЈЕТ
Ако твој поглед кришом скрене,
а стопало застане,
мисао прене,
а срце опомене…
Молим те не остај тамо гдје нема воље.
Иди, ако ти глава зна за боље.

Зар да узалуд плетеш туђе снове,
кројиш наивно наде нове?
Боље из ових стопа раскини све споне
и откини гране одавно већ ломне.

А кад одеш, не остављај траг.
Поспреми сопствени неред,
па прескочи праг.
Живот ти даље неће служити млијеко и мед,
али за тебе више не постоји натраг.

Анастасија Деспотовић, IV2
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Школу представљају њени
ученици и професори у свом
времену и простору.  Уколико
умијемо да, као млад настав-
ник, препознамо и поштујемо
истинске вриједности, на доб-
ром смо путу  да у себи
изградимо угледног профе-
сора, васпитача и човјека.
Професорица географије
Велинка- Бела Аритоновић
успјела је да осмисли и реа-
лизује савремене опште пот-
ребе. Своје животне радости
везала је за школу и ученике,
добила је највеће републичко
признање у области образ-
овања и васпитања - ОКТО-
ИХ. 

Радила је с еланом и
примјереном љубављу
према послу у настави, што
је било резултат колико
изванредне педагошке кул-
туре и стручног знања, толи-
ко и примјерене преданости
позиву. Запажене резултате
постигла је у осавремењава-
њу наставе и раду слободних
активности ученика, нарочи-
то у пољопривредној секцији
радећи  на пошумљавању
голети и отворених простора
у граду. Формирање секције
имало је још један важан
циљ -  припрему за отварање
одјељења пољопривредне
струке у Центру. Домен инте-
ресовања био јој је и истра-
живачки рад: „Геолошко-еко-
номске особености
пљеваљске котлине“, који је
уз ласкаве оцјене објавило
Друштво географа Црне Горе
као посебан сепарат. Кабинет
геграфије, захваљујући лич-
ним напорима професорице
Велинке Аритоновић добио
је дидактичку оправданост и
допринос да наставни рад у
Гимназији изађе из оквира
монолошког и вербалног,
попримајући карактер веома
садржајног часа. У новој нас-
тавној атмосфери, професо-
рица је у ненаметљиво под-
изала ниво интересовања
ученика и појачавала њихову
тежњу ка самосталном учест-
вовању у раду и откривању
спознајних елемената знања

из извора,  који су у оваквим
условима рада били на дох-
ват руке. Такву погодност за
наставу могао је да објезбеди
само стручњак који је до фан-

тазме волио свој предмет и
одушевљавао се стварним
успјехом својих ученика у
савладавању наставне мате-
рије.

„Настојала сам да кроз нас-
таву географије заинтере-
сујем ученике за далеке
крајеве и људе који живе на
нашој планети. Нисам мис-
лила да је најважније да
науче детаље, жељела сам
да свако подручје буде блис-
ко и знано као мјесто на коме
живе људи који имају своје
љубави и своје невоље.
Увијек сам у мислима имала
приоритетан задатак како
помоћи младима да брже и
лакше уче. Рад са дјецом био
је моја душевна храна. Дјеца
умију да воле и цијене своје
професоре. Дугујем захвал-
ност генерацијама мојих уче-
ника  који су ми својим пош-
товањем и љубављу
омогућили да овако дуго ист-
рајем. Сјећам се многих
својих ученика,  добрих људи
остварених у својим звањима
и породицама. Сада су то
врсни мајстори, љекари,
инжињери... а и носиоци
титула доктора наука“.  Уче-
ници је не заборављају:
Татјана Ђековић, архитекта
из Београда која живи у Лон-

дону, истакла је с поштова-
њем и захвалношћу: „Ваш
одличан педагошки труд  нам
је дао солидну основу за рад
и живот“. Недавно су је
посјетили бивши ученици који
живе у Загребу и Београду,
оживљавајући са пажњом
сјећања везана за школу.
Своје пензионерске дане
професорица проводи дру-
жећи се са колегиницама-
професорицама које су биле
њени ђаци.

„Шта бих то могла да пору-
чим занимљиво и корисно
својим младим колегама а да
то они већ не знају? Природ-
но је да наши ученици, однос-
но дјеца превазилазе и про-
ширују постојећа знања.
Наука непрестано напредује
и отвара нове могућности.
Ипак, као искусни педагог
савјетујем да дјецу треба
припремати за живот оспо-
собљавањем да креативно
размишљају и стварају“.  

„Поносна сам јер сам била
професор и васпитач у Гим-
назији Танасије Пејатовић
која има дугу традицију и
ужива велики углед“!

Јадранка Јестровић,
проф.

Стручњак који је до фантазме волио свој предмет  

ПОНОСНА САМ ЈЕР САМ БИЛА
ПРОФЕСОР У ГИМНАЗИЈИ

ТАНАСИЈЕ ПЕЈАТОВИЋ

Велинка Бела Аритоновић,
професорица географије

Већ тридесет година у Пљевљима трају
Дани хумора и сатире у знак сјећања на
Вука Безаревића, професора Гимназије
„Танасије Пејатовић". Прослава овог велик-
ог јубилеја започела је 15. јуна, под сво-
довима установе у којој је радио и стварао
Вуко Безаревић. Ученици и професори
Гимназије одржали су јавни час на коме
су говорили о лику и дјелу Вука Безаре-
вића, о томе како је он утицао на своје
ученике и како су ученици прихватили
њега. 

Поред његових сатиричних прича и афо-
ризама који су увијек актуелни, који и пос-
лије толико година човјеку измаме смијех,
али и који га натјерају да се над њима
замисли, ученици су говорили  и о томе
како су доживљавали свог професора, ка -

кви су били његови часови и
како је он, као професор, оби-
љежио једну еру у пљеваљ-
ској Гимназији. 

Сатира је била и остала најбоље човјеково
оружје за борбу са суровом реалношћу
свијета у ком живимо. Самим тим одржавање
овог часа потврдило је да су и данашњи гим-
назијалци нови Вуковци које се спремају да
сјутра смејло загазе у ријеку живота, у којој
је хумор био и остао појас за спасавање.

Програм су осмислиле професорице
Невенка Јеловац и Јелена Бајић. Ученици
који су очествовали у програму су: Сања
Попадић, Јелена Томчић, Милић Дујовић,
Милица Јоксовић, Теодора Милинковић,  и
Милица Ковачевић. 

Милић Дујовић, IV2

„Негде у дну мене, са невидом вена /живе храбре речи као успомена"

ЈАВНИ ЧАС ПОСВЕЋЕН
ВУКУ БЕЗАРЕВИЋУ

Сјећање

НАШЕМ
ДРАГОМ

ПРОФЕСОРУ
Тог осамнаестог септем-

бра се сви нерадо сјећамо.
Сазнавши за његову смрт
ћутали смо утучено. Нисмо
били једини. Школом је за -
владала болна тишина. Сви
који су имали ту част да га
познају пустили су сузу. Изу -
зетно смо га ци је нили. Сво -
јом необичном по јавом, јаким
и скривеним интелектом пос-
тао је омиљен и као профе-
сор и као колега.  Упечатљив
траг његовог професорског
рада остао је у Сјеници, При-
боју, Тополи, Крагујевцу...
Највећи дио радног вијека
провео је у нашој Гимназији.

„Код кога је следећи час?“
„Код Слоба  легенде!“
„Добро је.“
Вољели су га и они који

нису вољели физику. Он као
врхунски педагог и експерт
био је свјестан да је физика
егзактна наука која захтијева
редован рад што су многи
пропустили у основној шко -
ли. Ишао је у корак са вре-
меном, непрестано се усавр-
шавао и успјешно са вла давао
све иновације. Био је међу
првима који су се компјутер-
ски описменили  у нашем
граду.  Био је самоук, чак је и
енглески језик учио како би
што лакше и брже савладао
најновија техничка достигну-
ћа. Свима је помагао,  а своје
знање није уновчавао већ га
је несебично пружао. Са коле-
гама је остваривао потпуну
сарадњу. Када би правио рас-
поред часова настојао је да
свим колегама изађе у сусрет
и то, најчешће, на своју штету
-  са много пауза између ча -
сова. Али, он је увијек био за -
довољан.

Људска величина и инте-
лектуални горостас. Човјек
остаје у сјећању по дијелима
и анегдотама. А професор
Слобо их је свакако имао.
Његова спонтана духовитост
нас је одушевљавала: 

„Гледај њега он се јавља
само кад хоће у тоалет .“

„Ти си била на табли само
када си је брисала.“

„Коју оцјену имаш из
физике?“ -5 -„Е немаш
више.“

„Морам вам рећи овај
задатак је релативно лак,
ради се у просјеку за 9 секун-
ди само што ви појма нема-
те“ (задатак је био на држав-
ном такмичењу).

Одмах пошто би издикти-
рао задатак питао би своје
чувено- „'ајмо ко је урадио?“

У сред писменог би иза -
шао и рекао да будемо до -
бри и да не преписујемо јер
тиме чинимо лоше искључи-
во себи. Његова доброта се
најбоље огледа у том пос-
тупку. 

Професора ће памтити
мно ги Пљевљаци,  али нај -
ви ше његови ученици који су
били изузетно успјешни на
такмичењима.

Његов час је био релакса-
ција упркос тешком градиву
физике. Жива енциклопедија
- од кога сам сазнао много о
историји, о спорту и о животу
уопште. Врхунски стручњак,
а поврх свега скроман и јед-
ноставан, али и јединствен
и непоновљив. 

Жао ми је што све ово пи -
шем на основу само једне
године познавања професо-
ра Слоба и што нисам имао
ту привилегију да га још
боље упознам.

Божидар Ћаћић, III2

Кад ћемо коначно научи-
ти на прави начин да живи-
мо живот, питам се. Млади
смо, има времена кажемо
себи. Треба да научимо да
живимо у садашњости,  да
сваки тренутак користимо
на најбољи начин, јер не
постоји вријеме, постоје
само тренуци. Њихову важ-
ност и величину схватимо
нажалост касно. Остаје нам
само да уживамо у успоме-
нама или да патимо.  

Деветка, кабинет матер-
њег језика памтиће нашу
причу док год буде постојао.
„Здраво живо" ,радо сно би
повикала професорица кад
би нас угледала. Записала
би час и након тога усли -
једила би нека поучна или
шаљива прича. Прича би
увијек потрајала, све док
Симеун ђак не би викнуо
„иза кацe'' и прекинуо је.
Нај битније од свега, профе-
сорице, је то што нисте
били само наш предметни
већ и животни учитељ. 

У свакодневном разгово-
ру убацили бисте неки арха-
изам или страну ријеч.
Петар је одмах знао шта му
је чинити. Ново дружење са

Шипкиним речником. „Про -
вје травање душе" -неизос-
таван детаљ у овој причи.
Беринино брисање табле,
Стефанове и Алексине ша -
ле чиниле су часове за ни -
мљивијим. 

„Ко много зна, много и па -
ти"- рекли сте у више на вра -
та.  Научили сте нас да воли-
мо књижевност, Његоша и
Андрића, и да радо ишче-
кујемо сваки час . Надахнули
сте нас да чи та мо Лалића,
Црњанског и Чехова.

Наш мали кабинет, би јеле
клупе, патос који шкрипи и
липе са улице памтиће ову
причу заједно са нама. 

Драга професорице, хва -
ла Вам на свим лијепим
тренуцима током ове двије
године и свему што сте нас
научили.

Надамо се да  Ваш одла-
зак у пензију није крај на -
шег дружења . „Љубав, ка -
шаљ и сиромаштво се не
могу сакрити" . Као што ви
кажете:  „Ко ме није упознао
тај не  зна шта ваља.'' И за -
иста је тако. 

Поносни смо што смо би -
ли Ваши ученици!

Марко Тошић, II1

ПОНОСНИ  СМО
ШТО  СМО  БИЛИ
ВАШИ  УЧЕНИЦИ

Нисте били само наш предметни
већ и животни учитељ

Упосљедње вријеме
квалитетна музика у
нашем граду је изгу-

била на значају. Предност
добијају пјесме ниског квали-
тета и кратког рока трајања.
Одлучили смо да оформимо
бенд са циљем да у нашем
граду покушамо да оживимо
музику која је већ дуже вре-
мена на прагу нестајања.

Од малих ногу у нама су

бендови као што су Metallica,
Nirvana, Guns ‘n’ Roses, Linkin
Park, Slipknot будили огромну
инспирацију и поштовање.
Дјетињство памтимо по
импровизовању музичких
инструмената, парфемима
који су служили као микрофо-
ни док је кревет представљао

велику сцену а играчке мили-
онску публику. Након сусрета
у Омладинском клубу схвати-
ли смо да дијелимо исти сан
и одлучили да га заједно доса-
њамо.

Вјерујемо да је уз напоран
рад све могуће, и то уз особе
уз које осјећаш међусобно
поштовање и разумијевање,
без имало напетости. Чланови

нашег бенда су: Абид Шаба-
новић (бас), Емил Цигуљин
(бубњеви), Марко Милер
(гитара), Ива Ђондовић,  Јеле-
на Ћосовић и Лејла Бећовић
(вокали). Марко Милер, најис-
куснији члан бенда, умногоме
доприноси квалитету звука.
Једни другима указујемо на
грешке и тако се трудимо да
се међусобно усавршавамо.

Бенд смо основали крајем
септембра. Данас смо у Омла-
динском клубу, а гдје ћемо
бити сјутра вријеме ће пока-
зати. Музика је за нас све, она
нас води кроз живот и тјера
нас да никад не одустанемо
од својих снова. У будућности
планирамо да наставимо
вриједно да  радимо, али,
наравно, и да се добро заба-
вимо и да никад не заборави-
мо да све треба радити са
уживањем.

Чланови бенда

У периоду  2015/2016. год. организован
је велики број културно умјетничких мани-
фестација на којима су наши млади гим-
назијски музичари учествовали и на тај
начин успјели додатно да обогате програм.
Сви музички жанрови били су заступљен
током ових свечаностии, али се примјетило
да је рок музика доминирала. 

У периоду 2016/2017. год. оформљен је
школски рок бенд Forbiden који се након
вртоглавог успона,  на жалост, распао.
Прије тога, наступали су на свечаности
организованој поводом дочека нових уче-
ника Гимназије, као и поводом прикупљања

средстава за Ерну Ступар. Бенд је добио
понуде да наступа пред бројном публиком.
Оформљен је и женски рок бенд Beautiful
Remains који је имао акустичне наступе
невезано за Гимназију. Лазар Грбовић,
Иван Аранитовић и Слободан Марковић
су својим наступима успјели да уљепшају
свечаности организоване у свечаној сали
Гимназије. Остаје нада да ће се ова лијепа
традиција наставити и да ће се ученици
наше школе и даље  бавити музиком. 

Long live Rock and Roll 
Никола Станић II5, Алдо

Влаховљак, IV2 и Марко Милер, IV3

Школски рок бендови

CRUMBLING ROCKS
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Спарина собе ме већ одавно гуши и као да осјећам
да се моја кожа топи у налетима љетњег мртвила.
Склањам завјесе и онако занесена провлачим се
ка тераси у потрази за свјежим зрачком ваздуха...
Ах, какав дан...

На простртом ћебенцету са шољом чаја у рукама
на тераси уз мелодију омиљене пјесме већ замиш-
љам живот какав би требао бити. Као и свакој младој
души мисли ношене вихором лете ка недостижним
висинама поносне храбрости. Да, моје тијело се јежи

и доживљава увијек изнова нову дрхтавицу
пред тим појмом храбрости. Док ми
зној купа чело, наслућујем своје
страхове и тежње ка сигурности.
Бацим ли благо поглед напријед,
кроз отворе између дасака које чине
ограду терасе, успијевам разазнати
сјенке неуморних људи на ужареном
тлу. Ено га комшија стари шета пома-
ло замишљен. Завидим му. Ено са
друге стране наборана жена вуче двоје
дјеце са собом. Завидим јој. Ено у
оближњем кафићу група људи једе и

грохотом се смије... И њима завидим. Завидим и том
дјечачићу који неспретно покушава нахранити слатко
куче на плочнику. Завидим им на лакоћи корака,
завидим им јер мислим да их не обузимају мисли
које мени тешко, а и слатко, падају на ум. То нису
претјерано тешка питања којим се моја глава тре-
нутно бави али када је неко неодлучан попут мене
онда тема о избору студија заиста уклања све путеве
осмијеха у мојој глави. То се дешава кад вјера у
сопствене способности крене да ти измиче из рукава.
Ипак, имам један сан. Сан гдје игра много учесника
али важна улога припада растворима. У сновима на
јастуку се мијеша плави са розе, жути са зеленим...
Тако у недоглед. Захваљујући њима одлучно креирам
лијекове саткане од природе. Ту лежи суштина фар-
мације, зар не? Чуваш природу и њене промјене а у
исто вријеме са великом захвалношћу узимаш биљке
за лијекове помоћу којих живим бићима отклањаш
тугу. То је мали дио природе у епрувети чији мирис
осјећам и сад свуда око себе.

Сунце са вјетром шиба по мојим образима и њежно
се увлачим у собу. Какве ли ће одлуке сутрашња
клима донијети?! Ко то зна...

Амела Кондо, IV4

Прича о климатским про -
мјенама већ одавно заузима
централно мјесто у свим
медијима, школама и многим
другим установама, а све
више и сами постајемо свједо-
ци природних катастрофа
огромних размјера које из дана
у дан кулминирају палећи
будућност планете. Шта је
заправо узрок глобалном
загријавању? Да ли је човјек
кривац за погоршање стања
на Земљи? Како све те
промјене прате његов живот?
Заробљена у овим питањима,
размишљам о будућности
човјечанства и стојим на
раскрсници вагајући којим
путем кренути за годину дана. 

Клима је кроз историју
помогла развоју људске циви-
лизације, а на промјене кли-
матског састава на Земљи су
утицале интеракције између
атмосфере и живих организа-
ма. Данас нам, усљед природ-
них нуспојава и загађења,
пријети велика опасност за
опстанак човјечанства, које све
више злоупотребљава капа-
цитет биосфере за сопствене
потребе. Глобализација пос-
таје нормалан процес који
доприноси развитку техноло-
гије и повећању профита, што
обезбјеђује бољи квалитет
живота, али смањује неке
друге вриједности, попут кул-
турних или етичких. Новац
тако све више узима маха, а
моћније државе се служе
њиме како би мање развијене
државе потчиниле својој влас-
ти. При томе долази до раз-
личитих сукоба који само ства-
рају додатне проблеме и

сијеку путеве појединцима који
траже своју слободу.

Гдје је у таквом свијету мла-
дим људима мјесто професио-
налне каријере за коју се
боре? Вјерујем да се већ изно-
се бројне идеје за креирање
свјетлије будућности, али још
већи интензитет услиједиће
оног дана кад се сами будемо
опредјељивали за избор
својих студија. У разговору са
вршњацима све то не изгледа
као блиска будућност, али што
више говоримо о томе, сат као
да све брже откуцава. Често
маштам и одлазим у сан, али
стварност ме пробуди обаве-
зама које обично не буду
тешке и дуготрајне, јер знам
да је то глад за успјехом. Као
кад доручкујемо и напунимо
батерије за нови дан. Оно што
је највајжније јесте да морамо
знати шта желимо. То наравно
не треба да значи да би тре-
бало да будемо ограничени,
већ да оквирно „упаднемо“ у
области које нас највише зани-
мају и које ће нам сјутра пос-
тати свакодневица. Међутим,
из године у годину, стварност
постаје суровија, број људи на
Земљи се повећава те се
повећавају и основне животне
потребе које животну средину
опет доводе у питање. Техно-
логијом стварамо себи боље
услове за живот, али пораст
броја становника доприноси
максималном искориштавању
природних ресурса, док се
вјештачке материје природним
путем не могу разградити.
Већи број становника изазива
и већу употребу воде, која је
већ и данас у многим држава-

ма загађена, а у многим
дијеловима свијета криза је
кулминирала њеном несташи-
цом. Поред воде и потрага за
храном постаје масовнија, а
климатске промјене диктирају
њену производњу. Док у неким
дијеловима свијета поплаве
уништавају усјеве, у другим
суше спречавају опстанак како
усјева, тако и људи. И то није
једини проблем. Простор за
пољопривредну производњу
постаје све мањи усљед шире-
ња индустријских зона,
хемијске супстанце које се сва-
кодневно испуштају изазивају
масовна обољења и смрт
међу популацијом...

Све ово доноси негативни
учинак и руши одрживост.
„Повратак на старо“ захтијева
да се сваки појединац укључи
у обнављање живих система
и научи да правилно управља
средином у којој живи. Пре-
храна седам милијарди људи
узима озбиљан данак на зем-
љине ресурсе. Еколошки
трошкови се нижу: почевши од
ерозије, преко употребе раз-
них горива, пестицида, па све
до нестанка плодних земљиш-
та. Како пронаћи равнотежу
усљед свих проблема а опет
мислити оптимистично о својој
будућности? Обновљиви
ресурси би требало да осигу-
рају одрживе приносе, а када
говоримо о ваздуху, требало
би да сачувамо равнотежу
кисеоника јер је његова пот-
рошња код неких индус-
тријских процеса много већа
од могућности његовог ства-
рања.  

Као и претходних година и у

четвртом разреду поново сам
изабрала да похађам часове
екологије јер сматрам да и
средњошколци доприносе очу-
вању животне средине кроз
бројне пројекте и презентације.
Вјерујем да спојити лијепо и
корисно отвара прилике које
увијек поплочају пут до успјеха.
Док ће неки од
мојих пријатеља
бити стручњаци
у области мате-
матике, еконо-
мије, медици-
не, избор
сво јих студија
усмјеравам ка
друштвеним
наукама, на -
ро чито пси-
хологији, јер
упра во већину проблема које
сам горе навела, људи својом
свијешћу могу свести на мини-
мум али само као колектив у
коме сваки појединац размиш-
ља у позитивном правцу.

Они који ускоро завршавају
средњошколско образовање,
своју будућност не могу и не
желе да гледају кроз тмурне
облаке, већ ће своју каријеру
усмјерити онуда куда зрак
сунца најдаље досеже а то је
пут гдје њихове идеје грије
свјетлост.

P.S: Остала бих недоречена
ако бих изоставила неколико
ријечи које умјетност ваљда
заслужује: Утонем у оно
„сада’’, што траје толико да,
док га спознам, већ је у пер-
фекту. Порука вршњацима:
carpe diem (и ви сте већ на
путу од почетника до шефа). 

Сања Попадић, IV5

Радови награђени на конкурсу који је расписао УДГ у сарадњи са Друштвом економиста и менаџера Црне Горе

КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ И МОЈА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА

Самоћа је мој начин
упознавања себе. Раз-
мишљајући о свијету  и
човјеку разговарам са
собом и откривам ствар-
ност моје душе и срца,
упознајем и сазнајем,
чудим се и дивим оним
што само тишина може и
има моћ да исприча.

Мислим да је самопоз-
наја најбољи начин очува-
ња живота и свијести о
вриједности постојања.
Размишљајући, упознајем
себе, сазријевам, схватам
важност других људи. Мис-
лим, корачам кроз васиону
и вијекове,  тражим одго-
воре. Питам, не очекујем
одговоре. Зашто? Како?
Знам да их нећу наћи.
Ипак, постоји један начин
- право путовање кроз нас
саме гдје се крију одгово-
ри; чекају у дивној невид-
љивој твари званој душа.

„Не постоји пречица до
било ког мјеста на које не
вриједи стићи“. Тај пут мо -
рамо прећи сами, и само
тако ћемо спознати значе-
ње љубави, истине, карак-
тера, идеја, открића, скро -
мности и индиви дуалности.

Све људе мучи питање
успјеха и пораза. Не треба

се бојати неуспјеха, он нас
само спутава да покушамо
још једном. „Толико је
ствари у животу којих смо
се бојали. А није требало.
Требало је живјети“ каже
Андрић. Марк Твен про-
глашава два дана, два
велика тренутка, али ве -
о ма кратка и некад и
непримјетна, у животу
свих људи: дан кад су
рођени и дан кад открију
због чега. Која је моја
сврха постојања, битиса-
ња сићушног створења у
непрегледној васиони? 

Човјек је мистерија коју
треба ријешити. Циљ је
оставити свој отисак у
вјечитој потрази за откри-
вањем човјека. Настојећи
да открију смисао космоса
научници и умјетници про-
налазе читав мали космос
који чини човјека.За њих
се не може рећи  да су
протраћили живот и изгу-
били вријеме јер су трага-
ли само за истином и без-
условно јој се повиновали
рушећи границе људског
ума, истином побјеђујући
предрасуде  и глупости,
говорећи : „Eppur si muove“
- „Ипак се окреће“.
Александра Зуковић, II1

Сматрам да сваки човјек
на свијету, ма колико сла-
ван, рјечит или племенит,
има веселе и тужне тренут-
ке. Знао је и сам Данте да
не постоји апсолутно савр-
шенство и упркос ренесан-
сним идеалима, своје је
најблиставије дјело базирао
на човјечијим манама и
несавршеностима.

Алигијери је имао снажне
мотиве из стварног живота
који су му помогли да уте-
мељи своје виђење пакла,
али  и раја, односно најгорег
и најљепшег. И сам изгна-
ник, званично протјеран из
родног града, Данте уз дозу
хиперболе претапа себе у
грешника из пакла, пока-
зујући да је човјек биће скло-
но грешкама, али и избору
између врлине и гријеха. И
док је сурови изгнанички
живот некадашњем власте-
лину будио мисли о паклу,
љубав према Беатриче
оживљавала је у њему
рајску ружу – симбол љепо-
те и љубави.

Дантеово путовање почи-
ње у Црној шуми, изнад пак-
леног предворја. Ту се јавља
прва велика истина у животу
коју нам Данте метафорич-
но исказује. Између великог,
мирног дрвећа, шума је
обрасла трњем које задаје
бол и представља препреку
пролазнику. Дрвеће је мета-
фора за оне велике који
теже свом успјеху и не спу-
тавају људе око себе. Они
други ће, попут трња, нас-
тојати да буду препрека
већем од себе и наносећи
му бол. Животиње су пред-

стављене као изасланици
пакла. Симболизују гријехо-
ве који нам отварају врата
инферна – крволочност, охо-
лост, пожуду и завист.

Паралисан ужасима
пакла, Данте је као у сну,
обневидио и обезнањен.
Како му се враћају мир и
свијест, почиње да опажа
многе познате и утицајне
личности у Лимбу. Владари,
научници, умјетници антич-
ког и средњег вијека, умни,
храбри и талентовани, ипак
су били некрштене душе.
Религију су стављали по
страни, уздижући личне
циљеве и за то су кажњени
тиме што нису могли видјети
Бога. Спуштајући се ниже,
казне су суровије, а крици
све јачи. У том страху, Данте
схвата суштину живота: не
чинити против Божије прав-
де и мудрости, јер су оне
моћне и свевременске –
њима је свијет створен и
обликован. Њима се треба
водити, а не бити насилник,
варалица, лопов или из дај -
ник. Најсуровије казне чека-
ле су издајнике који су авр-
шили код самог Луцифера
јер су издали своје породи-
це, пријатеље и Бога – оне
који им желе и чине добро.

Читање овог дјела обога-
тило ми је схватања о мора-
лу и љубави, и помогло ми
да боље разликујем гријех
од доброчинства. Сада знам
на животном путу да одабе-
рем праве вриједности, без
лутања и колебања, а све
захваљујући генију Дантеа
Алигијерија.

Слободан Марковић, II2

Не постоји апсолутно савршенство
упркос ренесансним идеалима

АНАЛИЗА ДАНТЕОВОГ
„ПАКЛА”

Eppur si muove

КАД САМ САМА

Ја сам роб својих мисли.
Слатке муке зрелих шљива
често бацају у безнађе. О
томе колико боја скрива
моја палета говориће неки,
док моја разбарушена хрпа
четкица буде исцртавала и
бојила неке последње
сате.

Уски слапови и чисти,
нетакнути пролази су ту,
они ме чекају, сваки дан им
долазим. Не знам. Зашто
ме гледају празним, увелим
погледима осакаћених
птица и бацају капе увис
да не прођем? Не знам
шта им то пара уши, а још
носе глеђ искривљених
прстију. Моје Сунце носи
кофер и осмијех вриједан
хиљаде додира, погледа,
предјела. Широка небеска
пространства никад неће
стати у њихове тако уске,
заробљене погледе. 

Некада се израз на
дјечјем лицу осликавао
другачије. Шта се то деси-
ло? Зар временом то
блиједи, зар тијело расте
док се душа смањује, нес-
таје? Можда треба да одс-
вирају прелудијум за боље
људе, за нова јутра, за
боље снове? Можда је у
томе њихова грешка. А
можда и моја. И свачија.
Ја сам ипак цар својих
мисли. Зар не видиш,
млади човјече, кривине
твога ума и упалих образа?
Мјесец се синоћ нестварно
тихо ушуњао у моје скро-

виште и освијетлио тајне
мојих дарова. Ти ми не
вјерујеш, наравно. Па,
зашто да ти онда причам
о њиховом бијегу и поку-
шају отцјепљења у пустим,
тамним предјелима? Гле,
сат откуцава. Иди већ јед-
ном, спремај се, шта
чекаш? Ти си један мали,
беспомоћни човјек, пре-
пуштен судбини тешке мис-
терије у потрази за срећом.
Ничем' се не дивиш, ни за
шта не живиш. Јутрос су
слапови прешли преко твог
лица, одиграше они валцер
за нову росу, а ти се и
даље мучиш, склањаш од
вјетра косу и пљујеш... По
свему. По мени и њима.

Још ноћас искриви
линију, искриви прсте и
обухвати, стегни јаче ту
границу бола и среће. Нас-
миј се. И видјећеш, нема
веће радости од малог
искрцавања у лукама зази-
даних градова, пуних
људи срчаних погледа,
окупаних миришљавим
солима, освјежених сопст-
веним соковима. Можда
тада отвориш прозор
новим уздасима и страс-
тима и схватиш да није
лако помјерити дрво из
темеља, грађено и гажено
годинама. Оно је само
себи ослонац и темељ,
нећеш га тек тако уништи-
ти. Његов сјај не блиједи,
он вјечно траје.

Алмина Кулуглија, IV4

ТРАБУЊАЊЕ ОНОГ
КО ЈЕ СИШАО С УМА

Палета боја 

Фото: Анастасија Одовић, III3



Прије пет миленијума у
древном Сумеру, на плод-
ном подручју долина ријека
Тигар и Еуфрат, догодило се
нешто што је заувијек
неповратно промијенило
судбину човјечанства.
Настало је прво писмо, а
убрзо потом и прво књи-
жевно дјело. 

Још на самом почетку
човјеку су књи ге послужиле
да своје ис ку ство, идеје и
снове завјешта будућим гене-
рацијама за које су оне пос-
тале највре днији дио насље -
ђа. Вре меном је цјелокупно
људско знање похрањено у
књигама које су постале риз-
нице информација. Међутим,
као што то обично бива, ти
„вортекси снова“ нијесу били
доступни сви ма. У старом
Египту  писари су имали ста-
тус полубожанства, а чак ни
сами фараони нијесу знали
да пишу и читају књиге. Било
је потребно хитно учинити
нешто како би се ситуација
промијенила а књиге постале
доступне свима. Пронађени
су нови материјали за писа-
ње, отворене су и прве биб-
лиотеке, мјеста гдје су људи
који су трагали за знањем
могли да отпочну своју оди-
сеју. За чим су они  заправо
трагали у књигама? Да ли је
то била потрага за знањем
или за нечим још вреднијим?
Или је то била потрага за
самим собом? Разложени
кроз призму бола и надања
закорачили су кроз портал

сопственог ума и успјели да
прођу кроз црвоточину вре-
мена и простора до неке нове
димензије у

којој престаје страх,
а све непознато постаје поз-
нато. Успјели су да пређу гра-
нице бескраја и открију гра-
нице још бескрајнијег.

Да ли је та потрага икад
стала или су људи остали
опчињени знањем? Одговор
на то питање је веома тешко
дати. Налазимо се у време-
ну у којем су све потребне
информације на два клика
од нас. Рекли бисмо да је то
остварење снова предака.
Мислим да је тренутно
ситуација мало другачија.
Окружен са толико података
човјек двадесет првог вијека
се изгубио у њима. Почео је
да запоставља идеале које
су гајиле генерације прије
њега, дјелимично је окренуо
леђа књизи и пошао у пот-

рагу за непровјереним
„инстант“ информацијама.
Све ово је почело да пријети
да од некада разумног
мисаоног бића које

трага за
знањем направи сујевјерну
марионету чији је идеал
испуњење примитивних
нагона, мијењајући притом

систем вриједности. Тако се
дошло до ситуације да у
времену у којем су најдос-
тупније, књиге се најмање
читају. Да ли је то предска-
зање суноврата класичне
књиге коју сви познајемо?
Да ли ће тај вјерни човјеков
пратилац заувијек нестати
из наших живота, а његово
мјесто замијенити „жута“
штампа? Одговор је не. Упр-
кос свим мрачним времени-
ма кроз које је пролазила
књига је успјела да преживи
и изађе још јача.

Поред свих тешкоћа кроз
које тренутно пролази
„књига мора бити сјекира
за залеђено море у нама“.
Она мијења медијуме,
читаоцима се мијењају

потребе и прохтјеви, али
значај књиге и њена вријед-
ност у животу човјека не
могу се довести у питање.

Никола Станић,  II5

Пет миленијума писмености

КЊИГЕ РАЗГОНЕ МРАК СУЈЕВЈЕРЈА
И ДОНОСЕ СВЈЕТЛОСТ ЗНАЊА

Значај књиге и њена вриједност у животу човјека не могу
се довести у питање

Када човјеку живот поста-
не монотон, општи примјер
периодичног кретања - стал-
но се враћати једној тачки и
од ње изнова полазити, он
не проналази срећу ни у
себи, ни у људима око себе.
Човек се радује небитним,
свакодневним ситницама:
платио је неке дугове, извр -
шио добар рачун, радио је
напорно. И када се појави
нешто више од тога, не же -
лећи да изгуби трачак ра -
дости новооткривене илузије,
човјек приграби тај нови
осјећај ослањајући се на
њега као да му живот зависи
од тога, а не само привре-
мена срећа. А шта је живот
ако није срећан? И какав је
човјек који се не труди да
унесе срећу у свој живот,
макар она била и илузија?

Увијек неке Јелене. Најпо -
знатија, наравно, Јелена
Тројанска. Осим што је она
рањавала срцад, срцад су
рањавали и због ње. А онда,
она које нема, коју срце чека
и радује се, по савјету једне
баке са шеширом, у срећи
ишчекивања. И међу свим
тим Јеленама, Бугарским и
Анжујским, ту је и Чеховље-
ва Јелена. И оно што је
заједничко тим Јеленама је,
осим имена, љепота. И као
да та љепота не долази од
њих самих већ исијава из
имена. А оно што је зајед-
ничко тим лијепим, и оним
другим, Јеленама и свим
осталим опјеваним не Јеле-
нама јесте представа недос-
тижности. Ђерзелезов грозд
на дохват руке. Можда је
управо то оно што вуче
Војницког, Астрова, Соњу и
све остале ка овој посљед-
њој Јелени. У њој виде оно
што никад нису имали, а
што су изгубили. Прошлу
будућност. Биће заборавље-
ни. Готово је са сновима,
надањима. Готово је, сада,
када су суочени са оним што
и сами јесу. А, ипак, она им
се чини тако другачија.
Оправдавајући њу као да
оправдавају себе. Боре се
против етикете „изгубљени
случај“. Све што им је оста-
ло јесте ишчекивање смрти.
Али, није смрт та која их
плаши, већ чекање. И што
је најироничније, изгледа да
се само Серебрјаков спасио
од ове замке. За њега већ
је касно да бјежи од смрти,
али је савршено вријеме за
бјежање од прошлости. За
разлику од осталих он не
види утјеху у Јелени, већ у
остваривању својих идеала,
циљева, потреба. Јелена је
заробљена у безизлазној
ситуацији. Прогони је и
плаши мисао да сви траже
спас у њој, а она исти не
може да нађе у себи. Сере -
брја ков и Јелена бјеже: „Ето,
помисли, довољно је одсе-
лити се из једног мјеста, па
да све што остављаш буде

као да и није било“.
Представа бољег живота

којег сви виде у Јелени чини
сурову реалност подношљи-
вијом. Али, не и бољом.
Увијек постоји нешто за чим
ћемо жалити. Дарије I жалио
је за свим земљама које још
није освојио, Лаза Костић за
љубављу Ленке Дунђерски,
Чеховљеви јунаци за бољим
животом. „Код нас нема и не
може бити среће, ми само
жудимо за њом“.  Француски
министри радоваће се пти-
цама у затвору, али чим
кроче из истог пти це за ми је -
ниће... па, шта год да је то
што радује фра нцуске ми ни -
стре. Фатаморгана није
рјешење. Заборав није рје -
шење. Чак и кад им окренемо
леђа, проблеми ће и даље
бити иза нас. Можемо да се
помиримо са судбином као
Софка и мо жда ће се „све
преболети, све утишати и
заборавити“. Можда... Може-
мо да чекамо пресуду као
Јозеф К. и мо жда будемо
ослобођени, све заборавимо.
Можемо да се препустимо
фатаморгани и пустимо је да
обузме не са мо наше мисли
већ и наш жи вот и можда
пронађемо неког витеза Дон
Кихота од Манче у себи. 

Можда...
Стојанка Тањевић, IV2

У потрази са смислом

КАДА НЕМА ПРАВОГ
ЖИВОТА ЧОВJЕК ЖИВИ

ОД ФАТАМОРГАНА - Чехов

Умјетничко дјело је посе-
бан доживљај појединца.
Исти рад може да очара
некога, док ће неко други
остати равнодушан. Једно
је сигурно – стварање сваког
дјела пропраћено је низом
разних емоција, а на пос-
матрачу је да ли ће се упус-
тити у трагање за нечим
дубљим или ће
мукло пос-
матрати про-
извод умјет-
н и к о в и х
идеја.

Често заста-
нем пред сли-
ком која се
налази у мом ходнику. По
мом мишљењу, она је
најљепши украс не само ход-
ника, већ и цијелог стана.
Све боје на њој су у браон
тону баш као на старим
фотоапаратима гдје постоји
опција „сепија'' која бојама
даје браон нијансу. Посмат-
рам слику, осје ћам енергију
Дубровника, теме овoг умјет-
ничког дјела. Чак и преко
слике, осјећам мирис врелих
путева, гужви и повјетарца
унутар старих зидина. У
мојим мислима већ сам
тамо. Очи су ми затворене,
а руком опипавам блага
узвишења,  додирујем
пијесак на плажи који полако
сипи низ моје прсте.
Посљедњи сунчеви зраци
сметају ми да јасно видим
ружичасту нијансу која се
прелила готово цијелим
небом. Шетам уским улица-
ма док ми лагани вјетрић
мрси косу. Гледам високо, на
грађевине које заклањају
сунце. Једна грађевина
ушушкана на самом улазу у
Стари град привлачи ми
пажњу цвијећем које краси
балкон. Нешто ми говори да
ћу за неколико година,
непосредно по завршетку

факултета, уређивати тај
мали животни простор. Идеју
сам припремила и спаковала
у својој глави. Замишљам
атеље у углу стана, видим
љепоту коју му дају зраци
који се ту и тамо провлаче
кроз дрвену ролетну. Унутра
је неуредно и нема много

н а м ј е  ш т а ј а ,
један троножац,
штафелај и
сточић. Под је

затрпан хар-
тијом, а цртежи
на зидовима су

приказ мо је
маште. У својој

визији чујем виоли-
ну: дјевојка насред главне
улице Старог града чини
лагане покрете и производи
умирујућу мелодију. Обаси-
пају је погледима и похвала-
ма са свих страна. Ја се
осврћем око себе и упијам
сваки дјелић овог града који
ми улива енергију, храни ме
миром и даје ми снагу. Свака
улица, пролазник, туриста,
сваки балкон, све је...

„Ена, шта радиш?'',  одјед-
ном отварам очи и видим
мајку. Чини се као да је
отишла прије него што сам
успјела да одговорим. Опет
сам погледала слику и као
да сам сањала свилом сат-
кан сан. Врата сна отворило
је то умјетничко дјело. Оно
увијек буди моју машту и
чула толико снажно да
осјећам његове вибрације. 

Умјетност надраста људс-
ку пролазност, бесконачна
је, тријумфује над смрћу.

Умјетност је огромна заго-
нетка, у њеном рјешавању
мораш уживати. Оно „више'',
долази временом. Само
повезаношћу са њом можеш
да опстајеш. Ипак само врло
малим дијелом јер је умјет-
ност недокучива загонетка.

Ена Салиховић, I2

Пред умјетничким дјелом

ПРИКАЗ
МОЈЕ МАШТЕ

Умјетност је важан дио живота сваког
човјека јер нас она на неки начин васпитава
и поклања важна сазнања која, ако паж-
љиво слушамо, касније можемо искористити
на много начина.

Свако умјетничко дјело прича
своју причу. Иза сваке слике,
пјесме и књиге налази се људс-
ко биће које је одлучило да са
човјечанством подијели своју
тугу, бол, срећу или успјех и тако
усади у нас бар зрно мудрости.
Јер умјетничка дјела и јесу ту
да нас науче нешто ново и да
нас очарају својом неискваре-
ношћу и љепотом.

Када сликар принесе своју
четкицу на платно, он започиње
своју причу, осликану живопис-
ним бојама, која ће се препри-
чавати годинама. Док посмат-
рамо слику, покушавамо да откријемо
умјетников свијет мисли и осјећања: о чему
је размишљао, да ли тамне боје откривају
његова суморна расположења, какву истину
о животу и људима ће нам изнијети кроз
савршену форму линија и боја.

Писац, пак, преноси своје мисли на папир
и кроз писану ријеч нам преноси своја
искуства. Труди се да нам на што бољи
начин прикаже шта је то живот и шта ће
нам све донијети. Иво Андрић каже да је
циљ књижевности „да нам осветли бар мало
тамне путеве на које нас често живот баца,
и да нам о том животу, који живимо али
који не видимо и не разумемо увек, каже

нешто више него што ми, у својој слабости,
можемо да сазнамо и схватимо“. Колико
год књига прочитала, то ми није довољно,
јер у свакој тој причи ја нађем искру која
ме мотивише.

Посебно ме очаравају књиге
Роберта Шарме. Овај писац
кроз сваку написану реченицу
читaoцу поклања своје муд-
рости и наводи на размишља-
ње о сваком аспекту живота.
Немогуће је издвојити неку
његову књигу јер и „Калуђер
који је продао свој ферари“ и
„Ко ће сузе да брише кад те
не буде више“ су само неке од
њих које ти помажу да пребро-
диш било коју животну препре-
ку и да кроз живот корачаш

сигурним кораком. Шарма је
у једној од својих књига
написао: „Можемо да испа-

лимо пројектил на другу страну
свијета са савршеном прецизношћу, али не
можемо да са дјецом одемо у библиотеку“.
На тај начин је истакао да смо изгубили из
вида оно најважније и да морамо да про-
нађемо свој смисао. Овај писац има дар
да покаже сваком човјеку како живот може
бити добар само ако га ми тако скројимо и
да свако биће на овој планети може да
ужива у њему.

И зато је умјетност тако важна. Јер нас
учи добром и лошем и помаже нам да опс-
танемо на овом свијету.

Амина Скорупан, I3

Свако умјетничко дјело прича своју причу

УМЈЕТНОСТ КАО
ОГЛЕДАЛО ДУШЕ
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За  пљеваљску Гимназију
везују се многе личности
које су својим дјелом и име-
ном ушле у простор исто-
ријског трајања. Једна од
таквих личности је профе-
сор Јован Спасић, директор
пљеваљске Гимназије од
1932. до  1934. године.
Рођен је  1885. године у Сје -
ници, матурирао у Гимназији
у Солуну. Дипломирао је
1912. године  на Филозофс-
ком факултету југословенску
књижевност и француски
језик. Радио у Призрену у
Богословији и Гимназији, од
1915. године у избјеглиштву,
гдје је био шеф групе наших
ђака у Француској. Био је
професор на матурантском
течају у Кембриџу, а потом
шеф групе у Лондону. Био
је директор Гимназије у
Пријепољу од 1924. до 1930,
а затим професор  у Гимна-
зији у Београду. Године
1931. постављен је за  за
инспектора за наставу Зетс-
ке бановине на Цетињу. Про-
свјетну мисију послије служ-
бовања у пљеваљској
Ги мназији  наставио је у
Неготину  на мјесту дирек-
тора а потом  професора у
Зајечару. Написао је више
приповједака из свог   род-
ног мјеста, а оставио је и
неколико записа о пљеваљ-
ском крају.  Небригом школ-
ске администрације и упра-
ве та вриједна грађа
не стала је у Гимназији још
прије неколико деценија. .

Професор Спасић остао

је у најљепшим успоменама
код бројних Пљевљака у
вријеме његовог службова-
ња у овом граду.

Занимљива је и прича о
његовој супрузи Марици која
је у младости, прије него
што се удала за  Јована,
помагала Младој Босни у
борби против окупатора.

- Као  да сада чујем оне
реске пуцње на обали
Миљацке који ће узнемири-
ти свет и промијенити ток
историје- ријечи су Марице
Спасић узете из њеног сјећа-
ња на најузбудљивије и
најпотресније сцене из
њеног младалачког живота
у Сарајеву.

- У тим драматичним вре-
менима управо сам била
трећи разред  учитељске
шко ле. Чекало се на ерупцију
вулкана који се звао Млада
Босна. Имена и људи и дру-
жине с којима сам била у
школи и на тајним састанци-
ма, сасвим обична: Гаврило,
Вељко, Владимир, Трифко,
Недељко, Данило, Мишко.
Драгица Баковић и ја – Мари-
ца Печеница,  касније удата
Спасић, неко вријеме смо
чувале револвер затворени-
ка Цвјетка Поповића – заби-
љежио је Антоније Ђурић у
својој књизи Жене солунци
говоре.

- Баш на Видовдан - нас-
тавља своју причу Марица
- мој разред кренуо је на екс-
курзију у Сплит. Наш весели
воз подуже је стајао  на
Илиџи... Нико није слутио

оно што ја знам.  Свет ће
бити запањен, имена мојих
другова ући ће у историју...
Весеље у возу прекинуо је
глас железничког радника
који  нас је упозорио да пре-
кинемо са пјесмом. Црни
барјак који се вијорио на
станици знак је да је убијен
Фердинанд”.

Избијањем Првог свјетског
рата, заједно са својом  дру-
гарицом Јеленом Савић,
Марица  се прикључила
Српској војсци и преживјела
сву голготу патње и страда-
ња у чему је  нашао смрт и
њен отац Михаило.  Распо-
ређена је у команди као
школована жена иако је она
радије  жељела на фронт. У
избјеглиштву је организова-
ла српску дјецу и помагала
српску војску на солунском
фронту.

Боравак у Француској
опредијелиће даљи животни

пут  младе учитељице Мари-
це. Ту се упознала са Јова-
ном Спасићем, такође носио-
цем Албанске споменице. У
браку су имали три сина, од
којих су двојица рано умрли.
Трећи син Крунослав Спа-
сић, докторирао на Сорбони,
аутор  више књига о Његошу,
одликован француском
легијом части, са задовољ-
свом   се присјећао  боравка
у Пљевљима. Јован и Мари-
ца  често су исказивали своја
сјећања   о  Пљевљима гдје
су боравили за вријеме њего-
вог службовања.  Све до
своје смрти 1991. године
Марица је са задовољством
прихватала разговор са сва-
ким Пљевљаком. Били су
примјерни просвјетари,
скромни и великодушни
људи, по чему им с првом
припада помен и у овој сре-
дини.

Милорад Јокнић

Брачни пар  Јован и Марица Спасић

ЛИКОВИ ВРИЈЕДНИ
ПОМЕНА

Марица Спасић,
учитељица, супруга

Јована Спасића,
носилац Албанске

споменице

Јован Спасић,
профессор, директор
пљеваљске Гимназије

1932- 1934.

На почетку ове публика-
ције заступљена је биогра-
фија аутора и дат попис
свих књига које је аутор до
сада објавио као и називи
радова  објављених у мо -
 нографијама и другим
издањима заједно са дру-
гим ауторима. Ту су одаб-
рани публи-
ц и с т и ч к и ,
новинарски и
к њ и ж е в н и
радови Мило-
рада Јокнића,
објављени у
л и с т о в и м а ,
часописима и
публикацијама
других врста у
периоду од
1975.  до 2015.
године. Пописа-
ни су  само они
радови који, пре -
ма мишљењу
аутора, могу бити корисни
истраживачима историје,
културе, образоавња, књи-
жевности, здра вства,
социолошких појава, де -
мографије, географије,
етно логије пљеваљског
кра ја и његове прошлости.
Пописан  је и један број
радова везаних за при-
вредне теме. Изостављени
су радови који су имали
дневно-политички значај,
изузев оних који садрже
карактеристичне статис-
тичке показатеље о одре-
ђеним друштвеним појава-
ма и догађајима. Као што
се  види из библиографије,
највише радова објављено
је у листовима и часопи-
сима који су излазили на
подручју бивше СФРЈ и
касније (Борба, Вечерње
новости, Просвјетни рад,
Просвјетни преглед, Глас
Црногорца, Побједа, Зла-
тарске новости, Полимље,
Соа небеска, Савиндан,
Брезнички записи...). Неке
библиографске јединице су
непотпуне, недостаје у

њима број листа и датум
издавања, јер је аутор
сачувао  само исјечке текс-
това на којима су недос-
тајали  подаци о датуму
издавања. Ту су и фељто-
ни,  прикази  и рецензије о
више књига, некролози о

з н а ч а ј н и м
именима из
области кул-
турног,  при-
в р е д н о г ,
политичког
живота и
д р у г и х
о б л а с т и
друштвене
стварнос-
ти. У Биб-
л и о г р а -
фији су
пописани
број и
радови  у

којима су обрађене  теме
о раду и прошлости пље-
ваљске Гимназије, од којих
је највише оних који су се
појављивали на страница-
ма Просвјетног рада, као
и дневних листова који су
из ла зили на простору
СФРЈ, прије свега Вечер-
њих новости и Борбе.

Радови објављени у
Пљеваљским новинама
груписани су у засебном
дијелу, мада је један број
радова из тог гласила
пописан у дијелу који тре-
тира библиографске једи-
нице објављене у другим
листовима и часописима.

У посљедњем дијелу
Библиографије објављен
је преглед радова које су
други аутори објавили о
њему и његовим радови-
ма.

Библиографија је изаш-
ла у издању издавачке
организације „Мостови кул-
туре“ која је до сада, у
својству издавача, пред-
ставила читалачкој јавнос-
ти неколико књига.

Редакција

БИБЛИОГРАФИЈА
РАДОВА МИЛОРАДА

ЈОКНИЋА
У Библиографији је заступљен значајан број радова о
Гимназији  „Танасије  Пејатовић“ и њеној прошлости

У издању „Мостова културе“

Европски дан језика оби-
љежава се већ петнаест
година 26. септембра са
циљем: 
• Информисања јавности

о значају учења језика и
проширивања палете
језика у циљу по ве ћа -
вања степена ви ше -
језичности  и међукулту-
ролошког разу мијевања;

• Промовисања језичког
и културолошког бо гат -
ства Европе, које мора
бити очувано и раз-
вијено;

• Подржавања цјеложи-
вотног учења језика,
како у оквиру школа,
тако и ван њих, било за

потребе школе, посла,
мобилности или из
задовољства и за раз -
мјену искустава

Овим поводом, ученици и
наставници наше школе су
припремили и емитовали
радио емисију у којој су
објаснили када и зашто је
установљен Европски дан
језика, истакли значај изуча-
вања и познавања што
већег броја страних језика,
и указали на неопходност
очувања и заштите матер-
њег језика. Програм је упот-
пуњен рецитацијама и пјес-
мама на нашем, и на
страним језицима који се
изучавају у нашој школи.

Програм су припремили уче-
ници: Александра Зуковић,
Азра Сурулиз, Сања Попа-
дић, Теодора Милинковић,
Алмир Хаџимуховић, Богдан
Лазаревић, Гојко Гогић,

Милић Дујовић, Слободан
Марковић и наставници:
Адела Дркић, Бојана Грујић,
Јадранка Јестровић, Сања
Голубовић и Борис Ћузовић.

Р.Г.Г.

Јубилеји и годишњице

ОБИЉЕЖЕН ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

1. Постоји између шест и седам хиљада језика у
свијету. Говори их 7 милијарди људи.

2. Постоји око 225 аутохтоних језика у Европи - отпри-
лике 3% укупног броја свјетских језика.

3. Највећи број свјетских језика користи се у Азији и
Африци.

4. Минимум половина свјетске популације је двојезична
или вишејезична.

5. Многи језици имају преко 50 000 ријечи, али поједи-
начни говорници обично користе само дјелић тог
броја.

6. Језици су стално у међусобном контакту и тако
утичу једни на друге: енглески је, на примјер, током
вијекова позајмљивао ријечи и изразе из различитих
језика, док европски језици данас позајмљују многе
ријечи из енглеског.

7. Матерњи јњзик је обично језик који људи најбоље
познају, језик који најчешће користе. У стварности,
ријетко кад постоји равнотежа између свих језика
које особа говори.

8. Двојезичност доноси много користи, олакшава учење
додатних језика, побољшава когнитивни развој и омо-
гућава комуникацију са другим људима и културама.

9. Језици су међусобно повезани као чланови поро-

дице. Већина језика Европе припада индоевропској
породици језика.

10.Већина европских језика члан је три велике гране:
германске, романске и словенске.

11.Германска грана обухвата: дански, норвешки, шведс-
ки, исландски, фарски, њемачки, холандски, фри-
зијски, енглески и јидиш, поред осталих.

12.Романска грана, између осталих, обухвата: румун-
ски, италијански, француски и шпански.

13.Словенској групи језика припадају: руски, украјински,
бјелоруски, пољски, чешки, словачки, словеначки,
црногорски, српски, босански, хрватски, македонски
и бугарски.

14.Већина језика користи латиницу, неки словенски
језици користе ћирилицу, док грчки, јидиш, јерменски
и грузијски имају сопствено писмо.

15.Русија (са 148 милиона становника) има далеко
највећи број језика који се користе на њеној тери-
торији, и овај број се креће од 130 до 200, у завис-
ности од критеријума.

16.Због великог броја миграција, Европа је постала
изразито вишејезична. Само у Лондону користи се
више од 300 (арапски, турски, курдски, берберски,
хинди, панџаби итд.).

Језичке занимљивости



Школска 2015/16. година почела
је 1. септембра (уторак) 2015.

године. 
У школској 2015/16. години упи-

сано је 497 ученика, који су рас-
поређени у 20 одјељења. Први
разред 115, други разред 116,
трећи разред 127 и четврти разред
139 ученика. Дакле уписано је 197
ученика и 318 ученица. 

По успјеху је уписано: 211 одлич-
них, 194 врло добрих, 91 са доб-
рим успјехом и 2 са довољним
успјехом.

Наставу изводе 32 професорице
и 7 професора, дакле 39 настав-
ника.

10. септембра 2015. године одр-
жана је сједница Наставничког
вијећа, на којој је презентован рад
у предходној школској години.

10. септембра 2015. године уру-
чене су награде ученицима који
су били без изостанака у 2014/15.
школској години: Ранка Дујовић II1,
Марко Милер II1, Мајра Махмуто-
вић II3, Драгана Чоловић III3, Ана
Тошић IV4 и Ана Вукојичић I1.

15. септембра 2015. године одр-
жани су родитељски састанци.

16. септембра 2015. године одр-
жане су сједнице Одјељењских
вијећа.

17. септембра 2015. године одр-
жан је једнодневни излет са спор-
тским садржајем Гимназија –
Манастир – Голубиња – Гимназија.

19. септембра 2015. године умро
је професор физике Слободан
Јеловац, који је отишао у пензију
крајем августа, али је и даље био
ангажован у извођењу наставе.

23. септембра 2015. године на
Отвореним данима науке учест-
вовало је 50 ученика и професори
Милијана Вучинић Драгашевић,
Дејан Јоксовић, Маида Делић и
Љиљана Бајчетић. Превоз је
финансирало Министарство науке.

24. септембра 2015. године пово-
дом Дана науке 50 ученика и про-
фесори Данко Деспотовић и Тања
Драгашевић присуствовали су
предавањима на Природно-мате-
матичком факултету у Подгорици
и обилазили разне лабораторије.
Истог дана били су подршка у
дебати између Гимназије „Слобо-
дан Шкеровић“ и наше Гимназије
на тему: „Генетски модификовани
организми за и против“. Дебатера
који су однијели  побједу су: Лејла
Булут IV4, Канита Шабанић IV4 и
Милић Дујовић III3. Ментор екипе
била је професорица социологије
Маида Делић. Аутобус је финан-
сирало Министарство просвјете.

25. септембра 2015. године
семинару, тј. предавању у Заводу
за школство поводом Дана науке
присуствовали су професори
Љубисав Боричић, Росанда Терзић
и Тања Драгашевић.

25. септембра 2015. године одр-
жана је сједница Савјета родитеља
на којој су дате информације о
почетку школске године, усвојен

је Програм рада за 2015/16. годину
и презентован Програм рада Гим-
назије за 2015/16. годину.

28. септембра 2015.године одр-
жана је сједница Наставничког
вијећа, на којој је презентован Про-
грам рада за 2015/16. годину,
усвојен је и предлог ментора за
стипендије ученика у школској
2015/16. години.

29. септембра 2015. године одр-
жана је сједница Школског одбора
на којој је усвојен Извјештај о раду
Гимназије у школској 2014/15. години
као и програм рада за 2015/16. годи-
ну. Донешена је одлука о издавању
фискултурне сале за кошаркашке
клубове у школској 2015/16. години.

30. септембра 2015. године одр-
жан је састанак Ученичког парла-
мента. Разматрана су актуелна
питања и изабран је предсједник
и секретар. Предсједник је Милић
Дујовић из III3 а секретар Сања
Попадић из III5.

12. октобра 2015. године почела
је грејна сезона.

Од 12. до 15. октобра 2015. годи-
не у Бару је одржан скуп на коме
су размијењена искустава у вези
са инклузивним образовањем и
учешћем у пројекту „Регионална
подршка инклузивном образовању
за југоисточну Европу“. Ученици:
Милић Дујовић, Лејла Булут, Кани-
та Шабановић  и Адис Харбић;
родитељи: Рајко Палибрк и Мунир
Влаховљак;  професорице: Љиља-
на Бајчетић (вођа пута), Мирјана
Деспотовић, Бојана Грујић, Маида
Делић, Наташа Цмиљанић и
Милијана Вучинић -Драгашевић.

19. отобра 2016. године почео
је са радом клуб запослених у Гим-
назији.

Од 25. до 27. октобра 2015.годи-
не у Београду одржана је Прва
регионална конференција дирек-
тора југоисточне Европе, којој је
присуствовао директор Гимназије
Драган Зуковић.

30. октобра 2015. године завр шен
је први класификациони период.

Од 31. октобра до 04. новембра
2015. године- јесењи распуст.

Од 04. до 06. новембра 2015.
године у Сарајеву су професорице
Сања Голубовић и Љиљана Бајче-
тић присуствовале  Завршној кон-
ференцији регионалног пројекта
за инклузивно образовање за  југо-
источну Европу.

2. новембра 2015. године пос-
тављена је опрема од 10 рачунара
у кабинету математике бр.13. Ову
рачунарску опрему финансирао је
Рудник угља са 5000 €. У кабинету
је инсталиран интернет. Опрему
за интернет донирао је „Чиком“ из
Подгорице.

6. новембра 2015. године одр-
жана је сједница Наставничког
вијећа. На сједници је анализиран
успјех и владање на првом класи-
фикационом периоду и презенто-
ван рад актива у првом класифи-
кационом периоду. Усвојен је
програм прославе 114. Дана школе.

10. новембра 2015. године ми -
ни стар просвјете господин Предраг
Бошковић посјетио је Гимназију.

18. новембра 2015. године оби-
љежен је Дан школе. Програм про-
славе:
• Изложба слика и фотографија

у холу школе;
• Преко школског разгласа про-

читан је историјат Гимназије;
• Спортска такмичења између

ССШ и Гимназије;
• Изашао је и 16. број „Гласа

Гимназије“ и Споменар за уче-
нике IV разреда;

• Ученици су погледали филм
посвећен Михајлу Пупину
„Пут ка свјетлости“;

Истог дана је одржана Свечана
сједница колектива и гостију.

12. децембра 2015. године одр-
жано је школско такмичење у знању
из страних језика, математике,
физике, хемије, биологије, историје,
географије и програмирања.

15. децембра 2015. године еду-
кација гимназијалаца о превенцији
HIV-а и AIDS-а у сарадњи са
Домом здравља Пљевља. Едука-
тор је била др. Биљана Чаркило-
вић епидемиолог.

24. децембра 2015. године све-
чано су уручене дипломе и награде
побједницима школских такмичења
у знању и побједничким екипама
у мушкој и женској кошарци.

31. децембра 2016. године
завршен је други класификациони
период за 2015/16. 

25. јанура 2016. године почела
је настава у трећем класифика-
ционом периоду.

29. јануара 2016. године одржа-
ни су поправни испити на Матур-
ском испиту из страног језика –
екстерно.

30. јануара 2016. године одржан
је семинар „Израда акционог плана
за инклузивну школу“. Семинару
су присуствовали представници
гимназија из Бијлог Поља, Рожаја,
Берана и Жабљака. Тим из Гмна-
зије који је водио семинар: Драган
Зуковић, Милојка Црногорац-
Ненадић, Љиљана Бајчетић,
Бојана Грујић, Милијана Вучинић-
Драгашевић и Сања Голубовић.

2. фебруара 2016. године одр-
жан је састанак стручних актива у
вези са изборним предметима за
2016/17. годину.

2. фебруара 2016. године одр-
жана је сједница Наставничког
вијећа, на којој је анализиран
успјех и владање ученика на дру-
гом класификационом периоду, као
и припреме за организовање
Матурског испита школске 2015/16.
године.

8. фебруара 2016. године одр-
жан је састанак са професорима
природне групе предмета (физика,
хемија, биологија). Размотрен је
приједлог за изучавање ових пред-
мета у гимназијама све четири
године по Стратегији средњег
образовања у Црној Гори од 2015-
2020. године.

10. фебруара 2016. године одр-
жани су финални мечеви отворе-
ног првенства школе у стоном
тенису.

16. фебруара 2016. године одр-
жана је сједница Наставничког
вијећа на којој је анализиран рад
актива током другог класифика-
ционог периода. Изабрана је уче-

ница другог разреда Анастасија
Џарић за конкурс за стипендију
Уједињених свјетских колеџа.

28. фебруара 2016. године одр-
жано је Државно такмичење у
знању у организацији Испитног
центра.

2. марта 2016. године у Гимна-
зији је организован Дан отворених
врата, тј. Дан замијењених улога
са ученицима.

10. марта 2016. године одржано
је поетско вече које су ученици са
професорима осмислили у Свеча-
ној сали Гимназије. У холу школе,
поводом 8. марта представљена
је изложба ученичких радова из
ликовне умјетности разноврсном
техником.

15. марта 2016. године побјед-
ницима на Државном такмичењу
уручене су награде а њиховим
менторима признања. Андријана
Боровић освојила је прво мјесто
из хемије, а Сара Кнежевић треће
мјесто из хемије (менторка Росан-
да Терзић). Ове двије ученице ће
учествовати на Свјетској олим-
пијади из хемије у Грузији. Зорана
Голочевац освојила је друго мјесто
из биологије (менторка Тања Дра-
гашевић). Зорана ће учествовати
на Свјетској олимпијади из биоло-
гије у Вијетнаму. Коста Војиновић
освојио је друго мјесто из енглеског
језика (менторка Невена Томић).
Сви ученици су у четвртом разре-
ду.

21. марта 2016. године одржано
је Општинско спортско такмичење
средњих школа.

22. марта 2016. године обиље-
жен је Свјетски дан вода у оквиру
Сверуске акције „ГОЛУБАЯ
ЛЕНТА”. Програм је организовала
професорица Јадранка Јестровић
уз помоћ професорица Весне Каст-
ратовић, Тање Драгашевић, Биља-
не Марјановић, Росанде Терзић,
Мунире Дешевић, Наташе Цми-
љанић и професора Бориса Ћузо-
вића.

1. априла 2016. године 50 уче-
ника четвртог разреда посјетили
су Сајам запошљавања у Бијелом
Пољу. Истог дана изведен је јед-
нодневни излет на релацији Гим-
назија – Манастир – Гимназија.

1. априла 2016. године завршен
је трећи класификациони период
и одржане су сједнице Одјељењ-
ских вијећа.

6. априла 2016. године одржана
је сједница Школског одбора.

11. априла 2016. године одржана
је сједница Наставничког вијећа
на којој је анализиран успјех уче-
ника на крају трећег класифика-
ционог периода.

16. априла 2016. године одржан
је Матурски испит из црногорског-
српског, босанског, хрватског језика
и књижевности (екстерно).

21. априла 2016. године 50 уче-
ника је посјетило Сајам туризма у
Будви. Вођа пута био је професор
Асим Кухиња.

23. априла 2016. године одржана
је Олимпијада знања 2016. у Под-
горици. Из Гимназије су учество-
вала 23 ученика.

25. априла 2016. одржан је семи-
нар у Бијелом Пољу за школе
сјеверне регије у сарадњи са Заво-
дом за школство на тему „Радон
у школи“. Семинару је присуство-
вао директор Драган Зуковић. 

Од 7. до 8. априла 2016. године
одржано је Регионално спортско
такмичење за сјеверну регију у
Бијелом Пољу. Прво мјесто су
освојиле одбојкашице и кошарка-
шице.

19. априла 2016. године Гимна-
зију је посјетила амбасадорка САД

Маргарет Ен Уехара.
Од 22. до 24. априла 2016. годи-

не кошаркашице и одбојкашице у
Подгорици постале су првакиње у
Црној Гори. Одбојкашице ће учест-
вовати на Свјетском првенству у
одбојци у Београду од 25. јуна до
3. јула 2016. године. Ментори су
професори физичког васпитања
Данко Деспотовић и Горан Мар -
јановић.

Од 15. до 27. маја изведена је
екскурзија ученика трећег разреда
по средњој Европи. Укупно је било
87 ученика, 5 одјељењских ста рје -
шина и директор школе. Екскурзију
је изводила туристичка агенција
„Марјан“ и аутобуси превозника
„Марко – турс“ из Пљеваља.

19. маја 2016. године ученици
Гимназије су учествовали на Сајму
сувенира посвећеном десетого-
дишњици независности и хиљаду
година државности.

20. маја 2016. године завршена
је наставна година за ученике
четвртог разреда.

20. маја 2016. године одржан је
Матурантски плес на тргу 13. јул
у Пљевљима.

31. маја 2016. године додијеље-
не су награде побједницима Олим-
пијаде знања 2016. године, а мен-
торима признања.

2. јуна 2016. године одржан је
Матурски испит из првог страног
језика (екстерно).

3. јуна 2016. године одржан је
Матурски испит из математике
(екстерно).

Од  6. до 11. јуна 2016. године
одржани су Матурски испити из
изборних предмета.

7. јуна 2016. године одржан је
турнир у малом фудбалу – школ-
ско такмичење.

10. јуна 2016. године завршена
је школска година за ученике првог,
другог и трећег разреда, одржане
су сједнице Одјељењских вијећа.

15. јуна 2016.године додијељене
су дипломе „Луча“ уз пригодан про-
грам који су припремиле профе-
сорице Јадранка Јестровић и
Емира Хамзић. Дипломе и књиге
уручио је директор Драган Зуковић,
а ученике је новчано наградио
предсједник Општине Пљевља
господин Мирко Ђачић (100€ за
Лучу I и 50€ за Лучу II). Лучу I доби-
ло је 14 ученика а Лучу II добило
је 32 ученика.

Од 13. до 18. јуна 2016. године
извршен је пријем ученика по кон-
курсу за упис у I разред гимназије.

20. јуна 2016. године уручене су
Матурске дипломе.

30. јуна 2016. године одржана је
сједница Наставничког вијећа, на
сједници је анализиран рад на
крају Наставне године, као и
подјела часова на наставнике за
2016/17. годину

12. августа 2016. године одржан
је састанак са предсједницима
актива.

15. августа 2016. године одржана
је сједница Наставничког вијећа и
Испитног одбора за поправне
испите. 

16. августа 2016. године одржан
је Матурски испит (поправни) из
енглеског језика.

17. и 18. августа 2016. године
било је пријављивање ученика за
поправне испите за августовски рок.

Од 19. до 21. августа 2016. годи-
не одржани су поправни испити.

24. и 25. августа 2016. године
извршен је упис ученика другог,
трећег и четвртог разреда, а уче-
ници првог разреда уписани су  у
јуну.

26. августа 2016. године одржана
је сједница Наставничког вијећа .

30. августа 2016. године изведен
је једнодневни излет у Вишеград
- посјета Андрић граду и крстарење
бродом по ријеци Дрини.

1. септембра 2016. године поче-
ла је школска 2016/17. година.

Драган Зуковић, директор

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

Након завршетка основне
школе млади треба да донесу
важну одлуку у свом животу.
Треба да изаберу пут за будућ-
ност, односно средњу школу.

Гимназија је право мјесто за
све оне који желе да постану бога-
тији многим сазнањима, пријате-
љима и лије пим сјећањима. 

Наша Гимназија изњедрила је
велика имена која су је просла-
вила у свијету.

Нажалост, предрасуде круже:
„Шта ћеш са гимназијом, ако
нећеш на факултет?”

У нашој школи раде извр сни

професори и педагози, који ће
вам помоћи ће да заволите
школу и потпуно се посветите
стицању зна ња. А знање је моћ
која нас води у свијетлу и успјеш-
ну бу  дућност.

За ове двије године колико сам
овдје, ниједног тренутка нисам
зажалио што је Пљеваљска гим-
назија била мој избор. Стекао сам
бро јна сазнања, другове и успо-
мене са путовања. Они који ме
послушају, неће се пока јати. 

Надам се да се од септембра
дружимо у што већем броју!

Марко Тошић, III1

Зашто изабрати пљеваљску Гимназију

ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Наша Гимназија изњедрила је велика имена која су је прославила у свијету
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Никада не знаш шта ти
нови дан може донијети, зато
немој одустајати, увијек се
труди и тежи вишем. Нисмо
очекивали да ћемо имати
прилику да учествујемо на
неком тако престижном так-
мичењу као што је Свјетско
првенство средњих школа у
одбојци. Све у тиму биле смо
одушевљене кад смо чуле те
новости. Пошто смо прошли
школско и државно такмиче-
ње обезбиједили смо једно
од 32 мјеста у борби за
свјетског првака. Напорно
смо радили и трудили се да
се што више ускладимо,
узајамно помажемо и ство-
римо један вриједан и јак тим.
То није било нимало лако.
Требало се вратити у форму,
максимално поветити и
напорно радити како би се
створио један тим заслужан
да представља нашу државу.
То никако не бисмо могли без
професора Данка и Горана
који су били пуни разумијева-
ња и стрпљења. На сваком
тренингу осмишљали су нове
вјежбе и чинили га у потпу-
ности испуњеним. 

Једва смо чекали да дође
дан када ћемо отпутовати у
Београд са великом жељом

да остваримо што бољи плас-
ман. Знале смо да нас чека
пуно тешких бо рби, али ни -
смо очекивале да ће прва од
њих бити са
једним од нај -
бољих ти мова
на сви јету,
Бра зилом. И
сам поглед на
те дјевојке
био је застра-
шујући, али
нисмо допус-
тиле да се
због тога осје -
тимо мање ври једнима па
смо се бориле до посљедњег
поена.  На кон тога,  сли једиле
су ута кмице са Словенијом,
Ма ђар ском, Белгијом, Из ра -
елом и Јерменијом. 

Сваки тим дошао је на ово
такмичење са истим циљем,
да упозна нове људе, забави
се, научи нешто ново и са
потајном жељом  да постане
свјетски првак. Подржавале
смо једна другу, указивале
на грешке и покушавале да
их исправимо. Пораз нас није
обесхрабрио да наставимо
да се трудимо. Иако смо
заузеле 27. мјесто билe смо
задовољне, јер  само учешће
на овом такмичењу за нас је

била велика част и успјех.
Организација саме мани-

фестације била је на јако
високом нивоу. Смјештене у

једном од најљепших хотела
у Београду (Hotel Crowne
Plaza) на ходницима смо
непрестано сретале славне
спортисте, пјеваче, глумце.
Уоквирене слике са њима
заувијек ће остати мали про-
зор кроз који често провири-
мо да би евоцирали успоме-
не на те незаборавне дане.

Један дан остао нам је
посебно у памћењу. Био је то
friendly day, када смо сви
изашли на Калемегдан и на

штандовима поносно пред-
стављали  своје културе.
Сваки тим је имао задатак да
представи своју државу и свој

тим путем
плеса. Наше
покрете при-
л а г о д и л и
смо дивним,
л а г а н и м
т о н о в и м а
пјесме „Мој
свијет” од
Сергеја Ћет-
к о в и ћ а .
З а с и ј а л и

смо можда као најмања
звијезда на небу, али бљеш-
тавим сјајем.

Ово такмичење пружило
нам је прилику да упознамо
људе из разних земаља
свијета, искусимо нешто сас-
вим ново, нешто што је јед-
ним дијелом уљепшало и
испунило наше школовање у
Гимназији. Поносни смо што
смо били дио нечег тако
великог.

Анастасија Џарић, III4

Почетком другог класифи-
кационог периода школске
године 2015/2016. настав-
љена је традиција одржава-
ња турнира у баскету за
момке који организује Актив
професора физичког васпи-
тања Гимназије „Танасије
Пејатовић“.

Иако је на турниру учест-
вовало много јаких екипа,
од самог почетка се назира-
ло да ће екипа одјељења
III2 успјети да одбрани титу-
лу. Најбољи баскет, а уједно
и најнеизвјеснији, одигран
је у полуфиналу између
екипа III2 и IV1, у којем су
браниоци титуле захва-

љујући бољој одбрани и
предности у скоку дошли до
побједе. Највеће изненађе-
ње приредила је екипа I1,
која је успјела да доше до
финала. Ипак, у финалу је
била примјетна физичка
инфериорност екипе I1, па
се побједа екипе III2 није
доводила у питање. Побјед-
нички тим је наступао у
ослабљеном саставу који су
чинили: Јован Чоловић,
Никола Рондовић, Лазар
Обренић и Предраг Марко-
вић, док је Стефан Џогазо-
вић био повријеђен за
вријеме турнира.

Никола Рондовић, IV2

Почетком јуна 2016. године
одржан је турнир у малом
фудбалу. Сам почетак турни-
ра наговијестио је не из вјесне
дуеле у борби за
што бољи плас-
ман. Турнир ће
остати специфи-
чан по томе што
су се у финалу
састале двије
екипе првих разреда, и то I1

и I2. Пошто су прошли прво
коло, морал екипе је знатно
порастао и довео до сјајне
утакмице у 2. колу турнира
против II3. Утакмица је у регу-
ларном дијелу завршена
неријешеним исходом те се
отишло на извођење једана-
естераца. Исход пенал
завршнице је био у нашу
корист. Жријебањем екипа I2
се директно пласирала у
финале,  док су се у полуфи-
налу састале екипе III1 и I1.

Утакмица је одлучена у
самом финишу, поготком за
коначних 0 : 1.

У финалу турнира се код
обје екипе могла
п р и м и ј е т и т и
одређена доза
треме, па се
побједник турни-
ра одлучивао
бољим извође-

њем једанаестераца. И опет,
као и у првом колу, имали
смо више среће да изађемо
као побједници. Утакмица је
показала да је фер и корект-
на игра главно начело спор-
тских такмичења. Наша
побједничка екипа наступила
је у следећем саставу: Мла-
ден Бујишић, Емир Кечевић,
Синиша Терзић, Миодраг
Ћорсовић, Душан Кнежевић,
Вуксан Драгаш и Немања
Росић.  

Немања Росић, II1

Одбојкашице наше школе на Свјетском првенству 

СВЈЕТСКО  A НAШЕ

ТУРНИР У
МАЛОМ ФУДБАЛУ

Одбојкашице Гимназије
„Танасије Пејатовић'' су своју
прву побједу оствариле над
екипом Средње стручне шко -
ле из Пљеваља резултатом
2:0. Дана 17.03.2016. године
одржало се регионално так-
мичење у сали наше Гимна-
зије гдје су учествовале екипе
из Пљеваља, Рожаја и Би је -
лог Поља. Састав Пљеваљске
гимназије чиниле су: Теодора
Божовић, Данка Дро бњак,
Анђелија Петровић, Анђела
Драгаш, Ивона Џаковић, Јасна
Голубовић, Нађа Бабић,
Ирина Посука, Тамара Вуче-
тић и Тамара Ћурчић. Након
неизвјесног меча и дугочасов-
не игре одбојкашице Гимна-
зије оствариле су побједу над
екипама Бијелог Поља и
Рожаја. Тиме су се пласирале
на Државно такмичење Црне
Горе које се одржало 19. апри-
ла у Подгорици. Такмичиле су
се екипе Никшића, Подгорице,
Бара и Пљеваља. Тријумфом
над екипом Никшића наше
одбојкашице су се пласирале
у финале такмичења. Против-
ник у финалу је била екипа
Ба ра која је остварила убјед-
љиву побједу над екипом
Подгорице. У првом сету Ба -
ран ке су на почетку имале
убје дљиву предност, али су
наше одбојкашице преокрену-
ле резултат. Други сет је
такође био узбудљив. Гледао-
ци су уживали у квалитетној
одбојци и заслуженој побједи
Пљеваљске гимназије резул-
татом 2:0. Успјех не би био
тако сјајан да одбојкашице
нису имале велику подршку

професора физичког васпита-
ња, Данка Деспотовића и Го -
ра на Марјановића. 

Ова побједа је нашим од -
бој кашицама омогућила уче -
шће на Свјетском првенству
средњих школа одржаном у
Београду у периоду од 26.
јуна до 03. јула 2016.

Теодора Божовић и
Данка Дробњак, IV1

Побједа је омогућила учешће на Свјетском првенству

НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

Женска кошаркашка
екипа Гимназије Танасије
Пејатовић освојила је
прво мјесто на Др жавном
турниру за сре дње школе
у овом спор ту. Таленто-
вана екипа у финалу по -
биједила је екипу Херцег
Новог са кошем преднос-
ти. Играчице су се храб-
ро бориле и труд који су
уложиле на крају се исплатио.
Утакмица је до самог краја
била неизвјесна, али одлу-
чујући кош погодила је Сузана
Гогић која је у том тренутку
имала мирну руку и нашој
екипи донијела побједу.
Дјевојке су биле предвођене
капитеном Амром Бајровић,
а састав су још чиниле Ања
Јањушевић, Аница Гачевић,
Кристина Миловић, Бранка
Стеванчевић, Александра

Сандић, Алма Шуловић, Ма -
рија и Андријана Вучетић.
Потребне савјете и подршку
пружали су професори Дан -
ко Деспотовиц и Горан
Марјановић. Кошаркашице,
иако у ослабљеном саставу,
обећавају да ће се потрудити
да понове прошлогодишњи
резултат и да се пласирају на
Свјетско првенство.

Сузана Гогић, IV3 и
Ања Јањушевић, III3

Женска кошарка

ПОБЈЕДНИЦЕ
ДРЖАВНОГ ТУРНИРА
Гогићева погодила одлучујући кош

У другом полугођу
2015/2016. године одржан је
турнир у одбојци за ученике
Гимназије „Танасије Пејато-
вић''. Турнир је
од изузетног зна-
чаја због тога
што представља
д у го год и ш њ у
традицију Пље-
ваљске гимна-
зије. Мјешовите
екипе су оно што
овај турнир чини
занимљивим и узбудљивим.
Свако одјељење је имало
своје представнике, али
најбољи су били ученици
IV5. Побједничку екипу чини-
ли су:  Анђела Драгаш,
Милица Робовић, Мирјана
Ћосовић, Неђељко Безаре-

вић, Милица Јашовић, Нико-
ла Војиновић. Од њих је у
финалу изгубило одјељење
III1.  Добро пласирано треће

мјесто припало
је ученицима
одјељења II5 који
су за противника
имали одјељење
I2. Турнир је пра-
тио велики број
ученика и про-
фесора па је
због тога турни-

ром владала одлична спор-
тска атмосфера упркос ком-
петитивним играчима. Све
утакмице су судили профе-
сори Данко Деспотовић и
Горан Марјановић.

Данка Дробњак и
Теодора Божовић, IV1

Одбојка

ФЕР И КОРЕКТНА ИГРА
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Од 12. до 18. фебруара,
први пут од оснивања
школе, одржан је турнир
у стоном тенису. Органи-
зацијом турнира руково-
дили су професори фи -
зи чког васпитања, Данко
Деспотовић и Горан Мар -
јановић.

На турниру је учество-
вало око 60 ученика,
играли су се мечеви и у
мушкој и женској конку-
ренцији. У мушкој конку-
ренцији прво мјесто
освојио је Фарук Пели-
дија, друго Борис Јова-
новић, а треће Ђорђе
Церовић. У конкуренцији
дјевојака прво мјесто
освојила је Биљана Са -
вић, друго Бојана Лаке-
тић, а треће Анастасија
Џарић. 

Пријавили смо се да

разбијемо монотонију
свакодневице. Како је
вријеме одмицало, број
освојених мечева се по -
већавао, уживали смо
све више. Оно што нас је
посебно мотивисало је -
сте подршка наших при -
јатеља који су подигли
атмосферу цјелокупног
турнира. Осим што је
привукао велики број
учесника, турниру је при-
суствовала и многоб-
ројна публика.

Будући да је први тур-
нир у стоном тенису изаз-
вао велико интересова-
ње, очекујем да ће
на ста вити редовно да се
одржава и да ће учество-
вати све већи број уче-
ника

Борис Јовановић, IV1,
Биљана Савић, IV4

ТУРНИР У
СТОНОМ ТЕНИСУ


