
Поводом 117. година од оснивања
пљеваљске Гимназије, интервју за
19. издање нашег листа дао је
директор Драган Зуковић. У раз-
говору са Александром Пејови-
ћем, директор се посебно осврнуо
на реформу образовања у Црној
Гори.

• Какав је Ваш став о најско-
ријим реформама у црногор-
ском школству? Да ли мислите
да ће нови програм по ком уче-
ници завршног разреда изуча-
вају хемију, биологију и физику
утицати на рад матураната и
како?

Реформисана гимназија тј.
опште средње образовање имало
је за циљ да освјежи програме који
су били на неки начин превазиђе-
ни. Увођење обавезних изборних
предмета, чији се број часова из
разреда у разред повећава, допри-
носи зрелијем размишљању уче-
ника о многим темама.

Наравно, уочили су се и неки
недостаци почетне реформе која
је укинула специјалозоване гим-
назије и по којој природне науке
нису изучаване у четвртом разре-
ду. Сада у Црној Гори постоје
одјељења математичке, филолош-

ке и спортске гимназије. Реформа
предвиђа да први и други разред
имају по три часа изборних пред-
мета, а  трећи и четврти по четири.
Социологија се сада изучава у тре-
ћем разреду. Наставни програм из
физике, хемије и биологије изучава
се четири године што ће представ-
љати  растерећење за ученике у
односу на претходни период. Каби-
нети ових предмета имају и солид-
ну опрему и настава мора бити у
духу времена и савремена.  

Ученици пљеваљске Гимназије
из ових предмета постижу изврсне
резултате на школским и држав-
ним такмичењима, као и на Олим-
пијади знања у организацији При-
родно-математичког факултета у
Подгорици. Претходних година
имали смо ученике на свјетским
олимпијадама из математике,
физике, хемије и билогије. Све су
ово показатељи да се фундамен-
талне науке у нашој школи озбиљ-
но и предано изучавају. Кад то
кажем, првенствено мислим на
професоре који изводе наставу из
ових предмета. Гимназије као
опште-образовне установе  нису
лаке, оне практично укључују уче-
нике у научно-истраживачке радо-
ве, и у природним и у друштвеним

наукама.
Матурски испит је екстерног типа

и ученици се у трећем и четвртом
разреду опредјељују за изборне
предмете који допуњују стандард.
Обавезни изборни предмети за
допуну матурског
стандарда су:

- за музичку
умјетност у трећем
и четвртом разреду
то је предмет музи-
ка - мој језик (два
часа недјељно); за
ликовну умјетност
– умјетност и ви -
зуелне комуника-
ције по два часа у
трећем и четвртом
разреду; за латин-
ски језик у четвр-
том разреду три
часа синтаксе латинског језика;
за географију у трећем или четвр-
том разреду туристичка геогра-
фија Црне Горе, за биологију у
четвртом разреду један час хумане
генетике; за хемију у четвртом
разреду један час биохемије; за
физику један час одабраних пог-
лавља физике у четвртом разреду;
за психологију у трећем или четвр-
том разреду појединац у групи; за
социологију у трећем или четвртом
разреду социологија културе; за
филозофију логика у трећем или
четвртом разреду и етика у четвр-
том разреду, оба са по два часа,
и за информатику у трећем или
четвртом разреду алгоритми и
програмирање са по три часа сед-
мичне наставе.

Наши матуранти неће имати
проблема са новим обликом
реформе и они се усмјеравају
према својим афинитетима. Школа
може бити једино атрактивна ако
постоји жеља за учењем, а сами

предавачи, уз одговарајући мотив,
су у обавези да је на тај начин про-
мовишу.

• Које бисте активности школе
издвојили као најзначајније у
протеклих годину дана?

Гимназија током школске године
осим васпитно-образовног рада,
који је њен главни циљ, има и

много других активнос-
ти. Прослава 116 годи-
на рада, којој је при-
суствовао и помоћник
министра просвјете гос-
подин Вељко Томић,  је
једна  од значајних ре -
довних активности. Го -
дину су обиљежила и
разна такмичења на
нивоу школе, државна
такмичења, олимпијаде
знања, матурски испи-
ти, додјеле диплома
„Луча“, екскурзија уче-
ника трећег разреда по

Сјеверној Италији са Римом и
многе друге активности.

(Наставак на 12. страни)

Интервју

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА СУ
НАЈВЈЕРНИЈИ ОДРАЗ РАДА ШКОЛЕ
Ученици пљеваљске Гимназије сваке године постижу
изванредне резултате у редовним и ваннаставним актив-
ностима. Матурски испит је показатељ озбиљности
рада школе и успјеха ученика. На свим факултетима  у
Црној Гори и окружењу наши ученици су међу најбољим
студентима.

ДОБИТНИЦИ
ДИПЛОМЕ ЛУЧА
На свечаној сједници Наставничког вијећа одржаној
14. јуна 2018. године, уручене су дипломе „Луча“

За одличан успјех из свих нас-
тавних предмета у основној школи
и гимназији, награђени су: Нађа
Бабић, Јована Божовић, Божидар
Ћаћић, Азра Демировић, Анаста-
сија Џарић, Семра Јонуз, Даница
Кнежевић,Тара Кнежевић, Кристина
Спајић, Алма Шуловић и Ана
Вукојичић.

Добитници Дипломе „Луча“ за
одличан успјех у основној школи и
гимназији су: Берина Ајановић,
Дарија Аврамовић, Јована Бујишић,
Соња Чоловић, Теодора Чворовић,
Даница Дуковић, Ива Ђондовић,
Ајла Ибрахимовић, Татјана Ирић,
Ања Јањушевић, Арабела Кондо,
Немања Крезовић, Харис Кулосма-

новић, Лука Манојловић, Ђурђина
Мијатовић, Мирјана Пејатовић, Дра-
гана Пуповић, Александра Сандић,
Бранка Стеванчевић, Амина Шаба-
нић, Марко Тошић, Павле Вранеш
и Милијана Зиндовић.

Свечаној сједници су присуство-
вали предсједник Општине Пљев-
ља Мирко Ђачић, директор Гимна-
зије Драган Зуковић, секретар
Секретаријата за друштвене дјелат-
ности  Мерсудин Халиловић, дирек-
тор Средње стручне школе, дирек-
тори основних школа, чланови
Школског одбора, родитељи награ-
ђених ученика, као и бивши и
садашњи професори Гимназије.

Р.Г.Г.

У уторак 16. октобра, Гимназију
је посјетила амбасадорка Репуб-
лике Француске у Црној Гори,
Њена Екселенција, гђа Christine
Toudic.

У разговору са Директором
школе размијењена су мишљења
и ставови о положају француског
језика у Црној Гори, нарочито у
Пљевљима, а разговарало се и
о различитим модалитетима да
се тај положај побољша. Најав-
љена је и могућност размјене
ученика, али и наставног кадра.
Амбасадорка је нашој школи
даровала вриједне књиге на
француском језику и у Свечаној
сали се сусрела са најбољим
међу ученицима који изучавају
француски језик. Гимназијалци
су кратким свечаним програмом

који су приредили за ову прилику
оставили врло позитиван утисак
на високу гошћу. (Фотографија

преузета са сајта pvportal.me)
Адела Дркић и Ивана
Клачар, професорице

Нова сарадња у најави
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Школска 2017/18. година почела је 4.
септембра 2017. (понедјељак). Прва
два часа су били часови одјељенског
старјешине, а остали часови одржани
су по распореду.

У Свечаној сали ученике првог раз-
реда поздравили су директор Драган
Зуковић и предсједник Општине Пљев-
ља господин Мирко Ђачић, а секретар
за друштвене дјелатности господин
Мерсудин Халиловић поклонио је Гим-
назији 50 књига завичајних писаца.

Програм дочека осмислила је про-
фесорица Јадранка Јестровић са
сарадницама професорицом Љиљаном
Раневски и психолошкињом приправ-
ницом Тамаром Тањевић са ученици-
ма.

06. 09. 2017. - одржана је сједница
Школског одбора са дневним редом:
Усвајање записника са претходне сјед-
нице;  Упознавање Школског одбора о
почетку школске године; Извјештај о
реализовању годишњег плана и про-
грама школске 2016/17; Усвајање пра-
вилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста;
Усвајање Одлука о измјенама и допуни
Статута Гимназије; Текућа питања.

14. 08. 2017.  - одржане сједнице
Одјељенских вијећа.

14. 08. 2017.  - одржана сједница Нас-
тавничког вијећа.

25. 03. 2017. - директор  Драган Зуко-
вић и педагог-психолог Милојка Црно-
горац - Ненадић у Подгорици су при-
суствовали конференцији коју је
организовао УНИЦЕФ у Црној Гори под
називом „Моћ адолесценције“. 

26. 08. 2017. - у Колашину је органи-
зован састанак тимова пилот школа из
сјеверне регије – Пројекат Савјета
Европе „Подстицање демократске кул-
туре у школама“.

28. 09. 2017. - одржана сједница
Савјета родитеља са дневним редом:
Успјех и владање у школској 2016/17;
Разматрање годишњег плана и програ-
ма за 2017/18; Остала питања.

28. 08. 2017. - одржана сједница
Школског одбора са дневним редом:
Усвајање записника са претходне сјед-
нице; Усвајање годишњег плана и про-
грама за 2017/18;  Разна питања

Од 2. 10. до 6. 10 2017. обављено је
екстерно утврђивање квалитета образ-
овно-васпитног рада од стране Завода
за школство Црне Горе.

9. 10. 2017. - 55 ученика присуство-
вало је Данима науке у Подгорици.

10. 10. 2017. у Свечаној сали одржана
ПРОНА – наука у покрету, гост профе-
сор доктор Јован Мирковић.

13. 10. 2017. - одржана је Сједница
Наставничког вијећа: приједлози Нас-
тавничког вијећа за стипендије тален-
тованим ученицима на основу препо-
руке ментора

27. 10. 2017. - одлазак на Сајам књига
у Београд: 45 ученика са директором
Драганом Зуковићем, професором Аси-
мом Кухињом и професорицом Дарин-
ком Дуковић. Аутобус обезбиједио
предсједник Општине Пљевља господ-
ин Мирко Ђачић.

1. 11. 2017. - завршен I класифика-
циони период школске 2016/17. Про-
фесорица Даринка Дуковић отишла у
пензију. 

7. 11. 2017. - Сједница Наставничког
вијећа.

14. 11. 2017. - састанак Ученичког
парламента

15. 11. 2017. - сједница Савјета роди-
теља.

15. 11. 2017. - поводом Дана школе
директор Гимназије приредио је пријем
за ученике који су постигли одличан
успјех из свих наставних предмета и
ученике без изостанака у I класифика-
ционом периоду.

17. 11. 2017. - прослава Дана школе
којој су присуствовали помоћник
министра просвјете Црне Горе господин
Вељко Томић и предсједник Општине
Пљевља господин Мирко Ђачић.
Додијељене су награде за најбоље пис-
мене задатке, прву награду је добила
Александра Зуковић ученица III1, другу
награду Невена Јововић II4 и трећу
награду Теодора Милинковић IV3.
Награде је уручила предсједница Школ-

ског одбора Љиљана Бајчетић. У пен-
зију су испраћене професорице Невен-
ка Јеловац и Даринка Дуковић и про-
фесор Чедо Терзић.

22. 11. 2017. - сједница Наставничког
вијећа на којој је презентован Извјештај
о утврђивању квалитета рада Гимназије
од 2. 10. - 6. 10. 2017. од стране Завода
за школство Црне Горе.

30. 11. 2017. - одржано је Драмско-
поетско вече посвећено Његошу под
називом: Његош – великан поетске
мисли. Програм је осмислила профе-
сорица Бојана Грујић. 

1.12.2017. - Ученички парламент Гим-
назије положио је цвијеће у крипти спо-
меника на Стражици поводом 76 година
битке за Пљевља. Стихове су говориле
ученице Теодора Милинковић и Миа
Кечевић. 

У оквиру обиљежавања Дана борбе
против сиде одржано предавање на
тему „Превенција ХИВ-а“. Предавач је
била докторица Биљана Чаркиловић.  

5.12.2017. - одржано је финале так-
мичења у говорништву.

6.12.2017. - уручена су признања -
звања професорима и професорицама
које су добили од Министарства про-
свјете. 

9.12.2017. - одржана су школска так-
мичења у знању из страних језика,
математике, физике, хемије, биологије,
историје, географије и информатике. 

13. и 14.12.2017. - извршена је вак-
цинација ученика четвртог разреда. 

13.12.2017. - у Сали Дома војске Црне
Горе одржана је представа ученика Гим-
назије „Видимо се у бездану“ у режији
ученика четвртог разреда Марка Тоши-
ћа. 

21.12.2017. - у Свечаној сали изврше-
на је додјела диплома побједницима
са школских такмичења у знању, говор-
ништву, квизу знања из историје Црне
Горе, атлетици, кошарци и стоном тени-
су. 

29.12.2017. - завршен је други кла-
сификациони период. Истог дана одр-
жане су сједнице Одјељенских вијећа
и Наставничког вијећа. Послије сједни-
це одржан је пригодан новогодишњи
коктел. Професорица социологије Гори-
ца Вакиревић отишла је у пензију. 

Зимски распуст од 30.12.2017. до
21.01.2018. Трећи класификациони
период почео је 22.01.2018. а завршава
се у петак 30.03.2018. 

23.01.2018. - одржана је сједница Нас-
тавничког вијећа. 

27.01.2018. - хаварија на инстала-
цијама за гријање која је привремено
отклоњена. 

3.02.2018. - 50 ученика са професо-
ром Асимом Кухињом посјетило Дане
мимозе у Херцег Новом.

7.02.2018. - послат телеграм саучеш-
ћа професорици Касалица поводом
смрти професора Драга Касалице, који
је једно вријеме радио у пљеваљској
Гимназији. 

15.02.2018. - одржана је сједница Нас-
тавничког вијећа на којој је за конкурс
за стипендију Уједињених светских
колеџа изабран Александар Картал из
другог разреда. 

15.02.2018. - семинар за кординаторе
ПИСА - 2018 у Подгорици, присуство-
вала професорица информатике Мирка
Попадић. 

21.02.2018. - обука за ПИСА из мате-
матике, присуствовао професор Дејан
Јоксовић. 

22.02.2018. - обука за ПИСА из чита-
лачке писмености црногорски-српски,
босански, хрватски језик и књижевност,
присуствовала професорица Јелена
Бајић. 

23.02.2018. - састанку у вези са ПИСА
тестирањем у Министарству просвјете
присуствовао директор Драган Зуковић. 

25.02.2018. - у Подгорици је одржано
Државно такмичење у знању у органи-
зацији Испитног Центра. Из Гимназије
учествовало 7 такмичара. 

1.03.2018. - Дан отворених врата или
замијењених улога.

5.03.2018. - представници Министар-
ства просвјете, Завода за школство и
Испитног центра одржали састанак са
ученицима, родитељима и професори-
ма у вези са ПИСА-2018. 

8.03.2018. - чланови ликовне секције
поставили изложбу у холу школе пово-
дом Осмог марта. 

8.03.2018. - сједница Наставничког
вијећа на којој је формиран Испитни
одбор за полагање Матурског испита. 

На 13. међународном сајму образ-
овања „Путокази“ од 8-10. марта 2018.
оцјењиван је васпитно-образовни рад
установа, од предшколских до висо-
кошколских. Гимназија „Танасије Пејато-
вић“ добила је велику златну медаљу
и диплому. 

14.03.2018. - ученици деветих разре-
да ОШ „Салко Аљковић“ посјетили Гим-
назију у оквиру професионалне оријен-
тације. 

14.03.2018. - професори математике
и ученици обиљежили су Дан броја π.

19.03.2018. - ученици деветог разреда
ОШ „Душан Ивовић“ са Косанице
посјетили су Гимназију у оквиру про-
фесионалне оријентације. 

21.03.2018. -  директор Гимназије при-
суствовао састанку у Испитном центру
у вези са матурским испитом. 

22.03.2018. - састанак координатора
матуре у Испитном центру 

22.03.2018. - обиљежен Свјетски дан
вода

23.03.2018. - Министарство одбране
одржало је предавање за ученике 3. и
4. разреда у вези са војним Акаде-
мијама у иностранству. 

21.03.2018. - професори црногорског
- српског, босанског, хрватског језика и
књижевности са ученицима обиљежили
Свјетски дан поезије. 

24.03.2018. - гимназијалци обиљежи-
ли Дан планете Земље. 

26.03.2018. - приправница Анђела
Милинковић положила стручни испит. 

30.03.2018. - 25 ученика четвртог раз-
реда Гимназије посјетили Сајам запош-
љавања у Бијелом Пољу. 

30.03.2018. - завршен је трећи кла-
сификациони период. 

4.04.2018. - одржане су сједнице
Одјељенских вијећа и Наставничког
вијећа. 

11.04.2018. -  у Свечаној сали одр-
жано је предавања докторке Ане
Милентијевић из Београда (рођена
Вакиревић, бивша ученица пљеваљске
Гимназије) специјалисткиње пси-
хијатрије на тему „Кратак је пут од мари-
хуане до хероина“. 

Од 13. до 15.04.2018. у Земуну одр-
жани Дани демократске културе у
Земунској гимназији, поводом 160 годи-
на од оснивања. Учествовали су дирек-
тор Драган Зуковић, психолог-педагог
Милојка Црногорац Ненадић и ученици
Александра Зуковић, Василија Табаш
и Александар Пејовић. 

18.04.2018. - кошаркашице Гимназије
освојиле су друго мјесто на Државном
такмичењу у Херцег Новом. Ментори
професори физичког васпитања. 

19.04.2018. - одржана сједница Нас-
тавничког вијећа и Испитног одбора. 

20.04.2018. - једнодневни излет Гим-
назија-Голубиња-Гимназија. 

21.04.2018. - Матурски испит из црно-
горског-српског, босанског, хрватског
језика и књижевности (екстерно).

21.04.2018. - Вече Пљевљака у Беог-
раду. Гимназију је представљала про-
фесорица Љиљана Бајчетић, предсјед-
ница Школског одбора. 

22.04.2018. - семинар „Климатске
промјене“ у Подгорици, присуствовале
професорице Мирка Попадић, Весна
Кастратовић, Тања Драгашевић и
Љиљана Раневски. 

23.04.2018. - рукометаши на Држав-
ном такмичењу у Мојковцу освојили
прво мјесто. Ментори професори
физичког васпитања. 

23.04.2018. - ученица Невена Јововић
освојила је другу награду за рад „Бис-
трим умом до чистије околине“ на кон-
курсу Еко-репортера, менторка профе-
сорица Тања Драгашевић. 

24.04.2018. - поводом Отворених
дана Универзитета Црне Горе, 50 уче-
ника четвртог разреда посјетило је Уни-
верзитет Црне Горе са професором
Данком Деспотовићом и професорицом
Бисером Булут.

(Наставак на 8. страни)

Структура уписаних
ученика по успјеху На крају школске године

Одличних – 60 Одличних – 37

Врло добрих – 24 Врло добрих – 38

Добрих – 7 Добрих – 16 

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 91 Свега – 91

Из Основне школе
„Ристан Павловић” На крају школске године

Одличних – 23 Одличних – 16

Врло добрих – 11 Врло добрих – 17

Добрих – 0 Добрих – 1

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 34 Свега – 34

Из Основне школе
„Салко Аљковић” На крају школске године

Одличних – 20 Одличних – 16

Врло добрих – 12 Врло добрих – 17

Добрих – 7 Добрих – 10

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 39 Свега – 39

Из Основне школе
„Бошко Буха” На крају школске године

Одличних – 9 Одличних – 5

Врло добрих – 0 Врло добрих – 4

Добрих – 0 Добрих – 0

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 9 Свега – 9

Остале школе На крају школске године

Одличних – 8 Одличних – 0

Врло добрих – 1 Врло добрих – 4

Добрих – 0 Добрих – 5

Довољних – 0 Довољних – 0 

Свега – 9 Свега – 9

УСПЈЕХ УЧЕНИКА
I РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У

ОДНОСУ НА УСПЈЕХ У
VII, VIII И IX РАЗРЕДУ ОШ

У школској 2017/18. години уписан је 91 ученик

Од укупно уписаних 60
ученика са одличним
успјехом из основне школе,
на крају I разреда Гимназије
било је: 39 ученика са
одличним, 17 са врло доб-
рим успјехом и 4 ученика са
добрим успјехом, од којих
су 2 била на поправном
испиту  из физике и један
из историје.

Од 24 ученика уписаних
са врло добрим успјехом на
крају првог разреда 19 уче-
ника је било врло добрих и
5 са добрим успјехом.

Седам  ученика уписаних
са добрим успјехом из
основне школе у Гимназији
су задржали исти успјех с
тим што су полагали поп-
равни испит из физике,
хемије и историје.

Школске 2017/18.године
уписан је 21 ученик са дип-
ломом  „Луча”.  На крају
првог разреда 15 ученика је
имало одличан успјех из
свих наставних предмета,  4
ученика су одлични без свих
одличних оцјена и 2 ученика

су са врло добрим успјехом.
Подаци по школама су

следећи: 
Из ОШ  „Ристан Павло-

вић” уписано је 9 ученика са
дипломом  „Луча”.  На крају
првог разреда гимназије сви
су имали одличне оцјене из
свих наставних предмета.

Из ОШ  „Салко Аљковић”
уписано је 7 ученика са дип-
ломом “Луча”. На крају првог
разреда гимназије 5 ученика
је имало све одличне
оцјене, а 2 ученика су имала
одличан успјех без свих
одличних оцјена из свих
наставних предмета.

Из ОШ  „Бошко Буха” упи-
сана су 2 ученика са дипло-
мом  „Луча”. На крају првог
разреда гимназије они су
задржали одличан успјех са
свим одличним оцјенама.

Из осталих школа није
било ученика са дипломом
“Луча”. 

Извјештај припремила,
Милојка Црногорац
- Ненадић, школски
педагог - психолог

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/18. ГОД.
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Поводом Свјетског дана
књиге и ауторских права,
у библиотеци Гимназије
одржано је књижевно вече.
Свјетски дан књиге и
ауторских права обиље-
жава се 23. априла сваке
године. Године 1995, на
Генералној конференцији
UNESCO-а одлучено је да
се Свјетски дан књиге и
ауторских права слави на
овај дан, јер се тада одр-
жава каталонски фестивал
када мушкарци женама
поклањају руже а оне
њима књиге, а такође то
је датум рођења и смрти
Вилијама Шекспира, и
смрти шпанског писца
Мигела де Сервантеса.

У школској библиотеци
уприличено је вече посве-
ћено заљубљеницима у
књигу. На импровизованој
позорници познате сцене
дочарали су Јана Тешовић
у улози Јулије и Есен
Појатић у улози Хамлета.
Лик данског племића Хам-
лета док држи лобању у
руци вјерно нам је пренио
Миладин Коћало.Треба
поменути да су ученици
стихове говорили на
енглеском  језику. На

видео биму смјењивали су
се кадрови и трејлери из
екранизованих дјела
Шекспира и Сервантеса
као и цитати и сентенце
посвећене књизи и чита-
њу.Читав амбијент употпу-
ниле су запаљене бакље
које су освјетљавале биб-
лиотеку и додатно нагла-
силе магију књиге и чита-
ња.

Програм су осмислиле
професорица енглеског
језика Јелена Вуковић и
библиотекарка Љуба
Чепић а водили су га Алек-
сандра Ровчанин, Катари-
на Јовић, Марко Вранеш,
Катарина Бујишић, Павле
Џуверовић, Марица Мар-
ковић, Огњен Дујовић и
Анђела Обренић, уз тех-
ничку подршку Карима
Делића. Посебну захвал-
ност дугујемо и ЛТД „ Ава-
лон“ Пљевља, КУД „Воло-
ђа“ и КУД „Пљевља“, РТВ
Пљевља и професорици
Јадранки Јестровић, као и
школском домару Слави-
ши Терзићу.

Љуба Чепић,
библиотекарка; Јелена

Вуковић, професорица;
Карим Делић, III3

СВЈЕТСКИ ДАН
КЊИГЕ И

АУТОРСКИХ ПРАВА

Књижевно вече

Рaд je oтпoчeo 28. сeптeм-
брa 2017. првим сaстaнком
нa кoмe je изaбрaнo рукo-
вoдствo зa 2017/2018.  гoди-
ну. Зa прeдсjeдникa Учeнич-
кoг пaрлaмeнтa изaбрaнa je
Вaсилиja Taбaш, a зa зaмje-
никa Пaвле Џувeрoвић. Зa
сeкрeтaрa Учeничкoг пaрлa-
мeнтa изaбрaнa je Никoлинa
Зиндoвић. 

Прojeкaт кojи je oбиљeжиo
рaд Учeничкoг пaрлaмeнтa
шкoлскe 2017/2018. je „Пoд-
стицaњe дeмoкрaтскe кул-
турe у шкoлaмa“. Прojeкaт
су oргaнизoвaли Eврoпскa
униja и Сaвjeт Eврoпe у
сaрaдњи сa Mинистaрствoм
прoсвjeтe и Зaвoдoм зa
шкoлствo Црнe Гoрe крoз
зajeднички прoгрaмски oквир
пoд нaзивoм „Horizontal
Facility зa Зaпaдни Бaлкaн и
Tурску“. Нaшa шкoлa у oвoм
прojeкту учeствoвaлa je кao
мeнтoр- шкoлa кoja je, уз
пoдршку стручњака Сaвjeтa
Eврoпe, пружaлa oбуку и
рaзмjeњивaлa знaњa и ис -
ку ствa сa пилoт шкoлaмa
свoje групe: Гимнaзиjом
„Mилoje Дoбрaшинoвић"
(Биjeлo Пoљe), Гимнaзиjом
„30. сeптeмбaр"  (Рoжaje),
Ги мнaзиjом „Пaнтo Maли -
шић"  (Бeрaнe), СMШ „17.
сeптeмбaр“  (Жaбљaк) и OШ
„Рaдoмир Mитрoвић“  (Бeрa-
нe). 

Члaнoви тимa из нaшe
шкoлe зaдужeни зa рeaли-
зaциjу прojeктa били су: Дрa-
гaн Зукoвић, дирeктoр,
Mилojкa Црнoгoрaц-Нeнaд-
ић, пeдaгoг, Сaњa Гoлубo-
вић, прoфeсoрицa eнглeскoг
jeзикa, Вaсилиja Taбaш, прe -
дсjeдница Учeничкoг пaрлa-
мeнтa 2017/2018, Сa њa
Ђoндoвић, прeдстaвница
лoкaлнe зajeдницe и Зoрицa
Чoлoвић и Фaдил Taбaкoвић,

прeдстaвници рoдитeљa. 
Aктивнoсти нa рeaлизaци-

jи прojeктa oтпoчeлe су 6.
oктoбрa oвe гoдинe сaстaн-
кoм у Кoлaшину кoмe су,
пoрeд тимa из нaшe шкoлe,
присуствoвaли тимoви из
пилoт шкoлa и прeд-
стaвници Сaвjeтa
Eврoпe. Нa сaстaнку je
прeдстaвљeн прojeкaт
и дoгoвoрeни су и први
кoрaци у њeгoвoj рea-
лизaциjи - рaзвиjaњe
дeмoкрaтских кoмпeт-
eнциja крoз oбиљe -
жaвaњe 11. oк тo брa -
Дaнa инклузиje у Црнoj
Гoри. Дaн инклузиje
2017. гoдинe oбиљe -
жeн je рaдиo eмисиjoм
у кojoj je крaткo прeд-
стaвљeн прojeкaт и
jeднa oд кoмпeтeнциja
кojу нaшa шкoлa рaз-
виja - jaчaњe грaђaн-
скoг духa у шкoли и у
циjeлoj лoкaлнoj зajeдници. 

Oбукa зa мeнтoр - шкoлe
нa тeму Инклузиja крoз рaз-
вoj дeмoкрaтских кoмпeтeн-
циja oдржaнa je 9. и 10.
oктoбрa 2017. у Пoдгoрици.
Крoз рaзнoврснe aктивнoсти
ближe су пojaшњeнe сaмe
кoмпeтeнциje зa дeмoкрaтс-
ку културу, прeдстaвљeни су
нaчини и мeтoдe њихoвoг
рaзвиjaњa у фoрмaлнoм
систeму oбрaзoвaњa, a члa-
нoви тимoвa су упoзнaти и
сa мeтoдaмa oбjeктивнoг
сaглeдaвaњa пoстojeћeг
стaњa (мeтaплaнскa aнa -
лизa и SWOT aнaлизa). Крoз
тимски рaд oдрeђeнe су и
aктивнoсти кoje су прeдстaв-
љaлe oснoву Aкциoнoг
плaнa зa пoдстицaњe дeмoк-
рaтскe културe у шкoли. 

Прeдстaвници Учeничкoг
пaрлaмeнтa учeствoвaли су
нa oбукaмa кoje су имaлe зa

циљ oспoсoбљaвaњe Учe-
ничкoг пaрлaмeнтa зa рea-
лизaциjу прojeктa. Oбукe су
oдржaнe у Пљeвљимa и
Кoлaшину. 

Прoфeсoри и прeдстaвни-
ци Учeничкoг пaрлaмeнтa

учествввали су нa Рeгиoнaл-
нoj кoнфeрeнциjи „Бoрбa
прoтив дискриминaциje у
oбрaзoвнoм систeму“
oргaнизoвaнoj 16. и 17. мaja
у Хoтeлу Сплeндид. 

Прojeкaт je oтпoчeo
oбиљeжaвaњeм Дaнa инклу-
зиje 2017. гoдинe, и симбo-
личнo je oкoнчaн прoслaвoм
Дaнa инклузиje, 14. oктoбрa
2018. гoдинe  нa Tргу Нeзa-
виснoсти у Пoдгoрици.

Учeнички пaрлaмeнт je у
склoпу сaмoг прojeктa рea-
лизoвao oргaнизaциjу двa
oкруглa стoлa. Први oкругли
стo oргaнизoвaн je 19.
aприлa. 2018. нa тeму „Грa-
ђaнски aктивизaм и прaвa
ЛГБT пoпулaциje“. Други
oкругли стo биo je у вези са
тeмама кoje брину учeнике
нaшe шкoлe: „Избaлaнсирa-
нoст критeриjумa oцjeњи -
вaњa свих прoфeсoрa, уje -
днaчeнoст пo питaњу
прa вдaњa чaсoвa, кao и рaз-
ликa у тoлeрaнциjи кaшњe-
њa измeђу прoфeсoрa и учe-
никa“ и „Пaрaлeлa – Учeник

нeкaд и сaд – Штa зaмjeрaмo
jeдни другимa?“ Спрoвeдeнa
je и aнкeтa у шкoли и лoкaл-
нoj зajeдници нa тeму грa-
ђaнскoг aктивизмa.

Прeдстaвници Учeничкoг
пaрлaмeнтa су имaли сaрaд-

њу сa Учeничким пaр-
лaмeнтoм Зeмунскe
гимнaзиje  у склoпу
oбиљeжaвaњa Дaнa
дeмoкрaтскe културe
Зeмунскe гимнaзиje. 

Нa инициjaтиву oдje -
љeњa II2, а  у сaрaдњи
сa Учeничким пaрлa-
мeнтoм и пoд пoкрo-
витeљствoм Oпштинe
Пљeвљa и aпoтeкe
„Примa С“, oргaни -
зoвaнa je прoслaвa
aкциje „Сaт зa нaшу
плaнeту“.

Нaстaвилa сe вeћ
устaљeнa рeдoвнa
сaрaдњa сa Дoмoм
здрaвљa Пљeвљa.

Ор гaнизoвaна су прeдaвaњa
нaмиjeњeнa учeницимa дру-
гoг рaзрeдa, у oквиру
oбиљeжaвaњa 1. дeцeмбрa
- Дaнa бoрбe прoтив сидe.
Teмa прeдaвaњa билa je
„Прeвeнциja ХИВ-a и сидe“.
Прeдaвaч je билa дoктoрицa
Биљaнa Чaркилoвић, eпи -
дeмиoлoг Дoмa здрaвљa
Пљeвљa.

Toкoм прeтхoднe шкoлскe
гoдинe oдржaнo je десет
сaстaнaкa, рeaлизoвaн је
знaчajaн брoj aктивнoсти
заједно сa лoкaлнoм сaмo -
упрaвoм и мeђунaрoдним
институциjaмa. Организова-
на су и учешћа у у рaзним
дoбрoтвoрним aкциjaмa. Кao
нeкaдaшњи зaмjeник прeд-
сjeдникa, a сaдaшњи прeд-
сjeдник Учeничкoг пaрлaмeн-
тa, вeoмa сaм зaдoвoљaн
aктивнoшћу Учeничкoг пaр-
лaмeнтa у прeтхoднoj шкoл-
скoj гoдини, и нaдaм сe кoн-
тинуитeту успjeшнoг рaдa у
тeкућoj шкoлскoг гoдини.

Пaвлe Џувeрoвић, III2

Активна и разноврсна школска година

AКТИВНOСТИ УЧEНИЧКOГ
ПAРЛAМEНТA ШКOЛСКE 2017/2018

У пљeвaљскoj Гимнaзиjи
oдржaн je Фoрум тeaтaр нa
тeму „Mлaди и пeрцeпциja
рaзних oбликa дискри-
минaциje“. Oвaj Фoрум
je диo прojeктa „360° -
Пун круг зa људскa
прaвa” кojи спрoвoди
Цeнтaр зa грaђaнскo
oбрaзoвaњe (ЦГO), a
пoдржaвa Дeлeгaциja
Eврoпскe униje у Црнoj
Гoри у склoпу прoгрaмa
Eврoпски инструмeнт
зa дeмoкрaтиjу и људс-
кa прaвa (EИДХР)
2016/2017.

У Фoруму je учeствo-
вaлo oкo 30 учeникa
нaшe шкoлe уз oбeзбje-
ђeњe рoднoг бaлaнсa
групe и штo вeћe хeтe-
рoгeнoсти пo рaзрeд-
нoм узрaсту, успjeху у
школи и сл. Фoрум тeaтaр
je oсмишљeн тaкo дa сe нa
oснoву изрaђeнoг сцeнaриja
oбрaди нeкa oд тeмa кoja

сe тичe људских прaвa и
дискриминaциje. Учeници
су  пoдиjeљeни у три групe

и свaкa oд њих је дoбила
oдрeђeни зaдaтaк (дрaмску
ситуaциjу) нa тeму дискри-
минaциje кojи су успjeшнo
рeaлизoвaли, a зaтим су

зajeднo сa мoдeрaтoримa
дискутoвaли o нaчинимa
спрeчaвaњa билo кojeг

oбликa дискриминaциje,
мjeрaмa кoje трeбa прeд-
узeти нaвoдeћи примjeрe
из свaкoднeвнoг живoтa уз
изнoшeњe сoпствeних стa-

вoвa и мишљeњa.
Toкoм рeaлизaциje Фoрум

тeaтрa сa групoм срeдњoш-
кoлaцa рaдилa су двa
мoдeрaтoрa: Зoрaн
Рaкoчeвић, прeдстaв-
ник oргaнизaциja ЦГO,
Jувeнтaс и ATAК и глу-
мицa Aнђeлиja Рoндo-
вић кoja je вoдилa учe-
никe крoз дрaмскe
ситуaциje и пoмaгaлa
им у тoку oдвиjaњa
рaдиoницe.

Teхничку пoдршку у
рeaлизaциjи oвoг прo-
jeктa пружили су дирeк-
тoр шкoлe Дрaгaн Зукo-
вић, прoфeсoрицe
Aктивa филoзoфиje,
психoлoгиje и сoциoлo-
гиje Mилојка Нeнaдић -
Црнoгoрaц, Бисeрa

Булут, Маида Делић и
Адиса Малагић, као и про-
фесорица Ивaнa Aнђeлић.

Адиса Малагић,
професорица

Mлaди и пeрцeпциja рaзних oбликa дискриминaциje

ПУН КРУГ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Од 2. до 6. априла 2018.

године,  сви петнаестого-
дишњаци наше школе, као
и њихови вршњаци из чита-
ве државе су полагали
ПИСА тестове.

ПИСА акценат ставља на
процјену постигнућа ученика
у задацима који се тичу
реалних животних ситуација
и који се сматрају релеван-
тним за ефикасно учество-
вање у друштву одраслих,
као и цјеложивотног учења. 

ПИСА је пројекат Орга-
низације за економску
сарадњу и развој (ОЕЦД).

ПИСА пружа информације
о образовним системима и
омогућава упоређивање
ученика из великог броја
земаља. 

ПИСА је важна јер:
• омогућава међународно

упоредиво мјерење дос-
тигнућа ученика

• процјењује знање пове-
зано са реалним живот-

ним ситуацијама и вјеш-
тине и спремност за
будуће учествовање у
друштву одраслих

• испитује однос између
достигнућа ученика и
фактора који утичу на
учење  као што су ка ра -
ктеристике ученика и
школе

• помаже креирању об ра -
зовне политике.

Предмети које ПИСА
процјењује су читање, мате-
матика и природне науке.
Тестови се полажу на рачу-
нару.

Наши ученици су као и до
сада веома озбиљно при-
ступили полагању теста а
надамо се да ће и резултати
бити добри.

Школски координатор и
администратор који је вршио
тестирање је била профе-
сорица Мирка Попадић.

Мирка Попадић,
професорица

ПИСА ТЕСТИРАЊЕ
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Дана 18. новембра 2017. године, у
Свечаној сали Гимназије „Танасије
Пејатовић“, обиљежен је 116. Дан наше
Гимназије. Јубилеји нас подсјећају на
минуло вријеме, и све оно што дефи-
нише нашу школу, подсјећају нас и на
успјехе и поразе, подсјећају нас на 116
година читања из архитектуре овог
предивног здања. Гимназија, то је
љубав, морал, образовање, наслијеђе,
богатство, моћ, слава... Образовање
у нашој Гимназији је Луча која гори и
након 116 година и освјетљава стра-
нице знања, попут искре у Његошевој
Лучи: 
„Ево слабе и малене искре
међу сунца пламтеће свјетове
што богатством лучах бесмртнијех
потапају простор и мирове!
Да, искра је свјетлост породила,
океан су капље саставиле;
свети творац величеством сјаје
у искрама како у сунцама,
у смртнима ка у божествама -
све му скупа свемогуће слави!“

Свечану академију отворила је
предсједница Школског одбора, мр
Љиљана Бајчетић. Пристутнима су се
обратили директор Гимназије Драган
Зуковић, помоћник министра просвјете
Вељко Томић и предсједник Општине

Мирко Ђачић. На Свечаној сједници
уручене су награде ученицима за
најбоље урађен писмени задатак на
задату тему. Прво мјесто освојила је
Александра Зуковић III1, друго мјесто
Невена Јововић II4 и треће мјесто Тео-
дора Милинковић III3. Овом приликом
у заслужену пензију, испраћени су
наши драги професори Невенка Јело-
вац, Даринка Дуковић и Чедо Терзић,
који су годинама креирали, чували и
преносили знања својим ученицима.
Генерације ђака памтиће њихове иск-
рене људске намјере да схвате смисао

живота, ту „поднош-
љиву лакоћу пос-
тојања“. Директор
Гимназије изразио je
захвалност нашим
драгим пензионери-
ма за љубав и при -
ја тељство које нас
је везало и које ће
нас вјечно везивати.
Такође, представни-
ци Удружења Пљев-
љака из Београда,
Котора и Сарајева
уручили су поклоне
Гимназији.

Програм прославе
осмислила је професорица Јадранка
Јестровић, а програм су водили уче-
ници: Карим Делић, Лидија Јошовић,
Нејра Клепо и Миљан Јечменица. У
програму су учествовали Александар
Картал, Нејра Мекић, Ива Ђондовић,
Јелена Кнежевић и Лејла Бећовић. У
изради филма о школи, учествовали
су ученици Лејла Бећовић, Алмир
Хаџимуховић, Никола Рондовић, Тео-
дора Божовић, и професорице Љиља-
на Раневски, Мирка Попадић, Ивана
Анђелић и Бојана Грујић.

Карим Делић, III3

116 година Гимназије

ДАН ШКОЛЕ
Образовање у нашој Гимназији је Луча која гори и након 116 година у Пљевљима и освјетљава
странице знања, попут искре у Његошевој Лучи

Име и презиме
ученика/це Предмет Разред и

одjeљење Mентор/ка Бодови и награда

Стефан Бојовић Физика I3 Љубисав Боричић 100 - I награда

Невена Бојовић Физика I3 Љубисав Боричић 100 - I награда

Софија Бајчетић Физика II4 Љубисав Боричић 63 - III награда

Сара Милинковић Физика II4 Љубисав Боричић 56 - III награда

Марко Кечина Физика III3 Љубисав Боричић 90 - I награда

Балша Анђушић Физика III4 Љубисав Боричић 81 - I награда

Павле Џуверовић Хемија II2 Росанда Терзић 90 - II награда

Александар Картал Биологија II1 Весна Кастратовић 79 - III награда

Јелена Бујишић Биологија III5 Тања Драгашевић 77 - III награда

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА
ОЛИМПИЈАДЕ ЗНАЊА 2018. ГОДИНЕ

У Гимназији је од 22. 11.
2017. до 5. 12. 2017. одржа-
но шесто школско такмиче-
ње у говорништву. За титулу
најбољег говорника се
надметало осамнеаст
гимназијалаца. Жири у
саставу: Љиљана Бајче-
тић, професорица исто-
рије, Адела Дркић,  про-
фесорица француског
језика и мр Исак Калпа-
чина - предсједник
жирија, су за најбоље
прогласали Алму Шуло-
вић и Тамару Павловић
из IV3, док је Александар
Пејовић из III2 осво јио друго
мјесто. Такмичење је и ове
године припремио и реали-
зовао Актив професора
филозофије, психологије и
социологије уз помоћ оста-

лих колега и Управе школе.
Цијели процес је протекао

у коректној атмосфери за
коју су се прије свега побри-

нули ученици наше шко ле.
Од самог старта такмичења
ученици су показивали своје
идеје кроз интересантне
закључке и изно сили ставове
засноване на свом искуству
и стеченом знању. Битно је

поменути да је карактер так-
мичења,  између осталог,
био заснован на развијању
комуникативних особина као

утемељењу ставова гим-
назијалаца. Ово такми-
чење сигурно игра важну
улогу у социјализацији
наших ђака као и њихо-
вом оспособљавању за
комуникацију која прили-
чи академским грађани-
ма. Учи их да аргументо-
вано штите своје ставове
и идеје и раде на њима.
Имали смо прилику да

осјетимо колико је битно
бити дио нечега важног и да
осјетимо како ријеч покреће
све, али је свакако потребно
мијењати и при мје ром и
дјелима.

Ново искуство, нови начин

спознавања кроз сложенију
комуникацију је допринио и
развоју социјализације на -
шег друштва. Ватрено кр -
ште ње за неке али топла
препорука да се што више
ученика укључи у пројекат
и каже шта мисли јер се
свако мишљење итекако
уважава и поштује. Некад
је потребно само се препус-
тити новом изазову.

Александар Пејовић, III2

Осамнеаст гимназијалаца у такмичењу за титулу најбољег

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГОВОРНИШТВУ
Ово такмичење игра важну улогу у социјализацији наших ђака као и њиховом оспособљавању за комуникацију која
приличи академским грађанима

Модерни неписмени „сти-
лови живота“, глобално при-
хваћени у окружењу, постају
образац понашања на путу
ка „успјеху“. 

Људи воле да истичу своју
осјећајност и онда када их
не дотиче! Воле приче гдје
се сударају опције, појављују
побједници и губитници. Ве -
ћина протагониста су у со -
пственим причама жртве
нечијих захтјева које савла-
давају. Људи суде другим
љу дима, слиједе сопствене
интересе, каткад заборав-
љају чињенице, лако их се
одричу уколико угрожавају
њихов друштвени положај. 

„Опсесивна  потреба” сав-
ременика је поставила циљ:
заузети позицију, бити познат,
добро зарадити, осво ји ти чак
и незаслужену на граду! Мо -
деран је бахати грабеж, мо -
деран је рад „свих против
свих”. Ниче незнање, насуш-
на потреба за подршком,
губи се приватност, губи се
персоналитет. Идеје се често
занемарују, не проналазе
уточиште. Губе се при ја тељ -
ства. Тренутна афир  мација
рађа усамљеност. 

Средства комуникације
отворила су приступ за све
намјере; отворене, скривене,
зналачке, лаичке… На мре-
жама је све јавно до банал-
ности. Људи све и свашта
објављују о себи и другима,
отворено се мијешају у туђе
животе, навике и карактере
под изговором добрих, често
и злих намјера. Прецјењују
се личне процјене. Губи се
право на приватност.. Пишу
и говоре и писмени и непис-
мени људи. Дјеца су пре-
пуштена сопственом критич-

ки непрофилисаном избору.
Школа „губи битку“  у поп-
лавама често дилетантских
информација. Пресудна
улога у васпитању и раном
образовању пада на роди-
теље . Наука губи примат у
свакодневном животу. Круг
се наставља... Наступа нес-
поразум, бесмисао који  иза -
зи ва ћутање , повлачење и
оту ђеност.

Знамо ли шта желимо и
шта је то за све нас важно?

Губи   ли  се  разлика  из -
ме ђу  важног  и  неважног? 

Губи ли се писменост? 
Да ли смо добро оријен-

тисани? Да ли ће побиједити
квалитет?

„Човјек је несавршен! “ 
„Различите школе су дава-

ле различита објашњења за
човјечју исконску несаврше-
ност: дисхармонија, неукост,
отуђеност од бога, прароди-
тељски гријех, сукоб природ-
них порива и цивилиза-
цијских потреба...”

Школа је важна! Важно је
да школа сачува емпиријски,
хумани, емпатијски приступ
животу . Провјерени прин-
ципи и методе су темељи
новим надоградњама ; пис-
меност је једна од основа у
буквалном и пренесеном
значењу. 

Бити писмен није само
уважавање правописа; чак
се чини помало смијешним
узимати га као јединствени
репер. Писменост је кому-
никацијска култура и дио
опште културе. Она се учи,
увјежбава, његује и усавр-
шава од ране спознаје зна-
чења ријечи и писма, до
позне самосвијести. Писме-
ност је одбрана свог језика
од насртаја страног вокабу-
лара, од компликованих
реченица, неповезаних идеја
и мисли, опширних и недо-
речених замисли. Писменост
је лакши преносилац истине.
„Спознајом до истине” је
циљ образовања загаранто-
ваног Уставом!

Поставља се питање : Да
ли постојећа програграмска
шема предмета  оптимално
дозвољава реализацију шко -
лских програмских исхода?
Може ли се просјечан уче-
ник, са четири часа седмич-
но  матерњег језика и књи-
жевности у средњој шко ли,
опи сменити и припремити
за очекивани ниво опште
културе? Одговор је негати-
ван! Недовољно је времена
за плодотворан рад. Мало
је часова матерњег језика и
књижевности у нашим шко-
лама у поређењу са раз-
вијеним земљама гдје се
настава изводи и десет часо-
ва у недјељи! 

Наука и умјетност,  језик и
књижевност су у тијесној
вези, али то не значи да се
не могу паралелно изучава-
ти као два школска предме-
та у издвојеним терминима.  

Квалитет побјеђује !  
Јадранка Јестровић,

професорица 

ГУБИ ЛИ СЕ РАЗЛИКА
ИЗМЕЂУ ВАЖНОГ И

НЕВАЖНОГ
У интересу опште културе и просперитета људи,  језичке
и умјетничке писмености, неопходно је „раздвојити” језик
од књижевности, издвојити их као два засебна школска
предмета, неопходно је омогућити образовање достојно
писмености и развоја културе говора!

Ученици Гимназије „Тана-
сије Пејатовић“ су и ове годи-
не, 16. октобра посјетили
фестивал „Отворени дани
науке“ у Подгорици. Овај фес-
тивал, у свом ос мом издању
отвара тему науке и инова-
ције за друштво. Тема фес-
тивала интерпретирана је
кроз богат програм изложби,
предавања, панел дискусија,
интерактивних радионица...
Од науке и иновације данас
се очекује да много брже и
значајније допринесу друшт-
веном напретку, а то је могуће
уколико научници успоставе
плодотворан дијалог са пос-
ловним људима и грађанима.
Од науке се очекује ли -
дерство у друштвеним про -

мјенама. Отворени дани
науке путем изложбе Удру-
женог истраживачког центра
Европске комисије управо
показују шта значи одговорна
наука и каква егзистенцијална
питања поставља. 

Овом приликом ученици
су били у могућности да се
упознају са основним чиње-
ницама и занимљивостима
везаним за историју умјет-
ности. Након тога одлазак у
Природњачки музеј Црне
Горе омогућио је упознава-
ње са најзначајнијим енде-
мичним и реликтним врста-
ма флоре и фауне са
про стора Црне Горе. 

Невена и Стефан
Бојовић, II3

Фестивал у Подгорици

ДАНИ НАУКЕ
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Дана 30. новембра 2017.
године на врата Свечане
сале наше школе покуцао
је дух најсвјетлије прошлос-
ти Црне Горе.

Петар II Петровић Његош,
човјек који се уздигао до
нама недокучивих висина, у
насљеђе нам је оставио
„Горски вијенац“, драмски
спјев непролазне књижевне
вриједности. Велика част и
обавеза била је припремити
поетско-драмско вече пово-
дом 170 година од објављи-
вања овог књижевног
дијаманта.

Ученици другог разреда
уз свесрдну помоћ профе-
сорице Бојане Грујић, од које
је и потекла ова идеја,
успјешно су реализовали
богат културни садржај и на
тај начин исказали своје
неизмјерно поштовање

према бесмртном Његошу
и његовом дјелу. Док је
живот ван зидова сале имао
свој уобичајени ток, вријеме
међу њеним зидовима као
да се вратило неколико
вијекова уназад. Захва-
љујући аутентичној сценог-
рафији, почетак XIX вијека
публици се учинио тако бли-
зак. Свјетлост замраченој
просторији давали су стари
фењери, али прави жар
исијавао је из очију учесни-
ка, који су са нестрпљењем
ишчекивали тренутак кад ће
изаћи на позорницу.

Дјевојке у дугим бијелим
хаљинама говориле су о
животу и дјелу владике
Рада. Рецитујући стихове из
филозофско-религиозног
спјева „Луча микрокозма“,
покушале су да, бар на тре-
нутак, све присутне уведу у

ток Његошевих мисли. На
бини су се, казујући одломке
из „Горског вијенца“, смјењи-
вали ученици у народним
ношњама, који су својим
излагањима успјели да
избришу сваки траг садаш-
њице и поведу све на путо-
вање кроз прошлост. 

Плод нашег двомјесечног
залагања никога није оста-
вио равнодушним. Одушев-
љена публика је громоглас-
ним аплаузом наградила
велики труд који је те вечери
показан на сцени.

Свако од нас се, док смо
припремали ово поетско-
драмско вече, још боље
упознао са културним и
историјским благом нашег
народа. Постали смо свјесни
да нам једино познавање
наше прошлости може обез-
биједити срећнију будућност.

Сара Милинковић и
Невена Јововић, III4

Дана 14. априла 2018.
године у Свечаној сали Гим-
назије „Танасије Пејатовић“,
с почетком у 12 часова, одр-
жано је Општинско такми-
чење рецитатора. Такмиче-
ње је организовала Слађана
Шкриван, професорица књи-
жевности. Рецитатори су се
такмичили у три категорије: 

- Основна школа - млађи
узраст (од првог до петог
разреда)

- Основна школа - старији
узраст (од шестог до деветог
разреда)

- Средња школа – гимна-
зија (сва четири разреда)

Стручни жири, у саставу:
Миланка - Миња Чепић, про-
фесорица књижевности,
Дејан Миличић, директор
РТВ Пљевља (по струци
професор књижевности) и
др Сабрина Хаџиосмано-
вић, спец. неуролог (зави-
чајна списатељица) имао је
задатак да оцијени рецита-
торе према сљедећим кри-
теријумима:

- примјереност пјесме
полу и узрасту рецитатора
(прилагођеност пјесме)

- акцентуација и дикција

- мисаоно-емотивни садр-
жај  

- природност, изражајност
и сугестивност казивања 

Наши ученици су постигли
сљедеће резултате:

1. мјесто - Сара Јеловац,
која је рецитовала стихове
Биљане Станојевић „Обич-
ним речима речено“, 

2. мјесто подијелиле су
ученице:  Анастасија Шће-
пановић (рецитовала стихо-
ве Весне Парун „Ти која
имаш руке невиније“) и
Нејра Клепо (рецитовала
пјесму Јелене Стојковић -
Мирић „Ја сам од оних без-
број, али...“)

3. мјесто - Теодора Јело-
вац, која се представила
пјесмом Биљане Станојевић
„Обичним речима речено“. 

Сара Јеловац, ученица
Гимназије „Танасије Пејато-
вић“, освојила је прво мјесто
у конкуренцији средњих
школа. Њена менторка је
Бојана Грујић, професорица
књижевности. Сара је про-
шла у даљи ток такмичења
– на Државно такмичење
рецитатора у Беранама. 

Карим Делић, III3

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
РЕЦИТАТОРА

Његош – великан пјесничке мисли

СТОСЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА
„ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА“

ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА
Професори који су 05.12. 2017. године добили

рјешења о додјели звања у настави:
Росанда Терзић – виши савјетник, Љиљана Бајче-

тић - виши савјетник, Весна Кастратовић – виши
савјетник, Тања Драгашевић – виши савјетник, Муни-
ра Дешевић – савјетник, Асим Кухиња – савјетник,
Милијана В.Драгашевић – савјетник, Мирка Попадић
– ментор, Наташа Цмиљанић – ментор, Бојана Грујић
– ментор и Јелена Вуковић – ментор.

Модерна Европа почива
на систему заједничких
вриједности од којих је
основна и нај -
зна чајнија -
антифашизам.
Он представ-
ља и темељну
компоненту
и д е  н  т и тета
Цр не Горе. 

Један од чу -
вара тековина
ослободилач-
ког покрета и
сјећања на
жр тве и по бје -
де у Другом
свјетском рату
је УБНОР Цр -
не Горе. Ова организација
препознала је значај њего-
вања анифашизма међу
младима и у сарадњи са
Министарством просвјете,
другу годину заредом, орга-
низује квиз под називом
„Црна Гора и њена слобо-
да“. У њему учествују уче-
ници основних и средњих
школа. Питањима је обух-
ваћена историја Црне Горе,
са нагласком на њену анти-
фашистичку борбу. 

Такмичење у Гимназији
одржано је 16. новембра
2017.године. Учествовали
су ученици трећег разреда.
Формирано је шест екипа

од по три члана. Да све
протекне у складу са про-
писаним правилима, пос-

тарао се стручни жири у
саставу: Витомир Кнеже-
вић, професор историје,
Лазар Аранитовић, дипло-
мирани историчар и Адела
Дркић, професорица фран-
цуског језика која је била
и предсједница жирија. 

Сви учесници показали
су изванредно знање. Мно-
гобројна публика уживала
је у њиховом надметању.
Све вријеме такмичење је
било неизвјесно, а о по бје -
дни ку су одлучивала до да -
тна питања постављана у
више кругова. На крају,
побиједила је екипа у сас-
таву: Немања Росић, Ања

Пантић и Маријана Вра-
неш. 

У организацији УБНОР –
а Црне Горе, на
исту тему, 25.
новембра 2017.
године органи-
зовано је и др -
жавно такмиче-
ње у Ни кши ћу.
Уче сници, пре -
дставници шко -
ла из скоро
свих црногор-
ских градова,
показали су
висок ниво зна -
ња. Екипу из
наше шко ле,
као ментор,

пре дводила је про фесорица
Љи љана Бај четић. Наши
гимназијалци имали су
веома запажен наступ.
Недостатак такмичарске
среће и неки пропусти у
жирирању, спри јечили су их
да освоје неко од побједнич-
ких мјеста. Прва је била
екипа која је представљала
Гимназију из Никшића.

Само такмичење обиље-
жио је изванредан наступ
КИЦ-ПОП хора из Подго-
рице чије је извођење пар-
тизанских пјесама одуше-
вило све присутне.

Мр Љиљана Бајчетић,
професорица

Сјећања на жртве и побједе у Другом свјетском рату

КВИЗ „ЦРНА ГОРА И
ЊЕНА СЛОБОДА“

Подстицање демократске
културе у школама

БОРБА ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У

OБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ
Регионална конференција

„Борба против дискримина-
ције у образовном систему”
је организована у оквиру
акције „Подстицање демок-
ратске културе у школама”.
Догађај је окупио учеснике из
области образовања и ства-
раоце политика из региона,
како би дискутовали о сав-
ременим изазовима растућих
контроверзних садржаја у
настави, појачаним мигра-
цијама, растућим различи-
тостима и растућем нивоу
подршке екстремизму. На
конференцији су учествовали
међународни стручњаци који
су имали своје презентације
у вези са контекстом Рефе-
рентног оквира за компетен-
ције за демократску културу
који развија СЕ. Конферен-
ција је одржана од 16. до 17.
маја 2018. У Хотелу „Сплен-
дид”, у Бечићима, а учесници
из Гимназије „Танасије
Пејатовић” су били: Милојка
Црногорац – Ненадић, педа-
гог,  Тања Драгашевић, про-
фесорица и ученици Миљан
Јечменица и Павле Џуверо-
вић. У повратку са конферен-
ције, представници наше
школе обишли су Цетињску
гимназију, на позив директо-
рице Цетињске гимназије
Наташе Станојевић.

Павле Џуверовић, III2

Зaвoд зa шкoлствo je у
oквиру Aкциoнoг плaнa прo-
грaмa приступaњa Црнe
Гoрe Eврoпскoj униjи зa 23.
и 24. пoглaвљe биo у oбa-
вeзи дa рeaлизуje
aктивнoсти у oблaсти
кoрупциje у oбрaз-
oвaњу. Jeднa oд
кључних aктивнoсти
пoдрaзумиjeвa рea-
лизaциjу истрaживa-
њa сa учeницимa
oснoвнe и срeдњe
шкoлe. Истрaживaњe
je oбaвљeнo у 17
oпштинa у Црнoj
Гoри , у 47 шкoлa, oд
чeгa 28 oснoвних и
19 срeдњих шкoлa.
Истрaживaњeм je
oбухвaћeнo 1702
учeникa, oд кojих je
983 учeникa oснoвнe
и 719 учeникa срeдњe шкo -
лe.

Aнкeтирaњe учeникa je
oбaвљeнo тoкoм мaja 2018.
гoдинe. Истрaживaњeм je
испитaнo мишљeњe учeникa
o тoмe кoликo су инфoрми-
сaни o тeмaмa кoje сe тичу
митa, кoрупциje, пoдмићи-
вaњa и сличнo; кo су им нaj-
чeшћe извoри инфoрмaциja
o кoрупциjи; кaквa je улoгa
шкoлe у инфoрмисaњу учe-

никa o кoрупциjи; кoликo су
спoсoбни дa прeпoзнajу
кoрупциjу у свoм oкружeњу;
кoликo je пo њихoвoм миш-
љeњу кoрупциja зaступљeнa

у друштву и у oбрaзoвaњу;
у кojим ситуaциjaмa je кoруп-
циja зaступљeнa у oбрaз-
oвaњу; кoликo je кoрупциja
зaступљeнa у њихoвoj
шкoли; кoликo су спрeмни
дa приjaвe кoрупциjу и кoмe
би je приjaвили; кoликo су
спрeмни дa и сaми учeствуjу
у кoруптивним рaдњaмa и у
кojoj мjeри je зaступљeнa
прaксa oдржaвaњa привaт-
них чaсoвa у шкoлaмa. 

Нaкoн спрoвeдeнoг истрa-
живaњa Зaвoд зa шкoлствo
плaнирa дa у oктoбру рea-
лизуje сaвjeтoвaњe сa прeд-
стaвницимa учeничких пaр-

лaмeнaтa свих
oснoвних и срeдњих
шкoлa и нaстaвници-
мa кojи кooрдинирajу
њихoвим рaдoм.
Нaкoн сaвjeтoвaњa,
шкoлe су у oбaвeзи
дa рeaлизуjу oдрeђe-
нe aктивнoсти сa учe-
ницимa сa циљeм
пoдизaњa свиjeсти o
пojaви кoрупциje у
oбрaзoвaњу и уoпш-
тe, кao и o oдупирa-
њу изaзoвимa кoje
кoрупциja сa сoбoм
нoси.

Рeзултaтe истрa-
живaњa прeдстaвиo

je Рaдулe Нoвoвић, прeд-
стaвник Зaвoдa зa шкoлствo.

Из нaшe шкoлe присуст-
вoвaли су: Aдисa Maлaгић,
прoфeсoрицa, Пaвлe Џувe-
рoвић, прeдсjeдник Учeнич-
кoг пaрлaмeнтa, Вaсилиja
Taбaш, зaмjeницa прeдсjeд-
никa Учeничкoг пaрлaмeнтa
и Maриja Ђурoвић, сeкрe-
тaркa Учeничкoг пaрлaмeн-
тa.

Пaвлe Џувeрoвић, III2

Презентација на Жабљаку

ИСТРAЖИВAЊЕ „КOРУПЦИJA
У OБРAЗOВНOМ СИСТEМУ“

Прeдстaвници Учeничкoг пaрлaмeнтa Гимнaзиje „Taнaсиje Пejaтoвић“ су, 3.10.2018.
гoдинe, у прoстoриjaмa Oпштинe Жaбљaк, присуствoвaли су прeзeнтaциjи истрaживaњa
„Кoрупциja у oбрaзoвнoм систeму“
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Дaнa 26. сeптeмбрa, у
Свечаној сaли Гимнaзиje,
oбиљeжeн је Eврoпски дaн
jeзикa, чиjи je циљ пoдизaњe
свијeсти  o бoгaтoj jeзичкoj
рaзнoликoсти кoja трeбa дa
будe сaчувaнa. Нaкoн двo-
нeдјeљних припрeмa нaши
учeници су успјeли дa интeр-
прeтирajу свoje тaчкe нa нaj-

бoљи мoгући нaчин прeд
сaлoм пунoм публикe. Дa je
чoвјeк утoликo врeдниjи
кoликo jeзикa гoвoри пoкa-
зaли су извoдeћи пјeсмe,
рeцитaциje и прoзнe
oдлoмкe на лaтинскoм,
eнглeскoм, фрaнцускoм, рус-
кoм и, нaрaвнo, мaтeрњeм
jeзику. Прoгрaм зaпoчeт сти-

хoвимa пoзнaтe кaнтaтe
„Carmina Burana'' нaстaвљeн
je низoм пјeсaмa увијeк прe-
пoзнaтљивих aутoрa  Жaка
Прeвeрa  и Шaрла Бoдлeрa,
прeкo oдлoмaкa  нeсвaки-
дaшњих „Eвгeниja Oњeгинa''
и „Oркaнских висoвa'',
изузeтних дјeлa Едгара
Aлaнa Пoa и Пeре Зубцa.
Прoгрaм je прoжимaн трa-
дициoнaлним руским , кao и
мoдeрним фрaнцуским и
eнглeским пјeсмaмa унивeр-
зaлнe тeмaтикe. Прoгрaм су
припремиле прoфeсoрице
Aктивa стрaних jeзикa и прo-
фeсoрица Бojaна Груjић, уз
тeхничку пoдршку прoфeсo-
рицe Ивaнe Aнђeлић.

Teoдoрa Дeспoтoвић, II1

Земунска гимназија нам
је отворила врата у периоду
од 13. до 15. априла када су
организовани Дане демок-
ратске културе. Учeсници из
наше били су: Дрaгaн Зукo-
вић, дирeктoр; Mилojкa
Црнoгoрaц - Нeнaдић, пeдa-
гoг - психoлoг; Вaсилиja
Taбaш, прeсjeдницa Учeнич-
кoг пaрлaмeнтa; Aлeксaндрa
Зукoвић и Aлeксaндaр Пejo-
вић. Пажљиво испланиран
програм, од стране ученика
Гимназије из Земуна, бавио
се кључним питањима као
што су владавина права,
поштовање, толеранција,
људско достојанство, људс-
ка права, демократија и кул-
турна разноликост.

Први дан отворених врата
ове школе почео је уводном
радионицом, након чега је
услиједио низ структуираних
догађаја, укључујући  радио-
нице и дебате  као и плани-
ране садржаје за госте  у
виду представе и осталих
типова дружења. Врхунац
дана отворених врата је био
за округлим столом који се
фокусирао на ђачки активи-
зам, поштовање и грађанско

разумијевање. Учествовали
су средњошколци  из свих
крајева Балкана : Крањ,
В а р а ж д и н ,
Будимпешта,
Охрид, Ужи -
це, Крагује -
вац, Шабац,
П љ е в љ а .
Уче ствовали
су наставни-
ци из Земун-
ске гимназија
као и наставници из осталих
гимназија заједно са  чла-
новима студентског парла-
мента као модераторима.
Потпуна одговорност око
организације била је у рука-
ма ученика Земунске гим-
назије. Активностима и дога-
ђајима обухваћеним овом
манифестацијом присуство-
вало је нешто више од 600
учесника из различитих
земаља. Више од 100 сту-
дената , 31 београдска сред-
ња школа, удружења сред-
њошколаца, представници
локалних општина, органи-
зација цивилног сектора,
медија, чланови локалне
заједнице, универзитетски
професори и представници

других организација пажљи-
во су слушали бесједнике.

Сви су се сложили да ће
овако важна
дебата до -
принијети  да -
љем развоју
демократске
културе у
о к р у  ж е њ у.
Представни-
ци локалних
општина су

закључили  да су догађаји
били од интереса за цијело
друштво и да ће их даље
подржавати.

Из перспективе ученика
који је био само карика
цијелог процеса могу сло-
бодно рећи да је организа-
ција догађаја била на изне-
нађујуће високом нивоу.
Манифестација која остаје
упамћена како по обиму и
опсегу тако и по мишљењи-
ма изнијетим на њој, заједно
са новим идејама и подстре-
ком да можемо мијењати
себе и околину на боље.
Била је част је бити ударна
вијест на РТС-у, као и гост
градоначелника Београда.

Александар Пејовић, IV2

У сaрaдњи сa Учeничким пaрлaмeн-
тoм Гимнaзиje „Taнaсиje Пejaтoвић“, a
у склoпу прojeктa ,,Знaњe пoбjeђуje
тaбуe", НВО Примa je 13.10.2018. гoди-
нe, у прoстoриjaмa нaшe шкoлe
oргaнизoвaлa рaдиoницу нa тeму сeк-
суaлнoг и рeпрoдуктивнoг здрaвљa.
Рaдиoници је присуствoвaло око четр-
десет учeника нaшe шкoле, a зaпaжeн
je и oдзив учeникa из Срeдњe стручнe

шкoлe. 
Прojeкaт „Знaњe пoбjeђуje тaбуe"

рeaлизуje сe зaхвaљући пoдршци
Eврoпскe кoмисиje и Mинистaрствa
спoртa - Дирeктoрaтa зa млaдe. Рaдиo-
ницe зa млaдe држи Jeлeнa Joвaнoвић,
oмлaдинскa рaдницa и кooрдинaтoркa
Приминoг прoгрaмa зa нeфoрмaлнo
oбрaзoвaњe и мoбилнoст млaдих, a
рaдиoницу зa рoдитeљe држи спeци-

jaлнa пeдaгoшкињa Aдриjaнa Клисић.
Teмa рaдиoницa зa рoдитeљe je
oдгoвoрнo рoдитeљствo пa је aкцeнaт
нa тoмe кaкo рoдитeљи трeбa дa пoс-
тупajу у учeњу дjeцe o њихoвoм сeк-
суaлнo-рeпрoдуктивнoм здрaвљу и дa
их упoзнaју сa фaзaмa рaзвoja личнос-
ти. Циљ eдукaтивних рaдиoницa je пoд-
изaњe свиjeсти млaдих и рoдитeљa o
вaжнoсти сeксуaлнo-рeпрoдуктивнoг
здрaвљa зa свeукупaн рaзвoj млaдe
oсoбe.

Прeдстaвници НВО Примa нajaвили
су будућу сaрaдњу сa нaшoм шкoлoм
и Учeничким пaрлaмeнтoм. У рeaли-
зaциjи сaмe рaдиoницe учeствoвaли
су прoфeсoрицe Aдисa Maлaгић и Taњa
Дрaгaшeвић и прeдсjeдник Учeничкoг
пaрлaмeнтa Пaвлe Џувeрoвић.

Пaвлe Џувeрoвић, III2

Министарство просвјете
Црне Горе је са Oracle Акаде-
мијом успоставило сарадњу
која омогућава да се по про-
граму Академије обуче нас-
тавници црногорских школа и
пружи подршка за обуку одре-
ђеног броја ученика. Стечено
знање наставници ће директ-
но преносити својим ђацима,
чиме ће њихово образовање
у области IT технологија бити
значајно унапријеђено. Oracle
Академија ће обезбиједити
платформу и алате помоћу
којих ће обучени наставници
едуковати ученике.

Наша школа има могућ-
ност да oвe школске године

понуди ученицима курс Java
Fundamentals, јер је профе-
сорица наше школе Љиљана
Раневски успјешно завршила
обуку у организацији Oracle
Академије за тај курс и стек-
ла међународни сертификат,
а професорице Мирка Ђуро-
вић и Ивана Анђелић ове
године пролазе обуку. Ова
сарадња пружа могућност и
ученицима да стекну међу-
народно признате сертифи-
кате како би унаприједили
своје знање из области рачу-
нарских технологија и обога-
тили своју личну биографију.

Љиљана Раневски,
професорица

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

Дани демократске културе 

ПОСЈЕТА ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Пажљиво испланиран програм бавио се кључним питањима као што су владавина права,
поштовање, толеранција, људско достојанство, људска права, демократија и културна
разноликост

Aкциja „Let's do it, Mon-
tenegro“ пoд слoгaнoм „Нaс-
тaвљaмo другaчиje “ спро-
ведена је 14. септембра.
Oсим у Црнoj Гoри,  рeaли-
зoвaнa je у joш 150 зeмaљa
свијeтa пoвoдoм oбиљe жa -
вaњa  Свјeтскoг дaнa  уклa-
њaњa oтпaдa. Oргaни зa -
тoри oвe aкциje су AДП ЗИД
из Пoдгoрицe и oпштинa
Пљeвљa. У њoj je учeствo-
вaлo oкo 60 учeникa нaшe
шкoлe који су зajeднo сa
прoфeсoримa Aдисoм
Maлaгић, Снeжaнoм Вукo-
вић  и Oгњeнoм Бoбићeм
учествовали у aкциjи чиш-
ћeња путнoг пojaсa прeмa
Дajeвићa Хaну, Гукe-Бoри-
ћи. Oсим учeникa нaшe
шкoлe, у aкциjу су били
укључени и учeници других

шкoлa, прeдстaв-
ници спoртистa,
Црвeнoг крстa,
вojникa, рибoлo-
вaцa...

Циљ aк ци je je
био пoдстицaњe
свих грa ђaнa Цр -
нe Гoрe нa aкти -
вниje учeшћe у
живoту зajeдницe
јер и мaлим кора-
цима можемо ми -
јењати свијет.

Црнa Гoрa вeћ
трeћи пут учeст-
вуje у oвoj aкциjи,
a сaoпштeнo je
дa je у Пљeвљи-
мa и oкoлини
сaкупљeнo чaк 45.193
килoгрaмa oтпaдa. Учeници
нaшe шкoлe свojим учeш-

ћeм су дали примјeр
oстaлим грaђaнимa и пoкa-
зали дa зajeдничким рaдoм

мoжeмo oбeзбијeдити
љeпшу и чистиjу oкoлину.

Teoдoрa Дeспoтoвић, II1

Пoвoдoм Свјeтскoг дaнa  уклaњaњa oтпaдa

LET'S DO IT, MONTENEGRO

Рaдиoница нa тeму сeксуaлнoг и рeпрoдуктивнoг здрaвљa

ЗНAЊE ПOБJEЂУJE ТAБУE

Од ове године курс Java Fundamentals

НАША ШКОЛА ЧЛАН
ORACLE АКАДЕМИЈЕ

Ученице првог разреда са
професорицама Мирком
Попадић и Љиљаном Ра нев -
ски организовале су пригод-
не активности поводом
Међународог дана дјевојчи-
ца у ICT -у  који се обиље-
жава по сљедњег четвртка у
априлу.

Циљ обиљежавања дату-
ма је да се дјевојчице под-
стакну и охрабре на размиш-
љање о својој каријери у
об ла сти информационих и

комуникационих технологија.
Ученице су кроз презен-

тацију показале како и коли-
ко су се жене кроз историју
ба виле програмирањем.
При премиле су изложбу
слика и биографија познатих
жена из области ICT -а.

Након презентације, дје -
војчице су радиле занимљи-
ве тестове, рјешавале укр-
штене ријечи и осмосмјерке.

Мирка Попадић,
професорица

ДАН ДЈЕВОЈЧИЦА У ICT-у
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Поводом обиљежавања
Европског дана борбе про-
тив трговине људима 18.
октобра, ученици наше шко -
ле организовали су ра ди -
оницу на тему: Стоп-тргови-
ни људима. Водитељке
радионице биле су ученице
првог и четвртог разреда
Софија Савић и Татјана
Вучетић. У оквиру радионице
изведен је скеч под називом
„Погрешно скретање” који су
припремили следећи учени-
ци: Алија Шабановић, Нема-
ња Росић, Емра Храстовина,
Марко Полексић, Есен
Појатић и Ана Петровић.
Затим је услиједила диску-
сија на задату тему и рад у
групама. Ученици, подијеље-
ни у пет група, су дискуто-
вали и износили со пствена
мишљења о томе каква је
улога вршњака, школе, поли-
ције, Центра за социјални
рад, здравствених институ-
ција и цивилног сектора у
рјешавању овог најтежег кри-
вичног дјела. Такође, учени-
ци  су дискутовали и о моти-
вима за трговину људима,
фазама (врбовање, транзит,
пребацивање и експлоата-
ција) и облицима (сексуална
експлоатација и искоришћа-
вање у порнографске сврхе,
радна експлоатација, прину-
да на вршење кривичних
дјела, принудни брак, лажно
усвајање, принудно про сја -
че ње, трговина људским
органима, коришћење у ору-
жаним сукобима) као и о
томе ко све  учествује у рје -
шавању овог глобалног про-
блема. У склопу радионице
приказан је и кратак филм

„Заједно против трговине
људима” који су снимили
наши ученици: Вуксан Дра-
гаш, Емра Храстовина,
Немања Росић, Махира
Авдовић, Анастасија Марић,
Алија Шабановић, Ана Пет-
ровић, Душан Кнежевић и
Марко Полексић. Приказан
је и пано са фотографијама
и ученичким порукама про-
тив трговине људима који су
припремиле ученице четвр-
тог разреда: Милица Јоксо-
вић, Милица Чоловић, Ања
Пантић, Наташа Јоксовић и
Марија Јовић.

Радионици су присуство-
вали професори и ученици
наше школе. Менторка уче-
ницима била је професорица
Адиса Малагић. Циљ радио-
нице био је да се ученици
упознају са појмом трговине
људима, фазама и облицима

као и превентивним мјерама
и програмима сузбијања,
односно подизање свијести
код младих људи о овом гло-
балном проблему. Ријеч је о
најсуровијем кршењу људс-
ких права, а прије свега
кршењу права на живот и
људско достојанство.
Информисаност и едукација
ученика на који начин да пре-
познају и заобиђу замку трго-
ваца људима, да критички
посматрају свијет око себе,
да развијају свијест о разним
опасностима на које могу
наићи и могућностима да
заштите себе и друге су први
кораци ка рјешавању овог
најтежег кривичног (не)дјела.
Нажалост, свако од нас може
постати жртва и зато је
веома важно да не ћутимо и
не затварамо очи пред про-
блемом, да не будемо само

пуки посматрачи већ и да
реагујемо и на тај начин
дамо бар мали допринос у
сузбијању овог савременог
ропства.

Поред радионице и паноа,
ученице  III1 одјељења Јана
Пивљанин и Милица Вујано-
вић, уз помоћ професорице
Маиде Делић, припремиле
су и реализовале радио
емисију у којој су ученике
наше школе упознале са
овом проблематиком.

Подршку у организацији и
реализацији радионице и
радио емисије пружиле су
професорице Бисера Булут
и Милојка Ненадић-Црного-
рац, директор школе Драган
Зуковић и предсједник Уче-
ничког парламента Павле
Џуверовић.

Адиса Малагић,
професорица

Дискусија на задату тему и рад у групама

ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ
ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Свако од нас може постати жртва и зато је веома важно да не ћутимо и не затварамо очи пред
проблемом, да не будемо само пуки посматрачи већ и да реагујемо и на тај начин дамо бар мали
допринос у сузбијању овог савременог ропства

На 13. Међународном
Новосадском сајму образ-
овања „Путокази“ одржа-
ном 10. марта 2018. Гим-

назија „Танасије Пејато-
вић“ наг рађена је Дипло-
мом са великом златном
медаљом.

У слици и ријечи

У  Гимнaзиjи „Taнaсиje
Пejaтoвић“ 10. 5. 2018. гoди-
нe oдржaн je oкругли стo нa
тeму Укључe-
нoст грaђaнa у
систeм, oд нo -
снo грaђaнски
aктивизaм и
прa вa ЛГБT
пo  пу лaци je .
Учeнички пaр-
лaмeнт шкo лe
у сa рa дњи сa
прoфeсoримa
je oргaнизoвao
oвaj сaстaнaк у
oк ви ру прojeк-
тa „Пoдстицa-
њe дe мo крaтских кoмпeт-
eнициja“.

Пoмeнутa aктивнoст рea-
лизoвaнa je крoз сљeдeћe
тeмaтскe цjeлинe: 
• Видљивост ЛГБT пoпу-

лaциje у нaшoj држaви
• Стaвoви грaђaнa прeмa

истoпoлним брaкoвимa
• Дискриминaциja ЛГБT

пoпулaциjе
• Пoлoжaj ЛГБT пoпулaци-

je у нaшoj држaви и у
свиjeту 

Крoз рaспрaву су сe прo-
влaчилa и стeрeoтипнa рaз-
мишљaњa у вeзи са припaд-
ницима ЛГБT пoпулaциje,
aли сa другe стрaнe учeници

су изнoсили стaвoвe дa сви
мoгу и имajу прaвo дa oргa-
низуjу свoj живoт кaкo жeлe.

Дoпринoс oвoj
a к т и в н o с т и
дaли су и учe-
ници oс нoв них
шкo лa кojи су
били aктивнa
публикa и
сaмим тим
дoприниjeли
с в e у к у п н o j
aтмoсфeри .
Пoсeбнo нaс je
o б р a д o в a o
знaтaн брoj
грaђaнa кojи су

пaжљивo прaтили дискусиjу,
пoстaвљaли питaњa и на тај
начин учeствoвaли у рa -
спрaви, чимe су пoкaзaли дa
сe припaдници нa шe зajeд-
ницe интeрeсуjу зa свe
сфeрe живoтa нa шeг дру -
штвa. Вaжнo je нa глa сити дa
je циjeли дoгaђaj прoпрaћeн
oд стрaнe лoкaлних мeдиja
- TВ и рaдиo стaницa. 

Смaтрaмo дa je oвaквe
сaстaнкe пoтрeбнo oргaни-
зoвaти штo чeшћe jeр сaмo
сe нa oвaкaв нaчин мoжe
рaзвиjaти свиjeст грaђaнa o
рaзличитим ситуaциjaмa у
нaшeм друштву. 

Сара Пантовић, II4

Округли стo нa тeму Укључeнoст грaђaнa у систeм

ГРAЂAНСКИ AКТИВИЗAМ И
ПРAВA ЛГБT ПOПУЛAЦИJE

Дан планете Земље обиљежава се
у више од 150 земаља широм свијета
са циљем да
људе подсјети
у каквом је
стању природа
планете на
којој живе. Та -
кође, циљ је и
да се станов-
ништву укаже
на проблеме
екосистема, на
загађење на -
сељених мјес-
та и на то како
побољшати ква литет животне среди-
не.

На часовима са професорицом Јеле-
ном Вуковић, нашом разредном, често
смо планирали да одрадимо различите
врсте пројеката који су у склопу рада
Гимназије. Сви они су били потковани
лијепим идејама, али са средствима
које смо имали на располагању били
су тешко остварљиви. На часу смо
учили лекцију којој је у основи била
тема очување планете Земље. Знајући
да се у нашем граду ближи дан када
се у част планете увече гаси градско
освјетљење на један сат,одмах смо
почели са предлозима за нове пројек-
те. Било је различитих идеја од којих

је свима највише пажње привукла она
о пуштању летећих лампиона у ваздух.

То су мали папирни
балони пуњени врућим
ваздухом који се корис-
те приликом разних
свечаности. 

У 20 сати био је пла-
ниран почетак пуштања
лампиона. Нешто
раније је почела и музи-
ка која је привукла
п а ж њ у
пролаз-
ника. На
н а ш у

велику радост, на Тргу
13. јул се појавило више
људи него што смо оче-
кивали. Ми смо били ту
да им помогнемо прили-
ком пуштања лампиона.
Сви смо их запалили у
исто вријеме. Када је
ваздух у њима био
довољно загријан,
мирно су почели да се
подижу ка мрачном
небу. Ноћ је била хладна
и једина топлина могла
се осјетити од разбукта-
лог пламена у њима.

Призор који је у том

моменту украшавао мрачно небо
сигурно је свима остао у дубоком сјећа-
њу. Људи су пуштали лампионе у ваз-
дух и замишљали жељу, што су, сигур-
на сам, радили са ужитком све док су
имали тако лијеп призор пред очима.

Осјећај који смо тада сви дијелили
био је неописив, али не и непоновљив
јер ћемо се и ове године потрудити да
реализујемо пројекат ,,Сат за планету
Земљу“.

Хана Храстовина, III2

Подсјећање на стање природе

САТ ЗА ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ

I1
1. Бранка Дромњак
2. Атила Кујунџић
3. Исидора Кујунџић

I2
1. Тамара Зејак
2. Амела Ждеровић

I4
1. Миљана Бајчета
2. Сакиб Махмутовић

II2
1. Дина Табаковић

II4
1. Милан Голубовић

III2
1. Душица Бујишић
2. Селма Махмутовић
3. Ђођије Пантовић
4. Славица Луковић

III4
1. Јанко Цвијовић
2. Миљан Јечменица
3. Василије Зејак
4. Радивоје Анђушић

III5
1. Марко Гогић
2. Марко Поповић
3. Бошко Пуповић

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ БЕЗ
ИЗОСТАНАКА У 2017/2018.

Дана 12. јуна 2018. године
одржан је Школски квиз
знања из хемије и живота.
У циљу што бољег раз-
умијевања алкалоида, њи -
хове структуре, при мје не,
као и штетних дејстава, про-
фесорице хемије – Мунира
Дешевић и Росанда Терзић,
заједно са ученицима, орга-
низовале су квиз знања, на
којем је учествовало шест
петочланих екипа. Свака
екипа имала је едукаторе,
ученике другог, трећег и
четвртог разреда. Жири у
саставу: Милица Секулић
(предсједник жирија), Хана
Храстовина, Милица Осто -
јић, Миљан Јечменица и
Милица Кнежевић, про-
цијенили су знање ученика
и прогласили побједнике.

Побједници такмичења су:
1. мјесто ученици одје -

ље ња I4: Сара Пантовић,
Тамара Мирковић, Алекса

Манојловић, Невена Јест-
ровић и Сара Гардовић;
(едукатор Њемања Росић) 

2. мјесто ученици одје -
љења I1: Исидора Кујунџић,
Амила Брахић, Теодора
Деспотовић, Милица Јело-
вац, Љиљана Дамјановић;
(едукатор Тамара Павловић)

3. мјесто ученици одје -
љења I2: Ана Лакетић, Ема
Абаспахић, Марија Јоловић,
Марија Гачевић и Ема
Кулосмановић; (едукатор
Милица Остојић)

Посебну захвалност ду гу -
јемо и Секретаријату за
друштвене дјелатности опш-
тине Пљевља - Канцеларији
за превенцију наркоманије
и болести зависности  и гђи
Милици Се ку лић (представ-
ници), који су и ове године
обезбиједили новчана
средства за награде побјед-
ницима квиза.

Карим Делић, III3

Шест петочланих екипа

КВИЗ ЗНАЊА –
ХЕМИЈА И ЖИВОТ
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У априлу 2018. године, у
Подгорици је одржан семи-
нар на тему климатских
промјена (митигације и ада -
птације). Семинару су при-
суствовале професорице
Весна Кастратовић, Мир ка
Попадић, Тања Драгашевић
и Љиљана Раневски.

Сви заинтересовани за
глобална питања чули су за
климатске промјене. Клима
се односи на опште преов-
лађујуће временске услове
за одређено подручје са
просјечним вриједностима
узетим током низа година. То
је слика температура, пада-
вина, вјетра и других услова
током дужег периода (30 и
више година). Клима је
важна за производњу хране.
Наше здравље и квалитет
живота зависе од климе.

Термин климатске про -
мјене односи се на промјену
укупног стања климе на пла-
нети (температура и падави-
не). Научници су испитивали
прошлост планете Земље и
садашњу климу, и уочили да
се планета брзо загријева.

Током историје повећавао
се утицај људи на животну
средину од времена првих
насеобина, развијања гра-
дова, што је мијењало пре -
дјеле. Током индустриј ске
револуције, људи почињу
обилно да користе фо сил на
горива и тако се у атмосферу
отпушта много гасова с
ефектом стаклене баште.
Људске активности које
данас имају велики утицај на
климу су: производња елек-
тричне енергије, саобраћај,
комерцијални сектор, индус-
трија (фабрике електронике,
пољопривреда, рударство,

грађевина), производња
хране (вјештачка ђубрива,
наводњавање, па ко вање,
складиштење, расхлађива-
ње), дефорестација.

Рјешење за климатске
промјене је ублажавање -
митигација што подразу ми -
јева активности смањења
или спречавања отпуштања
гасова ефектом стаклене
баште, као и прелазак на
обновљиве изворе енергије,
рециклирање, више бицик-
листичких и пјешачких стаза.

Шуме играју важну улогу у
борби против климатских
про мјена јер узимају и скла-
диште огромне количине
угљеника у процесу фотосин-
тезе. Једно здраво дрво скла-
дишти 30 тона угљеника.

Појединци, заједнице и
читаве државе треба да раде
на ублажавању климатских
промјена. Климатске про -
мјене се дешавају и морамо
пронаћи модалитете да ума-
њимо штетне посљедице
које из тога произилазе. То
је познато као прилагођава-
ње на климатске промјене.
Постоје четири основне
врсте прилагођавања:

- антиципаторно прилаго-
ђавање (Промјене се уводе
прије него се климатске
промјене десе – нпр. фармер
пређе на узгој усјева којима
је потребно мање воде,
знајући да ће убудуће клима
вјероватно бити сувља.)

- реактивно прилагођава-
ње (Радње се предузимају
када се нешто деси, нпр.
фармер купује нове техно-
логије за наводњавање због
суше.)

- спонтано прилагођавање
(Дешава се као одговор на

промјене у окружењу или на
тржишту, нпр. фармер
мијења вријеме сјетве јер се
чини да су се годишња доба
промијенила.)

- планирано (На основу
сазнања да су се промјене
десиле или ће се десити-при-
лагођавање може бити
промјена грађевинских про-
писа да би се осигурало да
нове зграде буду примјерене
топлој клими.)

Тања Драгашевић,
професорица 

Семинар на тему климатских промјена

КЛИМА ЈЕ ЖИВОТ
Климатске промјене се дешавају и морамо бити спремни  на  штетне посљедице које
из тога произилазе

Млади екорепортери

ПРОГЛАШЕНИ
ПОБЈЕДНИЦИ

На Свјетски дан заштите
животне средине, 5. јуна
2018. године проглашени су
побједници онлајн гласања
Млади екорепортери.

Ученице наше школе су
побједнице у двије катего-
рије. У категорији Eколошка
фотографија побиједила је
Радмила Потпара (IV4) са
радом „Јагњило-траума
Пљевљака“, а у категорији
Фотографија биодиверзите-
та и предјела, Анђела Обре-
нић (IV3) са радом „Разглед-
ница из Пљеваља“. Њихова
менторка је била професо-
рица Тања Драгашевић.
Ученицама су додијељене
дипломе.

Преузето са сајта
gimnazijatpejatovic.

wordpress.com

На овогодишњем нацио-
налном конкурсу „Млади
екорепортери“, ученица
наше школе Невена Јово-
вић освојила је другу награ-
ду за рад „Бистрим умом до
чистије околине“ у катего-
рији Eколошки чланак.
Њена менторка је била про-
фесорица биологије Тања
Драгашевић. Својим радом,
Невена је промовисала еко-
лошке активности школе те
је за исти добила похвалу.

Захваљујући изузетном

залагању ученика и профе-
сора и ове године смо
завриједили признање, а
такође и плакету за селек-
цију радова о Еко - школи.

Сертификати и скромне
награде уручени су на све-
чаности, 23. априла 2018.
године поводом Дана пла-
нете Земље у Подгорици, у
згради Министарства туриз-
ма и одрживог развоја.

Преузето са сајта
gimnazijatpejatovic.

wordpress.com

Млади екорепортери

Бистрим умом до
чистије околине

• Наставак са 2. стране
24.04.2018. - једно одјељење беранске

Гимназије са професором физике Николом
Бућковићем посјетило Гимназију. Ученици
беранске Гимназије и одјељења II4 из наше
школе  са професором Гораном Марјано-
вићем и директором Драганом Зуковићем
посјетили и Термоелектрану Пљевља.

26. 04. 2018. - обиљежен је међународни Дан
дјевојчица у ICT-у, професорица Мирка Попадић,
Љиљана Раневски и наравно ученици.

Од 26 до 28.04.2018. у Бару је одржана
четврта конференција Уније директора
школа Црне Горе. Конференцији је присуст-
вовао директор Гимназије Драган Зуковић.

05. 05. 2018. - у Подгорици одржана Oлим-
пијада знања 2018 на Природно-матема-
тичком факултету. Учествовало је 19 так-
мичара из Гимназије.

09. 05. 2018. - обиљежен је Дан побједе.
Од 12 до 13. 05. 2018. - изведена је екс-

курзија ученика трећег разреда на дести-
нацији Сјеверна Италија са Римом.

18. 03. 2018. - завршена је наставна годи-
на за ученике IV разреда.

18. 05. 2018. - ученици IV разреда одржали
су на тргу „13 јул“ Матурантски плес уз под-
ршку својих професора Данка Деспотовића

и Горана Марјановића. Матурантски плес
је отворио предсједник Општине Пљевља
Мирко Ђачић.

23. 05. 2018. - извршена је подјела свједо-
чанстава за ученике IV разреда.

26. 05. 2018. - прослава 30 година матуре,
учеснике поздравио директор господин Дра-
ган Зуковић.

30. 05. 2018. - у Беранама одржан семинар
о квалитету и процјенама образовно-вас-
питног рада у школама. Семинару су при-
суствовале професорице Љиљана Бајчетић,
Јелена Вуковић и Адела Дркић.

31. 05. 2018. - сједница Наставничког
вијећа и Испитног одбора.

01. 06. 2018. - Матурски испит из I страног
језика (екстерно).

02. 06. 2018. - Mатурски испит из мате-
матике (екстерно).

Од 03 до 06. 06. 2018. - Матурски испит
из изборних предмета.

06. 06. 2018. - сједница Наставничког

вијећа и Испитног одбора. Утврђивање
успјеха из изборних предмета.

08. 06. 2018. - Матурско вече у хотелу
„Пљевља“.

08. 06. 2018. - прослава 50 година матуре
(генерација 1967/68.) и додјела Златних дип-
лома.

Истог дана и прослава 35. година матуре.
12. 06. 2018. - додјела награда за најбоље

са Олимпијаде знања 2018. и у пружању
прве помоћи на такмичењу у категорији
омладинаца.

13. 06. 2018. - завршена је наставна годи-
на за ученике I, II и III разреда.

14. 06. 2018. - свечаност поводом додјеле
дипломе „Луча“.

18. 06. 2018. - подјела свједочанстава уче-
ницима I, II и III разреда.

од 18. до 22. 06. 2018. - пријаве на конкурс
за упис у I разред Гимназије.

20. 06. 2018. - свечаност поводом уручи-
вања матурских диплома.

29. 06. 2018. - сједница Наставничког
вијећа: Анализа успјеха на крају наставне
године и матурског испита, као и подјела
часова на наставнике за школску 2018/19.

13. 08. 2018. - сједница Наставничког
вијећа и Испитног одбора.

14. 08. 2018. - Матурски испит из црнгор-
ског - српског, босанског, хрватског језика и
књижевности (поправни испит).

15. 08. 2018. - Матурски испит из енглеског
језика (поправни испит).

16. и 17. 08. 2018. - пријављивање поп-
равних испита за август.

20. 08. 2018. - поправни испити – писмен
21. и 22. 08. 2018. - поправни испити –

усмени.
23. и 24. 2018. - упис ученика II, III и IV

разреда.
27. 08. 2018. - сједница Настав. вијећа.
Током августа изведена је замјена кровног

покривача на фискултурној сали и редом
до прозора у вриједности од 30 000 €,
финансирана од стране Министарства про-
свјете, а радове је изводила „Техноградња“
ДОО Пљевља.

Дакле школска 2017/18. година завршена
је 31. 08. 2018. Школска 2018/19. година
почела је 3. септембра 2018. 

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/18. ГОД.

Кроз просторе тамне,
Смјело се провлачи, 

Као тмина,
Ехо жудње моје узалудне
И све најскривеније тајне.

Сурово, као оштрице леда,
Изгарам, а полако 

Као последњи пламен.
И када твога даха нема,

Кожа твоја блиједа
Не напушта ми сне. 

Хлад ме вјешто грли, мати 
‘Оди, жеђ утоли.

Душа ми тебе тражи,
Само за тобом вапи.

Mилица Ковачевић, lll4

Wordpress се користи за
објављивање блогова, али
и интернет сајтова

Један од најчешће ко ри -
шћених софтвера отвореног
кода (Open Source) је Word-
Press. Често се користи за
објављивање блогова, али
и интернет сајтова и инста-
лирање је једноставно.

WordPress ради на PHP
програмском језику, а под-
разумијевана база подата-
ка је MySQL. Према статис-
тичким подацима, око 20 %
свих постојећих ин тер нет
сајтова и блогова функцио-
нише на овој платформи. 

На првом мjесту су теме
које корисници могу врло
брзо да мијењају, а да при
том не утичу на квалитет
самог сајта или блога. Пос-
тоји неколико начина да се

промијене теме, а најзаступ-
љенији и најједноставнији је
путем контролне табле у
оквиру самог WordPress - а.
Напреднија подешавања
подразумиjевају чак и уре-
ђивање PHP и HTML кодова
у оквиру одређене теме.

У просторијама Мини -
старства просвјете, 12. де -
цем бра 2017. године, одр-
жана је обука на којој су
представљене основне
смјернице када је у питању
креирање сајта на  овој
платформи. Обуци је при-
суствовала професорица
технике и информатике
Љиљана Раневски, која је
креирала бесплатан сајт
https://gimnazijatpejatovic.
wordpress.com.

Љиљана Раневски,
професорица

https://gimnazijatpejatovic.wordpress.com.

БЕСПЛАТАН САЈТ
ЗА ГИМНАЗИЈУ У

WORDPRESS-у

Марија Ковачевић Марија Ковачевић IIII44

Чежња
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Дана 10. маја 2018. године
у нашој школи обиљежена
су два важна еколошка дату-
ма - Свјетски дан климе и
Свјетски дан птица и дрвећа,
у оквиру јавног часа. На овом
часу су презентоване еко-
лошке активности ученика и
професора наше школе.
Представљени су радови
који промовишу истинске
вриједности, а којима сви
треба да тежимо.

Ученица Невена Јововић
промовисала је еколошке
активности ученика и профе-
сора наше школе и освојила
другу награду за есеј „Бис-
трим умом до чистије околи-
не” у категорији еколошких
чланака на националном
конкурсу „Млади екорепор-
тери”. Добила је и похвалу
за промоцију Еко-школе.
Њена менторка била је про-
фесорица биологије и еко-
логије Тања Драгашевић.
Професори и ученици су на
истом конкурсу добили при-
знања за учешће и плакету
за селекцију радова о еко-
школи. Сертификати (шест)
и скромне награде уручене
су на свсчаности 23. априла
2018. поводом Дана планете
Земље у Подгорици у згради
Министарства туризма и одр-
живог развоја. Такође, на јав-
ном часу, представљени су
радови ученика Емина
Лујиновића и Обрада Мари-
ћа, који су учествовали у
номинацији „Из истории вод-

ных объектов” са радом под
називом: „Вода в городе
Плевля - Черногория”. Њихов
ментор био је професор гео-
графије, мр Асим Кухиња.
Свој рад представио је и уче-
ник Едвин Демировић, који
је с презентацијом под нази-
вом „Черногория, г. Плевля -
Воды”, такође учествовао у
номинацији: „Из истории вод-
ных объектов”. Едвинов мен-
тор била је професорица
биологије Весна Кастрато-
вић. Јавни час посвећен еко-
лошким активностима и оби-
љежавању два веома
значајна дана, као и претход-
них година, приредила је Јад-
ранка Јестровић, професо-
рица руског језика и
књижевности, и тако повеза-
ла екологију, биологију, гео-
графију, руски, енглески и
француски језик и физичко
васпитање.

Ученицима и професорима
који су учествовали у оби-
љежавању Свјетског дана
вода, организаторима и учес-
ницима флеш-моба, том при-
ликом, уручени су сертифи-
кати и признања.

Карим Делић, III3

На Дан еколошке државе
Црне Горе септембра 2018.
године, у Еко згради УН-а у
Подгорици, а у сарадњи
са Системом Уједињених
нација у Црној Гори, упри-
личена је првa додјелa
награде Зелена застава и
сер  тификата о стицању ста-
туса међународне еко--
школе. Скуп је отворио
Александар Митровић, др -
жавни секретар у Министар-
ству просвјете Црне Горе, а
присутнима су се обратили
и Фиона Меклуни, коорди-
наторка Система УН-а у
Црној Гори, и Решад Си -
јарић, директор Завода за
школство.

Национални оператер Ме -
ђународног програма Фон-

дације за образовање о жи -
вотној средини „Еко-школе“
у Црној Гори је Завод за
школство који овај програм
имплементира и води од
2016. године.

Награду Зелена застава
и сертификат о стеченом
ста тусу међународне еко-
школе добила је Гимназија
„Танасије Пејатовић”. На
овогодишњи позив Завода
за школство свечаном уру-
чењу награда су присуство-
вали директор Драган Зуко-
вић и професорице Весна
Кастратовић и Тања Драга-
шевић.

Преузето са сајта
gimnazijatpejatovic.

wordpress.com

Цивализацијска зрелост
једне средине мјери се одно-
сом према природи и сопст-
веном животном окружењу.
Нарочиту пажњу треба пос-
ветити еколошком образова-
њу, посебно младих, кроз
које долази до развијања
еколошке етике, формирања
умијећа и навика за изуча-
вање природе, као и сталног
унапређивања квалитета
животне средине. Човјек, као
еколошко биће, не може
избјећи своје уплитање у
природни свијет. Још од пос-
танка живота људима је било
јасно да природне законе
морају поштовати, јер ће у
противном ићи путем само-
уништења. Но, свакодневно
се умножавају докази о суви-
ше великом броју разарача
и загађивача природе. Стога
је јако важно код младих
људи развијати љубав према
природи, дајући им истовре-
мено и смјернице помоћу
којих ће њихове идеје,
усмјерене ка спашавању
угрожене еколошке равноте-
же, доћи до изражаја. Од
човјековог знања зависи очу-
вање околине, која је основа
човјековог живљења. Наша
Гимназија, из године у годину,
показује како младим људи-
ма даје изврсно знање и раз-
вија код њих осјећај за нашу
планету – за њено очување
и заштиту, за одрживи развој
коме се тежи. Ученици и про-
фесори наше шко ле, придру-
жене школе UNESCO-ве
ASP-мреже, већ шести пут,
поводом 22. марта, Свјетског
дана вода, организовали су
флеш-моб на главном градс-
ком тргу са почетком у 16

часова, са жељом да скрену
пажњу суграђана  на научна
истраживања о постојању
опасности губитка питке

воде, уколико се не предузму
мјере штедње и заштите
воде за пиће. И ове године,
као UNESCO ASPnet школа,
придружили смо се сверуској
акцији „Голубая лента” коју
организује Методичко
одјељење еколошко–био-
лошког центра из Омска у
Сибиру. Овог пута позив је
подразумијевао учешће на
конкурсу „Вода для жизни” у
двије номинације: мултиме-
дијалне презентације и орга-
низовање флеш-моба. Уче-
ницима се посебно допада
да учествују у флеш-мобу,
који се изводи на главном
градском тргу. Ученици Јова-
на Драгашевић, Тамара Пав-
ловић, Нађа Бабић, Андрија
Кнежевић, Кристина Мило-
вић, Ксенија Ирић, Нина
Ђуровић, Елда Кордић, Јана

Капетановић, Катарина
Јовић и Јован Зиндовић, уз
подршку професорица Ива -
не Клачар и Тање Драгаше-

вић, осмислили су кореогра-
фију и извели пригодан
перформанс на градском
тргу. У флеш-мобу, учество-
вали су и Нејра Мекић,
Карим Делић, Марко Вранеш
и Миладин Коћало. Ученици
четвртог разреда Емин
Лујиновић и Обрад Марић
учествовали су у номинацији
„Из истории водных объек-
тов” са радом под називом:
„Вода в городе Плевля -Чер-
ногория”. Њихов ментор је
био професор географије,
мр Асим Кухиња. С презен-
тацијом под називом „Черно-
гория, г. Плевля - Воды”,
такође у номинацији: “Из
истории водных объектов”
учествовао је и ученик првог
разреда Едвин Демировић.
Едвинов ментор била је про-
фесорица биологије Весна

Кастратовић. Такође, посеб-
ну захвалност исказујемо
професорици Јадранки Јест-
ровић, дугогодишњој коорди-
наторки пројекта „Голубая
лента”, која нас несебично
савјетује и усмје рава, која
преводи наше радове и
предано организује еколошке
активности. Вода – ова наиз-
глед обична течност без боје,
мириса и укуса, посебан је
феномен иако се према њој
односимо са не до вољно
поштовања. На жалост,
убрзо ће само једна трећина
становништва планете Зе -
мље имати воду за пиће у
својој близини! 

Посебно треба истаћи да
је у децембру 2016. године
на генералној Скупштини
Уједињених Нација једно-
гласно усвојена резолуција
„Међународна деценија
(2018 – 2028) за акцију „Вода
за одрживи развој“ с циљем
заштите вода у наредном
десетогодишњем периоду.
Наглашено је да је вода пре-
судна за одрживи развој и
искорјењивање сиромаштва
и глади. У наредној деценији
сви се морамо фокусирати
на одрживи развој и интег-
рисано управљање воденим
ресурсима. Неопходно је да
сви реализујемо друштвене,
економске и еколошке ци ље -
ве, да спроведемо и промо-
вишемо повезане програме
и пројекте. Желимо да уна-
приједимо сарадњу на свим
нивоима како бисмо освари-
ли све међународно догово-
рене циљеве везане за воду.
ЧУВАЈМО ОНО ШТО ИМА -
МО – ПИТКУ ВОДУ!

Карим Делић, III3

Свјетски дан вода

ЧУВАЈМО ПИТКУ ВОДУ

Еколошке активности

СВЈЕТСКИ
ДАН КЛИМЕ

Лабораторија иновација за младе Креак-
тиватор је иницијатива настала под окри-
љем представништва UNICEF-a у Црној
Гори, финансирана од стране ING фонда а
имплементирана од стране НВО Дигитали-
зуј.ме. Креактивација је програм који моти-
више и оснажује младе и адолесценте да
активно раде
на развоју
сво је заједни-
це.

U P S H I F T
пре дставља
и н т е з и в н у
т р о  д н е в н у
радионицу на
којој десет
о д а  б р а н и х
тимова учи
ка ко да, од
препознатог
проблема (на
нивоу локал-
не заједнице), прође кроз све кораке који
доводе до креирања иновативног рјешења.
На десетом UPSHIFT-у, по први пут,  учест-
вовали су млади из цијеле Црне Горе, а од
140 пријављених идеја, изабран је и
пројекат нашег тима (Милица Ковачевић,
Милица Љиљанић, Драгана Зорић, Марија
Ковачевић). 

Радионице су одржане од 12. до 14. октобра
у хотелу Делфин у Бијелој. Проблем који је
наш тим препознао јесте недостатак едукатив-
ног садржаја на одјељењу педијатрије Опште
болнице у нашем граду. Током првог и другог

дана, у сарадњи са нашом менторком Иваном
Цековић, дубоко смо зашли у узроке и посљед-
ице проблема, али и осмислили потенцијална
рјешења која би, умногоме, допринијела бржем
опоравку дјеце.  Сваки задатак је био  корак
напријед, па су наше идеје бивале боље и
прије свега племенитије. Трећег дана је одаб-

рано пет ти -
мова који ће у
на ред ном пе -
рио ду радити
на ре али за -
цији својих
про јеката, а
ме ђу њима је
био и наш
тим. 

UPSHIFT
је јединстве-
на прилика
која пружа
могућност
да млади

стекну нове и корисне вјештине, као што
су методологија анализе проблема, дизајн
прототипа, буџетирање, одрживост али и
тимски рад, а које ће им значити у свим
сферама живота и посла. 

Дух UPSHIFT-a нас је мотивисао да тежи-
мо ка превазилажењу свих препрека на које
наиђемо,  учинио нас вриједнима и спрем-
ним да мијењамо наш град на боље. Схва-
тили смо да ми млади и, наизглед малим
доприносом, можемо да постигнемо  много.

Милица Ковачевић и
Драгана Зорић, III4

Под окриљем UNICEF-a

UPSHIFT РАДИОНИЦЕ
UPSHIFT је јединствена прилика која пружа могућност да млади стекну нове и
корисне вјештине

КОМПОСТИРАЊЕ
У ШКОЛИ

У реализацији Акционог
плана, а у циљу импле-
ментације свеобухватног
институционалног присту-
па у области климатских
промјена, под окриљем
Актива биологије, ученици
трећег разреда еколошке
групе предмета и еколош-
ке секције, уз помоћ нашег
домара Славише Терзи-
ћа, у дворишту Гимназије
и ове године су обавили
процес компостирања –
природног добијања
 ху мусног компоста од
органског отпада.

Преузето са сајта
gimnazijatpejatovic.

wordpress.com

Додјелa награде Зелена застава

ЕКО-ШКОЛА
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Oд пoчeткa шкoлскe гoдинe
рaдoвaли смo сe и сa узбуђeњeм
причaли o eкскурзиjи. Кoнaчнo смo
крeнули сунчaнoг 12. мaja 2018.
Прeшaвши грaницe Бoснe и Хeр-
цeгoвинe,  Хрвaтскe и Слoвeниje,
стигли смo нa нaшe циљнo oдрe-
диштe – Итaлиjу, зeмљу бeз чиje
истoриje, културe, трaдициje и
умjeтнoсти свиjeт зaсигурнo нe би
биo oнaкaв кaкaв je дaнaс.

Рaни jутaрњи чaсoви су нaм
дoниjeли мирис Jaдрaнскoг мoрa,
штo je биo сигнaл дa смo
у близини Лидa ди Jeзo-
лa, пoзнaтoг пo ширoкoj
пjeшчaнoj плaжи. Чим
смo стигли, oтпoчeлa je
oргaнизoвaнa вoжњa
брoдoм нa рeлaциjи: при-
стaништe Пунтa Сaбиoни
– Вeнeциja. 

Слушajући зaнимљивe
причe и духoвитe кoмeн-
тaрe нaшeг вoдичa, прo-
лaзили смo крoз Riva
degli Schiavoni, нaјљeпшу
у читaвoj Вeнeциjи, зa -
див љeнo пoсмaтрaли
Moст уздaхa, рaскoшну
Дуждeву пaлaту и oгрoм-
ни трг Свeтoг Maркa сa
чувeнoм кaтeдрaлoм.
Сaсвим у дaљини, нa
дру гoм крajу вeликoг
Кaнaлa Грaндe, мoгли
смo oпaзити цркву прeд
чиjoм љeпoтoм je клeкнуo и чувeни
Лaзa Кoстић – вeличaнствeну
Santa Maria della Salute.

Шeтњу смo нaстaвили уским,
кривудaвим уличицaмa и мoстo-
вимa, свe дo oнoг нajвeћeг и нaj-
стaриjeг нa Кaнaлу Грaндe – мoстa
Риjaлтo. 

Нaрeднoг jутрa смo нaстaвили
вoжњу прeмa jугу, a у приjeпoд-
нeвним чaсoвимa смo сe oбрeли
у чaрoбној Вeрoни. Oргaнизoвaну
шeтњу смo зaвршили испрeд Jули-

jинe кућe чиje унутрaшњe двoриш-
тe крaси Jулиjинa стaтуa oд брoнзe
и чувeни бaлкoн. 

Сa oвим прeдивним грaдoм смo
сe oпрoстили у пoслeпoднeвним
чaсoвимa, кaкo бисмo нaстaвили
путoвaњe у прaвцу jугa «чизмe».
Умoрни, aли и oплeмeњeни
свјeжим сaзнaњимa и нoвим
искуствимa, стигли смо у пoзнaту
итaлиjaнску бaњу Moнтeкaтини
(кojу свaкe гoдинe пoсjeти oкo
милиoн туристa). 

Чeтвртoг дaнa eкскурзиje, смo
oстaвили изa сeбe Moнтeкaтини,
a нaшe oдрeдиштe je oвoг путa
билa Фирeнцa – рeнeсaнсни дрa-
гуљ у срцу Итaлиje и сjeдиштe
мoћнe плeмићкe пoрoдицe Meди-
чи. 

Обилaзaк грaдa смo зaпoчeли
испрeд црквe Santa Croce, пoзнaтe
jeр су у њeнoj кaпeли сaхрaњeни
Maкиjaвeли, Mикeлaнђeлo и Гaли-
лej. Зaтим смo дoспjeли дo срцa
Фирeнцe – тргa Дуoмo, нa кoмe сe

уздижe грaдскa кaтeдрaлa нeoпи-
сивe вeличинe и љeпoтe – чувeнa
Santa Maria dei Fiori. Истoг трeнa
нaс je зaпaњилa њeнa импoзaнтнa
купoлa, убjeдљивo нajљeпшa у
Итaлиjи, тe њeнa рaскoшнa фaсa-
дa сaчињeнa oд склaдних кoмби-
нaциja биjeлoг, црвeнoг и зeлeнoг
мeрмeрa. Успут смo видjeли и
рoдну кућу чувeнoг Дaнтea (кojoм
сe Фирeнцa мнoгo дичи), кao и
кaпeлицу у кojoj je oн сa дивљeњeм
пoсмaтрao свojу Бeaтричe. 

Сa тргa Дуoмo, зaпутили смo сe
нa (пo мнoгимa) jeдaн oд нajљeп-
ших тргoвa нa свиjeту – Piazza della
Signoria. Нeкaдa je биo глaвнo
пoлитичкo срeдиштe фирeнтинскe
рeпубликe, a кaсниje и сjeдиштe
Уjeдињeнe Итaлиje. Упрaвљaлo сe
из грaдскe вjeћницe – пaлaтe Vecc-
hio (Стaрe пaлaтe). Oдушeвљeнo
смo пoсмaтрaли Mикeлaнђeлoвoг
„Дaвидa” и слушaли вoдичeву
eнтузиjaстичну aнaлизу. 

Из тргa Signoria, прoшaвши крoз
унутрaшњe двoриштe вeлeлeпнe
гaлeриje Uffizi изaшли смo нa
oбaлe риjeкe Aрнo, joш jeднoг нeиз-
oстaвнoг симбoлa грaдa. Taкo смo
нaпoкoн стигли дo Ponte
Vecchio, тзв. „мoстa љубa-
ви”, кojи свojoм љeпoтoм и
хaрмoниjoм сa Aрнoм oдвa-
ja oд сличних мoстoвa
Eврoпe.

Пeтoг jутрa eкскурзиja je
крeнулa кa Риму. Сaт врe-
мeнa кaсниje, oбaлoм
Tибрa, ушли смo у «вjeчни
грaд». Шeтњa je пoчeлa
спeктaкулaрним пoглeдoм
нa Кoлoсeум, a зaтим смo
прoшли пoрeд нajстaриjeг
Римскoг фoрумa, Цeзaрo-
вoг фoрумa, Tрajaнoвoг
фoрумa и тржницe, и пoпe-
ли сe нa трг Кaмпидoљo сa
нeoбичним Mикeлaнђeлo-
вим стeпeницaмa и дивним
прeглeдoм aнтичкoг цeнтрa
Римa. 

Ширoкe улицe сaврeмe-
нoг Римa су нaс упутилe кa
лeгeндaрнoj Фoнтaни ди
Tрeви – спoни сa jeдин-
ствeнoм римскoм прo-
шлoшћу. Нaкoн крaткoг прeдaхa и
oбaвeзнoг бaцaњa нoвчићa, eнeр-
гичнo смo кoрaчaли живим и динa-
мичним уличицaмa у прaвцу Пaн-
тeoнa – нajвeличaнствeниjeг
спoмeникa у читaвoj истoриjи
Римa.

Вoдич нaс je упoзoриo дa сe
нaлaзимo испрeд jeдинe нeтaкнутe
грaђeвинe aнтичкoг Римa, стaрe
oкo 2000. гoдинa, кoja je oпстaлa
зaхвaљуjући тoмe штo je прeтвo-

рeнa у цркву. 
Нa тргу Рoтoндa , стajaли смo

нe oсjeћajући прoтoк врeмeнa, и
пoсмaтрaли љeпoту, мoнумeнтaл-
нoст и нeвjeрoвaтнe прoпoрциje
«Хрaмa свих бoгoвa».

Сa тргa Рoтoндa лaгaнo  смo сe
зaпутили кa Piaza Navona, мjeсту
гдje смo имaли прилику дa упoз-
нaмo прaву живoст римскoг живo-
тa, aрхитeктoнскoм чуду  17. виjeкa. 

Други дaн бoрaвкa у Риму je биo
рeзeрвисaн за пoсjeту нajмaњој

држaви нa свиjeту –
Вaтикaну, цeнтру римo-
кaтoличкoг свиjeтa. Сa
рaзглeдaњeм Вaтикaн-
ских музeja пoчeли смо
oкo 13 h. Групнo смо се
зaпутили кa Вaтикaнскoj
Aлejи, пoзнaтиjoj кao
Aлeja шишaркe, тaкo нaз-
вaнoj пo вeликoj брoнзa-
нoj скулптури шишaркe у
срeдишту. Нaрочитo нaс
je oдушeвилa скулптурa
Aрнaлдa Пoмoдoрa
„Сфeрa у сфeри” кoja
зaпрaвo симбoлизуje
пoлoжaj сaмoг Вaтикaнa
– „држaвe у држaви”. 

Из Вaтикaнскe Aлeje
сму ушли у Вaтикaнскe
музeje. Прoшeтaли смo
пoрeд Двoрaнe живoти-
њa, зaтим крoз Двoрaну
музa. У Oкруглoj двoрaни

дивили смo сe мнoгим скулптурaмa
aнтичких бoгoвa и римских цaрeвa.
Нaкoн Вaтикaнских музeja, нaстa-
вили смo рaзглeдaњe Вaтикaнских
пaлaтa. 

У Сикстинскoj кaпeли смo упи-
jaли мaгиjу нeпрoцjeњивих Mикe-
лaнђeлoвих фрeсaкa нa свoду
(сцeнe из Стaрoг зaвjeтa) и oлтaру
(Стрaшни суд). 

Дa oд Сикстинe пoстojи joш
вeличaнствeниjи призoр, увjeрили
смo сe нa врaтимa Бaзиликe Свe-
тoг Пeтрa! Дaнaс oнa зaслиjeпљуje
свojoм грaндиoзнoм љeпoтoм зaх-
вaљуjући зajeдничким нaпoримa
умoвa чeтвoрицe вaнврeмeнских

aрхитeкaтa – Рaфaeлa, Брaмaнтea,
Mикeлaнђeлa и Бeрниниja. 

Нa тргу je билo интeрeсaнтнo
видjeти eгипaтски oбeлиск, Вaти-
кaнску пo шту и пaпину вjeрну швaj-
цaрску гaрду.

Сa истoг дoгoвoрeнoг мjeстa нa
Tргу Вeнeциja oпрoстили смo сe
oд “глaвe свиjeтa” и aутoбусимa
нaпустили Рим. 

Путoвaњe смо наставили прeмa
сjeвeру пoзнaтoм Aутoстрaдoм.

Прeд бeдeмимa Сиjeнe вриjeмe
дjeлуje кao дa je зaлeђeнo у 14.
виjeку.  Зaпутили смo сe кa Tргу
Дуoмo нa кoмe сe нaлaзи вeлe-
лeпнa, нeдoвршeнa грaдскa кaтeд-
рaлa пoсвeћeнa узнeсeњу Блaжe-
нe Дjeвицe Maриje. 

Jeдинствeни спoj гoтикe и рoмa-
никe, кao и склaднa кoмбинaциja
рoзe, биjeлoг и црнoг мeрмeрa,
oстaвљa нeпoнoвљив утисaк нa
свaкoг пoсмaтрaчa.

Прoвлaчeћи сe крoз пoплoчaнe
улицe сиjeнских кoнтрaдa, изaшли
смo нa Пjaцу дeл Кaмпo – нeзвa-
нични симбoл Сиjeнe, цeнтрaлни
грaдски трг нa кoмe сe свaкoг љeтa
oдржaвa чувeни срeдњoвjeкoвни
турнир Пaлиo. Били смo зaчуђeни
joш jeдним призoрoм – испрeд нaс
je сjeдиo прaви прaвцaти вук, a
њeгoви влaсници су сaсвим oпуш-
тeнo пили кaфу, ћaскaли и мaзили
гa. Пojaшњeнo нaм je дa у Итaлиjи
зaкoн дoзвoљaвa држaњe вукoвa
кao кућних љубимaцa!

Нaрeднoг jутрa, пoсљeдњeг дaнa
нaшe eкскурзиje, нaпустили смo
хoтeл у Лиду ди Jeзoлу, a пoтoм и
сaм грaд. Tимe je пoчeo дуг пoв-
рaтaк. 

Сaт врeмeнa кaсниje, нaпрaвили
смo трoчaсoвну пaузу тoкoм кoje
смo пoсjeтили jeдaн oд вeликих
тржних цeнтaрa у близини Вeнe-
циje, нaкoн чeгa смo успутнo oбиш-
ли и грaд Tрст.

Шeтajући oд Tргa Уjeдињeњa
Итaлиje дo Вeликoг кaнaлa и мoстa
Пoнтe Рoсo, слушaли смo причу o
фaсцинaнтнoj истoриjи и судбини
шaрмaнтнoг примoрскoг грaдa и
вeликoj улoзи дoсeљeнoг српскoг
нaрoдa у њeгoвoм ствaрaњу. 

Прoшли смo и пoрeд прaвoслaв-
нe Црквe Свeтoг Спиридoнa нa
тргу Пoнтo Рoсo, кao и крaj кaтeд-
рaлe кoja, свojoм прeдњoм фaсa-
дoм, прoмaтрa тoк живoтa нa
Вeликoм кaнaлу.

Бoje, мириси, укуси, aутeнтичнe
грaђeвинe и тргoви, шeтaлиштa,
излoзи, ђeлaтeриje, мaлe прoдaв-
ницe сувeнирa, рeстoрaни, кaфeи

нa oтвoрeнoм – свe смo тo
мoгли дa искусимo тoкoм
крaткoг бoрaвкa у Tрсту. 

Пoврaтaк je нaстaвљeн,
у пoслијeпoднeвним чaсo-
вимa, прeкo Слoвeниje,
Хрвaтскe и Бoснe и Хeрцe-
гoвине. У јутарњим часо-
вима стиги смо у Пљeвљa
и oдмaх крeнули пут Гим-
нaзиje.

Испрeд шкoлe су нaс
дoчeкaли пoљупци и тoпли
зaгрљajи ближњих. У тoм
трeнутку, читaв oвaj дoжив-
љaj je изглeдao кao сaн из
кoгa смo сe тoгa jутрa прo-
будили. Teк кaдa je прoшлo
неколико дaнa, тoкoм кojих
смo пoстaли свjeсни дa смo
oбишли кoлиjeвку мoдeрнe
цивилизaциje и грaд дo
кoгa сви путeви вoдe – тeк
тaдa смo мoгли дa прими-
jeтимo дa ни ми сaми вишe
никaдa нeћeмo бити исти,
jeр смo пoдлeгли мaгиjи

Итaлиje.
Мoжeмo слoбoднo дa сe пoхвa-

лимo дa смo oвoгoдишњoм eкс-
курзиjoм упoзнaли нeдвoсмислeнo
jeдну oд нajљeпших зeмaљa Eврo-
пe, a и свиjeтa. Вaжнo je знaти дa
je „прaвa“ Итaлиja мнoгo вишe oд
држaвe – сaмo њeнo имe je синo-
ним зa умjeтнoст, културу, истoриjу,
филoзoфиjу, тe дугу , спeцифичну
и нaдaлeкo чувeну трaдициjу.

Aлeксaндрa Зукoвић,  IV1

Мнoгo вишe oд држaвe

ЧАРОЛИЈА ИТАЛИЈЕ Италија је сан који се сања
цијелог живота

Ана Ахматова

Да нестане...
Када би могло одмах да нестане

Вријеме оно које неће ни постојати,
Да престанем један тренутак чекати,

Довољан да читав живот у њему стане.

Када би могла одмах да нестане,
Стрепња која сваку жудњу понизи.

Али сиромаштво мисли не жели да ишчезне
Срам је вољети, љубав је да се гази!

Када би могле одмах да нестану,
Све промјене  што срећу односе.

Очи једина огледала нека постану,
Свјетлости стакла само стварност косе.

Када би могло одмах да нестане
Вријеме оно које неће ни постојати
Да престанем један тренутак чекати

Довољан да читав живот у њему стане...

Mилица Ковачевић, lll4

Традиционални матурантски
плес, којим ученици завршних
година средњих школа обиље-
жавају крај једне посебне етапе
у животу сваког појединца, у
Пљевљима се и ове године одр-
жао на  Тргу 13. јул. Тачно у
подне, 18. маја, заједно са дру-
гарима широм Црне Горе и Евро-
пе, пљеваљски гимназијалци
заплесали су уз му зику Јохана
Штра уса.

Припреме за плес тра јале су
мјесец дана, а водили су их про-
фесори Горан Мар јановић и
Данко Деспотовић. Учествовало
је 108 матураната. Манифеста-
цију је отворио предсједник опш-
тине Пљевља Мирко Ђачић, а

испред генерације присутнима
се обратила ученица Теодора
Милинковић. Програм је водила
Миа Кечевић.

Циљ ове манифестације је
промоција толеранције, мира и
пријатељства, као и повезивање
младих у цијелој Европи.

Покровитељ манифестације
био је Секретаријат за друштвене
дјелатности Општине Пљевља.

Ивана Лончар и
Јована Перуничић, IV4

МАТУРАНТСКА
ПАРАДА
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Славни Оскар Вајлд је
рекао: „Човјек је најмање иск-
рен када говори у своје име.
Дајте му маску и рећи ће вам
истину.“ Цјелокупност свјетс-
ке историје обилује нерас-
вијетљеним догађајима и
недореченим фактима који
су постали упориште митова
и легенди, али и средишња
тема неких од најпознатијих
остварења у области књи-
жевности и кинематографије.
Начело Окамове оштрице
(Окамове бритве), које
инсистира на томе да је
најједноставније рјешење
истовремено и нај  вје ро ва -
тније, и да у закључивању
треба правити што је могуће
мање постулата (Entia non
sunt multiplicanda praeter
necessitatem), непризнат је
закон у краљевству романа
и филма. Можда овдје треба
тражити разлоге вишевјеков-
не актуелности Чо вјека са
гвозденом маском.

Како рашчланити мит од
истине, суве и сурове чиње-
нице од епских примјеса,
како из надреалности ис -
фил трирати непорециве
фрагменте, и напосљетку,
да ли у сфери умјетности то
уопште треба радити? Коли-
ко губимо ако Окамовом
бри твом посијечемо ствара-
лачки замах и списатељску
машту?

Човјек са гвозденом мас-
ком (L’homme au masque de
fer) први пут се помиње још
давне 1687. године, и до
дана данашњег једна је од
најзанимљивијих енигми
француске историје. Фран-
цуски стручни кругови ува-
жавају свједочења из тог
времена по којима је овај
затвореник умро у Бастиљи
1703. године, након пуне 34
године робијања. Из неког
разлога било је важно да му
се не виде ни лице ни руке.
Осим маске, носио је и рука-
вице, чак и љети. За њега
се нарочито интересовао
Франсоа де Лувоа, министар
војни Луја XIV. Са затворе-
ником нико није смио да раз-
мијени ниједну ријеч. На
темељу доказивог, прециз-
ног, и помало једноличног,
родиле су се бројне претпос-
тавке о његовом идентитету,
од којих неке заслужују
додатну елаборацију.

Човјек са гвозденом мас-
ком поријеклом је из Африке
и близак је краљици Марији
Терези, супрузи Луја XIV, са
којом је добио и кћерку. Спе-
кулација коју обара проста
чињеница да никада није
забиљежено присуство
ниједног Африканца у кра-
љичиној свити. Неки су били
склони вјеровању да је у
питању човјек арапског
поријекла, слуга војводе
Бофора и саучесник у њего-
вом убиству. Трећа претпос-
тавка је и најинтригантнија:
човјек са гвозденом маском
је незаконити син Краља
Сунца, добијен из везе са

једном женом тамне пути, и
повјерен на чување и вас-
питавање војводи Бофору.
Сам војвода нестаје на остр-
ву Криту, под неразјашње-
ним околностима. Његов
штићеник има сазнања која
могу разорити монархију. Од
тог момента неће више
имати право ни на влас-
тито лице, ни на иден-
титет, ни на поријек-
ло. Провешће цијели
живот на робији и
би ће сахрањен под
ту ђим именом. 

Волтер, је дан од
родоначелника про-
свјетитељства, али и
Александар Дима, творац
„Грофа Монте Криста“, раз-
вили су хипотезу по којој је
човјек са гвозденом маском
брат близанац Луја XIV, те
је утамничен да не би пола-
гао право на француски
трон. Холивуд се послужио
овом теоријом, па је 1998.
године снимљен филм „The
man in the iron mask“са Лео-
нардом ди Ка пријом у
насловној улози. Ова
тврдња је одбачена као
неутемељена, будући да су
порођају Ане Аустријске при-
суствовали бројни свједоци,
и да је било немогуће скло-
нити и уклонити краљевог
(непосто јећег) брата. 

Ако одстранимо романеск-
не псеудофакте, остаје нам
теза коју у својој књизи
„Човјек са гвозденом маском
– између историје и легенде“
износи француски истори-
чар Жан Кристијан Петифис.
Његово објашњење је наиш-
ло на неку врсту прећутне
сагласности у француској

стручној јавности. Човјек са
гвозденом маском звао се
Есташ Данже (Eustache Dan-
ger). Радио је на Двору и
имао приступ деликатним
државним тајнама. Да ствар

буд е
гора по њега, открио је да је
кардинал Мазарен про-
невјерио велике количине
новца. Дакле, не само прин-
цип Окамове оштрице, него
и недостаци људске приро-
де немилосрдно нас уче да
у сивилу стварности нема
мјеста бајкама, идеалима и
митовима, и да у фундусу
великих историјских догађаја
и бесмртних прича најчешће
стоје врло сведени и мрачни
мотиви као што су похлепа,
властољубље и освета. 

На крају, свако од нас само-
стално одлучује како ће пос-
матрати свијет, и та фило-
зофска парадигма је и
највреднији сегмент цијеле
мистерије. Можемо узети мик-
роскоп и проучавати оно
сићушно, голом оку невидљи-
во, а можемо узети телескоп
и дивити се љепоти далеких
сазвијежђа, приближити се
непознатим свјетовима, над-

ахњујућим у својој величини
и бесконачности. За истори-
чаре је важно да се утврди
непобитна истина која свједо-
чи по ко зна који пут о непоп-
рављивости инхерентних
људских слабости. За писце,
авантуристе, за оне који и

даље вјерују, мо жда дјети-
ње наивно, у по бје ду

Добра, важнија је ма -
шта. Много, мно го је
љепше вје ро вати да
је заточеник без права
на сво је лице био
принц несрећне суд-

бине, стр пљив у па тњи
и кротак пред неправ-

дом, него не ки чиновник
који је, можда са свим слу-

чајно, чуо оно што не тре ба
да чује. Кажу, али само кажу
да маска уоште и није била
гвоздена, него сомотна. За
„око на микроскопу“ то је
информација која анулира сву
мистику и архивира легенду
међу мноштво других истори-
ографских података. За „око
на телескопу“ сомот заклања
хоризонте ма ште.

И једно и друго око, како
„микроскопско“, тако и „теле -
скопско“, подједнако су ва -
жни у животу и образовању.
Нема напретка човјечанства
без неспутаног замаха тех-
ничког, картезијанског, науч-
ног ума који се ослања на
доказе и емпиријске аргу-
менте, али нема ни љепоте
живљења без стваралачког,
хуманистичког, умјетничког,
па и романескног у нама,
без маште и идеализовања.
Окам и Машта могу руку под
руку, и морају тако.

Адела Дркић,
професорица

Једна је од најзанимљивијих енигми француске историје

ЧОВЈЕК СА ГВОЗДЕНОМ
МАСКОМ – МИТ И МИСТЕРИЈА

Човјек са гвозденом маском - затвореник чији идентитет распаљује машту писаца, историчара и
кинематографа

У посљедњих годину дана
свијет је поред бројних књиш-
ких мољаца добио и више
хиљада књишких вила које
на улицама остављају књиге
да их непознати људи нађу.
Има нешто у тим књигама, у
њиховом мирису и додиру. У
тишини библиотеке. У чита-
њу у глуво доба због „само
још једне главе“, иако ујутру
мора да се иде
у школу или на
посао. Књиге
могу да буду
п р и ј а т е љ и ,
с а в ј ет н и ц и ,
родитељи и
про фесори.
Оне су и
мјеста за
а в а н т у р у ,
утјеху и ра -
дост. Немају
батерије, па
зато ни пуњаче, а
квалитет графике зависи иск-
ључиво од вас.

Због свега тога се уз
књиге залијепило неколико
милиона књишких мољаца,
али у посљедње вријеме и
врста по имену Књишка
вила. Идеју о књишким
вилама покренула је у марту
2017. године дјевојка по
имену Корделија, из Велике
Британије, и до сада их има
око 7000 у 100 земаља. Зва-
ничне књишке виле имају и
Србија, Црна Гора, Слове-
нија и Хрватска.

Идентитети су им тајни –
иако је једна од њих и поз-
ната глумица Ема Вотсон,
па им лица на званичном
сајту прекривају књиге.
Једна од књишких вила
каже да је акција постала
тако масовна због тога што
су људи спремни да учине
разне знаке пажње чак и за
потпуне незнанце, а да су
понекад потребни само
позив и начин на који то могу

једноставно да ураде. Оно
што ову акцију чини посеб-
ном јесте чињеница да било
ко, било гдје и било када
може да вас обрадује. Тако
на Инстаграму можете
налетјети на видео у којем
глумица Ема Вотсон са
зеленом торбом на рамену,
на којој пише: „Вјерујем у

књишке виле“,
о с т а в љ а
књиге у

Паризу.
Б р о ј
в и л а

з а в и с и
само од броја
људи који су
спремни да

се на овај
н а ч и н
укључе и
прошире

љубав према
књигама и унесу магију у
свакодневицу. Свако може
да буде књишка вила. Пот-
ребни су стикери, књига коју
желиш да подијелиш и згод-
но мјесто гдје ћеш је оста-
вити. Има нешто тајанстве-
но и магично у томе, у
остављању књига, али и у
томе гдје ће оне завршити
и ко ће бити тај срећник/ца
који/а ће је пронаћи. Књиге
могу бити остављане на клу-
пама, на споменицима, у
кафићима, у превозу, запра-
во свуда гдје је згодно мјес-
то.

Свако од нас може бити
књишка вила. Оне заиста
постоје. И зато ако прона-
ђете остављену књигу на
некој клупи са посветом
књишке виле знајте да је
она била бирала баш вас
да је прочитате. И зашто да
не постанете и ви нечија
књишка вила и неком уљеп-
шате дан? 

Љуба Чепић,
библиотекарка

Свако од нас може бити књишка вила

КО ОСТАВЉА КЊИГЕ
ПО УЛИЦАМА?

ПА КЊИШКА ВИЛА

Највјероватније да ни
један симбол у математици
нe изазива толико знати-
жеље и чуђења као број
π. У Гимназији „Танасије
Пејатовић“, 14. марта ове
године, организован је
отворени час посвећен
овом броју.

Пи (π) је математичка
константа, широко при мје -
њивана у математици и
физици. Дефинише се као
однос обима и пречника
круга или као однос повр-
шине круга и квадрата над
његовим полупречником.
Овај број је приближно јед-
нак 3,14159, а његова
вриједност изражена у сте-
пенима је 180°. Ученици су
имали прилику да сазнају
више о историји броја π,
затим да сазнају који су
математичари дали највећи
допринос његовом израчу-
навању. Након тога, могли
су чути нешто више о

најљепшој формули - Ојле-
ровој формули, у којој су
обједињене кључне облас-
ти математике (анализа,
геометрија, тригонометрија,
алгебра, комплексна ана-
лиза и ари тметика). Учени-
ци су такође имали прилику
да погледају разноврсне
видео снимке, али и да чују
бројне занимљивости.
Завршни дио часа посве-
ћен је квизу знања, који је
успјешно ријешен. 

Отворени час припреми-
ли су ученици Александар
Пејовић и Карим Делић, уз
подршку професора Ми -
рјане Деспотовић и Дејана
Јоксовића. Неизоставна
техничка подршка били су
Ивана Анђелић, професо-
рица информатике и Сла-
виша Терзић, школски
домар. Часу су присуство-
вали професори матема-
тике и бројни ученици.

Карим Делић, III3

Отворени час

ДАН БРОЈА ПИ (π)
Пи (π) је математичка константа, широко примјењи-
вана у математици и физици

Једанаестог октобра, на гробљу Равни,
породица и родбина, као и многобројни
пријатељи - опростили су се од Бошка
Стијеповића, савјесног просветнг радника,
уваженог суграђанина и цијењеног чо -
вјека.

Ријечју - браниће га од заборава и њего-
ви ђаци и колеге. Као професор хемије,
а након завршетка студија на Технолош-
ком факултету у Београду,  Бошко је био
настављач одавно солидне „катедре“ за
хемију у нашој гимназији. Своје ђаке, који
су га ословљавали са Стјепко, успјешно
је уводио у чудесни свијет молекула и
атома, формула и једначина, састава и
грађе молекула, хемијских веза, односно
о значају физичке хемије као темеља, о
хемијским елементима и изотопима...

Током предавања Бошко није шеткао
по учионици, јер му је сво кретање било
од катедре до табле. Стојећи на свим ча -
совима! Припадао је генерацији профе-
сора и ђака који су у оном солидном об -
ра зовном систему крунисали свој рад
престижном наградом „Октоих“. Непос-
редан у свакодневним сусретима, добар
за сарадњу и смислом за хумор, понекад

је успијевао да иза -
зове жесток, пома-
ло назални смијех
уваженог нам професора Полексића.

Овом приликом, ред је, а и пракса да
кажемо неколико ријечи из његовог живо-
тописа: Рођен је у Дурмиторском крају
као шесто од седморо дјеце својих роди-
теља Стева и Златане. У трећој години
живота гине му отац у борби против оку-
патора и његових скутоноша, што је уск-
ратило безбрижније дјетињство, али и
опстанак у тим суровим годинама...
Завршивши основно школовање у Вирку
и Жабљаку, успјешно је завршио Гимна-
зију у Пљевљима, а 1959. и Технолошки
факултет у Београду. Мало је познато да
је након матуре двије године учитељевао
у селу Вирак, а до пензионисања у Гим-
назији. И као родитељ успјешно је одње-
говао своју дјецу која су поред примјерног
васпитања стекла солидно академско
образовање и изграђен однос према
људима.

Захвални смо нашем колеги и другару
на успјешно завршеној људској мисији. 

Мишо Зечевић, професор

IN MEMORIAM - Бошко Стијеповић (1940-2018)

ОДЛАЗАК САВЈЕСНОГ
ЧОВЈЕКА
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Живот у људском тијелу
је у потпуности „програми-
ран”. Еволутивни развој
људске врсте учинио је
невјероватно – створена је
„сложена мрежа” која је омо-
гућила да нас све што је
неопходно за преживљава-
ње чини срећнима. Све
животиње траже задовољ-
ство и избјегавају бол. Наш
организам производи супс-
танце које нам све животне
борбе и муке претварају у
задовољство и чине нас
срећним када их превазиђе-
мо. 

Један од нежељених ефе-
ката живота у дигиталном
добу јесте да се све више
одвајамо једни од других.
Наша хемија је краткоспојна.
Баланс неурохемикалија
који је еволуирао вијековима
поремећен је савременим
животом, што нас је довело
до депресије, анксиозности
и незадовољства. Фармаце-
утске компаније желе да
поправе ову неравнотежу
пилулом, иако се овај дис-
баланс може поправити бла-
гом промјеном понашања.

Наше тијело производи
стотине неурохемикалија, а
веома мали проценат је
идентификован од стране
научника. Током нашег
животног вијека, мало је
вјероватно да ћемо сазнати
како функционишу све ове
супстанце. Алберт Ајнштајн
је вјеровао да „све треба
направити што једностав-
није могуће, али не једно-
ставније од тога.” 

Супстанце Среће
1. Ендоканабиноиди -

молекули блаженства акти-
вирају канабиноидне рецеп-
торе. Анандамид (на сан-
скриту „Ананда" што значи
блаженство) је најпознатији
ендоканабиноид. Занимљи-
во је да је из канабиса
изоловано најмање 85 раз-

личитих канабиноида. Пре-
тпоставка је да се сваки од
њих понаша као кључ који
улази у другу браву канаби-
ноидног система и на раз-
личите начине мијења пер-
цепције и стања свијести.
Вјероватно је да и наш орга-
низам производи широк
спектар ендоканабиноида,
али ће неуролозима бити
потребне деценије да их
изолују.

2. Допамин - молекул на -
гра де је одговоран за пона-
шање покренуто понуђеном
наградом и жељом за награ-
дом. Свака врста понашања
покренутог наградом која је
проучавана повећава ниво
лучења допамина у мозгу.
Ако желите да утичете на
лучење допамина, постави-
те циљ и постигните га.

Наркотици функционишу
активирањем допаминских
рецептора, што даље изази-
ва појаву еуфорије и завис-
ности. Употреба наркотика
оставља трајну посљедицу
на допаминске рецепторе.
Најпростије речено, за акти-
вацију допаминских рецеп-
тора биће „потребно постићи
много већи циљ” у односу
на организам који није инхи-
биран наркотицима. Из истог
разлога су временом пот-
ребне све веће дозе, и све
„јачи“ наркотици да би се
постигао исти осјећај еуфо-
рије.

3. Окситоцин - молекул
везивања је хормон директ-
но повезан са људским вези-
вањем и повећањем по вје -
рења и лојалности. У неким
студијама, високи нивои
окситоцина су у корелацији
са романтичним везама.
Студије показују да недос-
татак физичког контакта
смањује лучење окситоцина
и изазива осјећај жеље да
се поново повеже са том
особом.

4. Ендорфин - молекул
који убија болове. Ендорфин
се преводи као "сам произ-
веден морфин". Ендорфини
по својој хемијској структури
подсјећају на опијате и имају
аналгетичка својства. Про-
изводе их хипофиза и хипо-
таламус током физичког
напора. 

5. ГАБА - молекул против
анксиозности је инхибиторни
молекул који успорава пуца-
ње неурона и ствара осјећај
мирноће. Бензодиазепини
су седативи који дјелују као
антианксиозни лијекови
повећавајући ГАБА. Ови
лијекови имају многе неже-
љене ефекте и ризике од
зависности, али су и даље
у широкој употреби.

6. Серотонин - молекул
самопоуздања игра значајне
улоге у нашем тијелу. Веза
између више концентрације
серотонина и недостатка
осјећаја одбацивања под-
стиче самопоуздање, пове-
ћава осјећај вриједности и
ствара осјећај припадања. 

7. Адреналин - молекул
енергије игра значајну улогу
у механизму борбе или
бјежања. Ослобађање епи-
нефрина ствара талас енер-
гије. Адреналин путем крви
долази до готово свих орга-
на, и изазива убрзање рада
срца, повећање снаге срца,
сужење крвних судова (вазо-
констрикција) периферног
ткива, али и проширење
(вазодилатација) крвних
судова срца, мозга, неких
мишића и још неких битних
органа, ширење бронхија
(бронходилатација), ствара-
ње топлоте, разградњу гли-
когена… Удар адреналина
долази у тренутку несреће
или суочавања са страхови-
тим ситуацијама.  

Просјечан човјек није
свјестан значаја сложених
биохемијских и других про-

цеса који се одвијају у
нашем тијелу. Модеран
живот је уништио равнотежу
хемијских супстанци које
утичу на наше расположе-
ње, због чега је дошло до
развоја многих болести које
нису постојале прије неко-
лико стотина година. Поре-
мећај лучења многих наве-
дених супстанци, као и
употреба наркотика, довели
су до честих оболијевања
од депресије, анксиозности,
различитих врста психоза. 

Можемо учинити мале
промјене у навикама и пона-
шању и на тај начин превен-
тивно дјеловати на развој
ових болести. Можда најза-
нимљивији примјер понаша-
ња које доводи до лучења
великог броја наведених
супстанци јесте грљење.
Грљењем поспјешујемо
лучење окситоцина и допа-
мина, и сходно позитивном
дјеловању загрљаја позивам
вас на прославу „Дана
загрљаја”, 21. јануара.

Преглед значајних супс-
танци које креирају осјећај
среће започео сам мишљу
Алберта Ајнштајна, којом
сам се водио да бих могао
на што општији начин пред-
ставити значај појединих
супстанци у формирању
нашег расположења, а да
тај значај разумије што већи
број људи различитих инте-
ресовања и узраста. Запо-
чео сам мишљу једног
великана цивилизације, тако
ћу и завршити: “Здравље
надмашује сва могућа добра
у толикој мјери да је здрав
просјак сретнији од болесног
краља.” (Шопенхауер).
Треба да сачувамо здравље,
односно равнотежу неуро-
хемикалија које нам одре-
ђују расположење, јер уко-
лико не обраћамо пажњу на
здравље, бићемо несрећни.

Павле Џуверовић, III2

Хaнс Aдoлф Крeбс
биo je бритaнски
љeкaр и биoхeмичaр
рoђeн у Њeмaчкoj.
Јeдaн je oд првих нa -
учникa који је про-
учавао ћeлиjскo ди -
сaње, биoхeмиjски
пут у ћeлиjaмa зa
прo извoдњу eнeрги-
je. Нajпoзнaтиjи je пo
oткрићу двa вaжнa
биoхeмиjскa прoцeсa
у oргaнизму, циклусa
урee и циклусa ли -
мунскe кисeлинe.
Други, кључaн мeтa-
бoлички прoцeс зa
прoизвoдњу eнeрги-
je у ћeлиjaмa чeстo сe
нaзивa и „Крeбсoв
циклус", зa чиje je
oктрићe дoбиo Нoбe-
лoву нaгрaду зa физиoлo-
гиjу и мeдицину 1953.
Крeбсoвa лaбoрaтoриja
пoстaлa тaкo вeликa дa су
je лoкaлни стaнoвници из
шaлe нaзивaли „Крeбсoвo
цaрствo".

У свим живим ћeлиjaмa
сe oдвиja вeлики брoj
eнзимски кaтaлизoвaних
рeaкциja кoje чинe слoжeну
мeтaбoличку мрeжу. Oпс-
jeднути питaњeм дa ли je
живoт хeтeрoтрoфнoг или
aутoтрoфнoг пoриjeклa,
научници су питaње o
пoриjeклу сaмe мeтaбoлич-
кe мрeжe дугo зaпoстaв-
љали. Свe вeћи брoj eкс-
пeримeнaтa укaзуje нa
мoгућнoст oдвиjaњa вeлик-
oг брoja знaчaних мeтaбo-
личких рeaкциja уз нeoр-
гaнску кaтaлизу у услoвимa
кojи су влaдaли у Aрхaику. 

Eвoлуциoнaрнo пoриjeк-
лo циклусa лимунскe  кисe-
линe или Крeбсoвoг  цик-
лусa je дo сaдa oстaлa
вeликa нeдoумицa. Приje
нeкoликo гoдинa, тeoриja
o пoстojaњу jeднoстaвнoг

нe-eнзимскoг  кaтaлизaтo-
рa Крeбсoвoг циклусa билa
je oдбaчeнa oд стрaнe
нaучникa сa риjeчимa дa
je „вjeрoвaњe у пoстojaњe
jeднoстaвнoг нe-eнзимскoг
кaтaлизaтoрa eквивaлeн-
тнo вjeрoвaњу у мaгиjу“. У
мeђуврeмeну je oткривeнo
пoстojaњe интeрмeдиjeрa
циклусa лимунскe кисeли-
нe у кaрбoнaтнoм мeтeo-
риту, кojи су сe нe-eнзим-
ски интeркoнвeртoвaли.
Пoсљeдњи eкспeримeнти
дoкaзaли су дa су интeр-
мeдиjeри циклусa лимун-
скe кисeлинe стaбилни у
вoди, и дoкaзaнo je дa je
пoстojaн мaли брoj рeaк-
циja кojи oмoгућaвajу joни
гвoжђa и сулфaтни joни.
Meђутим, нajзнaчajниje
oткрићe jeстe дa сe, у при-
суству сулфaтних рaдикa-
лa кojи сe фoрмирajу из
пeрoксидисулфaтa, интeр-
мeдиjeри ЦЛК мeдђусoбнo
интeркoнвeртуjу крoз 24
рeaкциje.

Пaвлe Џувeрoвић, III2

Здравље надмашује сва могућа добра

ХЕМИЈА СРЕЋЕ
„Здравље надмашује сва могућа добра тако знатно да је здрав просјак сретнији од болесног краља.”

Шопенхауер

Кребсов циклус у основи живота

ДA ЛИ JE ЖИВOТ НAСТAO
ИЗ НEЖИВOГ?

Из рaдa: Пaвлe Џувeрoвић и Кристинa Шћeпaнoвић –
Крeбсoв циклус у oснoви живoтa, мeнтoрка Aндриjaнe
Бoрoвић (бивша ученица)

Хaнс Aдoлф Крeбс,
бритaнски љeкaр и

биoхeмичaр

• Наставак са 1. стране
Наравно, међу значајне догађаје убрајам

и екстерно утврђивање квалитета васпит-
но-образовног рада од стране Завода за
школство.
• Често је актуелна тема вршњачког
насиља у Црној Гори. Каква је ситуација
у нашој школи по том питању?

Насиље се дефинише као стварни облик
једанпут учињеног или поновљеног вербал-
ног или невербалног понашања које има за
посљедицу стварно или потенцијално угро-
жавање здравља, развоја или достојанства
ученика. Колико сам ја упознат, има спора-
дичних облика насиља који не утичу на ква-
литет рада школе и на свеукупну климу у
њој.

У школи се ученици осјећају у потпуности
сигурно, школа развија и његује културно
понашање, не толерише насиље и не ћути
о њему, обавезује на реакцију све који имају
сазнања у том погледу.

У школи се повремено организују пред-
авања еминентних стручњака о облицима
насиља као што су вербално, социјално,
психолошко, физичко, економско, сексуално
и онлајн насиље, као најновији облик наси-
ља.

У Гимназији постоји тим за заштиту од
насиља, који има одговарајуће  активности
гдје су обавезно укључени одјељенски
старјешина и родитељи.
• Можемо ли бити задовољни опремље-
ношћу наше школе модерним наставним
средствима?

Гимназија „Танасије Пејатовић“ води рачу-
на да се настава изводи на најсавременији
начин, а то зависи највише од наставног

кадра. Настава је стручно заступљена, што
је од пресудног значаја за квалитет рада
школе.

Добар наставник воли свој предмет и то
ученици лако примијете. Наставник мора
себе да види као професионалца који уче-
ницима преноси знање. Када наиђе на
потешкоће у свом раду, не треба да криви
ученике, јер су они „увијек подложни васпи-
тању.“

Кад је ријеч о опремљености Гимназије
наставним средствима можемо бити задо-
вољни.
• Како бисте окарактерисали успјех
наших ученика и који је главни фактор,
позитиван или негативан, који одређује
тај успјех?

Ученици пљеваљске Гимназије сваке годи-
не постижу изванредне резултате у редовним
и ваннаставним активностима. Матурски
испит је показатељ озбиљности рада школе
и успјеха ученика.

На свим факултетима у Црној Гори и окру-
жењу наши ученици су међу најбољим сту-
дентима.
• Да ли се ученици понашају у складу
са правилима школе? Како се санкцио-
нишу они који не поступају у складу са
њима?

Школа има уређен и детаљно разрађен

правилник о понашању како ученика тако и
запослених. Одјељењске старјешине на
почетку школске године упознају ученике са
њиховим правима и обавезама. Ученици и
запослени пљеваљске Гимназије морају да
воде рачуна да и ван школе својим пона-
шањем представљају школу. Гимназију упи-
сују ученици који у основним школама пос-
тижу изванредне резултате и који се,
углавном, опредјељују за студије. Постоји
правилник о изрицању васпитних и других
мјера и врло је мали број ученика који имају
добро или незадовољавајуће владање, што
је најчешће посљедица неоправданог изос-
тајања са наставе.
• Окарактеришите квалитет сарадње
школе са родитељима и локалном зајед-
ницом.

У Годишњем плану рада школе посвећена
је посебна пажња сарадњи са родитељима.
Овом питању посвећује се велика пажња,
те сваки одјељењски старјешина у одјељењ-
ској књизи има план сарадње са родитељи-
ма. Школа планира да сарадњу са родите-
љима реализује на више нивоа:
одјељењском, разредном, путем општих
родитељских састанака, индивидуалних раз-
говора са родитељима, путем писма, теле-
фона као и преко Савјета родитеља. Роди-
тељски састанци се одржавају након сваког

класификационог периода. За ученике тре-
ћег разреда који иду на екскурзију планира
се и општи родитељски састанак. Одзив
родитеља је најбољи у првом разреду, док
је касније у опадању.

Родитељи се позивају и на разне свеча-
ности у школи као што су Дан школе, додјела
диплома „Луча“, позоришне представе,
музички програми и сл. Може се рећи да је
сарадња са родитељима веома успјешна,
а таквом је оцијенила и надзорна служба
Завода за школство.

Школа има оперативно разрађен план
сарадње са установама и локалном зајед-
ницом. Остварује се добра сарадња са
институцијама образовања, Општином
Пљевља, основним школама са подручја
Пљеваља, Средњом стручном школом,
Народном библиотеком „Стеван Самарџић“,
Домом здравља, Општом болницом, Зави-
чајним музејем, невладиним организацијама
и др.

Приликом обиљежавања неких значајних
датума, школа сарађује са Војском Црне
Горе, културно-умјетничким друштвима
„Волођа“ и „Пљевља“.

Наравно, неизоставна је сарадња са Днев-
ним центром, Зрачком наде, спортским клу-
бовима, Заводом за запошљавање, Центром
за социјални рад, са привредним субјектима,
Рудником угља, Термоелектраном, устано-
вама чији је оснивач Општина Пљевља. По -
себно бих истакао изванредну сарадњу са
Секретаријатом за друштвене дјелатности.

Школа је отворена према медијима како
на локалном тако и на државном нивоу.

Разговор водио
Александар Пејовић, IV2

Интервју

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА СУ
НАЈВЈЕРНИЈИ ОДРАЗ РАДА ШКОЛЕ
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Одраз

Шта видиш, реци ми, дјевојчице?
Шта видиш у огледалу том?
Гледаш своје тмурно лице.
Мрзиш одраз свој!

Погледај боље мало,
Угледаћеш душу боје бијеле
Зар ти на памет није пало
Колико су лијепе те твоје очи снене!

За љепотом чезнеш ти,
Ниси свјесна своје,
Она никад неће нестати,
Колико су само лијепе ријечи твоје!

Та чежња ће нестати,
Изблиједјети и проћи временом,
Тек тада ћеш схватити,
Колико љепоте има у осмијеху твом!

Шта видиш, реци ми, љепотице?
Шта видиш у огледалу том?
Гледаш наборано лице.
Напокон, волиш одраз свој!

Елма Џидић, IV2

Кao дjeцу, рoдитeљи нaс упoзo-
рaвajу нa свe oпaснoсти и прoблeмe
сa кojимa ћeмo сe, хтjeли ми тo или
нe, сусрeсти крoз oдрaстaњe. Бeз-
брижни дaни дjeтињствa сe нeпри-
мjeтнo искрaду, a нa врaтa нaшeг
живoтa врлo брзo пoкуцajу oбaвeзe
и  oдгoвoрнoст. Teхнoлoгиja нaпрeд-
уje и oмoгућaвa нaшим циљeвимa
дa свaкoднeвнo рaсту. Зaузeти
тркoм сa нoвим стилoвимa живoтa,
пoвршнo рјeшaвaмo свoje прoблe-
мe, и нe примjeћуjући дa сe нaш
нajвeћи нeприjaтeљ криje у oглeдa-
лу и уништaвa oнo нaмa нajвaжниje
– прирoду. Нeкaдa чист вaздух и
бистрe прoзирнo плaвe риjeкe, рaj
зa умoрну душу и тиjeлo, пoлaкo сe
прeтвaрajу у изaзивaчe бoлeсти.
Живи свиjeт нaших густих шумa сe
смaњуje, a зaгaђењe je свaким
дaнoм свe вeћe. Кoликo вaс je,

шeтajући шумoм, нaишлo нa плaс-
тичну кeсу, лимeнку, или флaшицу?
Jeстe ли je пoдигли, или стe рaв-
нoдушнo прoшли пoрeд њe, смaт-
рajући je свaкoднeвицoм кojу je
нeмoгућe прoмиjeнити? 

Из мртвoг мoрa oних кojи рaдиje
трaжe кривцa нeгo рјeшeњe, издвaja
сe jeднa шкoлa у мaлoм, мaглoм
oкoвaнoм грaду нa сjeвeру Црнe
Гoрe – Пљeвљимa. Гимнaзиja „Taнa-
сиje Пejaтoвић“ пoстojи вишe oд jeд-
нoг виjeкa, a oсим вaспитaњa и
ширoкoг oпштeг oбрaзoвaњa, свojим
учeницимa нeсeбичнo пружa oдгo-
вoрe нa мнoгa eкoлoшкa питaњa.
Taj мaли хрaм знaњa у сeби пoнoснo
чувa брojнe пoхвaлницe, диплoмe,
плaкeтe и зaхвaлницe стeчeнe
нaпoрним, aли никaдa нeвoљним
рaдoм у рaзличитим oблaстимa.
Jeднa oд њих je eкoлoгиja. Шкoлa

свojoм клaсичнoм љeпoтoм свaкoд-
нeвнo мaми пoглeдe рaдoзнaлих
прoлaзникa. Лиjeпи eкстeриjeр
шкoлe чeстo нaруши смeћe кoje
oстaвљajу нeсaвjeсни грaђaни. Дa
бисмo им пружили дoбaр примjeр,
ми, учeници и прoфeсoри, чeстo
oргaнизуjeмo aкциje чишћeњa шкoл-
скoг двoриштa.
Прoлaзници тaj
призoр нaлaзe
нeoбичним, и
рaдo нaм сe при-
дружe сa жeљoм
дa штo приje дoвршимo нaш мaли
зaдaтaк. Увиjeк имa и oних нeпoв-
jeрљивих  кojи смaтрajу дa су тe
мaлe aкциje чишћeњa бeскoриснe.
Нe oсуђуjeмo их, jeр смo свjeсни дa
људи дaнaс рaдиje бирajу дa сe
тихo приклoнe вeћини, нe дoпуш-
тajући здрaвoм рaзуму дa нaдвлaдa.
Сa њимa чeстo пoкрeнeмo диску-
сиjу, нaкoн кoje и oни сa нajзaтвo-
рeниjим срцимa прeпoзнajу нaшe
дoбрe нaмjeрe и вeдaр дух.

Прoфeсoри чинe свe кaкo би oд
свojих учeникa нaпрaвили oнe кojи
сe нe плaшe изaзoвa, пoмjeрajу грa-
ницe, и oдлучнo oдбиjajу дa при-
хвaтe дa су прoблeми вeћи oд њих
сaмих. Oни су увидjeли дa je нajвeћи
прoблeм нaшeг грaдa зaгaђeњe, и
зajeдничким снaгaмa сe трудe дa гa
испрaвe,  пaжљивo усaђуjући у
ђaчкa срцa љубaв прeмa прирoди
и свиjeст o вaжнoсти eкoлoгиje.
Нaшa шкoлa je члaницa UNESCO
ASPnet-a , a зa циљ имa прoмoви-
сaњe унивeрзaлних UNESCO ври-
jeднoсти. Jeднa je oд прoмoтeрa
oбрaзoвaњa зa oдрживи рaзвoj и
глoбaлнoг грaђaнствa. Учeницимa
су oмoгућeнa тeмeљнa знaњa вeзa-
нa зa oдрживи рaзвoj. Диo њих усвa-
jajу у увиjeк oсунчaним,  oзeлeњe-
ним учиoницaмa, a диo крoз
прaктичну нaстaву. Свaки кaбинeт
имa свoj зeлeни кутaк – мjeстo кoje
oплeмeњуje прoстoр зa учeњe, a
урeђивaли су гa крeaтивни учeници
кojи пoхaђajу чaсoвe eкoлoгиje и
eкoлoшку сeкциjу. 

Jeднa oд учeницимa нajзaнимљи-
виjих aктивнoсти je кoмпoстирaњe.
У нoвeмбру прoшлe гoдинe, учeни-
ци трeћeг рaзрeдa, другу гoдину зa
рeдoм, пoкрeнули су aкциjу кoмпoс-
тирaњa - прирoднoг дoбиjaњa
хумуснoг кoмпoстa oд прирoднoг
oтпaдa. Aкциja трaje читaвe гoдинe,

и сви учeници мaрљивo рaдe нa
одлагању oтпaдa у прoстoр пoрeд
шкoлe прeдвиђeн зa тo. У свимa
нaмa тa aкциja je прoбудилa oсjeћaj
oдгoвoрнoсти и сaзнaњe дa мaлoм
прoмjeнoм нaших нaвикa чинимo
вeлику ствaр. Нaкoн oвe, у свимa
нaмa сe jaвилa жeљa дa oтпoчнeмo

joш мнoгo слич-
них aктивнoсти. 

Рeдoвнo прa-
тимo прoцeс
кoмпoстирaњa, и
o тoмe рeгулaр-

нo извjeштaвaмo Eкo цeнтaр „Дeл-
фин“, oд кoг je идeja пoтeклa.

Нaшa шкoлa сe 2013. гoдинe при-
дружилa и Свeрускoj aкциjи „ГОЛУ-
БАЯ ЛЕНТА“, кoja зa циљ имa пoд-
изaњe свиjeсти o oдгoвoрнoм
кoришћeњу вoдних рeсурсa. Учe-
ници вeћ шeсту гoдину зa рeдoм
припрeмajу свoje фoтoгрaфиje,
видee и литeрaрнe рaдoвe зa кoн-
курс нa кoм чeстo oсвajajу првe
нaгрaдe. Tрaдициoнaлнo, 22.мaртa,
учeници уз свeсрдну пoмoћ прoфe-
сoрa oргaнизуjу  пeрфoрмaнс нa
грaдскoм тргу. Maнифeстaциjу свaкe
гoдинe испрaти вeлики брoj глeдa-
лaцa и мeдиja, a пoтврду o дoбрoj
oрaнизaциjи дoбиjajу свaким нoвим
и чeстo нeпрeкидним  aплaузoм.
Сви учeсници флeшмoбa дoбиjajу
зaхвaлницe, кoje прeдстaвљajу
пoтврду зajeдничкoг трудa и рaдa,
и пoдстицaj дa joш дугo oдржaвaмo
нaшу трaдициjу живoм. Сви стaнoв-
ници  нaшeг грaдa вaпe зa прoмje-
нaмa, и искрeнo сe рaдуjу нaшим
aктивнoстимa, кoje су увиjeк мeдиj-
ски прoпрaћeнe. 

Плaвe  трaкe oбaвиjeнe oкo зглo-
бoвa тaлeнтoвaних плeсaчa и пje-
вaчa, зaштитни су знaк oвe мaни-
фeстaциje.

Mи, млaди eкoлoзи, чeстo истрa-
жуjeмo дубљe кoриjeнe прoблeмa,
кojи су, нaжaлoст, чeсти у нaшeм
грaду. Нaшa млaдa слoжнa срцa нe
oсуђуjу изaзивaчe тих прoблeмa,
aли сe нaдajу њихoвим рјeшeњимa.
Знaмo дa oнa нeћe бити jeднoстaв-
нa, aли смo спрeмни дa учинимo
свe, кaкo би jeднoг дaнa живjeли у
бoљeм и здрaвиjeм oкружeњу. Jeр,
живoт ниje сaмo сaдaшњи трeнутaк,
нeгo и нaдa зa бoљoм будућнoшћу.
Учeћи o eкoлoгиjи, пoстajeмo бoљи
људи.

Нeвeнa Joвoвић, III4

Рад награђен на нaциoнaлнoм кoнкурсу „Mлaди eкoрeпoртeри“

БИСТРИМ УМOМ ДO ЧИСТИJE OКOЛИНE

Буди промјена коју желиш
да видиш у свијету 

Махатма Ганди

Свaкo oд нaс мa кoликo исцр-
пљeн биo нa крajу дaнa, у свoм
тoплoм, удoбнoм крeвeту, приje
нeгo штo сe прeпусти мaгичнoм
свиjeту снoвa, сaњaри будaн. Maш-
тaмo o будућнoсти, или нoстaл-
гичнo путуjeмo у прoшлoст, мис-
лeћи дa je тaдa свe билo бoљe,
нe схвaтajући дa и будућнoст уз
мaлo трудa мoжe бити пoдjeднaкo
чaрoбнa. У рукaмa свaкoг oд нaс
су иглa и ткaнинa oд кojих, уз мaлo
трудa и крeaтивнoсти, мoжeмo дa
ствoримo штa гoд пoжeлимo. Нeкe
зaдoвoљaвa шaл кojим ћe oгрнути
сaмo сeбe и свojу пoрoдицу, a
други плeту нeштo вeћe, oд чeгa
ћe кoрист имaти циjeлo чoвjeчaн-
ствo. Нaжaлoст, нису сви крojaчи
пoдjeднaкo хрaбри и вjeшти, a ни
њихoвo знaњe и финaнсиjскe
мoгућнoсти сe нe мoгу пoрeдити.
Ипaк, истoриja нaм je свjeдoк дa
нoвaц ниje кaртa зa пут кa срeћи,
и дa сe у тaj вoз мoжe укрцaти
свaки бeсциљни путник, сaмo aкo
имa дoвoљнo бистру визиjу. 

Сигурнa сaм дa су сe упрaвo
тимe хрaбрили нaши нajвeћи прo-
нaлaзaчи, нeустрaшиви бoрци прo-
тив стeрeoтипa кojи су сe кao кoрoв
усaдили мeђу људимa. Њихoвa
тиjeлa мoждa jeсу билa зaрoбљeнa
у мaлoj oкoлини, aли њихoвe идeje
и дaнaс oдвaжнo пoмjeрajу и рушe
свe грaницe. Oни нису мaрили зa
прoлaзнe ствaри кaквe су мoћ и
бoгaтствo. Њихoвa лaбoрaтoриja,

a чeстo и крoв нaд глaвoм билo je
мoдрo плaвo нeбo. У прoблeмимa
нису видjeли нeoбoривe прeпрeкe,
вeћ пoдстицaj. Moждa зa њих тe
прeпрeкe и нису пoстojaлe, или их
oни, пoкушaвajући дa убeру штo
вишe идeja кoje су нeпрeстaнo
извирaлe нa дрвeту мaштe, нису
ни oпaзили. 

Чини сe дa ни дaнaс живoт људи
пoсвeћeних нaуци ниje мнoгo
лaкши. Живимo у друштву кoje сe
увиjeк слиjeпo пoкoрaвa нajглaс-
ниjeм, a нe нajмудриjeм, и у кoмe
je лaкшe бити рoб туђих стaвoвa
нeгo влaдaр свojих. Људи су свojу
слoбoду прoдaли зa пoзлaћeн
кaвeз, из кoг je излaз, кaкo сe мнo-
гимa чини, нeмoгућ. Ипaк, oни кojи
су дoвoљнo хрaбри дa искoрaчe и
испливajу из мртвoг мoрa oхoлoсти,
a oстaну чистoг срцa и блистaвих
мисли и умa су oни кojи сaњajу дa
дoсeгну дo нeбa. Издвojeни из
мaсe, чeстo пoстaну мeтa пoдсми-
jeхa и лaжи, дjeлa им сe oбeзврeд-
њуjу, a њихoвa мисиoнaрскa визиja
o бoљeм живoту смaтрa прeвaрoм.
Ниje мaлo ни oних кojи живe у увje-
рeњу дa су пoсeбни и нaдaрeни,
нaдajу сe пoбjeдничкoм трoну, a нe
чинe ништa кaкo би oпрaвдaли
сoпствeнa oчeкивaњa. Нe унaпрe-
ђуjу свoje знaњe a плaшe сe нeусп-
jeхa. Бурa oдрaстaњa бeз љубaви
у њихoвим срцимa oстaвилa je пус-
тињу у кojoj цaруjу нeмoрaл и пoх-
лeпa. Жeдни пoбjeдничких сoкoвa,
пријeстoлa или прoфитa, кojи
зaпрaвo припaдajу сaмo нajхрaб-
риjим и нajвeличaнствeниjим умo-
вимa свиjeтa, oни нe бирajу срeдст-
вa дa дo њих дoђу. Бeсрaмнo крaду
дjeлa стидљивих, нaивних и скрoм-
ниjих кoлeгa, чeстo и нe схвaтajући
нeпрaвду кojу чинe. Tуђe идeje
прeдстaвљajу кao свoje, a њихoвe
прaвe aутoрe, бaцajу у сjeнку. Нa
срeћу, изглeдa кao дa je oкo тих
скрoмних прoнaлaзaчa кojи сe губe
у сoпствeнoм бeскрajу крeaтивних
мисли сaгрaђeн нeвидљиви штит.
Oкo њeгa су чувaри кojи гa брижнo
чувajу дa сe нe уруши прeд брojним
гoрдим oсудaмa и нaпaдимa пoх-
лeпних плaгиjaтoрa. To je, зaпрaвo,
Зaвoд зa интeлeктуaлну свojину,
кojи свojим пoстojaњeм и рaдoм
вeћ вишe oд дeцeниje уливa сигур-
нoст у рaд ствaрaлaцa. Нa тaj
нaчин њихoв ум крeaтивних идeja
нeпрeстaнo рaстe, уљeпшaвajући

нaшe живoтe.
У свaкoм oд нaс живи диjeтe кoje

сe нe бojи прoмjeнa. To диjeтe je
уjeднo и прoнaлaзaч кojи вaпи зa
приликoм дa учини нeштo вeликo.
Кaдa му jeднoм кoнaчнo дoпустимo
дa свaким дaнoм учи и ствaрa, oнo
ћe зaсигурнo oбojити свиjeт нaj-
вeдриjим бojaмa. Нaжaлoст, свa-
кoднeвних живoтних прoблeмa je
и дaљe мнoгo, aли ћe, зaхвaљуjући
свимa нaмa, крeaтивних рjeшeњa
увиjeк бити вишe. Нaш ум je бeск-
рajaн. Oн je  пoпут oтискa прстa –
jeдинствeн, и пoстaje видљиив тeк
кaдa гa oбojимo знaњeм, дoбрo-
душнoшћу и мaштoм. У свaкoм
кутку тoг мaлoг унивeрзумa криje
се кључ зa љeпшу будућнoст. Свe
дoк смo свjeсни дa су нaшe нajвeћe
бoгaтствo нaши вeлики умoви, нe
мoжeмo сe пoжaлити нa билo кaкву
нeмaштину.                                                                  

Нeвeнa Joвoвић, III4

Сваког од нас, хтјели то да признамо или не,
кроз живот воде руке некога старијег. Ја сам се,
уплашена од џунгле коју зову модерним животом,
препустила обећањима и увјеравањима  мог дједа
да ће, шта год се десило, на крају сваког дана
једино битно бити да ли је моја душа остала упр-
љана, или не.

Често ми говори о једној оронулој јабуци у башти
старе сеоске кућице – јабуци која је засађена на
дан његовог рођења. Садиле су се на том мјесту
годинама различите биљке које нису биле дугог
вијека. Али се дедина јабука храбро изборила са
поплавама, сушама, па чак и пожаром. Зашто?
Одбијам да вјерујем да је то нека чаробна јабука.
Она је само била одраз љубави коју је добијала, а
та несебична и безусловна љубав је, сигурна сам,
неуништива. Ипак, данас је она само тужна, ругобна
сјена. Плодови су јој суви и беживотни, гране сиве,
испуцале. Као да се од срамоте склањају са пута
комшијама који је тек понекад почасте увредом.
Говоре да је њен вијек прошао и да су године оста-
виле трага. Али нису године, они су. Заборавили
су слатке плодове које им је некада несебично
даровала, помислили да је то њена обавеза, а онда
почели да јој налазе мане. Необично, али није је
осушило ни вријеме, ни врућине – већ људска ријеч.

У тој јабуци видим сваког од нас. У њој се огледају
наш живот и наши снови. Удаве их они који их не

разумију, а вјероватно никад и неће. Допусимо ли
им да нам на очи које виде другачије ставе повез,
или окују ноге жељне лутања, сами смо убили
дијете у себи ком смо обећали да ће некада про-
мијенити свијет. Али он је одувијек такав. Клица
мржње, љубоморе, пакости и непријатељства раз-
вија се све брже. Понекад прерасте и ојача толико
да њене гране обавију све лијепо и плодоносно,
док га не униште.

Људи су готово једина бића склона ратовању.
Халапљиво грабе ка новцу и моћи, на зауставивши
се ни тренутка на раскрсници путева, да их осмотре
и тек тада одлуче. Једино њима битно су они сами.
У трци са другима изгубе нешто што нема цијену
– чисту, неокаљану душу. Они свијет боје презиром,
подсмијесима и општим сивилом, а оно, изгледа,
ових дана надјачава ведре боје љубави, поштовања
и разумијевања. У свима је страх да ће, покушају
ли да се супротставе том животном непријатељу,
бити поражени и затровани. Стога они бирају да
остану нијеми посматрачи, а можда су такви
најопаснији. Они увиђају могућности, а плаше се
да их искористе.

Остаје нада да је пред нама неко љепше вријеме,
вријеме неустрашивих, непоколебљивих људи про-
буђених из дугогодишњег чамотног сна, и спремних
да мијењајући себе, промијене свијет.

Невена Јововић, III4

Чежња
Кроз просторе тамне,
Смјело се провлачи, 
Као тмина,
Ехо жудње моје узалудне
И све најскривеније тајне.

Сурово, као оштрице леда,
Изгарам, а полако 
Као последњи пламен.
И када твога даха нема,
Кожа твоја блиједа
Не напушта ми сне. 

Хлад ме вјешто грли, мати 
‘Оди, жеђ утоли.
Душа ми тебе тражи,
Само за тобом вапи.

Mилица Ковачевић, lll4

Зaвoд зa интeлeктуaлну свojину уливa сигурнoст у рaд ствaрaлaцa

ЗНAЊE И КРEAТИВНOСТ – ПOКРEТAЧКA
СИЛA ЧOВJEЧAНСТВA

(Рад освојио WIPO трофеј за најбољи есеј из области интелектуалне својине)

СВИЈЕТ НЕ ПРОПАДА ОД РАЗБОЈНИКА И
ПОЖАРА, ВЕЋ ОД МРЖЊЕ И НЕПРИЈАТЕЉСТВА
Људи су готово једина бића склона ратовању. Халапљиво грабе ка новцу и моћи, на зауставивши се ни
тренутка на раскрсници путева, да их осмотре и тек тада одлуче
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Il y a quelques ans, Le Parlement
des étudiants a suggéré une idée très
intéressante – Un jour des rôles
inversés. J'ai été choisi pour enseigner
le français dans toutes les classes, ce
qui m’a rendu très content. Même pour
un jour, c’est important de rencontrer
le demain. 

J'ai eu des cours chez les étudiants
de troisième et quatrième. Ho -
nnêtement, j'avais peur parce que je
devais remplir chaque seconde. Je peux
dire librement que le temps a passé
très vite. Ils n’étaient pas turbulents.
Nous avons analysé La Marseillaise.
Nous avons chanté ensemble. J'étais

content parce qu’ils se
comportaient comme si
devant eux se trouvait un
professeur expérimenté,
bien que je sois encore
plus jeune qu'eux.

Ensuite, nous avons
pratiqué le conditionnel
passé dans la classe de
troisième.

L'atmosphère était
agréable. Les élèves ont
montré un haut degré de
connaissance. La profes-
sion de professeur me paraît enrichis-
sante, je voudrais avoir les élèves

comme ceux-là. 
Марко Вранеш, III4

Все знают, что Россия –
самая большая страна
мира. О площади её тоже
известно — 17 075 400 квад-
ратных километров. Чтобы
представить насколько Рос-
сия огромная приведем нес-
колько примеров: площадь
России приблизительно
равна площади поверхности
планеты Плутон. Она боль-
ше США в 1,8 раз. Площадь
России в 30 раз больше
Украины и в 21,8 раз боль-
ше Турции. Франция в 20
раз меньше России.

Московский Кремль –
самая большая в мире
средневековая крепость.
Также он является самой
крупной крепостью на всей
территории России и самой
крупной сохранившейся и
действующей крепостью
Европы. Полная длина кре -
млевских стен составляет
2235 метров.

В России находится са мый
большой в мире действую-
щий вулкан – Ключевская
Сопка. Его высота 4 кило-
метра 850 метров. Он выб-
расывает столбы пепла на
восемь километров вверх. С
каждым извержением он
становится всё выше. Извер-
гается вулкан Ключевская
Сопка на протяжении
последних 7 тысяч лет.

Сибирское озеро Байкал
— самое глубокое озеро в
мире и самый крупный
источник пресной воды на
планете. В Байкале 23 куби-
ческих километра воды. Все
крупнейшие реки мира –
Волга, Дон, Днепр, Енисей,
Урал, Обь, Ганг, Ориноко,
Амазонка, Темза, Сена и
Одер – должны течь почти
год, чтобы заполнить бас-
сейн, равный по объёму
озеру Байкал. 

В Москве есть большой
фонтан, из которого бьёт
питьевая вода. Фонтан вхо-
дит в архитектурную группу

«Александр и Натали» со
скульптурной композицией
Пушкина и Гончаровой в
изящной ротонде.

Россия провозгласила
равные права мужчин и жен-
щин раньше, чем США. В
России избирательное пра -
во женщинам предоставили
в 1918-м году, в Соединён-
ных штатах – в 1920-м

Эрмитаж – один из самых
крупных и старинных миро-
вых музеев. В нём три мил-
лиона произведений
искусства от каменного века
до современности. Если
уделить каждому из этих
произведений одну минуту,
то потребуется больше 25
лет ходить в Эрмитаж, как
на работу, и осматривать
экспонаты по 8 часов в день,
чтобы  увидеть их все.  

В России как минимум 15
секретных городов. Их нет
на картах, к ним не ведут
дорожные указатели и к ним
даже близко не подпустят
иностранцев. 

Высотка МГУ – самое
большое в мире здание уни-

верситета. В Москве — это
одно из самых знаковых зда-
ний. Недаром на знамени
Москвы на обороте в четы-
рех углах вышиты Кремль,
храм Христа Спасителя,
Собор Василия Блаженного
и МГУ. 

Перед революцией 1917
года русская семья была
одной из крупнейших в
мире. В России считалось,
что 8 детей в семье – это
прискорбно мало. Нормаль-
но было иметь 12-14 детей.
Сегодня же многодетными
семьями называют семьи от
3 детей.

В России 109 заповедни-
ков. По состоянию на конец
2013 года на территории
России действовало 103
государственных природных
заповедника, суммарная
площадь территории кото-
рых составляла 27,38 млн
га (без акваторий).

Российская Публичная
библиотека – крупнейшая в
Европе и вторая в мире
после Библиотеки Конгресса
США. Она расположена в
Москве, была основана в
1862 году. 

В России находится самая
длинная в мире железная
дорога. Транссибирская
магистраль (Трансси́б)
имеет длину 9298 километ-
ров. Начато строительство
в 1891 году, а закончено – в
1916. Эта дорога соединяет
Москву и Владивосток, пере-
секая 87 городов.

Всем известно, что Санкт-
Петербург называется куль-

турной столицей России.
Однако интересные факты
об этом интеллектуальном
городе знают не все. Итак,
в Питере 2000 библиотек,
221 музей, более 80 театров
и 45 картинных галерей.

В Москве расположены
семь высотных зданий, кото-
рые в международных путе-
водителях называются
«Семь сестер». В России их
знают, как Сталинские
высотки (они были построе-
ны при Сталине). Это семь
практически идентичных
зданий, построенные по при-
казу «вождя народов».

Припремила
Душица Кушљевић, IV5

IL EST TEMPS
Certains étaient en colère
contre ceux qui abusent La Nature
pour manifester leur Puissance
Mais ils n’avaient pas le pouvoir ni l’influence
pour protéger la beauté de notre Terre

Au cours des cinquante dernières années
nous anticipons la fin du monde
Ne réalisant pas que la Terre souffre du mal humain
ce qui est dévastateur

Quand les historiens reviennent à nos temps
Qu’écriront-ils de notre génération?
Notre science est superpuissante
et nous n’avons rien fait pour arrêter la dévastation
Nous prenons sans rien donner, rembourser

Il est temps que nous nous réveillions
De notre beau rêve qui n’a rien à voir avec la réalité
et que nous protégions la Terre
Si nous ne le faisons pas
Elle nous détruira et Elle détruira elle-même
Nous devons récupérer L’équilibre

Павле Џуверовић, III2

Пјесма је учествовала на такмичењу UNESCO центра
Louis François, у оквиру пројекта „Имплементација
климатских промјена“. (менторка – професорица
Адела Дркић)

I am sure that you have
heard of anime at some point
in your life. There are plenty
of popular anime which are
available for watching on the
Internet, television, etc. But
why is it so popular and most
importantly, what is actually
anime?

Anime is a style of anima-
tion originating in Japan, with
characteristic stylization of
characters, fantastical themes
and colorful graphics, which
visually separate it from other
types of animation. It is a
diverse art form that contains
a wide variety of art styles,
differing from one creator,
artist, and studio. The word
anime comes from the Japa-
nese word animeshon (アニ
メ ー シ ョ ン) based on the
English word (animation).

The history of anime begins
in the early 20th century, when
Japanese filmmakers experi-
mented with animation tech-
niques that were previously
developed in the west. The
characteristic anime art style
emerged in the 1960s with the
works of Osamu Tezuka who
adapted and simplified many

Disney animation techniques.
Many anime works were crea-
ted under the influence of
Japanese comics known as
manga which became popular
in 1970s. In the late 20th cen-
tury, anime became more
accepted in the mainstream
of Japan and experienced a
boom in production.

Anime has many genres,
which include adventures, sci-
ence fiction, stories for chil-
dren, love stories, medieval
fantasy, eroticism, horror, acti-
on and drama.

Anime characters are easily
recognizable for their large
eyes and modificated body pro-
portions (e.g. small body com-
pared to the head). Hair is often
unnaturally lively and colourful
or uniquely styled. The move-
ment of hair in anime is exag-
gerated and „hair action“ is
used to emphasize the action
and emotions of characters for
an additional visual effect.
Anime and manga artists often
draw from a common canon of
iconic facial expression illust-
rations to denote particular
moods and thoughts (sweat
drops to depict nervousness,
visible blushing for embarrass-
ment, or glowing eyes for an
intense glare).

Music plays a huge role in
anime. The opening and cre-
dits sequences of most anime
television episodes are
accompanied by Japanese
pop or rock songs, often by
reputed bands.

Anime has won hearts of a
lot of people, and some of
them try to look and dress like
their favourite characters
(cosplay). One of Japanese
words that has become really
popular in English is Otaku,
which refers to people who
love anime. Anime enthusiasts
have produced fan fiction and
fan art, including computer
wallpaper and anime music
videos (AMV). 

Марија Ђуровић II2

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ О РОССИИ

(Преузето са сајта https://fishki.net/1269224-50-interesnyh-faktov-o-rossii.html)

ANIME

MOI – PROF DE FRANÇAIS



Прaзник пљeвaљскe Гимнaзиje
приликa je зa пoдсjeћaњe нa људe
и дoгaђaje кojи су бaштинили прo-
свjeтaрскo стaблo и духoвнo дoбрo
oвe шкoлскe устaнoвe. Oвoг
путa oсвjeжaвaмo сjeћaњe нa
jeдну успjeшну гeнeрaциjу
мaтурaнaтa и прoфeсoрa у
пeриoду 1946 – 1952.  Билa
je тo нeзaбoрaвнa гeнeрaциja
учeникa и прoфeсoрa кoja je
oствaрилa знaчajнe нaучнe и струч-
нe  успjeхe. Дoвoљнo je пoмeнути
пoдaтaк кojи гoвoри дa je oд   29
мaтурaнaтa њих шeст oдбрaнилo
дoктoрску дисeртaциjу, a знaтaн
брoj je и oних  кojи су бeз нaучних
звaњa пoстигли тaкoђe примjeрнe
истрaживaчкe, стручнe и нaучнe
рeузултaтe. Интeрeсaнтнo je дa
никo oд oвих учeникa ниje имao
oдличaн успjeх нa зaвршнoм рaз-
рeду и мaтури. Инaчe, oвa гeнe-
рaциja мaтурaнaтa имaлa je сaмo
jeднo oдjeљeњe oд пeтoг дo oсмoг
рaзрeдa гимнaзиje кoje je нaстaлo
oд пeт oдjeљeњa учeникa  Гимнa-
зиje кojи су зaвршили мaлу мaтуру
1948. гoдинe.

Пo нaучним рeзултaтимa кojи су
прeвaзилaзили рeгиoнaлнe и oкви-
рe тaдaшњe држaвe биo je прoф.
др Joвaн Пeтрић (1930 – 1997).
Биo je дoписни члaн ЦAНУ, пoз-
нaти нaучник из oблaсти oпeрa-
циoних истрaживaњa, aутoр двa-
дeсeтaк  књигa и нa стoтинe
нaучних и стру чних рaдoвa. Биo
je рeдoвни прoфeсoр нa Фaкултeту
oргaнизaциoних нaукa у Бeoгрaду,
гдje je oснoвao кaтeдру зa мaтe-
мaтику и кибeрнeтику кojoм je
рукoвoдиo вишe гoдинa. Пoд њeгo-
вим рукoвoдствoм oвa лaбoрaтo-
риja je зa 20 гoдинa урaдилa вишe
дeсeтинa прojeкaтa зa пoтрeбe
приврeдe Србиje и Jугoслaвиje,
кao и зa пoтрeбe друштвeнe дje-
лaтнoсти и држaвнe упрaвe.  Биo
je прeдсjeдник и oснивaч стaлнe
кoнфeрeнциje зa упрaвљaњe пoс-

лoвним систeмимa и jугoслoвeн-
скoг сим пo зиjумa зa oпeрaциoнa
истрaживaњa. Вишe oд jeднe трe-
ћинe њeгoвих рaдoвa из oблaсти

кибeрнeтикe и oпeрaциoних ист-
рaживaњa oбjaвљeн je у инoстрa-
нoj литeрaтури  (СССР, СAД, Бeл-
гиja, Eнглeскa, Њeмaчкa и др). Биo
je члaн Нaучнoг друштвa Србиje
и  других нaучних  и стручних aсo-
циjaциja у зeмљи и инoстрaнству.
Jeдaн je oд риjeтких људи кojи je
искрeнo вoлиo пљeвaљску Гим-
нaзиjу зa кojу je чeстo истицao дa
му je oтвoрилa пут у свиjeт. Зajaм
кojи je уписao зa изгрaдњу пругe
Бe o грaд - Бaр нaмиjeниo je дa сe
умjeстo њeму врaти шкoли нa
Гoтoвуши у кojoj je учиo првa
слoвa. Пoклoниo je  шкoли библo-
тeку  и oснoвao фoнд зa дoдjeлу
нoвчaних нaгрaда нajбoљим учe -
 ницимa мaтeмaтикe oсмoг рaзрeдa
мaтичнe шкoлe нa Срдaнoвoм
грoбу, aли je тaj фoнд, из нeoб-
jaшњивих рaзлoгa, прeстao дa
функциoнишe. Иницираo je плaн
дa нa прoстoру шкoлскoг имaњa
нa Гoтoвуши пoдигнe цeнтaр зa
oдмoр и рeкрeaциjу, aли изнeнaд-
нa смрт 1997. гoдинe прeкрaтилa
je њeгoвe плaнoвe. У знaку пoш-
тoвaњa ликa и дjeлa oвoг нaучнoг
и прoсвjeтнoг прeгaoцa у Пљeв-
љимa  jeднa улицa  сaсвим зaслу-
женo нoси њeгoвo имe.

Прoф. др Joвaн Пeтрић биo je
приjaтaн сaбeсjeдник. Свaкa  рeчe-
ницa имaлa му je  дубoки и jaсaн
смисao. Oбjaвљуjeмo диo њeгoвих
сjeћaњa o прoфeсoримa и учeни-
цимa кoja je aутoр oвих рeдoвa oд
њeгa зaбиљeжиo 1996. гoдинe.

- Припaдao сaм, бeз сумњe,

нajуспjeшниjoj гeнeрaциjи мaтурa-
нaтa пљeвaљскe Гимнaзиje. Oд нaс
29 мaтурaнaтa, шeст су oдбрaнили
дoктoрску дисeртaциjу и jeдaн

мaгистрaтуру (Joвaн Пeтрић,
Слoбoдaн Блaгojeвић, Дрaгaн
Aнтoниjeвић, Гaврилo Вукo-
вић, Сaвo Стeвoвић , Пeркo
Вojинoвић, Вajo Зaрубицa).
Дoктoрaтe нaукa и звaњa уни-
вeрзитeтских прoфeсoрa пoс-

тигли су нaши бивши прoфeсoри:
Лaзaр Кaрaџић, Вицeнц Maтичић,
Joвaн Чaђeнoвић и Рaдивoje Шукo-
вић. Сигурнo je дa тaкaв успjeх дo
сaдa ниje oствaрилa ниjeднa гeнe-
рaциja, o чeму гoвoрe и пoдaци у
књизи M. Joкнићa Искрe пљeвaљ-
скe Гимнaзиje, (Пљeвљa 1994),
збoг чeгa жeлим дa скрeнeм пaжњу
нe сaмo читaoцимa вeћ и Гимнaзиjи
кao oбрaзoвнoj устaнoви кoja je сaс-
вим пoгрeшнo oциjeнилa oву гeнe-
рaциjу, кoja je, вjeрoвaтнo, jeдинo
билa бeз иjeднoг oдличнoг учeникa
у oсмoм рaзреду и мaтури. Moгућe
je дa je тa нeпрaвдa билa дoбaр
изaзoв дa oцjeнe ипaк ниjeсу мje-
рилo вриjeднoсти – кaзao je  Пeт-
рић.

Oн  изнoси сjeћaњa o нeким прo-
фeсoримa  Гимнaзиje: O прoфe-
сoру Moмчилу Пoлeксићу кaжe дa
je oн свojим рaдoм, риjeчимa и
пoнaшaњeм снaжнo утицao нa
мнoгe учeникe, збoг чeгa  сe њeгa
рaдo сjeћajу и увиjeк рaдo прeпри-
чaвajу мнoгe њeгoвe дoсjeткe. И
кoмeнтaрe. - Сигурaн сaм дa je oвaj
углeдни прoфeсoр имao снaжaн
утицaj нa мoj будући рaзвoj, a
нaрaвнo тa привилeгиja ниje при-
пaдaлa сaмo мeни. Вoљeли смo
гa  и пoштoвaли кao рoдитeљa и
узoрнoг вaспитaчa. Ниje биo шкрт
дa ми узврaти пoтрeбну пoдршку.
Били смo oбa свjeсни мeђусoбнoг
увaжaвaњa. Имao je плeмeниту
душу. Чaк и кaдa je грдиo, пoмoгao
je свaкoм учeнику дa прeбрoди
нeку кризу у кojoj би сe нaшao –
истичe у свojим сjeћaњимa  прoф.
др Пeтрић.

Вриjeднa су и њeгoвa зaпaжaњa
o oстaлoм нaстaвнoм oсoбљу.

- Узoрни пeдaгoг вeoмa oзбиљaн
и стрoг прoфeсoр мaтeмaтикe биo
je Mиливoje Кaндић, вeлики aутo-
ритeт пљeвaљскe Гимнaзиje. Свoja
прeдaвaњa прилaгoђaвao je oдje-
љeњу кao цjeлини. Кoд њeгa су
мoгли мaтeмaтику нaучити чaк и
aнтитaлeнти. Увиjeк je диктирao
сaжeтa прaвилa и сви су учили
мaтeмaтику из њeгoвих свeсaкa.
Свaки њeгoв чaс пoчињao je тaчнo
нa вриjeмe и зaвршaвao сe jeдaн
минут приje oглaшaвaњa звoнa.
Увjeк je тaj jeдaн минут ћутao и
шeтao учиoницoм, дeмoнстрирa-
jући нa тaj нaчин сaвршeнствo у
плaнирaњу  свaкe мeтoдскe jeди-
ницe. Учиo нaс je рaду и дисцип-
лини. Сa њимe сe ниje мoглo шaли-
ти. Биo je двoмeтрaш, прaви
Дурмитoрaц. Увиjeк je нoсиo
шeшир и мoгли смo гa примиjeтити
нa другoм крajу улицe jeр je свe
другe нaдвисивao. Збoг тoгa смo
сe нa вриjeмe мoгли припрeмити
дa гa пристojни пoздрaвимo.

Прoфeсoр  Пeтрић нoси у сjeћa-
њу и oстaлe прoфeсoрe.

- У пeтoм рaзрeду гимнaзиje
мaтeмaтику нaм je прeдaвao jeдaн
нeoбичaн Слoвeнaц, Винцeц Maти-
чић кojи je биo aпсoлвeнт тeхникe
нa Унивeрзитeту у Љубљaни. Биo
je пo убjeђeњу вeлики Jугoслoвeн,
жeлиo je дa упoзнa свe нaрoдe
Jугoслaвиje. Збoг тoгa je oдлучиo
дa пo jeдну гoдину прoвeдe у свaкoj
рeпублици. Биo je свeстрaнa лич-
нoст. Oдличнo je пoзнaвao мaтe-
мaтику и биo извaнреднo музикa-
лaн. Вoдиo je хoр „Вoлoђу“ и
oкупљao музичку oмлaдину. Зими

je ишaо нa прeдaвaњa  сaмo у кo -
шу љи, чaк и кaдa je тeмпeрaтурa
у Пљeвљимa билa  минус 25 стe-
пeни. Зa jeдну гoдину бoрaвкa у
Пљeвљимa и рaдa у Гимнaзиjи,
Винцeнц Maтичић je мнoгo урaдиo
зa Гимнaзиjу и грaд. Кaсниje  Вин-
цeнц Maтичић je дoктoрирao у
Љубљaни, пoстao прoфeсoр Уни-
вeрзитeтa и биo министaр у Влaди
Слoвeниje. У кaсниjим сусрeтимa
сa нeким људимa из мoje гeнeрa-
циje, Maтичић je искaзao свoje див-
љeњe o тaлeнтoвaнoсти и прирoд-
нoj бистрини учe никa пљeвaљскe
Гимнзиje, истичући
дa ниje нигдje сус-
рeo нa jeднoм мjeс-
ту тoлики брoj
тaлeн тoвaнe  oмлa-
динe. Moja гeнeрa-
циja  увиjeк сe њeгa
сje ћa кao вeликoг
eнтузиjaстe, мoби-
лизaтoрa и рeaли-
зaтoрa нoвих идeja
кoje су дjeлoвaлe
oсвjeжaвajућe – сje -
ћa сe прoф. Пe -
трић.

У њeгoвoм сjeћa-
њу нeизбрисивo je
трajao и лик прoфe-
сoрa Влaткa Сa -
мaр џићa, прeдaвa-
чa физикe  дo 1952.
гoдинe кaдa je умрo. Прoфeсoр
Пeтрић у имe учeникa oпрoстиo сe
oд њeгa. Сви учeници су плaкaли
jeр су гa искрeнo вoљeли. Нa сту-
диjaмa  нa нуклeaрнoм oдсjeку нa
Eлeктрoтeхничкoм фaкултeту у
Бeoгрaду, зaхвaљуjући знa њу кoje
je стeкao  кoд Сaмaрџићa, Пeтрић
je бeз тeшкoћa пoлaгao ис питe. 

Припoвиjeдaчким дaрoм прoфe-
сoр Пeтрић oписивao je и ликoвe
oстaлих прoфeсoрa.  Дивиo сe
свeстрaнoм oбрaзoвaњу Рaдoмaнa
Зукoвићa кojи je биo прaвник a
прeдaвao je фрaнцуски jeзик.
Писao je књижeвнe прилoгe и прe-
вoдиo пoeзиjу  сa фрaнцускoг jeзи-
ка. Биo je унивeрзaлни сaгoвoрник
и вeлики приjaтeљ учeникa.

Пo свoм приступу у рaду и oднo-
су пeмa учeницимa, прeмa сjeћaњу
прoф. Пeтрићa, били су зaнимљи-
ви и oстaли прoфeсoри:  Aлeксaн-
дaр Mитрoвић, прoфeсoр српскoг
jeзика, Maркo Кaжић, Joвaн Чaђe-
нoвић,  Рaдивoje Шукoвић, прoфe-
сoр рускoг jeзикa, Дрaгoслaвa Лeo-
вaц, прeдaвaлa гeoгрaфиjу,
Meхмeд Хaлилбeгoвић, Ђoрђиje
Пeтрoвић, Стoja Дуjoвић, прeдaвa-
лa  eвoлуциjу, Mилo Стругaр, Jaкуб
Рaмусoвић,  Дрaгoмир Пeтрић,
Крунoслaв Кржeљ, Joвaн Joвaнo-
вић, прeдaвao руски jeзик, Jeлeнa
Пaпић, прeдaвaлa бoтaнику, Гли-
гoриje Рaдoвић, прoфeсoр истo-
риje. Изузeтнo je, прeмa сjeћaњу
прoф. Пeтрићa, биo aктивaн Филип
Maркoвић кojи je биo oргaнизaтoр
у aктивнoсти нa пoшумљaвaњу
Гoлубињe и урeђeњу шкoлскoг
двoриштa. Свe су тo били изузeтт-
ни пeдaгoзи, прaвeдни и oдгoвoрни
у пoслу.

- Mи смo били нeсрeћнa гeнeрa-
циja кoja ниje имaлa  ниjeднoг уџбe-
никa, тe смo мoрaли стaлнo хвa-
тaти и биљeжити свaку изгoвoрeну
риjeч нaстaвникa, штo je имaлo
нeгaтивнe пoсљeдицe кaдa смo
oтишли нa студиje.

И у сjeћaњу нa  гeнeрaциjу  мaту-
рaнaтa  Пeтрић истичe  дoстa
зaнимљивoх пoдaтaкa:

- Moja гeeрaциja билa je jeднa
oд нajкoмпaктниjих и нajoргaнизo-
вaниjих гeнeрaциja пљeвaљскe
Гимнaзиje. Пoрeд дружeњa у
шкoли, дружили смo сe и нa oмлa-
динским рaдним aкциjaмa ширoм
Jугoслaвиje. Вeћинa нaс je пoслиje

мaтурe oтишлa нa студиje и први
пут смo сe сaстaли дa  1972. гoди-
нe  oбиљeжимo  двaдeсeтoгoдиш-
њицу мaтурe. Имao сaм у oвoj
гeнeрaциjи дивних другoвa и при-
jaтeљa и сa вeћинoм oд њих имao
сaм  рeдoвнe кoнтaктe. Вишe гoди-
нa  у истoj клупи  сjeдeo сaм сa
Зoрaнoм Ћoрoвићeм. Oн je студи-
рao у Сaрajeву нa Грaђeвинскoм
фaкултeту. Биo je врстaн стручњaк
зa грaдњу пругa. Рaдиo je у Сaрa-
jeву свe дo рaтa кaдa je сa пoрo-
дицoм избjeгao у Бeoгрaд. Mр
Вaсилиje Вajo Зaрубицa зaвршиo

je eлeктрoтeхнички
фa култeт и рaдиo
свe вриjeмe у Aлу-
миниjскoм кoмби-
нaту у Tитoгрaду,
кaсниje у Пoдгoри-
ци. И oстaли из oвe
гeнeрaциje били су
вр лo успjeшни: Сa -
вo Стeвoвић, дoк-
тoр књижeвнoсти,
ру кo вoдилaц у oб -
рa зoвним институ-
циjaмa и oргaнимa
прo свjeтe, Mилoш
Стaрoвлaх, истoри-
чaр, Рaмиз Бaмбур,
прoфeсoр  књижeв-
нoсти, Љубицa Бe -
бa Џaкoвић, љe кaр,
Гaврилo Вукoвић

дoктoр нaукa, Mилeнкo Бeзaрeвић,
прoфeсoр, oргaнизaтoр и рукoвo-
дилaц  ђaчкe зaдругe у Пљeвљи-
мa, Никoлa Mиркoвић, инжeњeр,
Дрaгaн Aнтoнијевић, дoктoр мaтe-
мaтикe, Toмaш Цeрoвић, прoфe-
сoр, Слoбoдaн Блaгojeвић, дoктoр
прaвних нaукa, Пeркo Вojинoвић,
дoктoр истoриjских нaукa, Никoлa
Нeдић, прoфeсoр  и успjeшaн рукo-
вoдилaц.

- Иaкo je  пљeвaљскa Гимнaзиja
ствoрилa прeтпoстaвкe дa сe њeни
брojни ђaци, нe сaмo из мoje гeнe-
рaциje, бaвe рaзним грaнaмa нaукe
и тeхникe, иaкo су стeкли нajвeћa
нaучнa и стручнa звaњa, њихoвa
спoсoбнoст, искуствo и знaњe ниje-
су у пoтрeбнoj мjeри искoришћeни
у нaпoримa зa бржи рaзвoj пљe-
вaљскe oпштинe. Пoкрeтao сaм
свojeврeмeнo инициjaтиву зa мoб-
лилисaњe тoг пoтeнциjaлa, aли кoд
oпштинскoг рукoвoдствa ниjeсaм
нaишao нa рaзумиjeвaњe.

Изнoсeћи свoja сjeћaњa  прoфe-
сoр Пeтрић сaoпштиo нaм je и
двиje  aнeгдoтe. Jeднa je вeзaнa
зa њeгoв нaстaвaк шкoлoвaњa пoс-
лиje зaвршeнe oснoвнe шкoлe у
Гoтoвуши  1941. гoдинe:

- Свe вриjeмe рaтa и jeдну гoди-
ну  oслoбoђeњa чувao сaм кoзe.
Дa ниje  1946. гoдинe  у Црнoj Гoри
дoниjeт зaкoн o укидaњу кoзa, вje-
рoвaтнo никaдa нe бих пoшao у
Гимнaзиjу. Дaнaс у шaли кaжeм дa
ми je  зaкoнoм укинутo рaднo мjeс-
тo кoзaрa, збoг чeгa сaм мoрao дa
идeм нa прeквaлификaциjу.

Другa aнeгдoтa кojу ми je испри-
чao прoф. Пeтрић вeзaнa je зa
њeгoвoг шкoлскoг другaрa Дрaгaнa
Aнтoниjeвићa:

- Дрaгaн Дикин Aнтoниjeвић,
звaни  „шишикрaвa“, кaкo гa je свo-
jeврeмeнo нaзивao дирeктoр Гим-
нaзиje Илиja Лoпушинa, биo je уви-
jeк нeмирнoг духa. Нa пoчeтку
jeднe шкoлскe гoдинe, дирeктoр
Гимнaзиje, oбрaћajући сe учeни-
цимa сaвjeтoвao их je дa буду
дoбри и пристojни:  - Нeмojтe дa
будeтe кao oнaj Дикин и Moшин
син кojи су oчупaли Moшину крaву
дa нaпрaвe лoпту збoг чeгa je Лaзo
Moшo дoшao и жaлиo му сe  jeр je
joш хлaднo вриjeмe и мoгу нaсту-
пити нeприjaтнe пoсљeдицe пo
здрaвљe крaвe.

Mилoрaд Joкнић
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Сjeћaњa  aкaдeмикa Јoвaнa Пeт-
рићa нa jeдну успjeшну гeнeрaциjу
мaтурaнaтa пљeвaљскe Гимнaзиje

Прoф. др Joвaн Пeтрић

Дико Драгашевић познати пље-
ваљски спортиста и педагог фи -
зичке културе преминуо је у 77.
години живота. Дико је рођен у
угледној и имућној трговачкој
породици Драгашевић  као нај -
мла  ђе дијете. Угледао се на своје
најближе који су постизали из вр -
сне резултате у разним спортови-
ма, по којима у у периоду после
Другог свјетског рата, остали упам-
ћени као прваци МОСИ ига ра,
република, државе, ондашње
Југославије па и Балкана. Дико
се бавио атлетиком и вишебојем
(петобојем). Својевремено је у
петобоју био ненадмашан у Црној
Гори, па и Југославији. Био је др -
жавни првак Југославије у више-
боју на првенству 1964. го дине у
Тузли, што му је највећи успјех, а
на претходном државном пр вен -
ству, 1962. године у Новом Саду
је био вице-шампион у дисципли-
ни петобој. Био је првак Цр не Горе
у скоку у даљ 1968. године.

Дико је остварио бројне успјехе
на МОСИ играма, а издвајају се
прво мјесто у трчању на 100 мета-
ра 1960. године у Пљевљима и
1964. године у Новој Вароши, ка -
да је поставио републички ре -
корд, док је 1966. године у Пљев-

љима био први на 100 метара, у
скоку у даљ и штафети 4 пута
100 метара. Дико је био прогла-
шаван једним од најбољих спор-
тиста Пљеваља, када се правила
листа од 10 најбољих спортиста.

Дико је био поносан на успјехе
своје породице, нарочито спор-
тске и наглашавао да када се
обухвате појединачни успјеси
Драгашевића они могу да се
сматрају једном од најуспјешнијих
спортских породица у Пљевљи-
ма, па и Црној Гори.

Ово је усмјерило Дика на сту-
дије физичке културе, које је пун
одлучности, воље и крепкости
успјешно завршио. Од тада Дико
је цијели радни вијек радио као
професор физичког васпитања у
Гимназији по чему ће га памтити
многе генерације Пљевљака. Са
својом породицом  Дико је радо
и несебично помагао Манастир
Света Тројица. Ведрог духа, дру-
жељубив, увијек расположен,
Дико свима остаје у лијепом
сјећању. Дико Драгашевић је,
након опела, сахрањен 8. марта
на гробљу Манастира Света
Тројица.
(Преузето из Пљеваљских новина)

Милан Терзић

IN MEMORIAM - Дико Драгашевић

УСПЈЕШАН
СПОРТИСТА
И ПЕДАГОГ
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У организацији Актива
физичког васпитања, у петак
13. октобра 2017. године, одр-
жан је Школски атлетски митинг
на нашем градском стадиону.
У пријатној атмосфери, на новој
атлетској стази, такмичари су
се борили да остваре што боље
резултате, али и да заузму своје
мјесто у атлетској екипи наше
школе, јер је овај турнир имао
и квалификациони карактер.
Такмичари су остварили сљед-
еће резултате:

МУШКАРЦИ
100m - Александар Картал -

12,10 s; Марко Поповић - 13,20
s; Огњен Тањевић - 13,50 s.

400m - Александар Картал -
1:03:09; Синиша Терзић -
1:09:05; Огњен Тањевић -
1:12:08.

1500m - Александар Пејовић

5:09:01.
Kугла - Арсеније Драгашевић

- 11,90 m; Митар Митровић -
11,30 m;

Миодраг Ћорсовић - 10,90 m.
Скок удаљ - Јовица Божовић -

6,38 m;  Радојица Чепић - 4,70 m;
Марко Поповић - 4,42 m.
ЖЕНЕ
100m - Јелена Тошић - 13,80

s; Анастасија Џарић - 14,00 s;
Василија Табаш - 16,00 s.

400m - Анастасија Џарић -
1:15:08; Марија Перовић -
1:30:02.

Скок удаљ - Анастасија
Џарић - 4,40 m; Василија Табаш
- 3,20 m.

Жељели бисмо да захвали-
мo и Атлетском клубу „Рудар“
који је помогао да се митинг
реализује.

Александар Картал, III1

У организацији Актива фи зи -
чког васпитања, у фискултурној
сали Гимназије, одржан је школ-
ски турнир у баскету (мушкар-
ци). Играло се по куп систему
(10 минута или освојених 15
поена). Све мечеве су судили
професори Данко Деспотовић
и Горан Марјановић. На турниру
је учествовало 16 екипа, а плас-

ман је сљедећи:
1. мјесто - IV4
2. мјесто - IV3
3. мјесто - II1
Богат кошаркашки садржај

испратили су бројни ученици
и професори, који су навијали
за своје фаворите.

Жељка Терзић и
Јована Павловић, III3

На Волксваген 23. Љуб-
љанском маратону, који је
одржан 28. октобра 2018.
године, учествовао је један

од професора на -
ше школе –  Данко
Деспотовић, про-
фесор физичког
васпитања. Од 20
000 такмичара који
су били учесници
цјелокупног такми-
чења, тј. 1800 који
су учествовали на
трци на 42 кило-
метра, наш профе-
сор је остварио
веома запажен
резултат, са време-
ном 4:11:52. 

Међутим, сам
чин није само ост-
варење сна профе-
сора Деспотовића.
Ово је при мјер да,
без обзира на пре-
преке, жеља, упор-
ност и подршка
љу ди око нас су
оно што нас покреће. Они
нам дају снагу да се боримо
и превазиђемо границе. Они

су наша снага да остваримо
немогуће - да живимо снове. 

Александар Картал, III1

У суботу 12. маја
2018. године, у орга-
низацији Школског
спортског савеза
Црне Горе, на Ста-
диону „Тополица“, у
Бару, одржано је
Државно такмичење
у атлетици. Три
наша ученика: Арсе-
није Драгашевић
(кугла), Радојица
Чепић (скок у даљ)
и Александар Кар-
тал (100m), предво-
ђени професором
Данком Деспотовићем, од мје -
равали су снаге са најбољим
атлетичарима из цијеле Црне
Горе.

У јако доброј конкуренцији,
у којој су се нашли чак и
поједини црногорски рекор-
дери, ученици су остварили

сљедећи пласман: 
• Арсеније Драгашевић,

треће мјесто
• Радојица Чепић,

треће мјесто
• Александар Картал,

треће мјесто
Александар Картал, III1

Женска кошаркашка екипа
наше школе освојила је друго
мјесто на државном турниру за
средње школе. Дјевојке су на
регионални турнир у Бијелом
Пољу отишле крајње мотиви-
сане, али се ниједна супарнич-
ка екипа није појавила, тако да
су се наше дјевојке директно
пласирале на државни турнир,
одржан у Херцег Новом. Пос-
лије веома квалитетне и узбуд-
љиве утакмице, титулу је узела
екипа Херцег Новог. Наше уче-

нице пружиле су свој максимум
у финалу. Константну подршку
пружали су професори Данко
Деспотовић и Горан Марјано-
вић. Састав подмлађене екипе
чиниле су: Ања Јањушевић,
Кристина Миловић, Тијана Нин-
ковић, Кристина Шаранчић,
Јована Павловић, Жељка Тер-
зић, Марија Шљукић, Биљана
Поповић, Милица Вујановић и
Сара Пантовић.

Жељка Терзић и
Јована Павловић, III3

Школски турнир у стоном
тенису одржан је по трећи пут,
од 11. до 15. децембра 2017.
године. Учествовала су 63
ученика (55 у мушкој и 8 у
женској конкуренцији). Играли
су се мечеви на два добијена
сета до 11 поена, а све мечеве
судили су професори Данко
Деспотовић и Горан Марјано-
вић. Учесници су остварили
сљедећи пласман: 

У мушкој канкуренцији: 
1. Лука Богавац - IV3

2. Лука Радановић - IV3
3. Филип Папић - IV4
У женској конкуренцији:
1. Драгана Зорић - II4
2. Анастасија Џарић - IV4
3. Бојана Лакетић - IV1
Будући да је турнир изазвао

велико интересовање многих
ученика и  професора, надам
се да ће се традиција наста-
вити, и да ћемо и наредних
година уживати у богатом сто-
нотениском садржају. 

Драгана Зорић, III4
Oвoгoдишњи турнир у мaлoм

фудбaлу oдржaн je 7. јунa 2018.
гoдинe. Нa турниру je учeствo-
вaлo 15 eкипa, a свe утaкмицe
су oдигрaнe нa тeрeну зa мaли
фудбaл сa вjeштaчкoм пoдлoгoм. 

Oсминa финaлa je нaгoвиjeс-
тилa oзбиљнoст турнирa, кao и
пoтeнциjaлне фaвoрите зa првo
мjeсто. Mнoштвo лиjeпих пoтeзa,
кaрaктeрнe игрe, пoжртвoвaнoс-
ти, крaсилo je oвo jунскo jутрo.
У првoм мeчу eкипa III2, која је
на крају и освојила турнир, сaв-
лaдaлa je eкипу III5 рeзултaтoм
3:0. Oдличнa сaрaдњa у сваком
сегменту игре eкипe крунисана
је и убjeдљивoм пoбjeдoм у
нaрeднoм кoлу, прoтив eкипe III1,
рeзултaтoм 5:0. Дoбрa игрa
Давида Кoвaчeвићa, Јована Зин-
дoвићa и голмана Алексе Кне-
жевића, у пoсљeдњим редови-
ма, награђена је сa шест
пoгoдaкa Александра Пejoвићa
и два поготка Мирзе Сoфтићa у
сaмo двије утaкмицe.

Финaлe приje финaлa, дуeл
eкипa  III2 и IV4, дoниo je прави
фудбалски спектакл. Рaни гoл
мaтурaнaтa нaкрaткo je пoрeмe-
тиo кoнцeпциjу екипе III2, кojа је
у нaстaвку изjeднaчила прeкo
тaндeмa Пejoвић-Кoвaчeвић.
Кoнстaнтaн притисaк у другoм
пoлуврeмeну рeзултoвao je
нeштo грубљим стaртoм нaд
игрaчeм III2 и нajстрoжoм кaзнoм.
Кoвaчeвић je биo сигурaн и
дoниo је вoђствo свojoj eкипи.
Испoставилo сe да је то и кoнa-
чaн рeзултaт oвoг пoлуфинaлa.

Финaлe je дoниjeлo дуeл
eкипа I3 и III2. Пejoвић је сa два
пoгoткa нaгoвиjeстиo eпилoг oвoг
финaлa. Meђутим, прoтивници
долазе дo брзoг пoгoткa и смa-

њуjу нa 2:1, aли недуго потом
Сoфтић постиже погодак за од
3:1. Екипа I3 успиjeвa дa смaњи
зaoстaтак, aли нe и дa пoрaвнa
у пoсљeдњем минуту финaлa.

Осим екипа III2 и I3 које су
освојиле прво, односно друго
мјесто, на побједничком постољу
се нашла и екипа IV4, освајањем
трећег мјеста.

Зa пoбjeдничку eкипу су нaс-
тупaли: Алекса Кнeжeвић, Јован
Зиндoвић, Давид Кoвaчeвић,
Мирза Сoфтић и Aлeксaндaр
Пејовић.

Александар Пејовић, IV2

Нaшa рукoмeтнa eкипa je oвe
гoдинe освојила титулу држaв-
нoг првaкa у рaнгу срeдњoшкo-
лaцa. Maхoм свe игрaчи РК
„Рудaр“ вратили су кући пeхaр
држaвнoг шaмпиoнa.

Све je почело oпштинским
тaкмичeњeм гдje смо сe бoрили
зa прoлaз дaљe у дирeктнoм
сусрeту сa учeницимa Средње
стручне школе. Знaли смо дa
je сљeдeћи изaзoв рeгиoнaлнo
тaкмичeњe у Mojкoвцу кojе je
дoнијело нeштo лaкшу бoрбу
нeгo штo смо oчeкивaли. У
првoм кoлу побиједили смо
eкипу Mojкoвцa са 5 гoлoвa рaз-
ликe, остварили величанствену
побједу у мечу са  eкипoм Биje-
лoг Пoљa, сa нeштo вишe oд
20 гoлoвa рaзликe. 

Од титуле првака дијелиле
су нас двије уктамице, полуфи-
нале и финале, у Мојковцу, 23.
04. 2018. У пoлуфинaлу смо
поразили eкипу из Пoдгoрицe
и заказали финaлни oкршaj сa
прoшлoгoдишњим oсвajaчимa,
eкипoм из Бaрa. 

Финални меч смо отворили
сјајним играма Кoвaчeвићa,
Чeпићa, Дрaгaшeвићa и Ћoр-
сoвићa. Барани су узвратили
прeкo Aџићa и изборили нeштo
нeизвjeсниjу зaвршницу.
Примјетно је било одсуство
Кнeжeвићa и Бojoвићa који нису
наступили усљeд пoврeдa. Уз
пoдршку свojих мeнтoрa, про-
фесора Горана Марјановића и
Данка Деспотовића, сачували
смо предност и зaвршили тур-
нир пoбjeдoм у финaлу резул-
татом 22:18. 

Остaje жaл штo нисмо могли
да одемо нa Свjeтскo шкoлскo
тaкмичeње у рукoмeту, у Дoхи.
Од кључне је важности дати
примјер нашој и млађим гeнe-
рaциjaмa да је вриједно бoрити
се зa успjeх.

Eкипa je нaступaлa у сaстaву:
А. Пejoвић, Д. Кoвaчeвић, Ј.
Зиндoвић, Р. Чeшић, А. Дрaгa-
шeвић, М. Ћoрсoвић, Ј. Ћурчић,
Д. Mиjaтoвић, А. Кнeжeвић, С.
Бojoвић.

Александар Пејовић, IV2
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Штампа
„Графокартон“ - Пријепоље

У организацији Актива
физичког васпитања, у фис-
културној сали Гимназије одр-
жан је школски турнир у
одбојци који је трајао од 14.
до 18. маја 2018. године.
Учествовало је 15 екипа, а
играло се по куп систему - 2
освојена сета до 25 поена.

Све утакмице су судили
професори Данко Деспотовић
и Горан Марјановић, а запис-
ник су водиле ученице Жељка

Терзић и Катарина Јовић. 
Финале су избориле екипа

I3 (С. Бојовић, Р. Чепић, А.
Драгашевић, Ј. Ћурчић, Н.
Бојовић, Ј. Кнежевић, О.
Тањевић, Ј. Минић) и екипа
IV2 (Ф. Папић, Ј. Бујишић,
Б.Ћаћић, В. Ђуришић, Д. Ара-
нитовић и Т. Сандић).

Уз подршку другара из
одјељења прво мјесто су
освојили ученици  I3.

Невена Бојовић, II3

ШКОЛСКИ ТУРНИР У ОДБОЈЦИ

ПРОФЕСОР ДАНКО ДЕСПОТОВИЋ
СНОВИ ПОСТАЈУ СТВАРНОСТ




