
• Професорице, честитам Вам
јубилеј! Претпостављам да Вам
је рад донио успјех и задовољ-
ство. Реците нам у чему се они
огледају, односно каква су ваша
искуства?

Уређивати школски лист за мене
значи велику одговорност. Као уред-
ник новина, чији су читаоци првен-
ствено млади људи у развоју, ника-
ко не смијете да допустите пролаз
информацијама које урушавају ниво
научних сазнања, под изговором да
су средњошколцима каткад тешка
за разумијевање. Моја дугогодишња
искуства, напротив, потврђују изван-
редне предиспозиције младих
људи.  Школа је институција ства-
рана методама научних истина у
миленијумима живота. Само истин-
ска знања воде у прогрес.     

Успјех и задовољство су релатив-
ни  и у приступу и у доживљају. Ја
их доживљавам као чување  хума-
ности и секуларности у школи, под-
ршку људима који поштују толеран-
цију, непристајање на компромис
због тренутних потреба особа са
слухом само за лична интересова-
ња без обзира на реакције, затим
непристајање необјављивања јади-
ковки које узнемиравају отворено
младо срце, набрајања стратишта
ни у каквој варијанти, доказивања
угрожености или надмоћи. Много је
важније зрачење оптимизама, иск-
рених намјера које величају уни-
верзалне људске вриједности! Саз-
ријевање је процес који траје и не
одвија се само у школи, али школа
мора да остане уточиште сваком
дјетету понаособ, а његов наставник
неко коме он може да вјерује.

• Да ли Вам се у току деце-
нијског уредништва неки текст
посебно допао, односно изазвао
посебан утисак?

Разумијем шта те наводи да пос-
тавиш такво питање, али ја не могу
да категоришем текстове. Мислим
да је то постављање клишеа за
оцјењивање неуоквирених вријед-
ности. Сви смо ми индивидуе  и
истовремено припадници цјелине,
имамо различите приступе и
пријемчивости. Наравно, постоје и
универзални критеријуми који ми
допуштају да кажем да смо објави-
ли много добрих текстова које су
писали наши ученици, професори
и увијек добро дошли сарадници.

• Бити професор у модерној
школи, сигурно није једноставно.
Колико је тешко бити професор,
а колико ученик у гимназији
данас? 

Модерна школа, односно гимна-
зија, подразумијева и модерно
друштво које његује истинске и кон-
стантне вриједности, научне истине,
занимање за сложеније појмове,
модерну технологију, поштовање

културе уз савремене визије добра,
стимулисање креативности без фор-
мализма, квалитетне мотиве за рад
и еквивалентно
награђивање.

С а в р е м е н а
школа захтијева
толерантне односе
наставник-ученик.
Уз принципијелан
однос и наставни-
кову  подршку у
разноврсним си -
туа  цијама, ученици
усвајају знања, раз-
вијају радне навике
и повјерење, стичу
поштовање и одго-
ворност. 

Спорадичне и
парцијалне про  мје -
не у систему обра зовања уз неу вјер -
љива преношења, нису довољне.
Сазнања се не стичу пре ко ноћи.
Знање није ишчитавање и преузи-
мање ин фо р мација преко Ин тер -
нета.Усвајање знања је цјеложивот-
но, а примјењиво је онолико колико
умијемо да га распоредимо и иско-
ристимо у одговарајућем тренутку.
И нису то тренуци учениковог репро-
дуковања лекција  наставнику, када
је као вјерније заслуживало вишу
оцјену. Разговори са наставницима
требало би да подстичу ученичку
креативност, да га наводе на техно-
лошку обученост, размишљање, раз-
умијевање и животну при мје њивост
знања.

Сматрам да  уз пристојно залага -
ње није тешко бити добар професор
и добар ученик.   

• Којим се мотом водите у нас-
тави и животу?

У ученичким Споменарима које
задњих година издајемо уз Глас
Гимназије, у изјавама  наших уче-
ника наилазимо на врло интересан-
тна крилатице... изјаве су подсти-
цајне, промишљене, позитивне.
Можемо бити сретни што имамо
тако здраве младе људе!

Е, то је мој мото и у настави и
животу.

• Да ли постоји пројекат на
којем (са ученицима) радите, а на
који сте посебно поносни?

Сваки пројекат тражи тимски рад
и аутоматски припада свима.

У току мог дугогодишњег рада
имала сам прилику да припремам
ученике за разноврсна такмичења
у познавању руског језика код нас
и у иностранству. Ученици су пос-
тизали успјехе и охрабривали нас
да истрајавамо у намјерама.
Побједници на Републичким тј.
Савезним такмичењима путовали
су у Москву, Санкт-Петербург,
Ханти-Мансијск - на Олимпијаде
знања, Фестивале језика, међуна-
родне Конференције и доносили

златне и сребрне медаље. (Мерди-
на Јакуповић, Магдалена Новако-
вић, Вирна Хаџиосмановић, Нина

Бојовић, Ђуро Дес-
потовић, Божо Кне-
жевић). И сама сам
више пута путовала
у Москву на мјесеч-
на студијска усвр-
шавања. Били су то
до бри разлози да
се осјећам понос-
ном.

Сарадња са уче-
ницима није се на
томе завршавала.
Често смо заједно
организовали школ-
ске спектакле: из -
ложбе, квизове,
рецитале, при лаго -

ђавали драмске текстове сцени,
режирали, глумили; писали стихове,
осврте, есеје,  ко мен таре, преводи-
ли... за Глас Гимназије.   

И наравно, ту је и пројекат који
је повод нашег разговора. Захва-
љујући читавом тиму сарадника
Гласа Гимназије, његових садаш-
њих и ранијих уредника: ...  лист
сваке године свједочи о догађањима
у простору и времену. 

Посебно желим да истакнем за
мене животно важну сарадњу са
професорицом француског језика
Емиром Хамзић. Годинама смо
уређивале школски лист и више од
деценије припремале и организо-
вале свечане академије за Дан
школе и додјелу Луче. Помисао на
њен тихи одлазак на пут без пов-
ратка буди у мени неизмјерну тугу,
али и понос да ми је била пријате-
љица. 

• Професорице, знамо да је
наша Гимназија придружена чла-
ница UNESCO-ве  ASP мреже и
да сте Ви један од организатора
учешћа наших ученика у сверус-
кој еколошкој акцији „Голубая
лента”. Откуда заинтересованост
за одрживи развој?

Заинтересованост  је спонтана и
нормална. Тужна сам због нехума-
ног односа људи према другим
бићима и природи. Останете без
ријечи кад чујете изјаве „да нацио-
нални паркови и шуме уназађују
економију и да ријеке више користе
ако се на њима граде хидроелект-
ране“.  Угрожавање природне рав-
нотеже биљака и животиња, климе,
воде и земљишта доводе нас у
опасност... Стицај околности је учвр-
стио усвојену оријентацију. Наиме,
ја и мој ученик Божо Кнежевић смо
као чланови црногорске делегације,
путовали у Ханти-Мансијск (Сибир)
2013. године на UNESCO-ву  шесту
ASPnet конференцију о очувању
Планете! Након повратка, испуњени
ентузијазмом, ми смо наставили са

активностима. Већ четири године
за редом са нашим еколозима
учествујем у сверуској еколошкој
акцији „Голубая лента” поводом
22. марта - Међународног Дана
вода. 

• Пренијети знања ученицима
није лак посао... Шта је то што
Вам представља највећи изазов
у раду? 

Сви послови су на посебан начин
комплексни и захтјевни. Пренијети
знања и притом реализовати поред
главног и друге циљеве, заиста је
континуиран процес који се пар-
цијално производи и прима. Начини
су научно утемељени, универзалн
и индивидуални. Усвајање (страног)
језика је као и сам  језик у непре-
кидном развојном ходу и одвија се
кроз константна преиспитивања,
проналажења рјешења и прилаго-
ђавања циљевима и  исходима...
Свакако да је дугогодишња пракса
са добрим резултатима  потврда
успјешног рада.. 

Дружење са младим људима је
изазов. Рад са ученицима изискује
стрпљење, систематичност, упор-
ност, досљедност, толерантност.
Млади људи вас наводе на лакоћу
у размишљањима, буде страст
према истини, отворени су и без
задњих намјера, често вас одушеве
својим талентима и могућностима,
али и каткад растуже лијеношћу и
незаинтересованошћу. Све раз-
умијете, и кад се бескрајно смију и
кад није смјешно. Слушате их и кад
се љуте и брзо говоре, очекују
награде и кад их не заслуже, кад
плачу и  вас наводе на „плач“. Воли-
те их много и кад се „љутите“ на

њихову незрелост и младалачку
дрскост. Савјетујете их и кад вас не
слушају, и све чините да останете
на теми.

• Шта бисте поручили нашим
ученицима и другим читаоцима
Гласа Гимназије?

Језик је моћ која нас обликује,
моћ која одређује нашу дјелатност,
моћ коју користимо да кажемо, пока-
жемо и докажемо своје мисли,
идеје, ставове. Језик је дио наше
опште културе и зато постављам и
одговарам на питање - да ли је у
опасности матерњи језик у односу
на страни? Да. Нарочито, ако је тај
страни језик модеран. Да, до опас-
ности  је  маргинализован на три -
четири часа недјељно у основној и
средњој школи, за разлику од школа
у развијеној Европи гдје се матерњи
језик изучава и десет часова сед-
мично. 

Наши ученици не савладавају у
потпуности темељна знања писме-
ности и уз минимално, некад и
никакво читање, не успијевају да
се изразе и сажето пренесу инфор-
мације. Висока култура говора се
ствара познавањем и употребом
сопственог високо стандардизова-
ног језичког говора. 

И зато поручујем - учите стране
језике. Quot linguas calles, tot homi-
nes vales – Колико језика знаш,
толико људи вриједиш.  

Али, учимо и чувајмо наш језик.
Он нас представља, отвара прола-
зе, пружа подршку. 

• Хвала Вам за пажњу и сарад-
њу. Желим Вам пуно успјеха у
даљем раду!

Карим Делић, II3

Интервју

ЗНАЊЕ У СЛУЖБИ ХУМАНИЗМА
Прошла је деценија на путу уредништва
Јадранке Јестровић, професорице руског
језика и преводиоца, у Гласу Гимназије.
Више од једне деценије протекло је
„вријеме испуњено непрестаним улагањем
у образовање младих -  у неисцрпно изво-
риште најмоћнијег потенцијала друштва,
вријеме одбране нивоа ученичких знања од
ововремених притисака на његово редуко-
вање које не би водило у прогрес, напротив,

производило би површност идеалну за
манипулације. Никаква префињеност,
никаква љепота манира, никаква умјет-
ност... нису у стању да спасу или уздигну
неки народ, уколико не постоје честите и
искрене намјере појединаца“- додаје про-
фесорица.
Одмах је услиједило и питање као одговор
– „Каква је корист од оних награда и титу-
ла које не доносе општу корист?“

ДОДЈЕЛА
ДИПЛОМА ЛУЧА

Директор школе Драган Зуковић је додијелио Дипломе ЛУЧА и
поклон књиге, а предсједник општине Пљевља Мирко Ђачић
уручио је новчане награде.

ЛУЧА 1: Јана Бељкаш, Алексан-
дра Брашанац, Ксенија Чоловић,
Дијана Дамјановић, Медина Делић,
Јелена Грба, Борис Јовановић,
Милица Кнежевић, Тијана Крезовић,
Ана Марковић  и Азра Сурулиз.

ЛУЧА 2: Алмина Ајановић, Тео-
дора Божовић, Александар
Дамјановић, Амела Кондо,  Милица
Ковачевић, Алмина Кулуглија,

Милица Обренић, Милка Петровић,
Сања Попадић, Зорана Прерадо-
вић, Данијела Рончевић, Биљана
Савић, Катарина Шљукић, Станка
Тањевић, Стојанка Тањевић, Тама-
ра Тешовић, Алекса Томановић,
Јелена Томчић, Анђела Тошић,
Данило Тошић, Марија Вучетић,
Иван Вукојичић и Предраг Марко-
вић.

Јадранка Јестровић
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- Школска 2016/17. година почела је
са радом 1. септембра 2016. год (четвр-
так)

- Први час је био час одјељенског
старјешине, а остали часови по распо-
реду. 

-У школској 2016/17. години уписан
је 471 ученик у 19 одјељења: први раз-
ред - 4 одјељења - 114 ученика, други
разред - 5 одјељења  - 113 ученика,
трећи разред -5 - одјељења - 116 уче-
ника и 4 разред - 5 одељења  -128 уче-
ника.

-У наставни процес укључено је 37
професора.

-14.09. 2016. год. одржан је састанак
Ученичког парламента.

-15. 09.2016. одржана је сједница
Одјељенских вијећа и Наставничко
вијеће.

- 20. 09.2016. год. одржани су роди-
тељски састанци.

- 26. 09. 2016. год . обиљежен је
Европски дан језика

- 28.09.2016. год. изведен је једно-
дневни излет на релацији Гимназија-
Водице-Голубиња-Гимназија.

-28. септембра 2016. год. - Отворени
дани науке у Подгорици на којима је
учествовало

50 ученика из Гимназије и професори
Милијана Вучинић-Драгашевић и Дејан
Јоксовић.

Спонзор одласка ученика био је Сек-
ретаријат за друштвене дјелатности
Општине Пљевља.

- 06.10. 2016. год. почела је грејна
сезона.

- 07. 10.2016. год. одржана је сједница
Школског одбора.

- 13.10. 2016. год. одржана је сједница
Наставничког вијећа.

- 28.10. 2016. год. завршен је први
класификациони период. Одржане су
сједнице  Одјељенских вијећа и Нас-
тавничко вијеће.

- 29.10.2016. год. 50 ученика посјетило
сајам књига у Београду. Спонзор одлас-
ка ученика била је Општина Пљевља.

- 02.11. 2016. год. почео је други кла-
сификациони период.

- 04. 11. 2016. год. одржана је сједница
Наставничког вијећа.

- 11. 11. 2016. год. одржана је сједница
Ученичког парламента.

- 12.11.2016. год. одржан је семинар
у Гимназији за наставнике под називом
Циљеви образовања за одрживи развој
–Зелени покрет. Семинар су водили
Невена Чабрило и Снежана Грбовић из
Завода за школство.

- 15. 11.2016. год. одржана је сједница
Савјета родитеља.

- 18. 11. 2016. год. - обиљежен је Дан
школе уз пригодан програм.

- 29. 11. 2016. год. 40 ученика се
пријавило да буду добровољни даваоци
крви.

- 29. 11.2016. год. одржан је завршни
(мушки) турнир у баскету.

-10.12.2016. год. одржано је школско
такмичење у знању из страних језика,
математике, физике, хемије, биологије,
историје, географије и информатике.

- 14. 12. 2016. год. одржано је финал-
но такмичење у говорништву.

- 22. 12. 2016. год. одржан је завршни
турнир у стоном тенису.

- 22.12. 2016. год.- пријављене екипе
за такмичење у знању, говорништву,
дебати и стоном тенису.

- 14. 12. 2016. год. завршен је други
класификациони период.

Истог дана одржане су сједнице
Одјељенских вијећа  и Наставничко
вијеће.

Зимски распуст трајао је од 31. 12.
2016. год. до 23. 01. 2017. год.

Трећи класификациони период почео
је 23. 01. 2017. год.

- 24. 01.2017. год одржана је сједница
Наставничког вијећа на којој је анали-
зиран успјех ученика у другом класи-
фикационом периоду и рад школе током
првог и другог класификационог перио-
да.

- 31.01.2017. год. десио се квар на

котлу за централно гријање. Настава је
тога дана прекинута после другог часа
при температури од -11 степени C. Нас-
тава није извођена два дана.

- 09. 02. 2017. год. одржан је састанак
Ученичког парламента.

- 15. 02. 2017. год. одржан је састанак
предсједника актива у вези са листом
обавезних изборних предмета за школ-
ску 2017/18. годину.

- 17. 02. 2017. год. одржана је сједница
Наставничког вијећа – избор ученика
који ће конкурисати за стипендију Уједи-
њених свјетских колеџа. Изабран је
Никола Станић.

- 22. 02. 2017. год. одржана је сједница
Школског одбора.

- 26. 02. 2017. год. одржано је Државно
првенство у мушкој и женској кошарци.

- 26.02.2017. год. одржано је Државно
такмичење у знању у организацији
Испитног центра у Подгорици.

- 03.03. 2017. год. одржана је сједница
Савјета родитеља.

- 03.03. 2017. год.- Дан Отворених
врата.

- 03.03. 2017. год. У свечаној сали
Гимназије изведено је Поетско вече пос-
већено Јесењину. Програм је припре-
мила и осмислила професорица руског
језика Наташа Цмиљанић.

- 13. 03. 2017. год. подијељене су дип-
ломе и награде  побједницима Државног
такмичења у знању у области природних
и друштвених наука и страних језика и
учесницама турнира у одбојци.

Најбољи на Државном такмичењу
су: Тијана Крезовић - 4. разред, 1. мјесто
из хемије – менторка Росанда Терзић;
Ана Марковић 4. разред, 1. мјесто и
трећа награда из биологије - менторка
Весна Кастратовић; Милић Дујовић и
Данило Кнежевић – 4. разред, 2. мјесто
из историје - менторка Љиљана Бајче-
тић; Предраг Марковић - 4. разред, 2.
мјесто из енглеског језика - менторка
Невена Томић.

- 13.03.2017.год. - одржано је Књи-
жевно вече у Библиотеци Гимназије које
су осмислили ученици четвртог разреда
Богдан Лазаревић, Азра Сурулиз, Зора-
на Прерадовић и Медина Делић уз
сарадњу са професорима Јеленом
Бајић и Иваном Анђелић. Ови ученици
су у пројекту „Креактиватор“ обезбједили
2000 еура за куповину телевизора у
библиотеци, 162 књиге и шест таблет
рачунара.

17. 03. 2017. год. у Свечаној сали Гим-
назије промовисана је књига „Шћер“
Босиљке Канкараш, бивше ученице
Пљеваљске гимназије.

- 20. 03. 2017.год. отворен је тендер
за екскурзију. Агенција Плус- турс (Бар)
била је организатор екскурзије.

- 20. 03. 2017. год. обиљежен је Свјетс-
ки дан вода.

- 25. 03. 2017.год изведен је једно-
дневни излет и одржан је перформанс
на тргу 13. јули „Голубая лента”.

- 29. 03. 2017. год. обиљежено је 60
година потписивања Римског уговора.

Од 30. 03. до 01.04. одржана је кон-
ференција Унија директора вртића и
школа Црне Горе у Бару којој је при-
суствовао директор Драган Зуковић.

Никола Станић, ученик другог разреда
Гимназије, добио је стипендију Уједи-
њених свјетских колеџа АТLAWTIC у
Јужном Велсу (Велика Британија).

- 06. 04. 2017. год. одбојкашка екипа
Гимназије освојила у Подгорици друго
мјесто на Државном такмичењу.  Мен-
тори су били професори Данко Деспо-
товић и Горан Марјановић.

- 13. 04. 2017. год. одржан је састанак
Ученичког парламента.

- 21. 04. 2017. год. одржан је Матурски
испит из црногорског-српског, босанског,
хрватског језика и књижевности.

- 21. 04. 2017. год. – 50 ученика и про-
фесор Асим Кухиња обишли Сајам
туризма у Будви. Спонзор одласка уче-
ника била је  Општина Пљевља.

- 25. 04. 2017. год. обиљежен је Свјетс-
ки дан књижевности под називом Шекс-
пир за сва времена. Програм осмислила
професорица Бојана Грујић.

-Ученик Слободан Марковић ( други
разред) добитник је стипендије у Великој
Британији од HMC.

- Од 24. до 26. априла 2017. год. сни-
мана је емисија „Перспектива“- зајед-
нички програм Србије, Босне и Херце-
говине и Црне Горе са ученицима из
Гимназије и ССШ у Пљевљима.

- 06. 05. 2017. год. одржана је Олим-
пијада знања 2017 у Подгорици.

- 09. 05. 2017. год. одржана је пред-
става у свечаној сали Гимназије „Да ли
се сећаш како било нам је пре“, пре-
ставу су осмислили ученици и профе-
сорица Невена Томић на енглеском јези-
ку.

- 19. 05. 2017. год. завршена је нас-
тава за ученике четвртих разреда.

- Од 13.05. 2017. до 21.05.2017. изве-
дена је екскурзија ученика трећих раз-
реда по Средњој Европи.

- 19. 05. 2017. год. на тргу „13.јули“
одржана је Матуранска парада - плес
који су припремили матуранти и про-
фесори Данко Деспотовић и Горан
Марјановић.

- 31. 05. 2017. год. одржано је Опш-
тинско такмичење у пружању прве помо-
ћи.

- 31. 05. 2017. год. одржана је Сјед-
ница Наставничког вијећа и Испитни
одбор. На сједници су уручене награде
побједницима на Олимпијади знања
2017 и спортским такмичењима у
одбојци и фудбалу.

- 01. 06. 2017. год.- Екстерни матурски
испит из првог страног језика.

- 02. 06. 2017. год.- Екстерни матурски
испит из математике.

- 05. 06. 2017. год.- Матурско вече у
хотелу „Пљевља“.

- Од 07. 06. 2017. до  до 11. 06. 2017. -
Матурски испит из изборних предмета.

- 09. 06. 2017. на Природно-матема-
тичком факултету уручене су награде
побједницима Олимпијаде знања.

- 12. 06. 2017. год. Министар Дамир
Шеховић уручио је награде побједни-
цима Државног такмичења.

- Од 12. 06. 2017. до 16. 06. 2017.
извршено је пријављивање на конкурс
за упис у први разред Гимназије.

- 13. 06. 2017. год. завршена је нас-
тавна година за ученике првог, другог и
трећег разреда.

- 13. 06. 2017. год. подијељене су Дип-
ломе „Луча“ уз пригодан програм.

- 14. 06. 2017. год.- сједница Одјељен-
ских вијећа првог, другог и трећег раз-
реда.

- 16. 06. 2017. год. подијељена су
свједочанства за ученика првог, другог
и трећег разреда.

- 21. 06. 2017. год. - сједница Испитног
одбора- утврђивање успјеха на Матур-
ском испиту.

- 22. 06. 2017. год. свечано су уручене
матурске дипломе.

- 26. 06. 2017. и 27. 06. 2017. год.-
излет у Сарајево.

- 30. 06. 2017. год. одржана је сједница
Наставничког вијећа на којој су
подијељеии часови за школску 2017/18.
год.

- 14. 08.2 017. год. одржана је сједница
Наставничког вијећа и Испитног одбо-
ра.

- 15. 08. 2017. год.- Матурски испит
из црногорског-српског,босанског,
хрватског језика и књижевности.

- 16. 08. 2017. год.- Матурски испит
из енглеског језика.

- 17. 08. 2017. и 18. 08. 2017. - пријав-
љивање поправних испита.

- 21. 08. 2017. год.- писмени дио поп-
равних испита.

- 22. 08. 2017. и 23. 08. 2017. - усмени
дио поправних испита.

- 27. 08. 2017. и 28. 08. 2017. - упис
ученика другог, трећег и четвртог раз-
реда.

- 28. 08. 2017. год. - сједница Настав-
ничког вијећа. На крају сједнице пре-
зентован је рад Школе у 2016/17. години
и истакнуте су актуелне теме за почетак
2017/18. школске године.

Директор,
Драган Зуковић

Структура уписаних
ученика по успјеху На крају школске године

Одличних – 69 Одличних – 42
Врло добрих – 28 Врло добрих – 55
Добрих – 12 Добрих – 10 
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 109 Свега – 107*

Из Основне школе
„Ристан Павловић” На крају школске године

Одличних – 34 Одличних – 27
Врло добрих – 7 Врло добрих – 18
Добрих – 4 Добрих – 1
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 46 Свега – 46

Из Основне школе
„Салко Аљковић” На крају школске године

Одличних – 14 Одличних – 9
Врло добрих – 16 Врло добрих – 20
Добрих – 6 Добрих – 7
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 36 Свега – 36

Из Основне школе
„Бошко Буха” На крају школске године

Одличних – 16 Одличних – 11
Врло добрих – 4 Врло добрих – 9
Добрих – 0 Добрих – 0
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 20 Свега – 20

Остале школе На крају школске године

Одличних – 5 Одличних – 3
Врло добрих – 2 Врло добрих – 4
Добрих – 0 Добрих – 0
Довољних – 0 Довољних – 0 
Свега – 7 Свега – 7
* Два ученика понављају разред

УСПЈЕХ УЧЕНИКА
I РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У

ОДНОСУ НА УСПЈЕХ У
VII, VIII И IX РАЗРЕДУ ОШ

У школској 2016/17. години уписано је 109 ученика.

Од укупно уписаних 69
ученика са одличним ус пје -
хом из основне школе, на
крају првог разреда Гимна-
зије било је: 42 ученика са
одличним, 27 са врло доб-
рим успјехом.

Од 28 ученика уписаних
са врло добрим успјехом на
крају првог разреда 25 уче-
ника је било врло добрих и
три са добрим успјехом.

Девет ученика уписаних
са добрим успјехом из
основне школе у Гимназији
су задржали исти успјех. 

Школске 2016/17. године
уписано је 27 ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда 20 ученика је
имало одличан успјех из
свих наставних предмета,
седам ученика су одлични
без свих одличних оцјена.

Подаци по школама су
следећи: 

Из ОШ „Ристан Павловић”
уписано је 11 ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије
девет је било са одличним
оцјенама из свих наставних
предмета, а два ученика су
имала одличан успјех без
свих одличних оцјена.

Из ОШ „Салко Аљковић”
уписано је шест ученика са

дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије
четири ученика су имала све
одличне оцјене, а два уче-
ника су имала одличан
успјех без свих одличних
оцјена из наставних пред-
мета.

Из ОШ „Бошко Буха” упи-
сано је седам ученика са
дипломом „Луча”. На крају
првог разреда Гимназије пет
ученика је задржало одли-
чан успјех са свим одличним
оцјенама, а два ученика
одличан успјех без свих
одличних оцјена из настав-
них предмета. 

Из осталих школа уписана
су три ученика са дипломом
„Луча”. Један ученик је имао
све одличне осјене из свих
наставних предмета, а два
ученика су имала одличан
успјех без свих одличних
оцјена. 

У поређењу са претход-
ном годином већи је број
ученика са дипломом „Луча”
из основне школе и мање
су осцилације у успјеху
уопште на крају првог раз-
реда Гимназије.

Извјештај припремила
Милојка Црногорац

Ненадић, школски педа-
гог и психолог

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2016/17. ГОД.
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Десетог децембра 2016.
године одржана су школска
такмичења из страних јези-
ка, историје, математике,
хемије, билогије и физике,
а најбољи су упућени на
Државно такмичење и тамо
остварили сљедеће резул-
тате:

1. Тијана Крезовић –
хемија, прво мјесто и прва
награда (79 бодова) – мен-
тор Росанда Терзић

2. Ана Марковић – био-
логија, прво мјесто и трећа
награда (60 бодова) – мен-
тор Весна Кастратовић

3. Милић Дујовић – исто-
рија, друго мјесто и трећа
награда (68 бодова) – мен-
тор Љиљана Бајчетић

4. Данило Кнежевић –
историја, друго мјесто и
трећа награда (68 бодова)
– ментор Љиљана Бајчетић

5. Предраг Марковић –
енглески језик, друго мјесто
и друга награда (113) бодо-
ва, ментор Невена Томић

6. Данило Тошић –
енглески језик, десето мјес-
то (108 бодова) – ментор
Невена Томић

7. Алекса Томић – енглес-
ки језик – 34. мјесто (75
бодова) – ментор Невена
Томић

8. Дијана Дамјановић –
француски језик – пето мјес-
то (98 бодова) –ментор
Адела Дркић

9. Сања Попадић – руски
језик – пето мјесто (104
бода) – ментор Јадранка
Јестровић

10. Александра Вранеш
– руски језик – осмо мјесто
(99 бодова) – ментор Јад-
ранка Јестровић.

Од десет такмичара, пет
их је награђено.

Награђени ученици са
Олимпијаде знања 2017 су:

1. Душица Кушљевић –
хемија, прво мјесто и прва
награда - ментор Росанда
Терзић

2. Марко Кечина – физи-
ка, прво мјесто и прва
награда – ментор Љубисав
Боричић

3. Александар Картал –
биологија, друго мјесто и
прва награда, ментор Весна
Кастратовић

4. Софија Бајчетић –
физика, треће мјесто и прва
награда, ментор Љубисав
Боричић

5. Ана Марковић – био-
логија, друго мјесто и друга
награда, ментор Весна
Кастратовић

6. Павле Џуверовић-
хемија, прво мјесто и трећа
награда – ментор Росанда
Терзић

7. Никола Станић – био-
логија, прво мјесто и трећа
награда – ментор Тања
Драгашевић

8. Анастасија Џарић –
биологија, треће мјесто и
трећа награда - ментор
Тања Драгашевић

Ана Марковић је учество-
вала и на међународном так-
мичењу у Лондону, а Тијана
Крезовић у Вијетнаму.

Редакција

Зрелост сваког друштва
исказује се кроз његов однос
према ономе што је било и
ономе што ће бити. Избор
догађаја, личности и појмова
који треба да постану дио
меморије кључни су за креи-
рање  будућности. То како
се сјећамо и шта памтимо
прилично поуздано иска-
зује и наше приоритетне
вриједности. Једна од
тих вриједности на
којима почива модерна
Европа јесте антифаши-
зам који је истовремено
и темељна компонента
идентитета Црне Горе. 

Један од најважнијих
догађаја антифашистич-
ке прошлости Црне Горе
догодио се у Пљевљима.
У њима је, убрзо послије
капитулације Италије, 2.
децембра 1943. године
формирана италијанска
партизанска дивизија
„Гарибалди“. По подацима
италијанског Националног
удружења ветерана, диви-
зија је бројала 11.700 људи.
Прикључивањем ових једи-
ница, партизански покрет
задобио је значајну пред-
ност на спољнополитичком
плану, али и на унутрашњој
сцени. На одласку за Ита-
лију 1945. године прежи -
вјели  Гарибалдинци су обе-
ћали да ће наставити да
бране свето јединство и
права наша два народа тла-
чена од стране фашизма.

У знак сјећања на ита-
лијанске партизане, у селу
Рабитље, поред Пљеваља,
подигнут је споменик који је
1983. године открио тадаш-
њи предсједник Италије,
Сандро Пертини. Он је пос-
тао јединствен и препозна-
тљив симбол града. У сва-
кодневном, колоквијалном
говору, за њега се користи
и назив „Пертинијев споме-
ник“.  Већ је постао дио ур -
ба нокултурне историје. 

Сјећање на Дивизију и
њој посвећени споменик
постали су мотив и повод за
све чешће посјете потомака
Гарибалдинаца и италијан-
ских делегација Пљевљима.
У децембру 2016. године
споменик је посјетио и ита-
лијански амбасадор у Црној
Гори. 

На позив удружења бора-
ца, италијанских антифа-
шиста и Историјског инсти-
тута, од 4. до 7. маја 2017.
године, делегација општине
Пљевља боравила је у
Торину и Астију. У делега-
цији је била и професорица
историје Љиљана Бајчетић.
Домаћини су били Ерик
Гобети, историчар и Весна
Шћепановић, новинарка из
Подгорице која већ дуго
живи и ради у Торину. 

Програм посјете Торину
био је веома садржајан и
обухватао је посјету Исто-
ријском институту који се
бави проучавањем Другог
свјетског рата, Египатском
музеју и дворцу у коме су
живјели италијански краљ
Виторио Емануеле и краљи-
ца Јелена Савојска.

Делегација је посјетила и

град Асти познат као дио
регије из које је дошао најве-
ћи број припадника јединице
„Гарибалди“. У знак сјећања
на њихову антифашистичку
борбу, одржана је свечана
сједница на којој су се при-
сутним обратили  и чланови
пљеваљске делегације.

Професорица Бајчетић је
говорила о култури сјећања
и њеној имплементацији у
црногорском образовном
систему. Имала је прилику
да презентује историјат и
рад наше Гимназије. При-
сутни су веома искрено и
срдачно изразили поштова-
ње према тако дугој тради-
цији једне школе на балкан-
ском простору. Њихова
заинтересованост за све
аспекте гимназијског образ-
овања превазишла је уоби-
чајена очекивања.

Чланови делегације  по -
сје тили су музеј посвећен
Гарибалдинцима гдје их је у

званичној посјети угостио
градоначелник Астија, Фаб-
рицио Брињоло. У непосред-
ном и срдачном разговору,
он је показао велико пошто-
вање према антифашистич-
кој историји Црне Горе и
Пљеваља. У импресивном
простору, међу бројним екс-

понатима из Другог свјетског
рата, посебну пажњу изаз-
вао је ћилим сапљеваљског
подручја. О посјети су из вје -
стили и италијански медији. 

Гарибалдинци су и овог
септембра, већ трећу годину
заредом, посјетили нашу
школу. Примили су их дирек-
тор Драган Зуковић и про-
фесорица Љиљана Бајче-
тић. У дужем и веома
 пријатном разговору, раз-
мијењена су искуства о
животу и раду наше школе
и гимназија у Италији. Гости
су упутили  прегршт компли-
мената на рачун изгледа
школе, опште атмосфере и

гостопримства. Присуство-
вали су и једном часу исто-
рије  и направили заједничку
фотографију. Изражена је и
занимљива идеја о могућ-
ности успостављања бли-
жих и јачих облика сарадње.
Импресионирани тради-
цијом и успјесима пљеваљ-

ске гимназије, записали
су:

Најважнија ствар за
нас је срушити границе,
побиједити предрасуде,
ширити сазнања, научи-
ти комуницирати, чак и
не знајући језик. Комуни-
цирати срцем.

Никад нисам сумњао у
Црногорце. Имају пре-
лијепу земљу, поносан и
племенит народ.

Било је истинско задо-
вољство посјетити
вашу школу. Као неко ко
и сам ради у образовању,
задивљен сам посвеће-

ношћу ваших професора и
директора. Само напри -
јед…

Захваљујем вам на сваке
хвале вриједној гостољу-
бивости. Од вас има много
да се научи. 

Ови и слични  контакти,
примјер су широких могућ-
ности које пружа наша Гим-
назија за развој будућих пер-
спектива у различитим
областима. 

Мр Љиљана Бајчетић,
професорица историје

Превела са италијанског,
Адела Дркић, професо-

рица француског језика и
књижевности

Делегација Гарибалдинаца у Пљевљима

ПРОШЛОСТ КОЈА СПАЈА
Гарибалдинци су и овог септембра, већ трећу годину заредом, посјетили  нашу школу

Гости из Италије на часу историје

РЕЗУЛТАТИ СА
ДРЖАВНИХ ТАКМИЧЕЊА
И ОЛИМПИЈАДЕ ЗНАЊА

Подијелите то
што хоћете само
са онима који то
заслужују - ре -
као  је Ра ден ко
Лацмановић ,
члан Савјета
Агенције за заш-
титу личних
подата ка и сло-
бодан приступ
ин формацијама

Нашу школу
4. 10. 2017. године посјетили
су чланови Савјета Агенције
за зашти ту личних података
и слободан приступ ин фор -
мацијама, Раденко Лацма-
новић и Сабахудин Делић. 

Одржано је предавање
на тему „Заштита личних
података на друштвеним
мрежама“. У свечаној сали
Гимназије са ученицима су
разговарали о приватности
и њиховом виђењу овог
питања. Често из незнања,
непажње или неодговор-
ности према себи млади
људи остављају на глобал-
ним мрежама више него
што треба података о себи
и излажу се бројним ризи-
цима. Данас на дру -
штвеним мрежама углав-
ном непрекидно примате
информације, коментари-
шете догађаје, шаљете
личне податке и фотогра-
фије а да нисте ни свјесни
колико вас вреба опаснос-
ти. Највећи ризик за при-
ватност података долази од
самих корисника.

Главне поставке којима
треба посветити пажњу су
ко све може гледати ваш
профил, ваше фотографије
и статусе, које све аплика-
ције и сајтови имају приступ
вашим личним подацима,
које све податке ваши
пријатељи могу дијелити са
својим познаницима.

Оно што Вам ја препору-
чујем јесте да на друштве-
ним мрежама за при јатеље
не прихватате љу де које не
познајете. Знам да је данас,
што би рекли in, имати што
више пријатеља, бити поз-
нат. Међутим ја мислим да
то више штети него корис-
ти. Моја је препорука да
оно што објављујете буде
доступно искључиво ва -
шим, а не и њиховим прија -
те љима па пријатељима
њихових пријатеља, и тако
у недоглед. Подијелите то
што хоћете само са онима
који то заслужују - рекао  је
Лацмановић. 

Љиљана Раневски,
професорица

ЗАШТИТА ЛИЧНИХ
ПОДАТАКА НА
ДРУШТВЕНИМ

МРЕЖАМА

Већ пет година уназад ученици наше
школе имају прилику да покажу своје вјеш-
тине говорништва кроз такмичење које је
ове године одржано у периоду од 30.
новембра до 14. децембра.

У првом кругу такмичења формирано
је 6 група од 3 ученика који су дебатовали
на три теме у трајању од пет минута.
Најбољи из сваке групе бесједили су у
полуфиналу, такође на 3 теме. Прва полу-
финалну групу чинили су матуранти -
Мина Вемић, Милић Дујовић и Азра Суру-
лиз демонстрирали су
своје реторичке вјеш-
тине. Побиједила је
Азра Сурулиз. Слобо-
дан Марковић, ученик
другог разреда, Мили-
ца Кнежевић, ученица
првог разреда и Алма
Шуловић, ученица
трећег разреда, сачи-
њавали су другу
полуфина лну групу, а
пролаз у финале из -
борила је Алма Шуло-
вић.

Финалисткињама се
као трећи такмичар
придружио Милић Ду -
јовић. У финалу, одр-
жаном у свечаној сали
школе, пред великим
бројем ученика и про-

фесора, жири у саставу др Радисав Џуве-
ровић, професорице Љиљана Бајчетић
и Адела Дркић оцјењивао је говоре на
теме: „Друштвене (хуманистичке) науке
у односу на природно- математичке (тех-
ничке) науке“, „Конзумеризам - тренд или
потреба“. Један тема је била слободна.
Одлуком жирија, побједница такмичења
била је Азра Сурулиз  док су Алма Шуло-
вић и Милић Дујовић подијелили друго
мјесто.

Алма Шуловић, IV3

Вјештине говорништва кроз такмичење

ТАКМИЧЕЊЕ У
ГОВОРНИШТВУ

Демостен, највећи говорник античке Грчке
и истакнути атински државник
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Семинар је акредитован
од стране Завода за школ-
ство и организован под пок-
ровитељством Министар-
ства просвјете Црне Горе,
Француског културног инсти-
тута у Подгорици, Амбасаде
Републике Француске, а у
организацији Асоцијације
професора француског јези-
ка Црне Горе – APFM. Пред-
авачи на семинару су били
професори/це са студијског
програма за француски језик
и књижевност – Филолошки
факултет, Никшић – Универ-
зитет Црне Горе, француски
лектор Anthony Gaudillère,
затим Olivier Masse (Фран-
цуска) и Анастазија Доше-
новић (Србија), представни-
ца издавачке куће CLE

International чије методе
користимо у настави, Annick
Hettereр. Теме овогодишњег
семинара су биле: Наста-
ва/учење француског језика
базирано на исходима
учења и Акциони приступ у
настави.

Важно је напоменути да
је семинар посјетила и са
професорима разговарала
надзорница за француски
језик при Министарству про-
свјете, гђа Ана Станишље-
вић, а за учеснике је био
организован и свечани ручак
са Њеном екселенцијом,
амбасадорком Републике
Француске у Црној Гори,
гђом Christine Toudic.

Адела Дркић и Ивана
Клачар, професорице

Поводом обиљежавања
115 година рада, 18. новем-
бра 2016. године у холу Гим-
назије организована је за ним -
љи ва  изложба посвећена
Танасију Пејатовићу, њеном
првом  директору. Из ло -
жба је настала као ре -
зултат сарадње одго-
ворних поједи наца из
Завичајног музеја и Љи -
љане Бајчетић, профе-
сорице историје. Реали-
зација је по вје рена
стручном тиму му зеја на
челу са директором, др
Бранком Бановићем. 

Поставка је обухва-
тала заоставштину
Танасија Пе ја товића
која се налази у музеју.
Један  дио односио се
на рукописе из његовог
обимног научног, про-
свјетног и културног
дјеловања. Са дипло-
мом историјско – географс-
ког одсјека Велике школе у
Београду, Танасије Пејато-
вић је прву службу добио у
Скопљу. Са тог мјеста
дошао је у Пљевља и пос-
тао 1901. године директор
Гимназије. Наставио је да
се бави научно – истражи-
вачким радом као један од
најбољих сарадника Јована
Цвијића. Његово најзна-
чајније дјело је антропогео-
графска студија „Средње
Полимље и Потарје’’. У
даљем научном напредова-
њу зауставила га је прерана

смрт, 23. априла 1903. годи-
не, у двадесет осмој години
живота. 

У другом дијелу изложбе,
представљен је широј јав-
ности  мање познат таленат

Танасија Пејатовића - сли-
карство.  Посјетиоци су
могли видјети његове радо-
ве у различитим техникама,
разноврсне тематике. Цртао
је и сликао портрете члано-
ва своје породице, сцене
свакодневног живота  из
прошлости и савремености.
Први пут, посјетиоци су
могли видјети и неке личне
предмете  који су припадали
породици Пејатовић: фрули-
цу, гусле, Танасијев фото –
апарат, штафелај, атлас,
школска свједочанства.
Изложена су и дјела његовог

млађег брата Риста, првог
академског вајара са тери-
торије данашње Црне Горе,
који је диплому стекао на
чувеној прашкој Академији
ликовних умјетности. Ристо

је умро, такође у двадесет
осмој години, 1905. године. 

Изложба је организована
професионално и превазиш-
ла је почетна очекивања.
Трајала је десет дана, а
посјетили су је ученици из
градских и сеоских школа,
бројни грађани. Кроз постав-
ку су их водили кустоси
музеја, Ана Аранитовић и
Дијана Дробњак. По њихо-
вим ријечима, ученици и гра-
ђани показали су велико
интересовање за живот и
рад браће Пејатовић. Запа-
зили су и подршку оваквој

изложбеној пракси  која је
на трагу модерне концепције
„живог’’ музеја. Оригинал-
ност простора дала је нову
димензију изложеним пред-
метима. Они су извучени из
једног и постављени у други
контекст који је обогатио
искуство  доживљеног, по -
имање виђеног. С друге
стране, сам простор спон-
тано је преображен у слику.
На овај начин остварен је
још један заједнички циљ,
осим образовног. Успостав-
љене везе публике са
експонати ма доприносе
формирању естетског кри-
теријума, али одређују и
наше понашање и мишље-
ње.

Министарство културе,
Кроз пројекат Музеја, под-
ржало је изложбу докумен-
товану одговарајућим ката-
логом.

Изложба представља до -
бар примјер сарадње школе
и културних институција,
односно локалне заједнице.
Треба истаћи њен подсти-
цајни и иновативни ка  ра -
ктер, чињеницу да пружа
нове углове гледања и на
музеј и на школе. Овим дога-
ђајем Гимназија је потврди-
ла своју улогу и значај у очу-
вању и афирмацији
ку л  турно-историјске про-
шлости Пљеваља, а и ширег
простора.

Мр Љиљана Бајчетић,
професорица

Изложба превазишла почетна очекивања

МУЗЕЈ У ШКОЛИ
Овим догађајем Гимназија је потврдила своју улогу и значај у очувању и афирмацији културно-
историјске прошлости Пљеваља, а и ширег простора

Изложба у холу Гимназије посвећена Танасију Пејатовићу

Под покровитељством
Министарства просвјете

РЕДОВНИ  ГОДИШЊИ
СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
Редовни годишњи семинар за професоре француског језика
одржан је ове године у Рафаиловићима, у трајању од 5.
10. до 8. 10. 2017. године. На семинару су партиципирале
професорице Адела Дркић и Ивана Клачар

У Гимназији у Пљевљима,
у првој деценији њеног рада,
питање наставног кадра
било је један од  главних
проблема  који је
кочио  извођење нас-
таве у овој школи.
Ме ђутим, с обзиром
на чињеницу да су
за ову средину биле
изражене  аспира-
ције Србије и Црне
Горе, обједржаве
имале су значајну
улогу у обез бјеђењу
потребног кадра. У
једном списку  нас-
тавног осо бља  из
1907. го дине,  прије
110. година, види се
да је нај ма ње нас-
тавног осо бља било
из Пљеваља. На том
списку као наставни-
ци Гимназије и Дје -
војачке школе у
Пљевљима помињу
се: Петар Косовић из
Никшића, Ђорђе Пе -
ја новић из Мостара, Лазар
Јанкуловић из Тетова, Васи-
лије Марковић из Пријепо-
ља, Никола Минић из При -
је поља, Милан Атанацковић
из Бијељине, Филип Пано-
вић из Пећи, Милица Косо-
вић из Шапца, Василија
Ђорђевић из Куманова и

Кристина Јовановић из Беог-
рада.

У наставничком колективу
из Пљеваља били су: Симо

Шиљак, Гавро Пејатовић,
Сејфо Шеховић. У списку су
наведени  подаци о мјесту
рођења, које су школе
завршили, колико  година
имају службе и гдје су ради-
ли  прије ступања на службу
у Пљевљима. Према том
списку, Петар Косовић, про-

фесор и директор Гимна-
зије, студије је окончао на
Великој школи у Београду,
Ђорђе Пејановић, диплому

је стекао на Универ-
зитету у Загребу, Ла -
зар Јанкуловић, Ва -
силије Марковић,
Никола Минић и Ва -
силија Ђорђевић
дипломе су стекли,
та ко ђе, на Великој
школи у Београду.
Симо Ши љак  за вр -
шио је Бо гос ловију у
Призрену, Гавро Пе -
ја  товић за вр шио је
Трг о вачку академију
у Београду а Сејфо
Шеховић, завршио је
Руждију у Пљевљи-
ма. Милан Атанацко-
вић, наставник црта-
ња, завршио је
сли кар ску академију
у Бечу, а Филип
Пановић, (наставник
музике)  стекао је
музичко образовање

у Музичкој школи у Београ-
ду. Милица Косовић, настав-
ница Дјевојачке школе,
завршила је Вишу женску
школу Београду, а Кристина
Јовановић стекла је дипло-
му Раденичке школе у Вишој
женској школи у Београду.

Милорад Јокнић

Из школског архива

НАСТАВНИЧКО ОСОБЉЕ НИЖЕ
ГИМНАЗИЈЕ И ДЈЕВОЈАЧКЕ ШКОЛЕ

У ПЉЕВЉИМА 1907. ГОДИНЕ Пројекат „Подстицање де -
мократске културе у школа-
ма“ организују Европска унија
и Савјет Европе у сарадњи
са Министарством просвјете
и Заводом за школство Црне
Горе кроз заједнички про-
грамски оквир под називом
„Horizontal Facility за Западни
Балкан и Турску“. Наша шко -
ла у овом пројекту учествује
као пункт, тј. ментор- школа
која ће, уз подршку експерата
Савјета Европе, пружати
обуку и размјењивати знања
и искуства са пилот школама
своје групе. Пилот школе са
којима ћемо сарађивати су:
Гимназија „Милоје Добраши-
новић" - Бијело Поље, Гим-
назија „30. септембар" -
Рожаје, Гимназија „Панто
Малишић" - Беране, СМШ
„17. септембар“ - Жабљак и
ОШ „Радомир Митровић“ -
Беране. Чланови тима из
наше школе задужени за реа-
лизацију пројекта су: Драган
Зуковић, директор, Милојка
Црногорац-Ненадић, педагог,
Сања Голубовић, професо-
рица енглеског језика, Васи-
лија Табаш, представник уче-
ника, Сања Ђондовић,
пре дставник локалне зајед-
нице и Зорица Чоловић и
Фадил Табаковић, представ-
ници родитеља.

Активности на реализацији
пројекта отпочеле су 6. октоб-
ра ове године састанком у
Колашину коме су, поред ти -
ма из наше школе, присуст-

вовали тимови из пилот
школа и представници Са вје -
та Европе. На састанку је пре -
д стављен пројекат и догово-
рени су и први кораци у
његовој реализацији - раз-
вијање демократских компет-
енција кроз обиљежавање 11.
октобра - Дана инклузије у
Црној Гори. Дан инклузије
обиљежен је радио емисијом
у којој је кратко представљен
пројекат и једна од компетен-
ција којом планирамо да се
бавимо - јачање грађанског
духа у школи и у цијелој лока-
лној заједници. У циљу раз-
воја те компетенције и јачања
активизма код младих плани-
рамо да организујемо дан без
аутомобила у нашем граду.

Обука за ментор - школе

на тему Инклузија кроз развој
демократских компетенција
одржана је 9. и 10. октобра
2017. у Подгорици. Кроз раз-
новрсне активности ближе су
појашњене саме компетен-
ције за демократску културу,
представљени су начини и
методе њиховог развијања у
формалном систему образ-
овања, а чланови тимова су
упознати и са методама
објективног сагледавања пос-
тојећег стања (метапланска
анализа и SWOT анализа).
Кроз тимски рад одређене су
и активности које ће пред-
стављати основу Акционог
плана за подстицање демок-
ратске културе у школи. 

Сања Голубовић,
професорица

Акциони план

ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ
КУЛТУРЕ У ШКОЛАМА

ШКОЛСКО РЕЦИТАТОРСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Школско такмичење рецитатора одржано је 25. маја 2017.
год. са почетком у 13 часова. У финалном дијелу такмичења
учествовала су четири ученика: Карим Делић, ученик првог
разреда, говорио стихове Пабла Неруде Ноћас бих могао
написати стихове; Теодора Милинковић, ученица трећег
разреда, говорила стихове Недељка Попадића Неки те не
воле људи, Лидија Јошовић, ученица трећег разреда, гово-
рила стихове Милана Ракића Јасика, и Бојана Лакетић, уче-
ница трећег разреда, говорила Tужбалицу Сестре Батрићеве,
Петар II Петровић Његош.

Жири су чиниле професорице: Наташа Цмиљанић, Јелена
Вуковић, Бојана Грујић, Нада Рондовић и Јелена Бајић.

Једногласном одлуком жирија побједницом је проглашена
Лидија Јошовић. Њен ментор је била професорица Невенка
Јеловац. Лидија Јошовић је учествовала на Државном так-
мичењу рецитатора у Беранама 7. јуна 2017. год.

Карим Делић, II3
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Октобар је мјесец који се
обиљежава као мјесец
књиге. Према дефиницији
UNESCO - а, књига је уко-
ричена, штампана и омеђе-
на публикација од најмање
49 страница.

У данашњем времену
када се живи брзо, када је
човјек окружен најсавреме-
нијим технологијама, тешко
да се може издвојити ври -
јеме за читање књи га.Свима
је лакше узети мобилни
телефон и проводити сате
на друштвеним мрежама.
Али узети књигу у руке,
осјетити њен мирис је сас-
вим посебно искуство.

Овог пута бих се осврнула
на школску библиотеку, тј.
информационо жариште
сваке школе. Срећем се сва-
кодневно са корисницима
библиотеке. Једни читају са
заносом, други зато што
желе да имају бољу оцјену...

Посматрам те младе
људе на прагу живота и
питам се колико ће им ова
искуства помоћи да и у
будућности воле да читају

и колико ће читати кад их
животне обавезе узму под
своје. Да ли они знају за пос-
ловицу „Бојим се човјека
који је прочитао само једну
књигу“ (Timeo hominem unius
libri - Тома Аквински).

А како читају млади људи?
Посматрам њихове очи како
прелијећу преко ријечи као
да једва чекају да заврше и
да преврну посљедњу стра-
ну. А гдје је ту оловка, гдје је
записивање, гдје је читање
с оловком у руци. Да ли им
је неко рекао за искуства
латинских и других мудраца:
„Ко записује чита двапут“,
„Само оно што је записано
је и прочитано“, „Ријечи лете,
записано остаје“, „Читање
без записивања је гледање
на једно око“.

То су била искуства оних
који нијесу имали телефоне,
таблете, ајфоне и андроиде...

Размислимо: коме је било
љепше и да ли смо ми муд-
рији од њих. Просудимо
поштено. 

Љуба Чепић,
библиотекарка

Ако у Црној Гори, па и у
ша ли, кажете да смо мала
земља, наићи ћете на оз би -
љна негодовања и сумњи-
чавост у погледу вашег
познава ња црногорске сло -
бо дарске историје. И заиста,
не можемо рећи да би то
било незаслужено. Не може
се земља Тринаестојулског
устанка, првог организова-
ног антифашистичког устан-
ка у поробљеној Европи
називати ма лом. Не може
се зе мља Ок тоиха, Светог
краља Владимира, Његоша,
Марка Миљанова, Мојковач-
ке би тке, Јелене Савојске,
Љуба Чупића, Милована
Ђиласа, Ћамила Сијарића,
линеарно омеђавати без
сагледавања свих социо-
лошких парадигми које нас
чине неоспорно посебним
на овом турбулентном пар-
чету Европе. Уосталом,
поред свих ових историјских
величина и славних датума
не смијемо заобићи Богоми-

ра Аћимовића Далму, Мила-
дина Шобића, Вељка
Булајића, Марину Абрамо-
вић, Богдана Тањевића,
Дејана Савићевића... И мо -
же мо набрајати у недоглед.
Напосљетку, шта Црну Гору
чини великом, шта ју је учи-

нило тако историјски реле-
вантном и поред неумољи-
вих бројки које свједоче о
глобалној безначајности
обима наше територије или
величине популације која
овдје обитава? Одговор је –
образовање.

Какво образовање треба
Црној Гори да би сачувала
своју економску самоодржи-
вост али и континуитет кул-
туролошког суверенитета у
времену финалног заокру-
живања сурове глобализа-
ције? Боље речено, да ли је
опште образовање скрајнуто
а учење историјских датума,
главних градова, неправил-
них глагола постало беско-
рисно? Може ли се знање
стечено у гимназијама опш-
тег смјера од Пљеваља до
Бара уновчити? Ово су пита-
ња која море сваког роди-
теља и сваког „деветака“ у
мају, онда када треба одлу-
чити којим смјером настави-
ти школовање. Питања су

сасвим легитимна, одговори
се можда и сами намећу, и,
нажалост, нису нимало обе-
ћавајући. Питам, не као про-
фесорица, већ као грађанка
ове земље, чему ми то као
друштво тежимо ако нашој
младости не допустимо да

развије и уобличи све своје
интелектулне потенцијале?
Као професорици част ми је
и задовољство да из године
у годину предајем бриљан-
тним младим умовима који
су најважније богатство било
које земље, па и Црне Горе.
Не може ни хиљаде кило-
метара најбоље и најразуђе-
није морске обале са свим
туристичким приходима, ни
стотине најлуксузнијих хоте-
ла и укотвљених богаташких
јахти донијети дугорочну
корист Црној Гори у оноликој
мјери колико то може њего-
вање, чување и развијање
људских ресурса и интелек-
туалних капацитета. Ако
дозволимо кроз образовни
систем да ти ресурси про-
падну, да се расточе притис-
нути законима тржишта,
губимо битку са историјом,
постајемо уистину безна-
чајни, статистичка грешка,
нека нова Дјевичанска остр-
ва у срцу Европе. Који  ћемо

систем вриједности као
друштво баштинити ако зга-
зимо чизмом глобализације
сваку конструктивну критику
зачету у младим умовима
којима знање не треба да
буде само средство за бољи
живот, добру плату или
моћан аутомобил, већ и циљ
сам по себи, циљ који пружа
духовну корист, који форми-
ра самосвјесне појединце,
захвалне саговорнике на
сваку тему, продуховљене
грађане...

Европа којој тежимо црпи
своју тзв. меку моћ управо
из општег образовања које
је изњедрило и италијанску
ренесансу, и француски се -
куларизам, и ен глеску де -
мократију, и ру ски антифа-
шизам, и ње ма чку ра дну
ети ку... Оп ште об  ра  зовање
је зацијело фун дамент еко-
номског, научног и друштве-
ног прогреса, људских, гра-
ђанских, ма њин ских, же н  ских
и радничких права, права
дјетета, свеопште просвјеће-
ности. То би требало знати
када се залетимо да уствр-
димо да нам у животу нису
потребни ни синус ни коси-
нус, ни граматика ни фило-
зофија!

Стога, не смијемо себи
дозволити да будемо друшт-
во искључиво базирано на
услужне дјелатности. Да се
разумијемо, сваки посао је
подједнако частан и подјед-
нако важан за друштво, сви
смо ми точкићи у друштве-
ном механизму, и ако и један
точкић стане, стаје цијели
механизам, али неком но -
вом Марку Миљанову или
Вељку Булајићу није мјесто
на крузерима. Свако нека
бира како жели.

Адела Дркић,
професорица 

Лични став аутора

ОСВРТ НА РЕДЕФИНИСАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ
Опште образовање је фундамент економског и друштвеног прогреса

Тмуран јесењи дан доноси сивило и само
ме још више подстиче на размишљање.
Уморна сам. Не питајте зашто, не питајте
од чега. Прецизан одговор немам, а ако
кажем од свега, то вама ништа неће зна-
чити. 

Уморна сам од људи, од свађа, препрека
и падова. Уморна од лажних пријатеља, од
предрасуда и лажног расуђивања. Уморна
сам зато што имам осјећај да ме нико не
схвата, а искрено, у овој буци и галами која
се свакодневно ствара, немам жељу ни да
повисим тон. 

Ја знам да моја тишина некад много више
постиже него нечија бука. Али, исто тако,
доста је било тишине. Толико тога имам да
кажем, а опет ћутим, а можда, можда би
мој глас све промијенио, па чак можда и
један мој шапат. Гледам људе пуне песи-
мизма, без воље и труда, људе који не гле-
дају у будућност, већ живе у садашњости
или пак прошлости. И питам се, докад тако? 

Питала сам се, а сада ја говорим и паж-
љиво ме слушајте.

Зар да цијели живот ћутимо и том ћутњом
гушимо нас и наше снове, жеље. Зар да

допустимо да други живе наш сан, само
зато што тишина испуњава нашу свакод-
невицу. Тишина се осјећа, а у души венемо.
Хајде да вичемо, да ломимо и кидамо. Да
освајамо и задржавамо, да се боримо!

Устанимо, прекинимо тишину заједно. Јер
заједно можемо боље и успјешније. Докад
мислимо гурати прашину под тепих, толе-
рисати и правити се да је све у реду, а
заправо ништа није? Докад ћемо наше неиз-
речене ријечи посматрати као воду у пус-
тињи, значајну али недовољну? Докад ћемо
имати потребу да говоримо, а да ништа не
предузмемо? И да ли се икад запитате да
ће можда једног дана бити касно. Тог једног
дана нас можда нико неће слушати, наше
ријечи ће постати безначајне, однешене
вјетром баш као маслачак у љето.

Зато, прекинимо ову тишину најљепшим
нотама нашег живота и почнимо да свирамо
најљепшу пјесму, пјесму успјеха и наде,
пјесму будућности. Нека ноте буду гласне,
јаке и одважне, нека се чује, нека се зна.
Стварајмо приче, мијењајмо друге и себе,
и вјерујте ми,осјетићете, бићемо срећни.

Теодора Милинковић, IV3

Колико ће ова искуства помоћи у будућности?

РЕЦИ МИ ШТА ЧИТАШ
И ЈА ЋУ ТИ РЕЋИ КО СИ 

Мартин Хајдегер

Сваки човјек се рађа као празна књига.
Њене корице су негдје скициране и при-
влаче нас (или одбијају) изгледом на који
углавном не можемо утицати. Међутим,
не можемо рећи да некога познајемо, или
покушати да му судимо, ако нам он не
допусти да прошетамо страницама њего-
вог живота.

Те странице годинама
испуњавају родитељи и
околина својим увјере-
њима, животним наче-
лима, али понекад су то
и предрасуде, мрачна
размишљања и песими-
зам. Дијете кроз саз-
ријевање, у тешким тре-
нуцима живота који
умије бити суров, утјеху
може наћи међу кори-
цама књиге. Мудрост
која се стиче читањем
књига је попут јаког вјет-
ра. Он одагна сву тугу у
људима, а мјесто пре-
пушта свјетлости. Да би
упознао свијет са свим
чарима које он носи,
човјек прво мора упоз-
нати себе, полазећи
изнутра, поистовјећујући
се са јунаком омиљене књиге и налазећи
рјешења својих проблема у искуствима
својих хероја.

Учени људи су богати. Био просјак или
живио са свим раскошима које му се нуде,
образован човјек се истиче у маси оних
који су заслијепљени туђим успјесима,
док их кроз живот воде најгласнији, а не
најпаметнији. Али, негдје дубоко у свакоме
од нас крије се дијете гладно знања које
ће срушити зидове предрасуда. Године
су само понекад показатељ мудрости.
Доситејев духовни отац Теодор Милути-
новић није био учен, али га је живот под-
учио, а Бог му подарио разум који га је
водио далеко испред свог времена. Доси-
теј, одлучан да мијења свијет, храбро

одлази из своје колијевке, гладан знања.
Међутим, мудар човјек никада није себи-
чан, па се тако и Доситеј враћа народу.
Он своје мисли дијели, уносећи искре које
распаљују жељу за новим знањима. 

Некада и несвјесно, ми постајемо робови
туђих амбиција и увјерења. Религија – као

оправдање за све
необјашњиво и запа-
њујуће, лични је избор
сваког од нас. Мислим
да је религија ослонац
коме се окрећемо у тре-
нуцима највеће патње
и осјећаја безизлазнос-
ти, али она не смије
бити примарни и једини
предмет интересовања
сваког од нас, који би
нас одвојио од живота,
науке и духовног раз-
воја. Религију не
смијемо користити као
оправдање за нечију
скривену љеност, неза-
интересованост или
похлепу. Неплодне
догме руше и Доситеј и
игуман Теодор Милути-
новић жељом да све
цркве и манастире пре-

творе у школе. Те мисли у мени су покре-
нуле велику расправу шта је вредније, и
једини закључак био је да туђа начела не
морају нужно одговарати нашим. Сви имају
право на своје мишљење, а они најмудрији
своје ставове поткрепљују знањем стече-
ним годинама.

Сваки човјек је пупољак: допусти ли
свјетлости из корица књига да га обасја,
развиће се у најљепши цвијет у башти.
Књиге своје руке пружају свима, а само
најхрабрији и најсвјеснији њихове вријед-
ности, одважно се препуштају да их оне
воде кроз живот, бранећи их од сваког зла
у људима и мрака који носе несигурност
и пороци.

Невена Јововић, II4

Књиге своје руке пружају свима

KЊИГЕ РАЗГОНЕ МРАК СУЈЕВЕРЈА
И ДОНОСЕ СВЕТЛОСТ ЗНАЊА

Доситеј Обрадовић

Устанимо, прекинимо тишину заједно

ИМАМ ПОТРЕБУ ДА
КАЖЕМ, А ЋУТИМ

Доситеј Обрадовић
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На почетку разговора, размиш-
љања или питања, неопходно је
да се основни проблем интересо-
вања претходно ближе одреди, а,
ако је могуће, и дефинише. У овом
случају, а како у наслову стоји,
ријеч је о философији и то оној у
духу западне традиције и њеног
духовног садржаја. Има филосо-
фија и заједнички оквир ма гдје се
она његовала. Наш задатак је да
назначимо њен смисао и потребу
онако како су, западном свијету,
презентовали антички грчки муд-
раци философи,  покушавајући да
дају објашњења о свијету у коме
живе.

Слично дјетету, прва интересо-
вања била су усмјерена на непос-
редно, чулно опажање тј. свијет
који човјека окружује. Када се пос-
тигне одговарајући увид у своје
окружење, философи би настојали
да прошире знања према све уда-
љенијим свјетовима. Очигледно
да се мислећи човјек креће у прав-
цу трагања за узроцима, разлози-
ма и смислу у свему. То је, дакле,
и практична потреба, али само
донекле. Ово више знање које
улази у домен философског, про-
истиче, како је Аристотел говорио,
из знатижеље и чуђења или зачу-
ђености пред непознатим или, по
Платону, из ероса, у овом случају,

философске чежње за знањем.
Ради се о исконској потреби коју
је Аристотел апострофирао у првој
реченици своје Метафизике, да
сви људи, по природи, теже знању.
Како то знамо? Не, научном пре-
цизном аргументацијом, него
доживљеном радошћу постигну-
том сазнањем тј. откривањем
смисла предмета нашег интере-
совања. На овај на чин добијамо
потврду  су бје ктивности без спољ-
них, очигледних објашњења, на -
рочито оних функционално-прак-
тичног карактера.

У колективно генијалној зајед-
ници античких Грка владало је
мишљење да је философија
знање ради знања, да су сва оста-
ла, функционалнија  и практично
потребнија, али, ниједно, није
боље од философије. Она је најве-
ћи домет умности, највећи напор
свијести. Философско знање је
аристократија знања. У чему је
сада предност философије, и шта
је чини тако посебном и узвише-
ном, а философе смјешта  одмах
до богова са више знања и муд-
рости од обичних смртника? За
разлику од практичног и сегмен-
тарног знања и сазнања, филосо-
фија је знање о општем, о цјелини,
и о свијету као цјелини, и никад
се не задовољава постигнутим

знањем, него све доводи у питање
и сумњу, па и саму себе. Она је
само привидно пасивна и наопако
схваћена као непотребна, па се из
неразумијевања њене суштине,
људске бесмислице, означава
се као „филозофирање“.
Задатак философије и
философа, и оних који
нису упућени у академ-
ску философију, је, како
је тврдио Хераклит, да
ослушкују природу тј. да
познају њене ћуди, њен
поредак и законитости
како би се син-
хронизовали са
већ постоје ћом
хармонијом. Није
му дро да се
човјек супро-
ставља и на сли -
јепо судара са
космичким по -
ретком. Из тога
је, логично за -
кључити, да су,
наука, па и друге
сфере љуског
духа, у обавези
да прате фило-
софију. У питању је њен авангар-
дни задатак да одређује генерални
смисао помоћу општег увида  у
природни поредак, те и у природу

самог човјека и људске заједнице.
Да кле, философи не мијењају
свијет, не стварају вјештачки свијет,
не стварају вјештачки поредак,
него посматрају рефлексно пос-

тојећи свијет, дајући смјер-
нице на функционални 

пре ображај тог сви -
јета. У почетку су
философи ус мје -
равали своју пажњу
на природу, да би кас-

није интересовање
усмјерили ка човјеку и

заједници, што нај бо -
ље говори о
тежини овог
другог пробле-
ма.

Ипак, фило-
софија је пов-
ремено запа-
дала у кризу,
нарочито у
тренуцима ли -
чних и колек-
тивних несло-
бода, када се
гушио плура-
лизам а наме-
тала је дно -

образност мишљења – тамо гдје
сви мисле исто, не мисле много.
Овдје ћемо поменути кризу фило-
софије након грађанских револу-
ција, посебно од средине XIX
вијека када је убрзан развитак
науке и технике снажно уна-
приједио материјални свијет а чији
се, опет, и практични и очигледни
резултати, обичном човјеку, наме-
ћу као врхунац напредног и поуз-
даног критеријума благостања.
Тако се новијој и савременој тех-
ницизираној свјести  философија
чини маргиналном, па, и непот-
ребном, сводећи је на неку врсту
сервиса, доминантном, научно-
техничком знању, те би требало
да открива језички смисао њихо-
вим судовима. Како онда мате-
ријално-техничка доминација може
бити хумана и у корист појединца
и заједнице, ако је остала без
умног кормилара, без путовође?
Јасно је свакој индивидуалној
свијести  која философски мисли,
да опште стање техницизиране
свијести доводи до раскола и
фрагментације друштва, прије
свега на материјалној, а затим,
класној, идеолошкој, културној,
вјерској, националној, моралној и
свакој другој основи, што опет
доводи до свеопштег нераз-
умијевања. Наравно, да је у једној
заједници све потребно, због  сло-
жености људске природе: треба
да се уложи труд у усмјеравању
ка најбитнијем кохезионом факто-
ру, а то је придавање знатно већег
значаја философији и философс-
ком промишљању, прије свега у
школама свих врста, јер постојећи
материјално-технички напредак,
губећи оријентацију, увлачи човјека
и његову заједницу у страх,
неизвјесност и безнађе, те се пита-
мо да ли се ми уопште развијамо
и напредујемо? Сјетимо се ратова,
а поготову револуција, које су „про-
гутале“ десетине милиона људских
живота, у име непромишљених и
често нереалних идеја. Какви
ужасни експерименти! Посљедице
су неизмјерне, имајући у виду,
осим мртвих, међусобне подјеле
и „загађење“ свијести, упаковане
у партикуларизам, блокирајући
здраво расуђивање. Заробљен у
материјалном свијету без духовне,

прије свега философске свијести,
која најбиље настоји да промишља
своје вријеме и истину у њему,
човјек не може да осјећа смисао
живота, срећу и радост. Једну од
доминантних вриједности, слобо-
ду, нови савремени човјек не пре-
познаје, јер оно што нисмо довели
до разумијевања, и не постоји,
мада философија узима у обзир
и оно што је, по редосљеду ствари
старије од рација, а односи се на
инстинкте, навике, вјеру, мистику,
интуицију.

Ако философију схватамо, што
прије, и озбиљно, имамо шансу да
постанемо личности, слободна,
самосвјесна бића, којима је јасно
да нужно живећи у заједници, без
ње, нисмо ништа. Упућеност у
философски начин промишљања,
чак и без познавања академске
философије, и великих мисли поз-
натих философа, философија нас
учи дијалогу, критичком промиш-
љању, компромису и толеранцији,
препознавању правих вриједности,
прије свега, етичких, естетских,
умјетничких, религијских... Мудра-
ци су говорили да је најтеже од
свега упознати самог себе, свој
микрокосмос. То омогућава по -
јединцу да буде оно што јесте, и
осјети своје мјесто у заједници.
Упознавање себе је трајни задатак
сваког од нас. Наравно, да је то
тежак и напоран рад. Кад би то
било лако, сви би били начитани,
културни, хумани и умни. Дакле,
прво упознавати себе и бавити се
собом. Сада  је сасвим разумљиво
што је Аристотел говорио да суфи-
лософи најсрећнији, и у обавези
да теже мјери, као средини између
крајности. То је уједно био, не само
етички, него и естетски идеал у
животној свакодневици. Како да и
ми, који нисмо философи, осигу-
рамо срећу, слободу, мир и слич-
но? То ћемо добити постизањем
хармоније душе с врлином. Јасно
је да је у питању наш активан
однос према себи, и тако ћемо
откривати и зближавати се са дру-
гим људима, колективом и универ-
зумом. Не заборавимо, да прво
морамо поћи од себе, и оног што
нас најнепосредније одређује:
мудри и намћорасти Хераклит је
говорио да је умним њудима читав
свијет завичај, да се неумни окрећу
сваки своме посебном. Зато је
умне људе називао ватреним, а
неумне воденим душама, и, неск-
ривено их презирао, Јасно је,
заједница је добра, и у њој срећни
људи, ако је на темељу добрих и
умних и преовладавајућих поједи-
наца, С тога смо у обавези да уна-
пређујемо себе на појединачном
плану и кроз институције школе.

Куда нас воде најављујући школ-
ски програми и какав профил мла-
дог човјека се жели постићи?
Сигурно је да просто гомилање
чињеница, без дубоке промишље-
не критичке свијести, смисла за
дијалог и препознавање правих
вриједности, неће повести у пра-
вом смјеру... један философ, давно
је рекао да „многе многозналице
немају памети“.

(Како функционише један мисао-
ни и интуитивни геније, препо-
ручујем да путем Интернета пос-
лушате екранизовани разговор
под називом „Тесла или прилаго-
ђавање анђела“, америчког нови-
нара Џона Смита са Николом Тес-
лом, објављен у часопису
„Бесмртност“ 1899.)

Смисао живота у материјалном свијету

ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО УЧИТИ ФИЛОСОФИЈУ?
Куда нас воде најављујући школски програми и какв профил младог човјека се жели постићи? Сигурно је да просто гомилање чињеница,
без дубоке промишљење критичке свијести, смисла за дијалог и препознавање правих вриједности, неће повести у правом смјеру...

Радош Зуковић, професор у пензији

Кроз вјекове, музика нам је
омо гућавала да допремо до
најдубљих и најскривенијих сло -
јева сопствене душе. Попут про-
зора, она нам отвара очи и откри-
ва необичне истине које би нам
иначе остале заувијек далеке и
недостижне.

Музика, заиста, јесте,
поред књижевности, нај -
моћнији вид умјетничког
израза човјека и једна од
ријетких људских твореви-
на које су одувијек служи-
ле добру и духовном
напретку. Музика, као чуд-
новата креација тајанстве-
ног дијела људског бића,
представља Божији дар –
искру свјетлости и наде у
овом окрутном свијету који
нас често растужује.

Осим саме музике, често
постајем одушевљена
умом њених стваралаца.
Тада, вођена својом при-
родном радозналошћу,
морам да се запитам:
Какав се то необични про-
цес у њима догађа? Шта
ли осјећају и проживљавају
стварајући нешто тако
величанствено и узвише-
но? На ово је тешко дати
увјерљив одговор. У
непроцјењивим тренуцима унут-
рашњег мира и склада, док слу-
шам Бетовена, Шуберта, Сметану
или Чајковског, успијевам да ухва-
тим трачак наде, надахнућа и
неописиве љепоте. На грациозним
крилима музике, путујем, разгле-
дам, увијек откривам и истражујем
нове, далеке, непрегледне свјето-
ве благости и маште. Такви
моменти су, једноставно, незабо-
равни.

Пјесници модерне су први
коначно доказали постојање
нераскидиве везе књижевности
и музике – то су само двије стра-
не исте слике, једна другу упот-
пуњују, чинећи савршену цјелину.
Пол Верлен је у својој визији

исконске лирике сматрао да
поезија без музике, као њеног
јединог истинског ослонца, и није
права поезија, већ чисто скрнав-
љење њене љепоте.

Мелодија је та која је оживљава
и обликује. Ово је и  разлог због
кога је пјеснички дар веома
риједак и необјашњиво моћан.

Ријечи и звукови имају једну
непојмљиву спону – ријечи су
извор мелодије, док без звука

глас, па ни ријечи, нису физички
могуће. Музика дарује поезији
милозвучност и открива њене
дубоке, можда не јако очигледне
и уочљиве поруке, али и опоме-
не. Ношена вихором звука,
поезија се пробија до нашег срца

и душе, освјетљавајући
их пламеном истине и
спознаје – тиме испуња-
ва и главни задатак и
сврху сваке умјетности –
уљепшавање живота
сваког људског бића и
пружање снаге да ист-
рајемо и пребродимо
тугу, никад се не пре -
дајући пред изазовима.

Неисцрпна је заос-
тавштина славних дана
поезије модерне – њен
глас још увијек је моћан,
реалистичан и болно
истинит. Она је била и
изненађујуће плодан
извор инспирације мно-
гих познатих (францус-
ких) композитора – Клод
Дебиси је  богатство еле-
гантних звукова и симбо-
ла Верленове „Мјесечи-
не“, успио да маестрално
преточи у језик музике,
чинећи је славном и при-
знатом, што и заслужује.

Музика је утемељена у наше
поријекло и културу. Она је нед-
восмислено једна од фундамен-
талних људских потреба – без
ње, човјеков живот би засигурно
био неподношљиво празан и
досадан. Развој музике је и наш
развој, важан аспект напретка
наше цивилизације.

За мене, ОНА је највеће дос-
тигнуће људског ума и духа!

Александра Зуковић, III1

Фундаментална људска потреба

МУЗИКЕ ПРИЈЕ СВЕГА
Без музике човјеков живот би засигурно био неподношљиво празан и досадан

Аристотел, старогрчки
филозоф и бесједник,

Платонов ученик и једна од
најутицајнијих личности у
историји европске мисли
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Албер Ками, француски писац
и филозоф, један је од најзна-
чајнијих свјетских књижевника и
представника филозофског правца
егзистенцијализма. У роману Стра-
нац Ками отвара важно филозофс-
ко питање: како да живимо ако
знамо да живот нема дубљи сми-
сао, ако се наше постојање не зас-
нива на нечему вјечном. Смисао
људског постојања постало је
питање свих питања којим су се
бавили  књижевници. Узнемире-
ност унутрашњег умјетниковог
бића због страха од неизбјежног,
од ограничености људског живота,
била је главни подстрек за књи-
жевно стварање. У чувеном сумер-
ско-вавилонском Епу о Гилгамешу
главни јунак каже: „Уплашио сам
се смрти и зато јурим преко степе.''
Иво Андрић у Причи и причању
пореди писца са дјететом које
пјева у мраку да би одагнало
страх. Из тог песимистичног
доживљаја живота никла су гран-
диозна дјела о човјеку и његовом
положају у свијету. Важност овог
питања у Камијевом роману, сам
писац истиче у филозофском огле-
ду „Мит о Сизифу“: „Доиста, пос-
тоји само један филозофски про-
блем: има ли или нема смисла
живјети? Остало: има ли свијет
три димензије, има ли дух девет
или дванаест категорија, долази
потом. То су играрије...“

Филозофску дилему о смислу
човјековог постојања писац је
представио пратећи судбину гос-
подина Мерсоа и његово чудно
понашање. Његов однос према
мајци, пријатељима, дјевојци,
послу, животу и смрти оставља на
читаоце необичан утисак. Чини
нам се као да се налазимо пред
неким роботом или чудаком. Пита-
мо се какав је то човјек који тако
мирно прича – или пише о смрти
своје мајке. Син се бави неким
формалним детаљима из текста
примљеног телеграма, као да су
му те безначајне ситнице важније
од чињенице о смрти блиске
особе. Мерсо показује одсуство
најелементарнијег сажаљења. Чак
и кад се присјећа суза своје мајке,
чини се бездушним. Чињеница да
му је, по његовом сопственом при-
знању, било тешко да недјељу
изгуби због мајке, свједочи о
крајњој саможивости. Непријатан
шок изазива и Мерсоов одлазак
на купање само дан након сахра-
не, обнова познанства са лијепом
дактилографкињом Маријом Кор-
дона, игре у води, заједничко гле-
дање  Фернанделовог филма,
одлазак у Мерсоов стан. Мерсоово
неодговорно упуштање у ближе
познанство са плитким и сумњи-
вим Ремоном изазива ново чуђење
читалаца. Након убиства Мерсо
свом адвокату искрено каже:
„Нема сумње, много сам волео
маму, али то ништа не значи. Сва
су здрава бића мање или више
пожелела смрт оних које воле.“

Били бисмо жртве предрасуда,
ако бисмо на основу казивања, а
не улазећи дубље у објашњавање
и разумијевање таквог понашања,
већ унапријед осудили овог
човјека, као што ће га осудити
друштво. Мерсоа ће највише кри-
тиковати читаоци који су веома
везани за старински морал и они
који не посједују значајно читалач-
ко искуство. Осуда је већа што су
читаоци више спутани у свом лич-

ном развоју. Слободоуман чита-
лац, хуманији, мудрији, онај који
жели да разумије, а не одмах да
осуди, неће тако поступити. Пос-
лије своје прве реакције побуне,
која је природна и плод је вјештине
писца, он неће осудити Мерсоа,
него ће покушати да одгонетне шта
се крије иза таквог пона-
шања, зашто је Мерсо
изгубио способност да
показује осјећања.

Узроке можемо тражити
у његовом васпитању,
одрастању и младалачким
амбицијама које се нијесу
оствариле. Оца није поз-
навао. Са мајком није
имао од дјетињства изгра-
ђен однос блискости, топ-
лине и разумијевања. У
разговору између Мерсоа
и његовог шефа сазнајемо
да му шеф нуди премјеш-
тај у Париз гдје би пред-
узеће отворило филијалу.
Међутим, Мерсо није
нарочито одушевљен.
Његова је жеља да остане
ту гдје је тренутно, јер се
начин живота не може
мијењати. Даље саз-
најемо да је из неког раз-
лога  (сиромаштво, болест
или нешто друго) Мерсо
морао да прекине студије.
Од тада он није више исти
човјек. Постаје биће без
воље да се развија и
напредује. Постаје резиг-
нирана личност која живи у малом,
уском кругу свакодневних догађаја
не мислећи више на своју будућ-
ност.  Он одлази у канцеларију,
обавља административне послове,
враћа се у скучен и оскудно опре-

мљен простор стана, повремено
излази и сусреће се с људима с
којима није емотивно везан. Њего-
ви свакодневни поступци су јед-
нолични, одају став необичне
пасивности. Познанства, која скла-
па неодговорно и равнодушно, не
уносе у живот нарочите промјене.

Мерсо је одавно изгубио амби-
цију да напредује тако да ни у
егзистенцији ни изван ње не види
ништа што животу даје смјер и
смисао. У сусрету са свештеником,
пред погубљење, он отворено

каже: „Из дубине моје будућности,
у току целог овог бесмисленог
живота који сам водио, неки мрач-
ни дух је допирао до мене кроз
године које још нису дошле и тај
дух је на свом путу изједначавао
све што ми се нудило у годинама
које сам и онда проживљавао, а

које нису биле ништа
стварније.“ Мерсо је човјек
који је спознао апсурдност
свијета. Живот схвата као
бесмисао. Нема разлога
да бира између понуђених
могућности јер је све
апсурдно – живот и смрт,
напредовање у служби
или останак на истом
положају, вољети неког
или не вољети.

Ако пратимо логику
апсурда, онда ни само-
убиство није мање логич-
на одлука од одлуке да се
живи. Међутим, Мерсо се
није убио и пред близином
смрти признаје да раз-
умије зашто је мајка на
крају живота нашла вјере-
ника и зашто је мислила
да може почети живот
испочетка. Чак и Мерсо
признаје да се осјетио
спремним да све поново
проживи. Свијест о близи-
ни  смрти полако почиње
да мијења Мерсоов однос
према свијету и животу.
Постепено се ослобађа
осјећања апсурда и почи-

ње да цијени живот. Док проводи
посљедње дане у затворској
ћелији, пита се да ли се икада
десило да се на смрт осуђени
спасе пресуде. При помисли да би
се можда једног дана могао наћи

с друге стране затворских зидина,
на слободи, осјетио би како му
талас горке радости запљускује
срце. И даље је живио у убјеђењу
да не вриједи живјети и да је
свеједно хоће ли умријети у три-
десетој или седамдесетој години,
сада или за двадесет година. „У
том тренутку ометао ме је мало у
мом расуђивању онај страшни пот-
рес који бих осетио при помисли
на двадесет година које сам још
могао проживети.“ Тек послије
изрицања смртне пресуде осјећа
да је живот лијеп и вриједан жив-
љења. „Салетале су ме успомене
једног живота који ми више није
припадао, али у коме сам нашао
све најситније и најтрајније радос-
ти.''

Кроз причу о Мерсоу, Ками пока-
зује да се разлог живљења не
може схватити логиком. Зашто се
Мерсо и људи уопште одлучују да
живе ако живот нема смисла и ако
не вјерујемо у неко постојање
изван овог видљивог живота, након
смрти? То је суштина Камијевог
филозофског питања. Сизиф који
силази низ брдо да би поново
гурао камен на врх, чини то упркос
логици, упркос извјесности да ће
се камен опет обрушити. Разлоге
Сизифовог поступка не можемо
објаснити ослањајући се на разум
и логику. Нека тамна ирационална
сила говори да је боље гурати
камен него одустати. Мерсо схва-
та, али касно, да је боље живјети
и у животу правити изборе, него
пролазити кроз живот као сјенка.
Неки људи ову  чињеницу схвате
на вријеме, неке ће ова књига на
то подсјетити.

Бојана Грујић,
професорица

Седми новембар, 104 године од рођења Албера Камија

ФИЛОЗОФИЈА АПСУРДА
У РОМАНУ СТРАНАЦ

Дана 26. априла 2017. године у библиотеци
Гиманазије „Танасије Пејатовић“ приређено
је поетско-драмско вече поводом Свјетског
дана књиге и ауторских права, посвећено
славном енглеском писцу Вилијему Шекспиру.
Свјетски дан књиге обиљежава се сваке годи-
не 23. априла као симболичан датум у свјетс-
кој књижевности јер су тог дана исте године
(1616) умрли Мигел де Сервантес и Вилијем
Шекспир. UNESCO је на Општој конференцији
одржаној у Паризу 1995. године прогласио
23. април за Свјетски дан књиге и ауторских
права.

Присутне професоре и ученике смо упоз-
нали са занимљивим подацима из Шекспи-
ровог живота и стваралаштва. Истакнуто је
да је овај писац из времена касне ренесансе
у својим дјелима изразио све моралне, хумане,
психолошке и социолошке проблеме са којима
се човјечанство суочавало, а који су и данас
актуелни. Можда је највећа вриједност Шекс-
пировог стваралаштва способност да уђе у
душу јунака и прикаже њихова најдубља
осјећања и доживљавања. Шекспирово драм-
ско дјело показује да је овај писац велики
психолог и изванредан познавалац срца и
људске душе.

Током вечери посебна пажња посвећена је
трагедијама Ромео и Ђулијета и Хамлет. Сти-
хове из тих трагедија казивали су: Анастасија
Шћепановић, Давид  Дукић, Александар Кар-
тал, Карим Делић, Синиша Бујишић, Душица
Кушљевић, Марко Поповић, Марко Шћепано-
вић, Павле Џуверовић. О Шекспировом животу
и стваралаштву говориле су: Нејра Клепо,
Василија Табаш и Сара Јеловац. Програм је

обогаћен видео записима у којима Шекспи-
рове мисли износе познати глумци. Да про-
грам протекне без техничких проблема поб-
ринула се професорица информатике Ивана
Анђелић. Програм је осмислила Бојана Грујић,
професорица црногорског- српског, босанског,
хрватског језика и књижевности.

Учествовање у овом програму и боље упоз-
навање са Шекспировим ликом и дјелом, за
нас је представљало велико задовољство.

Омогућило нам је да боље разумијемо дјела
која смо већ изучавали, да се упознамо са
онима које тек треба да изучавамо, али и да
спознамо суштину и генијалност Шекспировог
стваралаштва и његов допринос свјетској књи-
жевности. Надамо се да ће се и у будућности
у нашој школи организовати много сличних
дешавања.

Душица Кушљевић
и Нејра Клепо, III5

Поетско-драмско вече поводом Свјетског дана књиге и ауторских права

ШЕКСПИР ЗА СВА ВРЕМЕНА
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Памтим наше усхићење
пред љепотом Монеових
Локвања, Моста у Живер-
нију и других слика великог
мајстора, изложених у му -
зеју. И наше готово дјетиње
саучесништво и спонтан
договор да сједнемо на клу-
пицу и платна посматрамо
кроз трепавице... Дуну вје -
тар, намрешка површину
воде језерцета, заљуљајуше
се врбе, затреперише лати-
це, заплесаше локвањи,
грану свјетлост, па се разли
пејзажима, као чаробним
штапићем ...

Посматрајући неко умјет-
ничко дјело  покушавамо да
допремо у само око умјет-
ника,  да бар на трен на
свијет погледамо његовим
очима, шапутала је Емира
да не наруши сакралну
тишину музеја Мармотан тог
јулског поподнева  2003,
надомак Града свјетлости и
љубави.

Памтим наше усхићење
пред љепотом Монеових
Локвања, Моста у Живер-
нију и других слика великог
мајстора, изложених у му -
зеју. И наше готово дјетиње
саучесништво и спонтан
договор да сједнемо на клу-
пицу и платна посматрамо
кроз трепавице... Дуну
вјетар, намрешка површину
воде језерцета, заљуљаше
се врбе, затреперише лати-
це, заплесаше локвањи,
грану свјетлост, па се разли
пејзажима, као чаробним
штапићем...

Титрала је вода испред
нас, оживљавали предјели,
а ми смо замишљале сије -
дог брадатог сликара, вир-
туоза воде, мајстора импре-
сије, док слика свјетлошћу
окупане предјеле, везе чипку
катедрале или злати залазак
сунца у Венецијанском зали-
ву... У једном тренутку чак
борећи се и са слабовидош-
ћу, замасима свог киста
оживљава све што је остало
у оној тамној страни ока,
записано као кôд који само
умјетник умије да дешиф-
рује.

Тих мјесец паришких дана
Емира и ја смо једна другој
испричале животе, лако смо
се договориле да то радимо
на француском, у том
својеврсном ходочашћу Мет-
рополи умјетности, неумор-
не и жељне да што више
понесемо у свом оку и срцу.

Емира је имала више про-
фесорског, брачног и роди-
тељског искуства од мене,
тако да сам учила од ње.
Носила је у себи ону искон-
ску мудрост, тајну о умјет-
ности давања, наших мајки
и бака.

Запљуснуте упечатљивим
сликама живота у Вавилону
наших дана, Лутецији, Пана-
ми, тој замамној метрополи
која нам се тих дана прости-
рала под ногама као меки
шарени пљеваљски ћилим,
удобна и бљештава, о којој
никад нијесмо престале да
сањамо, неизљечиво њоме
обузете, повратисмо снагу
уз Монеа.

Сретале смо се касније
који пут годишње, враћајући

се увијек нашим походима
на Свјетску пријестоницу
умјетности живљења и
оним, само нашим дожив-
љајима, снажно проживље-
ним моментима који нас
вежу. Знале смо појединости
једна о другој, понекад оне
које се не препричавају у
свакодневици, ни најближи-
ма. Оне које можеш рећи
само кад негдје на осами,
правиш биланс, кад се уда-
љиш из своје средине, кад
промијениш угао или изош-
триш објектив додиром са
другим хоризонтима.

Посљедњег  прољећа
њеног живота срела сам је
у расцвјеталој и разговори-
ма озарених Пљевљака
оживјелој Милет-башти.
Сијала је оптимизмом, пуна
живота, љубопитљива и

блага, са истим оним жаром
и ентузијазмом који памтим
од наших паришких дана,
истим оним сугестивним пог-
ледом проницљивих а њеж-
них очију боје азура, које те
читају и грију ти срце.

Од Емире сам научила да
онога тренутка кад успоста-
вимо везу са умјетничким
дјелом, сродимо се са њим.
То дјело онда оживљава у
нама и постаје дио нас, емо-
ција коју понесемо.

Тако је и са пријатељ-
ством, схватила сам захва-
љујући Емири: једном уђемо
с оне стране ока неког дру-
гог и спознамо, додирнемо
његову душу, направивши
нераскидиву спону која траје
кроз вријеме, некад и с ону
страну појмљивог. И сваки
каснији сусрет потврђује

карику коју смо једном про-
нашли, брише и највеће уда-
љености и вријеме која нас
раздваја.

Зато је овога љета у мом
унутрашњем предјелу ока,
у мом срцу и сјећању била
Емира, поново у Паризу, а
онда у Нормандији, и ви -
дјела мојим очима праве
правцате локвање Монеовог
Живернија.

Нормандија,  јул 2017.

Тект написала и посве-
тила Милица Шћепановић,
професорица француског
језика у ОШ „Октоих“-
Подгорица, дугогодишњи
предавач на Француском
институту и активна чла-
ница Удружења професо-
ра француског језика Црне
Горе

У оквиру пројекта
„Школа цртања" органи-
зован је ликовни конкурс
радова полазника школе
и ученика основних и
средњих школа (на ни -
воу општине Пљевља) а
у организацији галерије
„Витомир Србљановић“.
Конкурс је окупио велики
број излагача (преко 300
радова) свих узраста и
категорија, а жири је
одабрао најуспешније
радове.

Ученици Гимназије
такође су учествовали на
конкурсу и својим радо-
вима оправдали похвале

свих оних који са правом
тврде да је наша школа
ризница младих и тален-
тованих стваралаца.
Прво место припало је
ученици Јелени Ћосо-
вић, друго место ученици
Иви Кнежевић, а спе-
цијалну награду спо -
нзора добила је ученица
Ема Абаспахић. Ученици-
ма су том приликом уру-
чене и вредне награде
спонзора и што је најваж-
није био је то потстицај
за даљи рад и напред-
овање.

Жаклина Љубић,
професорица

Преко 300 радова на ликовном конкурсу

ШКОЛА ЦРТАЊА

Награђени
рад Јелене

Ћосовић
МОЈА  ЕМИРА И

МОНЕОВИ  ЛОКВАЊИ

Медијски простор, код нас и у
свијету, све чешће је „затрпан“ новос-
тима, темама и расправама о опас-
ностима и здравственим ризицима
који пријете из тањира, с полица
супермаркета, из дјечијих соба, кухи-
ња. Ријеч је о адитивима. Адитиви
су супстанце које се додају намир-
ницама у процесу производње, пре-
раде, складиштења, паковања или
транспорта ради побољшања ква-
литативних својстава (изгледа, укуса,
мириса, боје, структуре, трајности...) 

Према поријеклу, адитиви се
дијеле на природне и синтетичке.
Адитиви су обухваћени у 22 кате-
горије које су разгранате у групе и
подгрупе. У дозвољене адитиве се
убрајају: антиоксиданси, боје, емул-
гатори, стабилизатори, конзерван-
си, аромати, средства за згушња-
вање, средства за желирање и
читав низ адитива који служе као
помоћна средства у процесу про-
изводње. 

Нема апсолутно нешкодљивих
адитива, па се говори само о сте-
пену њихове штетности који зависи
од начина и количине унијете у
организам. Међутим, уколико је
прекорачена дозвољена концен-
трација неког адитива, производ
може имати веома негативно
дејство на људски организам.

Примјер таквих адитива су фтала-
ти, естри фталатне киселине и
ацикличних алкохола. Користе се
као адитиви у производима од
пластике са циљем повећања елас-
тичности и мекоће. С обзиром на
то да се фталати не везују за плас-
тику, играчке направљене од њих
могу бити опасне за дјецу. Фталати
угрожавају бубреге и јетру, у већим
концентрацијама су и канцерогени.
Шест фталата је забрањено за
употребу, Европска унија је 2005.
године забранила њихову употребу
у дјечијим играчкама, разним про-
изводима за дјецу намијењеним за
олакшање спавања, опуштања,
хигијене, исхране.

Антиоксиданси су материје које
спречавају или успоравају оксидацију
хране у контакту са ваздухом и раз-
арају пероксиде када се створе.
Аскорбинска киселина је органска
киселина, природни антиоксиданс,
регулатор киселости,  ста билизатор и
средство за третирање брашна.
Аскорбинска киселина је једна од ком-
поненти витамина Ц. Антиоксиданси
који у свом саставу имају витамин Ц
немају штетног дјеловања на орга-
низам. Антиоксиданс је и витамин Е.

Боје, које се користе као адитиви,
су супстане органског али и синте-
тичког поријекла. Налазе се у сиру,

маргарину, слаткишима. Највећи
дио синтетичких боја забрањен је
за употребу јер су то већином ами-
наозо боје које имају канцерогено
дејство. Природне боје које се
користе нису штетне.

Конзерванси су супстанце које
се додају храни у малим количи-
нама у циљу спречавања или успо-
равања размножавања микроорга-
низама (због продужетка трајности
производа). Они се додају у Пра-
вилником одређеним количинама
(тада су нешкодљиве). За свако
једињење је одређена дозвољена
дневна количина (у mg) по килог-
раму тежине човјека. Природни кон-
зерванси су: натријум-хлорид
(кухињска со), угљени хидрати и
органске киселине (јабучна, винска,
мљечна и лимунска). Натријум-бен-
зоат се користи као синтетички кон-
зерванс, природни састојак многих
биљака (бруснице, купине, малине,
рибизле). Смета осјетљивим осо-
бама и у минималним количинама.
Врло често као конзерванси корис-
те се нитрити који сами по себи
нису штетни, али у комбинацији са
неким другим супстанцама постају
штетни и канцерогени. Веома често
се користе као конзерванси за коба-
сичарске производе и друге месне
прерађевине. Употреба хемијских

конзерванса је оганичена и има их
веома мало, а неки су чак и забра-
њени јер имају штетне посљедице
на људски организам..

Емулгатори су супстанце које се
користе за повезивање двије или
више мјешавина (састојака) које се
међусобно не могу мијешати
(примјер - масноћа и вода у мајоне-
зу и кремовима). 

Средства за згушњавање су супс-
танце које се користе за згушња-
вање воденастих мјешавина. Рела-
тивно су безазлене. Најчешће се
добијају од кукуруза и кромпировог
скроба. Њихово претјерано конзу-
мирање може изазвати дијареју.

Појачивачи укуса (аромати) су
супстанце које се користе да би
намирницама или храни дали
интензивнији укус. Глутамати су
соли глутаминске киселине, користе
се као аромати, код целијачних
болесника изазива алергију, код
осјетљивих особа лупање срца или
мигрену. Користи се најчешће у про-
изводњи сосева, салама и др. Глу-
тамат припада групи забрањених
додатака за целијачне болеснике.

На прехрамбеним производима
је често назначено да су произве-
дени без конзерванса. То не значи
да су без хемијских додатака!

Павле Џуверовић, II2

Адитиви су супстанце које се додају намирницама

АДИТИВИ – ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ИЗАЗИВАЧИ КАНЦЕРА
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Као и ученицима претходних
генерација и нама је трећи разред
протекао у ишчекивању екскурзије.
И коначно 13. маја 2017. године
кренули смо на то незаборавно
путовање.

Први дан протекао је у напорном
путу. Након проласка кроз Србију,
у касним вечерњим сатима стигли
смо на гранични прелаз Хоргош.
Иако смо били поспани,  жељно
смо ишчекивали долазак у мађар-
ску пријестоницу, Будимпешту, гдје
смо стигли око седам сати ујутро.
Одмах по доласку кренули смо у
обилазак града. Чувени трг Хероја
и занимљиве приче нашег водича
„чика Даче“ о мађарској историји
и култури учинили су да се осјећа-
мо као да смо дио тог времена.
Том осјећају допринијела је и
посјета Рибарским бастионима,
катедрали Матије Корвина, Кра-
љевском дворцу, тргу Верешмати,
као и шетња улицом Ваци. Бројни
мостови, као симбол непролазне
умјетничке вриједности повезују
двије обале ријеке Дунав, Будим
и Пешту, стварајући тако једну од
најљепших пријестоница Европе.
Иако нас је умор сустизао, током
ноћног крстарења Дунавом труди-
ли смо се да што више уживамо у
знаменитостима овог града од
којих је посебан утисак оставила
зграда мађарског Парламента.
Обишли смо и град-музеј Сент
Андреју, гдје још од XVII вијека

живи српски народ. Данас је то
градић са барокном архитектуром
и калдрмисаним улицама.

Након Будимпеште, запутили
смо се ка Братислави. Посјетили
смо Стари трг, катедралу Св. Мар-
тина и Примацијалну палату одак-
ле се пружа предиван поглед на
главни град Словачке.

Наша сљедећа дестинација био
је Праг, један од културних центара
средње Европе. Тамо смо обишли
велики број знаменитости, а најве-
ћи утисак оставили су Катедрала
Св. Вита која је узор средњовјеков-
не готике, Вацлавске намјести,
Златна улица у којој је становао и
Франц Кафка, један од најзна-
чајнијих чешких писаца. Посебно
одушевљење изазвао је Карлов
мост из XIV вијека који је симбол
града и понос Чешке Републике.
Не можемо поменути Чешку а да
не поменемо и најпознатију и
најљепшу бању у Европи, Карлове
Вари. Гејзири, топли, љековити
извори симбол су овог мјеста.

Један дан смо издвојили  за
посјету њемачком граду Дрездену.
Овај град враћен је у живот након
што је у Другом свјетском рату био
потпуно уништен. Не можемо
избрисати из сјећања  град у доли-
ни ријеке Елбе, са дивним парко-
вима и палатом Цвингер.

Шестог дана екскурзије стигли
смо у Беч, град класичне музике,
град опере и град за који се каже

да никад не спава. Обишли смо
Парламент, комплекс двораца
Хофбург, природњачки и исто-
ријски музеј и уживали у куповини
у улици Мариа Хилфе Штрасе.
Незаобилазна дестинација у Бечу
је и дворац Шенбрун, резиденција
хабсбуршких царева. Изграђен је

у барокном стилу, и у њему се
огледа моћ некадашње хабсбур-
шке династије. Незаборавно
искуство био је одлазак у један од
најстаријих и највећих забавних
паркова у Европи Пратер  који ће
сигурно свима остати у најљепшем
сјећању.

Све што је лијепо кратко траје.
Прошло је брзо у незаборавном
дружењу, много тога смо видјели
и научили и тих осам дана памти-
ћемо заувијек.

Милијана Зиндовић и
Драгана Пуповић, IV1

Ученици гимназије „Тана-
сије Пејатовић” су и ове
године организовано посје -
тили Сајам књига у Беог-
раду. Одлазак на сајам
књига је изузетна прилика
за проширивање видика и
стицање нових искустава.
Пресрећна  сам што ми се
таква прилика указала зах-
ваљујући директору наше
школе, Драгану Зуковићу.
Моји другари и ја отишли
смо на незаборавно путо-
вање пуно прелијепих успо-
мена.

Полазак је организован
двадесет седмог октобра.
Након дугог и исцрпљујућег
пута стигли смо на одре-
диште. Прелијеп поглед
који се пружао одмах по
уласку у Београд одушевио
је све присутне. Долазак на
Сајам пратило је узбуђење
али и доза страха од нове
средине. Велики број штан-
дова и добро познатих
наслова изазвао је у мени
неописиву срећу и жељу за
истраживањем. Бројни
посјетиоци потврђују да још
увијек постоје људи који
воле и цијене књигу. Орга-
низација Сајма била је на
завидном нивоу. Дуж сале
ширио се мирис књига.
Сајам књига пружа могућ-
ност избора наслова дома-
ћих и страних аутора по
веома приступачним
цијенама. Поједини писци
су потписивали своје књиге
тако да смо могли  да упоз-
намо неке ауторе својих

омиљених дјела. Заблис-
тала су непревазиђена
дјела нашег нобеловца Ива
Андрића, а истакли су се и
наслови нових младих
аутора. Сале су посвећене
великанима свјетске књи-
жевности, па смо уживали
у дјелима Лазе Костића,
Борислава Пекића, Васка
Попе, Љубивоја Ршумови-
ћа и многих других. Разли-
чите генерације успјеле су
пронаћи књиге које одгова-
рају њиховом узрасту и

интересовању. Највећи ути-
сак на мене оставио је
штанд посвећен модерној
психологији, као и бројна
дјела Агате Кристи. Нарав-
но, јавља се сумња да ли
сте у гомили наслова
направили прави избор и
одабрали књигу која је
вриједна ваше пажње.
Сумња је нестала када сам
схватила да је окружен
антологијским дјелима гото-
во немогуће направити пог-
решан избор. Веома сам

поносна на сцоје другаре и
наше понашање на овом
путовању. Драго ми је што
је интересовање било
велико, па смо самим тим
доказали да младе генера-
ције, упркос данашњици
која занемарује праве
вриједности, желе да његују
и проширују своје знање.

Ученици Гимназије увијек
желе да се интелектуално
уздижу и да чувају углед
наше школе у граду и шире.

Катарина Терзић, I3

Све што је лијепо кратко траје

ДИВНИ ДАНИ У СРЦУ ЕВРОПЕ

Кључ је у књигама

LXII БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГА
САМО ТРЕНУТАК

О кад би се време могло убрзати
Оно време које неће ни постојати

Кад се догоди тренутак

Кад бисмо могли прескочити
Или једноставно преспавати
Све оно што није тренутак

Не живети ни данас ни сутра
Ни пре ни после њега

Него само у том тренутку

Како би нам се насмејало у лице
Оно што је требало бити тренутак

Који смо пропустили трчећи за њим

А он је био ту и увек је ту
Један мали тренутак

Довољан да у њега читав живот стане

Вукашин Тањевић,
бивши ученик
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Cela fait un an depuis mon
dernier grand voyage. C'était
en janvier. J'étais chez moi
quand mon téléphone a
sonné. C'était mon
entraîneur. Il m'a dit
que j'avais été choisi,
avec mon ami Aleksa,
d’être membre de
notre équipe nationale
de handball sur le
Championnat du mon -
de pour les joueurs de
moins de 17 ans.
J’avais besoin de
quelques minutes
pour reprendre le con-
tact avec la réalité. 

Les dix jours sui-
vants, nous nous som-
mes préparés pour le
grand tournoi, chaque
jour était organisé
dans les moindres
détails. Nous avions
deux entraînements
par jour et c'était le
plus grand défi pour
nous. Beaucoup d'ef-
forts de notre part et
de nos entraî neurs ont
été inclus dans ce pro-
jet. 

Enfin, le 15 janvier,
le grand jour est
arrivé. D'abord nous avons
pris un bus de Bar à l'aéroport
de Podgorica, puis nous avio-
ns eu un vol de Podgorica à
Belgrade. Et à la fin le vol pour
Paris nous attendait. Une
expérience extraordinaire pour
nous tous pour qui c’était la
première fois d’être en avion.
Finalement, nous sommes
arrivés à l'un des plus grands
aéroports du monde, l’aéro -

port Charles de Gaulle. Nous
avons eu la difficulté de trou-
ver la sortie, mais tout a fini
bien. Nous avons eu un petit

accident parce que l'un des
membres de notre équipe
s'est perdu à l’aéroport et nous
avons dû expliquer au chauf-
feur de bus de rester un peu
plus longtemps sur le parking,
mais c’était un peu difficile
parce qu’il ne parlait pas
anglais; donc j'ai eu une gran-
de tâche de lui expliquer cette
situation avec mon français.
Tout cela a fini bien et nous

sommes allés à notre loge-
ment. C'était un grand château
à quinze minutes du centre
de Paris. Chaque équipe y

était logée. 
Treize nationalités se trou-

vaient au même endroit et
avaient l'occasion de se ren-
contrer. Il y avait des délé -
gations d'Amérique du Sud,
d'Asie, d'Europe et d'Afrique.
Nous avions la chance de riva-
liser avec les plus grandes for-
ces de handball du monde,
tel que Qatar, Islande, Espag-
ne, France, Pologne, Allemag-

ne, Argentine, Tunisie, Algérie,
Turquie... L’Organisation était
de première classe. Nous
avons eu de bons matchs

avec l'Italie, l'Argenti-
ne et l'Islande et le
plus difficile combat
que nous avons eu
était celui contre
l’équipe d’Allemagne.
Comme nous étions
une équipe sans
beaucoup d’expé rie -
nce, nous avons réu -
ssi à remporter une
seule victoire, celle
contre le Qatar. À la
fin nous avons fini
comme la dixième
équipe du Champion-
nat. Pas mal pour le
pays qui compte 600
000 personnes
comparé à l'Allemag-
ne ou à la France.

A côté du handball,
nous avons eu l'occa-
sion de voir une partie
de la Tour Eiffel, la
cathédrale de Notre
Dame de Paris, les
Champs-Elysées. La
plus belle partie de la
visite était la croisière
sur Seine quand le

soleil se couchait. Les vues de
la Tour Eiffel et de la Notre
Dame étaient magnifiques. Il
n'y a pas de mots qui pourraient
expliquer les sentiments que
j’avais à ce moment-là. 

Finalement, le 22 janvier est
venu et nous devions rentrer
au Monténégro. J'ai oublié de
mentionner que tout avait
commencé à Disneyland.

Александар Пејовић, III2

PROMISES
Have you ever wondered
What it's like to be dead?

Will you be frightened
Or comfortable like in your bed?

But before you die
Fulfil your dreams

Believe me I don't lie
Your life is like leaves

Promise yourself that you will succeed
And to never be weak

Be the one with the need
To always be tight like a teak

The easiest thing
Is to give up

To leave everything
Because of a little trap

Don't be a coward
Or one of the cheaters

There is an award
For the promise keepers

Be a lion, not a sheep
This life won't repeat

‘You have promises to keep
And miles to go before you sleep’

Емин Лујиновић, IV5

Depuis que j'étais une
petite fille j'ai toujours aimé
les langues. Je regardais les
films et les émissions en
anglais, la musique en
espagnol était très populaire
et je peux dire que j'étais un
peu obsédée avec Rebelde.
Mais je n'ai jamais eu l'oc-
casion de rencontrer la
langue française jusqu'au
moment où j'ai commencé
à l'aprrendre à l'école il y a,
je crois, 8 ans.

Au début, je dois admettre
que je ne l'aimais pas beau-
coup. Je pensais: Oh bon,
rien d'autre qu'un tas de
verbes pour apprendre,
quelle catastrophe. Mais tout
allait changer. C'était  lundi
et mon dernier cours était la
langue française. Je me sen-
tais épuisée, nerveuse et je
voulais seulement me repos-
er, me coucher. Mais, à ce
moment- là, ma prof, une

femme magnifique, avec
beaucoup d'énergie positive,
m'a abordée et elle m'a
donné ses écouteurs. J'étais
très surprise quand elle a dit
- Allez, écoute!

C'était la chanson de
Francis Cabrel, Je l'aime à
mourir. Mon dieu! Peut- être
je ne pouvais pas apprendre
un grand nombre de mots
mais une chose était cer-
taine, je pouvais sentir l'é-
motion que cet homme
exprimait. C'était l'amour
dans les notes. J'ai trouvé
l'amour dans cette langue et
cet amour est éternel. 

La langue française est une
émotion forte, une mélodie
calmante, une grande pas-
sion. La langue française est
beaucoup plus qu'un tas de
verbes. C'est quelque chose
que nous devons sentir dans
notre cœur.

Алма Шуловић, IV3

C'est le début pour la tro i -
si ème fois dans mon édu -
cation. Je me rappelle de
quelques moments … L’école
primaire et mes larmes parce
qu’il n’y avait pas de ma mère
à côté de moi. Le lycée et ma
déception parce que tout était
très sérieux. La faculté, c’est
une chose complètement
différente. Si on pense que le
lycée est difficile, on a tort.
Maintenant quand je suis à
l’université, la famille, mes
enseignants anciens et les
copains, Pljevlja- tout me
manque. 

Chaque début est difficile,
c’est un cliché. Tout ça dé pe -
nd de nous, de notre perso -
nnalité, car la vie est un com-
bat.  Le début est difficile
surtout si on est tout seul.
Alors, je me rappelle le pre-
mier jour à la faculté. Il y avait
les groupes de trois ou quatre
amis qui sont venus ici pour
étudier ensemble. Moi, j’étais
complètement seule. Encore
une chose mauvaise – n’im-
porte d’où on vient, il y aura

beaucoup de préjugés. Vous
demandez comment je le
sais? Je l’ai appris ici. Mal-
heureusement, les gens ont
les préjuges de nous qui
venons du nord du Mon té -
négro. Les lycéens de Pljevlja
sont en haut de l’échelle du
savoir, j’en suis sûre. J’étais
un peu triste  mais j’ai appris
une chose. En général, cer-
tains n’aiment pas le succès
d’autres gens et ils désirent
leur affaiblissement. Moi, j’ai
décidé d’être forte et les igno-
rer. J’y suis pour élargir mes
savoirs, améliorer mon
français et, enfin, trouver un
emploi que j’aime. La volonté,
le travail et la persistance -
ce sont les clés du succès! 

Je veux dire aux géné ra -
tions cadettes que ce chemin
n’est pas facile, mais qu’il faut
grimper des escaliers, un par
un et on réalisera ses rêves.
Vous comprendrez que vous,
lycéens, vous êtes insoucieux
maintenant.

Дијана Дамјановић,
бивша ученица

ВОДА – ИСТОЧНИК
ЖИЗНИ

Хотя не знаем воды дороги,
жизнь каждому она даёт.

Чудесно ей это везёт,
смывать тревоги,
а неизвестно куда

их постояно кладёт.

И веками она тяняет,
говорит, что ещё не устала.

В горах, в реках, в наших домах
не зная кричать,
только молчала.

Пока не смоет нашу печаль,
мы можем хоть,

приготовить топлый чай.
Медленно тает, тайны узнает.
И как в подарок, наша душа

ответы получает.

Стучится дождь однажды в окошко,
Зовёт поиграть со мной немножко.
Открыла окно, красота казалась:

где-то в ручье вода ласкает
луну волнами.

Полная земля стала голубой.
И звёзды рассказывают

сказки над водой...

Тольку одну тайну передам:
Если хочешь счастливо жить,

то воду ты должен
крепко дорожить!

Сања Попадић,
бивша ученица

Treize nationalités se trouvaient au même endroit et avaient l'occasion de se rencontrer

MES AVENTURES
FRANÇAISES

QUAND JE SUIS TOMBÉE
AMOUREUSE DE LA

LANGUE FRANÇAISE

La faculté, c’est une chose complètement différente

LE DEBUT D’UNE
NOUVELLE EPOQUE

DE MA VIE
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НА ЧАСУ
ИНФОРМАТИКЕ

Ученицима првог разреда
на тему „Мултимедијално
представљање информа-
ција“ одржао сам час, у
сарадњи са професорицом
Љиљаном Раневски, 23.
марта 2017. године.  Корис-
тио сам презентацију коју
сам креирао самостално на
задату тему.

Што се тиче садржаја пре-
зентације поменули смо
појам мултимедија, као и
формате фотографија и
начине њиховог чувања у
рачунару. Сви присутни уче-
ници су показали висок сте-
пен заинтересованости за
ово предавање и презента-
цију која сликовито прика-
зује тему. 

Све оне које занима садр-
жај овог предавања, могу га
погледати на мом профилу,
на сајту www.SlideShare.
com/AleksandarKartal.

Александар Картал, II1

UpShift
РАДИОНИЦЕ

Ученици наше Гимна-
зије, већ по други пут
учествују на UpShift
радионицама. UpShift
представља тродневну
радионицу која спаја
младе, те кроз разне
образовне методе пома-
же да дођу до иноватив-
них рјешења проблема
са којим се њихова зајед-
ница суочава. Важно је
истаћи да су UpShift
радионице дио лабора-
торије за младе „Креак-
тиватор" која подржава
велики број пројеката са
младима и адолесценти-
ма из Црне Горе, а осно-
вана је од стране UNI-
CEF-а. Тим у саставу:
Катарина Јовић, Жељка
Терзић, Јана Капетано-
вић и Елда Кордић
пријавили су проблем
недостатка музичких
инструмената у нашој
Гимназији. Од 120 тимо-
ва који су се пријавили,
пласирали су се међу
првих пет, и добили 2000
€  за рјешавање пријав-
љеног проблема. Осим
тродневних радионица,
тим је учествовао и на
радионици финансијске
писмености, гдје су про-
ширили своја знања о
буџетирању. Реализација
овог пројекта још увијек
је у току.

Карим Делић, II3

Европска комисија је 2007.
године прогласила 18. окто-
бар за Европски дан борбе
против трговине људима.
Од тада се широм Европе
организују активности које
имају за циљ подизање
свијести јавности о проблему
и посљедицама трговине
људима. Црна Гора је, као и
многе државе у свијету, пре-
позната као земља поријек-
ла, транзита и дестинације
жртава трговине.

Ове године је овај дан оби-
љежен и у нашој Гимназији.
Ученици трећег разреда су
израдили пригодан пано који
је постављен у холу школе,
док су ученице IV4 Анаста-
сија Џарић, Да рија Аврамо-
вић и Јована Девеџић уз
помоћ професорице Маиде
Делић, припремиле и реали-
зовале  двадесетоминутну
радио еми сију у којој су уче-
нике наше школе упознале
са овом проблематиком. У
наставку су кратки изводи из
реализоване радио емисије.

Шта све подразумијевамо
под трговином људима?

Трговина људима подраз-
умијева продају и куповину,
тј. држање неке особе у
циљу њене експлоатације,
као и све друге радње које
могу бити дио тог процеса
(нпр. превоз, скривање, чува-
ње и сл.). До експлоатације
увијек долази и експлоата-
ција се увијек одржава упот-
ребом силе, при јетње, пре-
варом, злоупотребом
овлашћења или злоупотре-
бом неког другог положаја,
отмицом или на неки други
начин. Посебно рањива кате-
горија су дјеца, која су и
најчешће жртве трговине
људима. Када се ради о трго-
вини дјецом, није важно које
средство је употребљено,
подразумијева се да се ради
о трговини људима иако није
било елемената пријетње,
принуде, злоупотребе поло-
жаја и слично. Такође, при-
станак жртве на експлоата-
цију не мијења чињеницу да
се ради о трговини људима
и да је то кривично дјело.

Трговину људима најчеш-
ће изједначавају са илегал-
ним миграцијама, што не
може бити исто. Илегална
миграција прије свега под-
разумијева нелегалан пре-
лазак границе који се одвија
добровољно, најчешће у
замјену за новчану накнаду.
Однос кријумчара и илегал-
ног мигранта престаје када
емигрант стигне на унапријед
договорену дестинацију. То
не значи да жртве трговине
људима такође не прелазе
илегално границу.

Узроци трговине људима
су: 
• Економски (у потрази за

бољим животом, људи
прихватају разне лажне
понуде за брзу и лаку
зараду и на тај начин
улазе у ризик да постану
жртве трговине људима

• Религиозни и културни
обичаји ( различити кул-
туролошки обрасци олак-
шавају трговину људима,
као што су нпр обичаји
„поклањања” кћерки буду-

ћим мужевима без њихо-
вог пристанка). 

• Полна дискриминација
(најчешће жртве трговине
људима су жене, нарочи-
то у нерезвијеним зем-
љеме и земљама у раз-
воју због очекивања да
жена треба да испуне
предодређене улоге у
друштву и породици,
комерцијализује се њена
сексуалност, а она је при-
нуђена на сумњиве пос-
лове због недостатака
образовања)

• Насиље над женама и
дјецом (због жеље да

побјегну од насиља у
породици  постају лак
плијен за трговце  бије -
лим робљем)

Постоји неколико фаза
трговине људима (дјецом)
1. Фаза врбовања или рег-

рутовања
2. Фаза транспорта 
3. Фаза експлатације жртве

Жртве се најчешће врбују
преко огласа за примамљиве
послове који доносе лаку
зараду, нпр. добро плаћено
чување дјеце у иностранству.
Није риједак случај да жртва
буде врбована од стране поз-
наника, пријатеља, чак и
рођака. На сличан начин им
се нуди примамљива послов-
на понуда. Врбована жртва
се потом уходаним рутама
превози на одредиште гдје
ће бити експлоатисана без
најчешће икакве новчане нак-
наде. Експлоатацијом се

сматра сексуална експлоа-
тација, присила на просјаче-
ње, присила на вршење
крвичних дјела, присилни
рад, трговина ради усвајања,
трговина ради склапања
брака, злоупотреба ради
трговине људским органима
и присила на учешће у ору-
жаним сукобима.

Постоје два начина борбе
против трговине људима.
Јасан кривични законик којим
се спречава ова појава или
уколико се докаже, починиоци
буду оштро кажњени. Други
се односи на институције које
би требале да едукују дјецу

како да препознају ризик, нпр.
предавањем у школи, и скло-
ништа за по тен цијане жртве
или жртве трговине.

У превентивне мјере се
убрајају
1. Обиљежавање 18. октоб-

ра разним пригодним
манифестацијама,

2. Промовисање СОС
линије за жртве трговине
људима - 11 66 66

3. Промовисање Кодекса
понашања за заштиту
дјеце од сексуалних екс-
плоатација приликом
путовања и туризма

Трговина људима је ства-
ран проблем и проблем свих
нас. Зато смо заједно ту да
је спријечимо, посебно ако
знамо да су најугроженији и
најрањивији дио друштва
младе особе.

Маида Делић,
професорица

Ове године је овај дан обиљежен и у нашој Гимназији

ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ
ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Ученици трећег разреда су израдили пригодан
пано који је постављен у холу школе

У свечаној сали наше Гим-
назије, 25. марта 2017. године
обиљежили смо 60 година од
потписивања Римског угово-
ра (Уговор о Европској унији).
Овим споразумом основане
су Европска економска зајед-
ница (ЕЕЗ) и Европска зајед-
ница за атомску енегрију
(Еуроатом). Установљена је
царинска унија међу држава-
ма потписницама те су пос-
тављени први темељи и
циљеви заједничког тржишта
које би осигурало слободу
кретања људи, робе, услуга
и капитала. 

Поводом тог догађаја,
наши ученици  су заједно са
професорицом Маидом
Зилић Делић припремили
презентацију за професоре
и остале ученике и упознали
их о почецима Европске
уније. По ходницима школе
били су изложени разни
плакати и панои као и
дијељени су флајери и бро-
шуре са циљем да се уче-
ницима скрене пажња на
важност овог догађаја. 

Група ђака припремила је
мали перформанс у дво-
ришту школе гдје је сваки
од њих представљао једну
државу чланицу и рекао
неколико занимљивости о
тој земљи. 

Поводом ширења свијес-
ти о значају и раду Европске
уније у Подгорици, од 9. до
13. јула, одржан је квиз

знања „Спремни за Европу"
за све средњошколце
широм Црне Горе.

Нашу школу представља-
ла је трочлана екипа: Дарија
Аврамовић, Анастасија
Џарић и Алекса Кушљевић,
Ментор је била професори-
ца Маида Зилић -Делић која
их је током распуста  при-
премала за одлазак на так-
мичење.

Наша екипа такмичила се
у првој емисији и заузела 2.
мјесто. Међутим, као најбо-
ља од свих другопласираних
екипа из осталих емисија,
нашла се и у по лу финалу.
Нажалост нису успјели да
се изборе за само финале
и путовање у једну од држа-
ва чланица Европске уније.
Квиз је надгледала комисија
у чијем саставу је у свакој
емисији био по један амба-
садор неке од држава чла-
ница ЕУ. Амбасадори су
наградили све такмичаре
вриједним поклонима карак-
теристичним за земљу из
које долазе. С обзиром на
то да се квиз  одржава тек
други пут и то тек после
четири године од првог еми-
товања, надамо се да ће
генерације које долазе бити
заинтересоване за овај
пројекат, као и ми, и успјети
да отпутују у неку од европс-
ких земаља.

Анастасија Џарић и
Дарија Аврамовић, IV4

60 година од потписивања Римског уговора

ЈА ЗА ЕВРОПУ,
ЕВРОПА ЗА МЕНЕ

Жива, једини метал који је течан
на собној температури, фасцинирао
је људе током историје. Египатски
фараони били су сахрањивани у
пирамидама заједно са посудама
живе. Хемичари су током Средњег
вијека користили живу да растворе
злато.Чак симбол живе, Hg (лат. hid-
rargyrum) у преводу значи „течно среб-
ро“, асоцирајући на јединственост
живе.

Последњих година, жива је била
интересантна за науку због своје ток-
сичности.  Истраживања су довела
до неколико изненађујућих сазнања.
На примјер, једињење живе, каломел
(Hg2Cl2), није отровно и дуго времена
коришћено је у медицини као лакса-
тив. Амалгам је легура метала са
живом. Једна таква легура користи
се у стоматологији, у питању је среб-
ро-жива амалгам који се дуго корис-
тио као пломба. У употреби је доста

дуго без икаквих посљедица на
човјека, осим код појединаца који су
хиперсензитивни на живу. Ипак, пред-
уго излагање елементарној живи у
гасовитом агрегатном стању доводи
до промјене расположења, главобо-
ља, дрхтавице, губитка косе и зуба. 

Зашто је жива у неким облицима
отровна?

Испоставило се да је токсичност
живе и њених једињења повезана са
растворљивошћу. Само растворљива
једињења живе су токсична јер могу
бити транспортована крвотоком до
свих дијелова тијела гдје реагују са
различитим ензимима и мијешају се
у различите биолошке процесе. Еле-
ментарна жива и нерастворљива
једињења живе постају токсична једи-
но када се претворе у растворљива
једињења, реакцијама које су веома
споре у нашем организму. Каломел,
на примјер, је једно нерастворљиво

једињење живе које прође кроз тијело
много прије него што се претвори у
неко растворљиво једињење. Легуре
живе су узете у обзир за употребу у
стоматологији јер жива не испарава
из легуре и не реагује, нити се раст-
вара у пљувачки. Међутим, жива у
гасовитом агрегатном стању, једном
када је удахнута, остаје у плућима
све док се не претвори у растворљиво
једињење. 

Није токсичност једини мотив ист-
раживања живе. Вјероватно најкон-
троверзнији мотив је коришћење тио-
мерсала (органско живино једињење)
као конзерванса у вакцини против
грипа. Постоје многе претпоставке да
постоји веза између тиомерсала и
аутизма код дјеце, али већина научних
података то оповргава, с тим да је
ова дебата утицала на то да су дос-
тупне исте вакцине без конзерванса.

Павле Џуверовић, II2

Последњих година жива је била интересантна за науку због своје токсичности

ЖИВА И ТОКСИЧНОСТ
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Ученици и професори
наше школе су и ове године
обиљежили 22. март -
Свјетски дан вода. На пред-
лог UN тема за ову годину
је била: „Отпадне воде -
рециклажа“, његовање одно-
са према води с фокусом на
очување тако важног при-
родног ресурса. Ова наиз-
глед обична течност без
боје, мириса и укуса  је посе-
бан феномен иако се према
њој односимо са недовољно
поштовања. 

Неки немају воде ни за
најосновније  животне пот-
ребе. Сваки шести човјек на
планети нема приступ чистој
води. При свакој употреби
воде ми производимо отпад-
ну воду која отиче у канали-
зациони систем.

Заједничким акцијама на
локалном, националном и
глобалном нивоу можемо
осигурати одрживо управ-
љање.

Како је за Црну Гору при-
оритетан задатак заштита и
штедња воде, одржива и
рационална потрошња ње -
них капацитета, ми смо се
и ове године, као UNESCO
ASPnet школа придружили
сверуској акцији „Голубая
лента” коју организује Мето-
дичко одјељење еколошко
- биолошког центра из
Омска у Сибиру. Она под-
разумијева учешће на кон-
курсу „Вода за живот“ у више
номинација: литерарни
израз, мултимедијалне пре-
зентације, фотографије, пла-
кати и организација флеш
моба. Ученицима се посебно

допада да учествују у флеш
мобу који се изводи на глав-
ном градском тргу.

Посебну захвалност иска-
зујемо професорици Јадран-

ки Јестровић која је ко -
ординатор пројекта  и у
кому никацији са  еколошко
- биолошког центром. Она
је све наше еколошке радо-
ве превела на руски језик и
несебично нас подстицала
у раду.

Ученице Јована Драгаше-
вић, Нађа Бабић и Николина
Зиндовић осмислиле су
кореографију за флеш моб
а професорица Тања Дра-
гашевић им је била под-
ршка. Професор Борис Ћу -
зо вић је био подршка
му   зичарима наше шко ле:
Марку Милеру, Лазару Грбо-
вићу, Неј ри Мекић...

У номинацији литерарног
исказа учествовала је Сања
Попадић - ментор Јадранка
Јестровић. У номинацији мул-
тимедијалних презентација

учествовале су Јасна
и Нејра Клепо - ментор
Тања Драгашевић, Да -
нило Кушљевић - мен-
тор Мунира Дешевић и
Анастасија Одовић -
ментор Весна Кастра-
товић. У номинацији
фотографија Миљан
Јечменица и Невена
Драгићевић - ментор
Росанда Терзић.

Поводом Дана пла-
нете Земље у свеча-

ној сали је приређена пре-
зентација ово годишњих
еколошких активности уче-
ника и професора наше Гим-
назије које су изузетно зна-
чајне као подршка идеји о
одрживом развоју.

Истраживања, радови,
акције, активности, ангажо-
ваност, посвећеност, до сље -
дност и награде ученика и
професора гимназије „Тана-
сије Пејатовић“ у Пљевљи-
ма наставиће се и најно-
вијим пројектима Еко-школа,
Климатске промјене, који се
увелико реализују у свијету.

Нејра Клепо, III5, и Тања
Драгашевић, професорица

У Пљевљима, најзагађенијем граду Црне Горе, ипак
постоји неописиво вриједно благо - нетакнута природа.
Брезница, окружена зеленилом и бескрајном природном
љепотом буково-смрчевих шума, чини савршену оазу
мира и љепоте коју човјек није уништио.

Анастасија Одовић, IV3
(Фотографија учествовала на конкурсу Млади екорепортери,

ментор Весна Кастратовић, професорица биологије)

ПОСЈЕТА
МЕТЕОРОЛОШКОЈ

СТАНИЦИ

Дана 27. септембра је
група ученика, која похађа
часове екологије и профе-
сорица Тања Драгашевић
посјетили су метеоролошку
станицу. Метеоролог Радо-
мир Стеванчевић детаљно
нас је упознао са инстру-
ментима за мјерење темпе-
ратуре и влажности ваздуха,
атмосферског притиска.
Такође смо посјетили прос-
торије из којих се добијени
подаци шаљу за Подгорицу
гдје се детаљно обрађују. 

Николина Зиндовић, IV5

Почетком прошле године
наша школа је ушла у
пројекат „Одрживо управ-
љање зеленим отпадом-
компостирање. НВО „Еко
Центар Делфин” из Котора
у сарадњи са OSCE мисијом
у Црној Гори која спроводи
програм едукације у 15
основних и средњих школа
у Пљевљима, Бијелом
Пољу, Беранама, Петњици,
Колашину, Плужинама, Ник-
шићу, Даниловграду, Подго-
рици и Цетињу. Улазак у овај
пројекат је изузетно важан
поготово због тренутне
ситуације у нашем граду гдје
еколошки моменат готово и
да не постоји.

Компостирање је стара
природна метода којом ћете
претворити органске остатке
у плодни хумус. Компост
настаје од остатака воћа,
поврћа, чаја, кафе итд.

Када отпадне лишће,
одумре биљка или се сруши
нека грана храњиве твари
се враћају земљи.

Компостирање (рецикли-

рање биоотпада) је веома
значајно јер између осталог
подстиче органску пољопри-
вредну производњу, смањује
употребу вјештачких ђубри-

ва и побољшава прозрач-
ност тла. Процес јесте
захтјеван и постепен али је
крајњи резултат нешто што
може бити веома еколошки

и корисно.За праве ствари
је увијек потребно више вре-
мена.

У оквиру овог пројекта
извршена је одређена еду-

кација да би се на
исправан начин при-
ступило цијелом
пројекту. Наши уче-
ници који су прошли
кроз обуку која је
спроведена почет-
ком 2016. године
били су задужени да
цио процес компос-
тирања иде правил-
ним током. Помоћ су
пружили представни-
ци градског предузе-
ћа „Чистоћа'' који су
успјели да обез-
биједе неопходан
материјал за покре-
тање цијелог пројек-
та. А наши ученици
који су били главни

у цијелом процесу су били
Александар Пејовић, Јован
Зиндовић и Радомир Пот-
парић. Они су сваке двије
недјеље водили рачуна о
компосту и на прави начин
се опходили према датом
задатку и захтјевима на које
су морали да одговоре.
Понекад би биле то пос-
лијеподневне активности
које су укључивале и већу
групу ученика да би се заис-
та увидјела важност овог
пројекта. Након годину дана
рада у оквиру овог задатка
финални производ - ком-
пост је искориштен за нове
саднице у нашем дворишту
као и за позелењавање
травнатих површина испред
школе.

Тања Драгашевић,
професорица

Невладина организација ЕКОМ-удружење
за еколошки консалтинг у Црној Гори, по
десети пут је организовала конкурс Млади
еко репортери у склопу фондације за еко-
лошку едукацију (ФЕЕ). Посебне теме су
биле : „Климатске промјене“ и „Еко школе“.

На конкурсу је пријављено преко 500
радова из 19 средњих и 31 основне школе.
Радови су подијељени у три тематске
категорије: еко фотографије, фотографије
биодиверзитета и пре дје ла и климатске
промјене. Посебна гупа радова је била
на тему еколошког активизма (Еко школе).
Гимназија „Танасије Пејатовић“, добила
је признање за учешће преко 40 радова
у програму Млади еко репортери 2017.

Ученица Анастасија Одовић је добила
другу награду у категорији, и еко фотогра-
фија. Њен ментор је професорица Весна
Кастратовић. Уз награђени рад, на интернет
гласању, одабране су еколошке фотогра-
фије ученица Гимназије Нејре Клепо, у кате-
горији фотографије биодиверзитети и
предјели и Елде Кордић у категорији еко
фотографије. Њихов ментор је професо-
рица Тања Драгашевић.  

Професорице и ученице су добиле сер-
тификате, који су уручени 21.априла 2017.
године уочи Дана планете Земље, у
Министарству одрживог развоја и туризма
у Подгорици.

Тања Драгашевић, професорица

Вода и очување тако важног природног ресурса

СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
Гимназија „Танасије Пеја -

товић“ је у претходној школ-
ској години аплицирала у
програм Еко-школе. Међу-
народни програм  Еко-школе
је развила Фондација за
образовање о животној сре-
дини (ФЕЕ) као одговор на
потребу да се млади укључе
у еколошке пројекте иденти-
фиковане на конференцији
Уједињених нација о живот-
ној средини и развоју 1992.
године. Методологија Локал-
не Агенде 21, о којој је било
ријечи на конференцији,
представља основ за мето-
дологију Седам корака. Про-
грам се службено почео реа-
лизовати од 1994. године у
Данској, Њемачкој, Грчкој и
Великој Британији. Данас
Еко-школе постоје у више од
60 држава свијета које пове-
зују више од 48 000 школа
на шест континената.

Програм Еко школа има
за циљ да подигне свијест
ученика о сродним питањи-
ма одрживог развоја живот-
не средине у школи и ван
ње, кроз школске активности
у локалној заједници. Овим
програмом се млади подсти-
чу на активно укључивање
и бригу о свом окружењу.
Прво се реализује у учиони-
ци, затим на нивоу школе и
на крају подстиче промјене
у локалној заједници.

Кроз овај програм, млади
се упознају са чињеницом
да у својим школама имају
право гласа у политици

управљања заштитом жи -
вотне средине. Школа укљу-
чена у овај програм може
бити награђена Зеленом
заставом са амблемом Еко
школе и добити сертификат
о статусу Међународне Еко
школе. Програм Еко школе
је идеалан начин за побољ-
шање стања животне сре-
дине у школи и локалној
заједници и цјелокупан
живот младих и њихових
породица. Један од кључних
задатака  на Свјетској кон-
ференцији о одрживом раз-
воју  у Јоханесбургу 2002.
го ди не је наглашена потреба
да се одрживи развој интег-
рише у образовне системе
на свим нивоима образова-
ња, како би такво образова-
ње послужило као полуга
свих даљих про мје на.

Одрживи развој представ-
ља генерално усмјерење,
тежњу да се живи у свијету
у којем је економски, техно-
лошки и културни развој уск-
лађен са потребама развоја
друштва и капацитетом
животне средине. Одржи-
вост је дугорочни циљ, док
се одрживи развој односи
на многе процесе и путеве
ка том циљу (образовање и
обука, одржива пољопри-
вреда, одржива производња
и потрошња, елиминисање
корупције, истраживања и
трансфер технологија)
(UNESCO 2012).

Тања Драгашевић,
професорица

Подизање свијести ученика о
важности одрживог развоја

ЕКО ШКОЛЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Трачак наде

Брезница - нетакнути
дио природе

Еколошки користан процес

КОМПОСТИРАЊЕ

Е К О  Р Е П О Р Т Е Р И

КЛИМАТСКЕ
ПРОМЈЕНЕ
Одржана је дводневна

радионица за фасилитаторе
у оквиру пилот пројекта
UNESCO мреже придруже-
них школа.

У оквиру међународног
пилот пројекта UNESCO
мреже придружених школа
„Примјена свеобухватног
институционалног приступа са
фокусом на климатске про мје -
не“ 20. и 21.септембра 2017.
године у Министарству про-
свјете, одржана је обука за
фасилитаторе која је била
намијењена представницима
девет образовних установа
ASPnet  које учествују у пројек-
ту. Обуци су присуствовале
професорице Весна Кастра-
товић и Тања Драгашевић. 

Тања Драгашевић, про-
фесорица
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У свечаној сали гимназије
„Танасије Пејатовић" 02. 03.
2017. године организовано
је драмско-поетско вече у
част руског пјесника Сергеја
Јесењина. Јесењин се смат-
ра једним од најбољих и
најомиљенијих руских пјес-
ника. Његове пјесме се и
данас радо читају широм
свијета. 

Захваљујући помоћи
вриједних ученика наше
Гимназије и одличној орга-
низацији професорице Ната-
ше Цмиљанић пројекат је
брзо реализован. Једносат-
ни програм протекао је у
тишини коју су једино пре-

кидали  громогласни аплау-
зи у препуној свечаној сали
Гимназије.

Након завршеног програ-
ма на лицима посјетилаца
могло се видјети задовољ-
ство што најбоље говори о
важности и љепоти руског
језика и књижевности.

У програму су учествова-
ли: Тамара Сандић, Бојана
Лакетић, Милијана Зиндо-
вић, Душица Кушљевић,
Сања Попадић, Анастасија
Шћепановић, Александра
Ковачевић, Соња Кнежевић,
Јелена Бујишић, Јован Зече-
вић, Никола Станић и Марко
Тошић. 

Водитељи програма били
су: Василија Табаш и Давид

Дукић.  
Марко Тошић, IV1

Ученици четвртих раз-
реда заједно са профе-
сорицом Јеленом Бајић
припремили су час књи-
жевности који је био пос-
већен пјесницима чије су
пјесме добиле и музичку
верзију.

Многи наши пјесници
својим стиховима очара-
ли су композиторе који
су написали ноте и тако
створили велике хитове.
Један час је био недово-
љан да се преслушају
све пјесме и избор музи-
ке за тај час био је веома
тежак. На репертоару
овог занимљивог часа
нашле су се пјесме Де -

са нке Максимовић, Ду -
шка Трифуновића, Алек-
се Шантића, Владислава
Петковића Диса, Бранка
Радичевића и других, а
у извођењу Бориса Бизе-
тића, Јадранке Стојако-
вић, Драгана Стојнића,
Здравка Чолића...

Час су реализовали
Милић Дујовић, Милица
Ковачевић, Сања Попа-
дић, Станка Тањевић и
Дијана Дамјанови .30.
новембра 2016. године уз
асистенцију професори-
це Јелене Бајић.

Милић Дујовић,
бивши ученик

У организацији професорице Наташе Цмиљанић

ЈЕСЕЊИНОВО ВЕЧЕ

Пројекат Поетика земље
- Моја Црна Гора младој
читалачкој публици презен-
тује црногорско књижевно
наслеђе и савремено ства-
ралаштво. Креирана је
заједничка Facebook стра-
ница на коју координатори
из Пљеваља, Колашина,
Мојковца, Бијелог Поља,
Берана и Рожаја постављају
најбоље текстове ученика
из својих школа (поезија и
проза). Координатори за
нашу школу су Јелена Бајић,
Бојана Грујић и Нада Рон-
довић. Администратори
Facebook странице су уче-
ници: Карим Делић и Марко
Тошић. Аутор пројекта је гђа
Варја Ђукић. 

У књижари Карвер 3. јуна
2017. год. одржана је пре-
зентација овог пројекта.
Једна од активности које
пројекат предвиђа је и под-
стицање ученика средњих
школа да представе своје
радове што су овом прили-
ком и учинили ученици ЈУ
Гимназије "30. септембар"
из Рожаја, ЈУ Средње школе
"Вуксан Ђукић" из Мојковца,
ЈУ Гимназије "Панто Мали-
шић" из Берана, ЈУ Гимна-
зије "Милоје Добрашиновић"
из Бијелог Поља, ЈУ Сред-

ње мјешовите школе "Браћа
Селић" из Колашина и ЈУ
Гимназије "Танасије Пејато-
вић" из Пљеваља. Ученици
су показали своје литерарно
умијеће а у програму су
учествовале и списатељице
Драгана Кршенковић Брко-
вић и Лена Рут Стефановић
које су говориле о свом
стваралаштву и учиниле да
наше интересовање за књи-
жевност још више порасте.
Успјеле су да дочарају
љепоту умјетности и поезије
у савременом добу. 

Нашу школу су предста-
вили ученици Теодора
Милинковић, Ена Салихо-
вић, Никола Станић, Јована
Девеџић и Карим Делић и
професорица Јелена Бајић. 

Овај пројекат нам је помо-
гао да научимо да говоримо,
читамо и размишљамо о
будућности, времену кад ће
неко од нас бити пјесник,
сликар, писац, фотограф
или редитељ који без чита-
ња књига не може и не
жели. Било је задовољство
бити дио ове дивне приче.
Носимо лијепе успомене и
ново сазнање које ће нам
служити у будућности. 
Теодора Милинковић, IV3

и Јована Девеџић, IV4

Презентација црногорског књижевног наслеђа

ПОЕТИКА ЗЕМЉЕ
- МОЈА ЦРНА ГОРА

У понедјељак 13. марта
2017. године у нашој Гимна-
зији одржано је књижевно
вече које је представљало
завршну фазу пројекта UpS-
hift у организацији Креакти-
вације а у којем су
учествовали наши
ученици: Богдан Лаза-
ревић, Зорана Прера-
довић, Азра Сурулиз
и Медина Делић.

Пројекат чији је
циљ био обогаћива-
ње књижевног фонда
у школској библиоте-
ци и набављање дру-
гих средстава која
знатно олакшавају
одржавање активнос-
ти у њој, трајао је
неколико мјесеци. Наши уче-
ници су већ у почетној фази
пројекта планирали одржа-
вање књижевне вечери као
иницијалног догађаја након
којег ће атмосфера у биб-
лиотеци постати живља а

ученици заинтересованији.
За организацију су се пос-

тарали ученици који су при-
премили поезију и прозу коју
су сами написали. Међу
њима су: Алмина Кулуглија,

Сања Попадић, Амела
Кондо, Вукашин Тањевић и
Милић Дујовић. Међу про-
читаним стиховима и прозом
нашла су се и дјела који при-
падају познатим писцима и
пјесницима а омиљени су

међу ученицима; текстове
су изабрали и прочитали
Милица Ковачевић, Карим
Делић и Јелена Томчић.
Осим тога они су нам пред-
ставили неколико романа

кроз кратак садржај трудећи
се да заинтересују присутне. 

Међу гостима су се нашли
ментори четворочланог тима
Ања Дробњак и Јована Бига
које су се по завршетку про-
грама обратиле публици и
истакле значај сличних
пројеката као и важност бав-
љења ваннаставним актив-
ностима које ученике при-
премају за предстојеће
факултетске дане пружајући

им практична знања и поз-
нанства.

Специјални гост вечери
био је Исак Калпачина, бив -
ши директор Гимназије, про-
фесор књижевности и добит-
ник бројних награда за своје
прозно стваралаштво. Он је
говорио о књизи, писаној
ријечи и могућностима које
се отварају пред читаоцима.

На крају вечери обратио
нам се и Драган Зуковић, ди -
ре ктор школе, који је похва-
лио Богдана, Зорану, Азру и
Медину и уручио им признања
уз пригодне поклоне – књиге!

Ученицима је у организова-
њу књижевне вечери Због
љубави према књизи и писаној
ријечи помогла професорица
Јелена Бајић која је осмислила
програм за ово вече и изаб-
рала радове које су ученици
прочитали. Професорица
Ивана Анђелић је била заду-
жена за техничка питања и
израду презентације. 

Савјесно поступајте са
књигама које наша библио-
тека нуди и не износите таб-
лет уређаје ван ње! 

Медина Делић,
бивша ученица

Савјесно поступајте са књигама

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ – СИМБОЛИЧАН
КРАЈ ЈЕДНОГ ПРОЈЕКТА

У петак, 18. новембра 2016. године,
у свечаној сали Гимназије „Танасије
Пејатовић“, прославили смо 115 годи-
на  постојања наше школе. Свечаност
као занимљив спој квалитетне музике
у извођењу талентованих ученика,
реминисценција о почецима и развоју
школе и истицања  вриједности које
Гимназија данас баштини - осмислили
су и реализовали професори и уче-
ници. Богат програм су испратиле
бројне познате личности нашег града,
као и представници Министарства про-
свјете.

Свечана академија је започела
сјећањем на 1901. годину, вријеме пре-
ломних историјских догађаја  на овим
просторима, када је за Пљевља ост-
варена важна мисија – почела је са
радом наша школа. Образовање и про-
свјећивање у свакој средини доносе
напредак и културни развој. Гимназија
је од свог оснивања била сума знања,
културе и истине – универзалних
вриједности које су истрајавале кроз
тешка времена и још теже изазове.  

Свечаност је настављена у знаку
Николе Тесле – симболу спознаје кроз
мукотрпан рад. „Да би био успјешан,
каже Тесла, човјек мора да се приволи
на најтежу врсту рада... дан и ноћ без
заустављања“. Важан задатак настав-
ника јесте да ученици усвоје његову
мисао као идеју водиљу, јер нема
великих дјела без великих напора.

О успјешном раду наше школе гово-
рио је директор Драган Зуковић.
Директор је, такође, упутио поздравне
ријечи и подијелио поклоне члановима
нашег колектива Миланки – Мињи
Чепић, професорици црногорског –
српског, босанског, хрватског језика и
књижевности и Јелици Марковић, бла-
гајници, које су овом приликом исп-
раћене у заслужену пензију.

Присутнима се обратила предсјед-
ница Школског одбора Љиљана Бајче-
тић. У свом говору истакла је значај
знања и писмености за пљеваљски
крај.

По сценарију који је написала про-
фесорица Јадранка Јестровић, добар

наставник афирмише дружење кроз
ваннаставне активности,  и прилаго-
ђава  приступ сваком ученику, под-
стиче дјецу да прерастају у позитивне
личности са добрим предиспозицијама
које доносе прогрес.

Прослава се наставила  у примјери-
ма узајамног преношења знања изме-
ђу наставника и ученика у фолклорној
тачки „Дјевојачко коло“ кроз продухов-
љеност, хуманост, емпатију, без уоби-
чајеног формализма и стереотипа.

Дугом традицијом постојања пље-
ваљска Гимназија је  изградила над-
алеко чувен углед и данас представља
узор бројним  школама. Порукама о
значају образовања и о моралним,
културним и научним вриједностима
за које се залаже наша школа од осни-
вања до данашњих дана, завршена
је свечана академија. 

Програм су припремили и уредили
професори: Јадранка Јестровић,
Емира Хамзић,  Јелена Бајић,  Дејан
Јоксовић и Борис Ћузовић.

Александар Картал, II1

Образовање и просвјећивање у свакој средини доносе напредак и културни развој

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ Са часа књижевности

ПЈЕВАНИ
ПЈЕСНИЦИ
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На овај свијет, који је при
рођењу тако велики, слобо-
дан и лак, будимо се на јави
са првим сузама у очима тра-
жећи огледало да видимо
колико смо ружни, заборав-
љајући тако да видимо тугу
која се крије негдје у дубљем
слоју коже, да не кажем душе,
јер ће душа тек да исплива
из њихових мора са површине
два образа као двије стране
живота.

Једна страна живота је
овдје, на мјесту  гдје снивамо
јединствене снове живота.
Они су, сигурна сам, само
наши и ничији више. Не треба
туговати што се не остварују,
јер ће бити касно вратити тре-
нутке који пролазе у размиш-
љању и том расположењу,
али исто тако не смије се
заборавити нада да ће некад
ти исти снови постати јава.
Зар не би онда била штета
да се оствари нешто, а да
тада не буде тако слатко и
мило као што је било у сну?
Зато је тужно да снови о
животу каквог замишљамо
имају рок трајања.

На другој страни образа,
односно живота, више је
пјегица, препрека, једном
ријечју, више је реалности.
Свака препрека, макар то
била и ситница, кад дође до
очију, напола дотакне и душу
јер, како кажу, очи су огледало
душе. Тај пјегави образ гледа
човјек сваког дана и мисли
колико је ружан, заборав-
љајући онај други, јер онај је

већ  онакав какав треба бити.
И тако он мисли: њега свака
рука исто милује и њега свака
олуја не само да не дотуче,
већ и не дотиче. И дани про-
лазе, а он тражи лијек свом
образу упрљаним стварношћу
која га гребе и ствара боли.
Слабе људе страх нагони да
гледају управо оно чега се
највише плаше и што им се
не гледа тако често. 

У том окну, човјек види себе
самог. Али једно крило се
гушило док је другоме тражио
лијека. Лијек се распрсао у
комадиће стакла које никад
неће успјети склопити онако
како је у њима гледао свој
тужни лик, своју бол. Бол је
произашла из свакодневице
коју је нанијела она друга
страна живота. Све препреке,
вјетрови и олује скоро су без-
опасни док је окно цијело и
чврсто. Кад пукне један дио,
за њим убрзо крцкају и други,
и трећи, па једно крило, па
друго, а онда са њима и наш
лик и на крају смо губитници
у рату. И што је чудно, толико
труда смо уложили чувајући
једно крило, да бисмо на крају
опет знали да је друго већ
разбијено и да сломљеном
окну нема повратка на старо. 

Остаје жал али томе није
крај. Остаје вјечно питање да
ли разбијени комади стакла
значе ишта и да ли режу
терет живота који је сјекао нас
саме.

Сања Попадић,
бивша ученица

Случајно одшкринут прозор... Добри,
стари вјетар увијек ме обилази њежно,
онако како само он умије, кроз пукотину
дрвета доносећи ми мирисе поља. Милује
ми косу и лијепи дах на моје образе...

Нема ту никога и никад није ни било.
Ту су моје успомене у похабаним фио-
кама. Гледају ме слике смјешећи ми
се топлим зрачком лудила које сам у
њих усадила прије много година. Нису
ме заборавиле. Међу тим пријатељима
прошлости, као стидљиво, извлачи се
једна стара корица свијетложуте боје
која ми бљесну у сјећањима и изазва
муњу под мојом кожом. Знам да је зна-
чила... Све те предмете прохујале без-
брижности сам могла тек тако посмат-
рати и дивити им се док су они дисали
мојим остављеним бићем. Али њу-ту
љепоту везаних страница корицама
свијетложуте боје, њу нисам могла пре-
живјети без тих трнаца у грудима који
су одјекивали и значили зов мог тијела.

То величанство, та књига знала је све
моје свијетове, жудјела у мојим трену-
цима, чекала је да јој опет причам...
Да јој опет шапнем о соли у шкољкама
вјечности, о стопама које таласи носе
уз себе, о љепоти разливеног зноја
након усхићеног успјеха, о осмијеху
подијељеном између свијетова...

Загрлих је чврсто и истопих се у
милини дражесних слова која су писа-
на крвљу ствараоца и која је по густини
и интензитету боје могла капати једино
са тајних ходника устрептале душе.
Све је схватила та књига, то савршен-
ство у малом и док сам отварала кори-
це, простор ме је заслијепио дајући
ми заувијек нову наду, нови бескрај...
Бесконачност путања боје кајсије се
прострла пред мојим умом и тада сам
знала да ћу корачати њима, његујући
кактусе крај друма водом из бисера
непресушних. Да ли зато што је и она
сама доживљавала свој спокој или

зато што је тако моћна жељела да
испуни и ову јадну, човјекову душу, то
нисам разумјела. Знала сам само да
су ме мириси тих страница спасили
заувијек и да су моју душу појили нијан-
сама чистоте и непрегледних висина
које сам чувала дубоко у себи. Сак-
ривено од погледа нервозних... То
величанство је трептало у мени попут
свијеће која се много бори да одржи
рањеника у мртвилу мрачне собе. То
величанство ми је даровало спокој не
тражећи да му се покорим.

Сама... Сама на тепиху по коме су
се сад разливале дугине боје кроз слу-
чајно одшкринут прозор гријала сам
биће врелином корица њених које су
ми пјевале најљепше мелодије овог
раја. То величанство ме је уздигло и
дало ми ноту прижељкиваног живота... 

То величанство бјеше књига свијет-
ложутих корица!

Амела Кондо, бивша ученица

У  Дому војске 10. маја
2017. године изведена је
представа „Два смо свијета
различита“. Пљеваљски Ро -
мео и Јулија односно Мили-
ца и Мухамед снагом своје
љубави успјели су да
побиједе мржњу која је вла-
дала између двије породице
различитих вјероисповијес-
ти. Борба као и свака друга
није била нимало лака. Док
не осјетимо бол у својој
души, нијесмо свјесни шта
чинимо другима.  

У средини попут наше није
довољно имати идеју за
неки подухват већ и храб-
рост да подухват остваримо.
Моји другови и ја смо
успјели! Направили смо

представу о којој се и сад
на кон пола године говори са
одушевљењем. Послали
смо снажну поруку: Људе
никада не треба дијелити по
националности, вјероиспо-
вијести или по неким другим
социјалним критеријумима.
Најважније је какав је неко
човјек. 

У пројекту су учествовали
ученици наше школе: Марко
Тошић, Есен Појатић, Нејра
Мекић, Алија Шабановић,
Ајла Ибрахимовић, Миа
Кечевић, Лидија Јошовић,
Негра Диздаревић, Милица
Кнежевић, Петар Кнежевић,
Младен Гогић, Миланко
Анђушић, Тарик Струјић,
Марко Шћепановић, Анђела

Обренић, Емир Златанић,
Јована Гогић, Ирена Цви -
јовић, Стефан Остојић, Ва -
си лија Табаш, Никола Ста-
нић, Татјана Вучетић, Данило
Кушљевић, Миљан Је -
чменица, Слободан Марко-
вић, Адис Харбић, Еди Бару-
чић, Јанко Цвијовић, Драган
Вукашиновић, Огњен Бајче-
та, Шукрија Клепо, Анаста-
сија Ћаћић и Лејла Јунуз. 

Марко Тошић, IV1

Представа у Дому Војске

ДВА СМО СВИЈЕТА
РАЗЛИЧИТА

Под свјетлима
не тако великих
рефлектора, 9.
ма ја у свечаној
сали наше Гимна-
зије, глумачки сас-
тав секције ен гле -
ског језика, уз
помоћ професо-
рице Невене
Томић, извео је
представу под
називом '' Да ли
се сећаш како
било нам је пре?''.
Тема представе је
била свакодневни
живот 80-их годи-
на у поређењу са животом данас.

При првој помисли на тај однос постоје
многе различитости и утисак да је нека-
дашњи живот био бољи. Међутим, данаш-
њица и није тако црна што управо ова
представа показује. Хумористички начин
приказивања свих ситуација учинио ју је
још занимљивијом, а смијех публике пока-
зује добро одрађен посао. Сав приказани
материјал је производ њихових актера, а
сви дијелови су спој индивидуалних идеја
у једну јединствену цјелину која доказује
шта све тимски рад и добра атмосфера
могу да направе. У самом програму при-
казани су односи вршњака, родитеља и
дјеце, наставника и ученика, момка и

дјевојке. Поред драмског дијела програма,
ту је био и музички дио који је извођен
уживо и уско повезан са самом радњом
ове представе. Читав перформанс је само
коначан продукт великог залагања и упор-
ности, добрих мисли и знања, хуморис-
тичког и јаког карактера учесника. Без
обзира на све разлике које ми имамо,
увијек нас нешто веже да постанемо
пријатељи. Све оно иза кулиса исписало
је нове успомене, оставило печат у нашим
срцима и животима. Једног дана када се
осврнемо на све оно што нам се догодило
запитаћемо се: ''Да ли се сећаш како било
нам је пре?''

Душица Лаковић, IV3

Без обзира на све разлике које ми имамо, увијек нас нешто веже

ДА ЛИ СЕ СЕЋАШ КАКО
БИЛО НАМ ЈЕ ПРЕ

У нашој школи је одувијек било изузетних, младих људи
који су се истицали на многим животним пољима. Ино-
вативност, креативност, знање и машта годинама уназад
су их водили на књижевне вечери, различите културне
манифестације, такмичења... Многи од њих сада носе
престижне универзитетске титуле а засигурно ће наша
школа дати још много изузетних људи којима ћемо се
моћи  поносити и који ће са поносом рећи да су били
ученици наше школе.

Гимназија је и раније његовала добре пјеснике и писце,
а неки од њих су данас познати и признати у књижевном
свијету. Да се традиција наставља доказује нам бицши уче-
ник Вукашин  Тањевић који је освојио 2. мјесто на 44. „Лим-
ским вечерима поезије“. У времену када млади људи све
мање читају а камоли пишу, Вукашин нам показује да наши
ученици воле и његују поезију. Ученик и његов ментор про-
фесорица Јелена Бајић присуствовали су програму ове
манифестације који је одржан 7. и 8. децембра 2016. год. у
просторијама Дома културе „Пиво Караматијевић“ у Прибоју. 

Свестраност наших ученика огледа се и у подизању
свијести о здравим стиловима живота. На конкурсу који
је расписала Невладина организација „Бонум“ на тему
Дрога је зло, ја нећу то 1. мјесто је освојила Амела Кондо,
бивша ученица. Награде као што су ова доказују нам да
наши ученици на здрав и креативан начин прилазе про-
блемима данашњице дајући добре предлоге за њихово
рјешавање. 

Наши ученици воде рачуна о традицији и религији што
нам показује Милић Дујовић, бивши ученик, који је освојио
1. мјесто у категорији средњих школа за литерарно ства-
ралаштво на међународном конкурсу за литерарне, ликов-
не, филмске, музичке и анимиране радове на тему Корени.
Конкурс су расписали Православни дечји часопис Све-
тосавско звонце и Српско одељење Јавног међународног
фонда јединства православних народа (Русија) у оквиру
пројекта Дани словенске писмености. Свим награђеним
ученицима ментор је била професорица Јелена Бајић.

Алмина Кулуглија, бивша ученица

Свестраност наших ученика огледа се и у подизању свијести о здравим стиловима живота

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ 
У том окну, човјек види себе самог

СЛОМЉЕНО ОК(Н)О - ЧОВЈЕК
ПОД ТЕРЕТОМ ЖИВОТА

Простор ме је заслијепио дајући ми заувијек нову наду, нови бескрај

РИЗНИЦА ДАЛЕКИХ СНОВА
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Међу ликовима који су зрачили енергијом универзалног
духа и који су својом обдареношћу плијенили саговорнике из
различитих дисциплина био је Радоман Зуковић.  Приповједач,
пјесник, афористичар и преводилац са француског језика, а
поврх свега  педагог од знања и угледа. А по стручном звању
правник. Био је баш онакав  каквог је тражила пљеваљска
Гимназија. Подједнако је разумијевао и тумачио  филозофију,
књижевност, право, сатиру, гајио лијепу ријеч, трагао за књигама
које оплемењују људе и чине их духовно јаким и честитим.
Радоман Зуковић је опредијелио животни
пут и позив значајном броју својих ученика,
који су, руководећи се његовим савјетима,
усмјерењима и препознавањем  њихове скло-
ности, постали врсни педагози, филозофи,
професори, посебно у области  друштвених
наука и књижевности. 

Свој филозофски став исказао је  у замиш-
љеном интервјуу објављеном на крају његове
поеме Баштина, писане у дијалогу.

По  његовом схватању сваки  је човјек неки
микросвијет, а сам човјек је сплет међусобних
веза са другим људима кроз простор и вријеме,
као и са природним условностима. У  објаш-
њењу субјекта ЈА, он се сврстава у ред фило-
зофа  хуманистичког и солидарног правца
према којима нема човјечних односа уколико
је човјек само свој и усамљен појединац. Иако
ово схватање  личи на утопијске мисли, оно
има свој смисао у жељи  и борби  да човјек
буде бољи и да сам не буде пакао ако не
жели да и други буду пакао. Попут античких
филозофа, Зуковић настоји да сачува љепоту
и елеганцију мисли, у којима рефлексија доми-
нира над осјећањем. Полазећи од оне античке
мисли да је филозофија мајка свих наука,
Зуковић објашњава да је та наука настала из
тежње човјека да рационално схвати и објасни
свијет око себе на бази животне мудрости и
истраживања истине,  правила људског разума
и етичких врједности.

Попут римског књижевника и филозофа
Сенеке, Радоман Зуковић је филозофију схватао као практичну
етику а не као формалистичко расправљање, што се види у
његовим афоризмима који су, уствари, његове филозофске
мисли које немају циљ да засмију читаоца већ да га подстакну
на размишљање. 

Свој интуитивни поглед  изражава у поеми Баштина. Ту
писац даје поглед  на живот, младост, зрелост и неизвјесне
животне стазе. Поема говори да је све што имамо, што смо
имали и што ћемо имати и чега се сјећамо наша баштина.
Садржина пјесме представљена је у  Пјесми од наслова,
пјесми сатканој од наслова појединих пјесама, у којој каже:

Ја и ти. И певао сам и певали смо
И причали и волели се у цветњаку загрљаја,
У крунама руку, у гроздовима погледа,
И често се грлили  и сањарили,
И слатко се препирали сами са собом,
Са својим страстима и чудним ћудима,
И пропланцима заборава и строгим мислима
И отрављеним стазама и понорима времена
И привидима ријечи и заробљеним водама
И опсенама обзора и ливадама тела...

Употребом појма подземље у пјесми, писац  има у виду
мијешање разума у сегменту интуитивног стваралаштва. За
пјесника је подземље  наше и у нама које нас зове на другој
половини животног пута. Ријеч  Она, која нас води у подземље,
у стиху је смрт коју  пјесник доживљава овлаш, без претјераног
песимизма:

И одлазили у подземље да пронађемо тамо
Своју баштину сјећања и да бар мало успавамо
Све буднију будност Оне чије се име
Нерадо спомиње на кратком путу.

Своју мисаоно-филозофску рефлексију Зуковић  је исказао
у збирци приповједака Скривена крила за чији основни мото
је узео мисао америчког књижевника Езра Паунда: Само оно
што волиш права је баштина твоја.

Свака од  десет прича овог циклуса је искра животних суче-
лица, догађаја, богатства и дубине мисли.  На крају ове књиге
писац је у поговору назначио њен  мисао без изражене намјере
да читаоцу намеће своје мишљење у закључивању о одре-
ђеним појмовима и догађајима.  

Полазећи од  не народне да су ријечи  добре слуге и лоши
господари, аутор каже:  Као ватра и вода, и наше страсти,
прохтјеви и жеље  се често преруше вјешто у наше пријате-
ље и отпочну да вас варају, заводе, нудећи замамљиве дарове
који су врло опасни за свако истинско стваралаштво... Ријечи
нас ослобађају и пут нам казују, и очи нам отварају, умивају
нас и чисте и пречишћавају и оспособљавају за борбу, али не
заборави: Ријечи нас умеју и потчинити и завести и ослепети
и превести жедне преко воде и упрљати и онеспособити и
опљачкати.  Можда би се ове ауторове ријечи могле схватити
и као зрачак стрепње аутора пред питањем да ли је дјело
које човјек ствара опремљено снагом која ће бити у стању да
се умјетнички бори против разноврсних зала у човјеку и ван
њега. Та борба, каже аутор, је катарза свакодневна. Она бар
унеколико заговори или припитоми неумитну пролазност и
„немогућност свих могућности“, то јест смрт. Јер, када бисмо
били бесмртни, тада, наравно, не би било умјетности, јер не
би за нас постајала прошлост којој се враћамо, ни будућност
од које вазда нешто  очекујемо.

У интерпретацији појма стваралаштва писац каже да се у
стваралаштву полази од нечег реалног, али се стиче  некад и
гдје се није очекивало. И оно што се изнесе у рукама не личи
на оно што се у почетку понијело. Ако је баш тако, онда је
то неко умјетничко остварење, констатује аутор  у поговору
којим изоштрава  неке детаље и догађаје  које читалац може

да превиди  рутинским читањем. То су сумње и немири, нес-
покоји, несигурност која бодри и подстиче, укрцавање на
брод најљепших снова, али и  сумња у сигурност која може
бити нешто најнесигурније у сваком подухвату духа и душе,
јер она прије демобилише него мобилише, прије заводи него
води, прије тупи него оштри... Писац снагу човјека и његову
коб види у  несигурности. Необичном даровитошћу  писца
зрачи прича Скривена крила у којој је исказан страх од најезде
слијепе похлепе која ће спалити крила Јабучила и опљачкати

скривена крила малишана која су закопана
негдје у дубини мајчиног бића. Вид без очију
такође је одговор на питање да ли ће пас
завазда напустити слепца кад се уплашио
од урнебесне  буке и олује ријечи, рјечитости
и реклама. И шта ће старац онда без вида.
Како ће се снаћи у беспућу...

Да ли ће претерана љубав мајке према
сину изгубити разумну мјеру и затворити му
пут у свијет и живот, да ли ће се војници
трагом пијетловог гласа вратити да запале
кућу, шта ће бити са овцом ако не приљуби
јагње своје и шта ако га присвоји и одведе у
шуму, да ли ће се наставити немир и стра-
ховања...

Занимљива је Зуковићева збирка пјесама
Подземни неимари у којој писац тражи одговор
на питање  зашто ријечи ћуте док копају злато,
зашто рад вјечности маглу грлимо, зашто се
и прозор пред сунцем постиди, зашто се сро-
дила стијена са надом Сизифа....

Збирка почиње  тајновитом понорницом
у којој писац каже:

И кад изађе погнуте главе и пресвучена
погледа, човјек осјети како су његове ријечи
постале крилатије чим су се одрекле лета
са облацима и заводљивих дозива боја и
мириса. Он тада схвати све путеве понор-
нице и појима како се њом путује, а она у
њему тече, тече....

Радоман Зуковић  свом ерудитском про-
филу приложио је свој изванредни смисао

за преводилаштво. Оставио је љубитељима француског пјес-
ништва  Један талас савремене франнцуске поезије. То је
избор једне свјеже оријентације у француској пјесничкој лите-
ратури. То је поезија за коју преводилац каже да је са извора
стварности, из живота и рада живота, без вербализма, без ака-
демизма, без играрија ријечима поезија раскошних пјесничких
украса. То је поезија са дубоким  коријенима у баштини про-
шлости, природна, сензибилна и спонтана... То је права мала
антологија у којој су заступљени пјесници који су били окупљени
око часописа Мост мача. У преводу Зуковића заступљени су
Ален Мерсије, Гијом Шамбелан, Жан Бретон, Жан Жубер, Жан-
Клод Вилен, Жан Перол, Жан Русло, Ив Мартен. Заступљени
су и  Патрис Кода, Пјер Шабер, Пол Венсансини, Роже Ковалски,
Серж Брендо, Фран Венај. Новина и оригиналност ове поезије
за коју се преводилац опредијелио  је у томе што свака пјесма,
како у предговору истиче Зуковић, има неко подтекстуално зна-
чење, неку скривену мисао, неку животну загонетку, нешто
невидљиво кроз вео невидљивости. Стиче се утисак да је пре-
водилац  желио  да укаже на богатство пјесама нове оријентације
које подстичу на стваралачку радозналост.

У сјајно пјесничко откриће Зуковић сврстава пјесника Ива
Мартена. Ево неколико његових стихова: 

Сањарила је затим се осмијехивала
На своје дете у врту
Бацакајући каменчиће
Ломећи гранчице зове.
Није ни отворила своју књигу.
Самотна сва у сјају.
Мислила је на мушкарца
Који неста иза реке
А волео је да јој се удвара.
Њихов син сада под грабовима
Прећи ће исту реку
А пре није запевао
Нити у сенама дана
Зажелео осмех жене.

Педагог по природи, Зуковић се није могао отети од школског
живота. О томе говори његова збирка  Двадесетак прича из
школских клупа. У овим причама аутор је изнио свој педагошки
поглед  на живот у школи  који једанко присно осјећају и дожив-
љавају и ученици и наставници. Аутор запажа да је школски
живот недовољно описан у дјелима  књижевних стваралаца.
Иако у том животу аутор види бројне чаролије, радост, ђачку
стрепњу, искреност, спонтаност, радозналост, наду и ишчеки-
вање, ипак шта носи сјутрашњица? Другим ријечима, у души
писца, иако у позним годинама , живио је  ученик, онај још
недозрели лик, али искрен и срца пуног притајене жеље да
једног дана буде одрастао човјек, само свој, али не као себичан
и усамљен појединац. Стога се може рећи да је ова збирка
прича  вриједан прилог педагошкој читанци која нуди низ
корисних порука и поука за оне који су на путу да стасају у
вриједне и корисне чланове друштва.

Зуковић се успјешно огледао и у афористичкој мисли. Његове
двије књиге Распитљиве стазе и У свету мисли су еконо-
мично здање на духовној баштини. О овом књижевном жанру
аутор каже да су афоризми, иако тијесни станови за ријечи,
довољно пространи за мисли и осјећања. У афористичком
стваралаштву аутор је остао досљедан  класичном  значењу
овог жанра, не претендујући да им даје хумористичку конотацију
већ да имају значење мудрости упакованих у елегантно одијело
за мисли и запажања. То су ненаметљива подстицања на рас-
питивање, одгонетање, указивање, откривање . Другим ријер-
чима то су одабране мисли са зрелог, досљедног и самјерљивог
расуђивања.

Сваки његов  афоризам је надахнут мисаоном основом
исказаном  питким, топлим богатством језика на складан и
природан начин. Ево неколико таквих мисли:

Ко је без себе у самом себи, за њега су сви станови негос-
тољубиви и без срчаних огњишта.

Каткад се богатство помамно распјева и разигра око
своје сопствене ломаче.

Мали је корак од познавања самог себе до препознавања
другога у себи и себе у другом.

Човјечност и правичност иду почесто заједно, али се
добро не познају.

Са позлаћених прича круни се чешће рђа и чађ неголи
злато.

Ко се поиграва самим собом, спреман је почесто да изиг-
рава све остале.

И неписмен се лако описмени за уписивање свога имена
на чистим и сунчаним висинама.

Мисао често сазријева кроз честе помисли и промисли о
својим недомислима и  двосмислима.

Посластице не опомињу својом слаткоћом него горчи-
ном.

Афоризми  су му, као што се види, заокупљени питањима
љубави, личне човјекове среће, његовог односа према друштву
као и књижевним питањима. По тематици  његове  мисли су
прожети благом иронијом и тежњама у животу, размишљањима
о човјеку, његовом судбином и поступцима  с пријатељима, о
човјековој унутрашњој самосталнст и тајнама његовог ума и
духа.

Ликови вриједни памћења

РАСПИТЉИВЕ СТАЗЕ РАДОМАНА ЗУКОВИЋА
Пише Милорад Јокнић

Радоман Зуковић рођен
је 1914. (Алуга, Жабљак).
Отац Михаило преселио
се са породицом у Глибаће
1917. године. Основну
шко лу завршио у Косани-
ци, Гимназију у Пљевљи-
ма, а Правни факултет у
Београду. Професор у пље-
ваљској Гимназији  (1948-
1953), а потом професор
у Графичкој школи и Тре-
ћој гимназији у Београду
и Економској школи у
Краљеву. Предавао многе

предмете, између осталог
и француски језик.

Објављена дјела: Под-
земни неимари, Баштина
(поезија), збирке припо-
виједака Скривена крила
и Приче из школских
клупа, и двије збирке афо-
ризама У свету речи и
Распитљиве стазе. Пре-
водио са фра нцуског  јези-
ка (Један та лас савремене
француске поезије)

Умро 1995. године у Бео -
граду. 

Радоман Зуковић

У суботу,  4. фебруара 2017. године,
преминула је професорица Емира Хам-
зић. То је ненадокнадив губитак у струч-
ном, педагошком, а надасве људском
смислу за нашу школу, за наш град, али
и за Удружење професора француског
језика Црне Горе. Професорица Емира
Хамзић је рођена у Пљевљима, 1963.
године, у угледној, грађанској породици
Хаџиатлагића. Звање дипломираног
романисте и професора француског
језика и књижевности стекла је на Фило-
зофском факултету у Сарајеву. У родним
Пљевљима је радила као преводилац
за италијански језик и као професор
француског језика, прво у Средњој струч-
ној школи, а затим у Гимназији.

Енциклопедијско знање, упечатљива
ерудиција, педагошка далековидост и
благонаклоност усмјерена ка ученици-
ма, али и ка млађим колегама, веома

брзо су професорици Емири донијели
статус омиљене колегинице и омиљене
професорице. Тај статус је без престан-
ка одржавала цијелог свог радног вијека.
Посвећеност образовно –васпитном
раду и огромна љубав према настав-
ничком позиву, племенито самопрега-
лаштво и неизмјеран допринос у ван-
наставним активностима – од
уређивања школског листа до осмиш-
љавања програма школских приредби,
бескрајан стручни, колегијални и људски
респект који је без остатка уживала од
свих чланова актива и свих запослених
у нашој школи, бескрајан стручни, коле-
гијални и људски респект који је уживала
на нивоу наше државе од стране свих
професора француског језика, могу
довести до само једног закључка – у
нашој школи мало шта ће бити исто и
у овој години а и у годинама које слиједе. 

(..) Тише, незналице, душо која дршће!
Усно с дечјим смешком! Од Живота чвршће

спутају нас често Смрти танка ткања.
Дајте да се срце опије обманом,
У очима вашим к'о у сну лаганом

Да у сенци ваших трепавица сања!
(Semper eadem, Шарл Бодлер)

Редакција

ЕМИРА ХАМЗИЋ
IN MEMORIAM
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ТАКМИЧЕЊА У АТЛЕТИЦИ
У петак, 24. марта 2017. године, на градском стадиону, одр-

жано је Општинско такмичење у атлетици. 
Наша школа се екипно пласирала на Регионално такмичење

у Беранама, побједом над  Средњом стручном школом резул-
татом 5:2. 

Побједу су остварили: Александар Картал (100 m), Алек-
сандар Пејовић (400 m), Драгослав Бајовић (1000 m),
Јовица Божовић (скок у даљ) и Алекса Кушљевић (скок у
вис). Друго мјесто је освојио Никола Ђачић (кугла) који је
био јако близу побједе над црногорским јуниорским рекордером
Савом Вуловићем. Друго мјесто у штафети је освојила екипа
коју су чинили: Алекса Кнежевић, Александар Картал, Иван
Вукојичић и Александар Пејовић.

Двадесет  дана касније, у Беранама, одржано је и Регио-
нално такмичење. И овај пут пљеваљска Гимназија је оства-
рила запажене резултате:
• 100 m – А. Картал, треће мјесто
• 400 m – А. Пејовић, друго мјесто
• 1000 m – Д. Бајовић, друго мјесто
• Скок у даљ – Ј. Божовић, друго мјесто
• Скок у вис – А. Кушљевић, треће мјесто
• Кугла – Н. Ђачић, треће мјесто
• Штафета – четврто мјесто

Александар Картал, II1

У организацији Актива
физичког васпитања, у фис-
културној сали гимназије
„Танасије Пејатовић'', одржан
је школски турнир у баскету
(мушкарци) од 10. новембра
до 29. новембра 2016. године.
Играло се по куп – систему
(10 минута или освојених 15
поена). За записничким сто-
лом су биле ученице Ања
Јањушевић и Алма Шуловић,
а све мечеве су судили про-
фесори Данко Деспотовић и
Горан Марјановић. 

На турниру је учествовало 15
екипа, а пласман је сљедећи:

• прво мјесто – I1
• друго мјесто – III5
• треће мјесто – IV2

Богат кошаркашки садржај
испратили су бројни ученици
и професори који су на ви ја -
ли за своје фаворите.

Александар Картал, II1

ШКОЛСКИ ТУРНИР
У БАСКЕТУ (М)

Школски турнир у баскету,
који је трајао од 10. 11 до 29.
11. 2016. године, био је права
мала атракција за све ученике
Гимназује.У женској конкурен-
цији било је осам екипа.Све
утакмице су судили професори
физичког васпитања, а запис-
ничари су биле Ања Јањуше-
вић и Алма Шуловић. Сви учес-

ници су се, борили фер и пош-
тено, према правилима. Уз
велику жељу и залагање до
финала су стигла два одјеље-
ња првог разреда: I1 и I3. Зах-
ваљујући жељи за побједом и
уз помоћ својих навијача, који
су увеличали овај догађај,
одјељење I1 је однијело побједу. 

Кристина Шаранчић, II1

ТУРНИР У БАСКЕТУ ЗА ДЈЕВОЈКЕ

Овогодишњи турнир у ма -
лом фудбалу, који се сада већ
традиционално одржава сваке
године, одржан је 5. маја. На
турниру је учествовало 16
екипа, а све утакмице су се
играле на терену са вјештач-
ком травом.

За организацију турнира и
фер суђење побринули су се
професори физичког васпи-
тања Данко Деспотовић и
Горан Марјановић. Релативно
топло јутро је допринијело
при јате љскoj атмосфери из -
ме ђу учесника. Након за вр -
шеног жријеба, игре су могле
да по чну. Осмина финала је
донијела узбудљиве мечеве и
благи наго вје штај ко су главни
конкуренти за титулу. Екипа
II5 се састала са екипом I2 и
без већих проблема однијела
је побједу. У четвртфиналној
утакмици састали смо се са
екипом I3. Обје екипе су имале
велики број шанси, али сјајна
дефанзива на обје стране је
учинила да коначан резултат
меча буде 0:0. Након извође-

ња пенала, екипа II5 пролази
даље. Полуфинални парови
су били: II5 – III4 и III5 – IV1.
Мјесто у финалу, након
побједе од 3:0, заслужено је
припало екипи II5. Недуго
затим заслужени пласман у
финале обезбиједила је и
екипа III5. Послије кратког
предаха, могло је да почне и
велико финале. Невјероватна
борба и пожртвованост свих
момака у финалу показала је
колико желе да побједе. Екипа
II5 имала је срећу да поведе
голом Обрадовића након дуге

лопте Поповића, да би у по -
сље дњој секунди финала,
Грбовић постигао гол за изјед-
начење. То је био једини гол
који је II5 примило на турниру.
Побједник је морао бити одлу-
чен извођењем пенала. Након
пенал серије која је завршена
резултатом 1:0, побједа је при-
пала II5. За шампионски сас-
тав наступили су: Александар
Прерадовић, Амир Сурулиз,
Бошко Пуповић, Давид Дукић,
Марко Шћепановић, Огњен
Обрадовић и Марко Поповић.

Марко Поповић, III5

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ МАТУРАНТСКИ
ПЛЕС

Одржан је матурантски
плес на Градском тргу 19.
5. 2017.године. Припреме
за плес трајале су мјесец
дана у организацији про-
фесора Данка Деспотови-
ћа и Горана Марјановића.
На главном градском тргу
88 ученика плесало је кад-
рил уз музику Штраусове
оперете Слепи миш, у
оквиру Плеса толеранције
- матурантске параде.
Матуранти су се на тај
начин придружили вр -
шња цима из Европе. Циљ
овог највећег омладинског
покрета у Европи је  про-
моција толеранције, мира
и пријатељства и повези-
вање младих кроз плес.
Покровитељ манифеста-
ције био је Секретаријат
за друштвене дје латности
општине Пље вља. Испред
ученика генерацији се
обратила Станка Тањевић,
а програм је водила Миа
Кечевић. Манифестацију
је отворио секретар за
друштвене дјелатности
Мерсудин Халиловић. 

Милица Лековић, III2

ШКОЛСКИ
ТУРНИР У
ОДБОЈЦИ

Школски турнир у одбојци
одржан је у фискултурној сали
наше школе oд 18. априла до
28. априла 2017. године. 

Учествовало је 13 екипа, а
играло се по куп – систему
(2 освојена сета до 25 поена).
Све мечеве су судили про-
фесори Данко Деспотовић,
Горан Марјановић и приправ-
ница Анђела Милинковић.

Екипе су оствариле сљед-
ећи пласман: 
• прво мјесто – IV1
• друго мјесто – I1
• треће мјесто – III2

Александар Картал, II1

Као побједнице општинског так-
мичења, одбојкашице гимназије
„Танасије Пејатовић" пласирале
су се на регионално такмичење
одржано 23. 03. 2017. године гдје
смо ми били домаћини. Учество-
вале су четири екипе: Пљевља,
Рожаје, Би јело Поље и Беране.

Овај пут  наше одбојкашице
биле су спремније, сложније и
сигурније у своју игру и самим
тим за веома кратко вријеме у
полуфиналу по биједиле екипу
Берана, а у финалу екипу Бијелог
Поља резултатом 2:0. Ова
побједа пружила им је могућност
да се боре за мјесто државног
првака.

Екипа Гимназије учествовала
је на Државном првенству у
одбојци одржаном у Подгорици
06.04.2017. године заједно са еки-
пама из Подгорице, Никшић и
Бара. Наша екипа у полуфиналу
сусрела се са екипом Никшића
и однијела побједу резултатом
2:0. Након тога нашла се очи у

очи са прошлогодишњим рива-
лом - Баром, гдје је након тешке
борбе ове године ипак изгубила
своје мјесто на врху, поразом од
0:2.

И поред свега, одбојкашице и
професори задовољни су пос-
тигнутим резултатима, али се

надају да ће наредне године
успјети оправдати очекивања.

Састав екипе: Нађа Ба бић,
Кристина Стевановић, Тамара
Вучетић, Миона Вучетић, Анас-
тасија Џарић, Ивона Џаковић,
Тамара Ћурчић, Теодора Божо-
вић, Данка Дробњак, Теодора
Чво ровић, Хана Храстовина,
Ирина Посука. Професори: Данко
Деспотовић и Горан Марјановић 

Анастасија Џарић, IV4

НЕ ПОРАЗ САМО ЛЕКЦИЈА

Женска кошаркашка еки па
Гимназије Танасије Пејатовић
освојила је друго мјесто на
Државном турниру за средње
школе у овој игри. Претходно
су дјевојке освојиле регионал-
ни турнир у Бијелом Пољу
што им је омогућило пласман
на државни турнир који је одр-
жан у Даниловграду. После
веома тешке и неизвјесне
утакмице титулу је однијела
екипа Херцег Новог. Наше
ученице пружиле су свој мак-
симум у финалу, али недос-
тајало је ипак спортске среће.
Константно бодрење и пот-

ребне савјете пружио је про-
фесор Данко Деспотовић.
Састав сребрне екипе сачи-
њавале су: Сузана Гогић,
Марија Вучетић. Бранка Сте-
ванчевић, Кристина Миловић,
Ања Јањушевић, Алма Шуло-
вић, Александра Сандић,
Тијана Нинковић, Кристина
Шаранчић, Марија Шљукић и
Јована Павловић. Кошарка-
шице ће и ове године пред-
стављати школу, али у под-
млађеном саставу и са истим
жаром за пласман на Свјетско
првенство. 

Ања Јањушевић, IV5

СРЕБРО ЗА БОРБУ

НЕ ДАМО
ТИТУЛУ
Одбојкашице Гимназије

„Танасије Пејатовић" и ове као
и претходних година учество-
вале су на Општинском так-
мичењу, одржаном 16. 3.
2017. године гдје су се сусре-
ле са екипом Средње стручне
школе која је ове године била
у знатно јачем саставу.

Иако је било планирано да
се меч игра у два сета, након
предлога тренера Средње
стручне школе меч је настав-
љен. Прва два сета ишла су у
корист противничке екипе, која
је са великом жељом за
побједом успјела да спута наше
одбојкашице, међутим, гимна-
зијалке нису одустале. Макси-
мално су искористиле пружену
шансу и веома квалитетном
игром још једном показале ко
је на врху. Након дугог меча,
пет одиграних сетова, више од
два сата игре, наша екипа
однијела је побједу и своје
навијаче учинила поносним. 

До овог успјеха не би ни
дошло да нису имале велику
подршку професора физич-
ког васпитања, Данка Деспо-
товића и Горана Марјановића
који су били уз њих без обзи-
ра на све, и који су их до
посљедњег поена бодрили.

Анастасија Џарић, IV4

Турнир у стоном тенису по
други пут је одржан од 10. до
25. децембра 2016.године. Тур-
нир су организовали професори
физичког васпитања Данко Дес-
потовић и Горан Марјановић.

На турниру је учествовало
100 ученика (64 у мушкој и 36
у женској конкуренцији). Игра-
ли су се мечеви на два до би -
јена сета до 11 поена. У муш-
кој конкуренцији прво мјесто
освојио је Александар Да мја -

новић, друго Филип Папић, а
треће Митар Бајић. У конку-
ренцији дјевојака прво мјесто
освојила је Бојана Лакетић,
друго Биљана Цмиљанић, а
треће Милијана Зиндовић.

Будући да је други турнир у
стоном тенису изазвао веће
интересовање од претходног,
надам се да ће тако бити и
наредних година, да ће учест-
вовати све већи број ученика.

Бојана Лакетић, IV1

Као и сваке, и ове године
је организовано Општинско
такмичење у пружању прве
помоћи. Екипе је припремала
професорица Весна Кастра-
товић у простори јама наше
школе. Уложено је доста
труда да би се остварио што
бољи пласман. Морамо поме-
нути да је послије четири
године гимназијска екипа
освојила прва три мјеста на
Општинском такмичењу.

Такмичило се пет екипа,
три екипе из Гимназије „Тана-
сије Пејатовић“ и двије екипе
из Средње стручне школе.
Прво мјесто узела је екипа
у саставу: Теодора Милин-
ковић (ка пи тен), Кристина
Миловић, Анастасија Џарић,
Дарија Аврамовић, Катарина
Бујишић и Немања Чабарка-

па. Услиједило је 45. Држав-
но такмичење, одржано у
Сутомору. Екипа је имала
јаку конкуренцију. Показали
смо своје знање и вјештине
на радном и забавном поли-
гону који су приказивали
реалне жи вотне ситуације.
Освојили смо шесто мјесто,
што нас је мотивисало да у
даљем раду постижемо
боље резултате. За нас је
ово било једно лијепо искуст-
во, а и стекли смо нова по з -
нанства.

Посебну захвалност ду гу -
је мо професорици Весни Ка -
стра товић која је уложила
много труда и напора да би
нас што боље припремила
за такмичење.

Катарина Бујишић и
Марко Вранеш, II2

ТАКМИЧЕЊЕ У
ПРВОЈ ПОМОЋИ

ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ




