
• Након значајног времена које
сте провели радећи као профе-
сори у Гимназији, можете ли нам
рећи какви су ваши утисци о
послу којим се бавите? Које су
позитивне стране професорског
позива и има ли негативних?

Професорица Јованка Браша-
нац: - Овај посао радим с љубав-

љу дуги низ година, а када радите
посао који волите, исто је као да
не радите ниједан дан. Када сам
била осми разред основне школе,
одлучила сам да ћу бити професор
математике. Та жеља ми се испу-
нила. Почела сам да радим у Гим-
назији, за коју сам породично веза-
на. Моја бака, Ана Шиљак, била

је први уписани ђак, ујак и ујна су
били професори, мама секретар,
а сестрe и ја ученици ове школе.

Са посебним пијететом се сјећам
својих драгих професора, а касније
и колега, који више нису са нама.
Мало је оних који уживају у заслу-
женој пензији. Од њих сам учила и
као ђак и као професор. Обострано

уважавање, пажња и лијепа ријеч,
оно је што ћу заувијек памтити.
Морам да поменем професора
Вука Безаревића, великог педагога,
писца, а изнад свега човјека, од
кога сам највише научила. 

За мене су све стране овог
посла позитивне. Задовољна сам
што за оволико времена нисам
морала ниједног ђака да казним
на било који начин, а онда, када
сретнем своје бивше ученике,
срећна сам што могу с њима као
с пријатељима да разговарам. Та
пријатељства која остају, награда
су за овај посао. Што се тиче нега-
тивних страна, као и у сваком
послу, деси се понека трзавица,
али увијек сам се трудила да своје
ђаке изведем на прави пут.

Директор Драган Зуковић: - У
настави сам као професор мате-
матике провео пуних 28 година.
Морам поменути образовне про-

филе  који су се смјењивали током
рада у учионици: гимназија са
смјеровима, па реформисане
школе са више смјерова након
такозване Шувареве реформе и,
наравно, враћање на смјерове
опште гимназије и средње стручне
школе. Свака реформа је зах-
тијевала да се ми мијењамо и при-
лагођавамо промјенама.

Желим посебно да истакнем
моје дивне професоре и профе-
сорице, од којих сам много научио.
Узајамно поштовање је био акси-
ом. Кључна ствар у школи је дава-
ти ученицима функционално
знање, које ће моћи да искористе
у многим приликама.

(Наставак на 4. страни)

Интервју

ПРОФЕСОРИЦА ЈОВАНКА БРАШАНАЦ
И ДИРЕКТОР ДРАГАН ЗУКОВИЋ

Професорица Јованка Брашанац и дирек-
тор Драган Зуковић готово у исто вријеме
почели су да раде у Гимназији „Танасије
Пејатовић“ као професори математике.
Рад на заједничком послу, слична интере-
совања, која су као млади професори при-
ближних година имали, узајамна подршка
и савјети, мирна и ведра нарав, која обоје
карактерише, све је то утицало да пос-
тану велики породични пријатељи.
Испратили су из Гимназије многе генерације

ученика, савјетујући их  да стално надогра-
ђују своје знање и животно искуство квали-
тетним садржајима. Није довољно бити
само пуки преносилац знања, да бисмо некога
сматрали успјешним професором. Осим
неуморне посвећености настави, они су бри-
нули о општој добробити свих  ученика и са
њима градили однос узајамног повјерења и
уважавања. Заузврат су добили њихову љубав
и поштовање, најдрагоцјеније вриједности
које посао наставника има као привилегију. 

ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ ЛУЧА
На свечаној сједници Наставничког вијећа одржаној 13. јуна 2019. године, уручене су
дипломе „Луча“

Добитници дипломе „Луча“ за
одличан успјех у основној школи
и гимназији су: Нела Алиспахић,
Балша Анђушић, Тамара Анђу-
шић, Јовица Божовић, Душица
Бујишић, Јелена Бујишић,
Татјана Вучетић, Милица Голо-
чевац, Павле Голубовић, Вуксан
Драгаш, Сара Јеловац, Марко
Кечина, Анђела Обренић, Лука
Обренић, Ања Пантић, Јована
Перуничић, Радмила Потпара,
Александра Ровчанин, Василија
Табаш, Немања Цвијовић, Нико-
лина Цвијовић, Исидора Чоло-
вић и Алија Шабановић. 

За одличан успјех из свих нас-
тавних предмета у основној
школи и гимназији, награђени
су: Александра Зуковић, Душица
Кушљевић, Александар Пејовић, Александар Пре-
радовић и Сања Тешовић.

Свечаној сједници присуствовали су потпредсјед-
ник општине Пљевља Мерван Авдовић, који је
лучоношама уручио награде, директор Гимназије
Драган Зуковић, родитељи и професори. Програм
свечане сједнице припремиле су професорице
Сања Голубовић, Бојана Грујић, Адела Дркић, Нада
Рондовић и Ивана Анђелић. 

У име генерације присутнима се обратила Алек-
сандра Зуковић:

- Поштовани директоре, уважене професорице
и уважени професори,

Као што је Гете рекао:„Умјетниково је да ства-
ра а не да говори“, тако и ја мислим, ђачко је да
учи, добије знање а не да остане без њега. Зато
је сврха нашег гимназијског школовања та да
нам освијетли животне путеве на које нас живот
баца и да нам о њему каже нешто више него што
ми можемо да схватимо. 

Сјећам се поласка у Гимназију и узбуђења које
је тињало у мени. Размишљала сам дуго о томе.

А сада видим како прођоше и ове четири године,
тако брзо и снажно. 

Ви сте, драги професори, били они без којих
ми не бисмо остали упамћени. Од вас смо учили,
ви сте нас усмјеравали и ви сте нам својим
примјером задали домаћи задатак који ћемо кроз
живот писати. 

Ово није крај, нема краја, ово је свима тек поче-
так. А оно што долази ће бити само боље и боље.

На додјели Нобелове награде за књижевност
1961. године Иво Андрић је рекао да је суштина
сваке приче, без обзира на њен облик и њену
тему, да не буде затрована мржњом ни заглушена
грмљавином убилачког оружја, него што је могуће
више покретана љубављу и вођена ширином и
ведрином слободног људског духа.

Хвала свима који сједе у овој просторији. Дирек-
тору, сваком професору, сваком ђаку. Хвала нашим
драгим родитељима.

А ова наша Гимназија, кроз коју прођосмо, никад
се неће угасити, нити заборавити.

Р. Г. Г.

Одлуком Министарства про-
свјете Црне Горе за директорицу
Гимназије изабрана је мр Љиљана
Бајчетић, професорица историје. 

Љиљана Бајчетић (Деспото-
вић) рођена је у
Пљевљима гдје је
завршила основну
школу и гимназију.
Дипломирала је на
Катедри за историју
Филозофског факул-
тета у Београду. 

На почетку профе-
сионалне каријере
радила је на мјесту
професора историје
у Средњој стручној школи у
Пљевљима. Од 2006. године нас-
тавила је да ради у Гимназији
„Танасије Пејатовић“. 

Завршила је постдипломске
студије на Универзитету Црне
Горе, Историјском институту –
Подгорица, студијски програм –
Историја културе и историјска
антропологија чиме је стекла сте-
пен магистра наука. 

Аутор је књиге „Култура сва-
кодневице Пљеваља тридесетих
година XX вијека“, која је изашла
из штампе у новембру 2018. годи-
не, у издању Завичајног музеја
Пљевља. „Објављивање ове
књиге има велики значај, како са
становишта перспективе научне
мисли кроз историјско- антропо-
лошки заокрет у сагледавању
прошлости, тако и са становишта
нове културне перспективе и
самог града Пљеваља“, извод је
из рецензије др Сенке Бабовић-
Распоповић. Осим књиге, објави-
ла је више стручних радова из
области историје и педагошке
методологије.

Стекла је звање вишег савјет-

ника 2017. године.
Поред више признања, истичу

се награде на државним такми-
чењима из историје, гдје су њени
ученици освајали једно од прва

три мјеста 2010,
2011, 2013, 2015,
2017, 2019. године.
Рецензент је уџбе-
ника историје за
трећи разред гимна-
зије, национални
тренер у међународ-
ном пројекту „Нас-
тава модерне исто-
рије југоисточне
Европе“, члан Упра -

вног одбора Удружења професо-
ра историје Црне Горе – ХИП-
МОНТ. Учествовала је у више
пројеката Министарства про-
свјете, Завода за школство и
Испитног центра Црне Горе.
Са ра ђује са италијанским исто-
ричарем Ериком Гобетијем у про-
моцији антифашистичког дје -
ловања „Гарибалдинаца“ у
Пље вљима и Црној Гори. Коор-
динатор је у пројекту Министар-
ства просвјете и УБНОР-а „Црна
Гора и њена слобода“.

За успјешан рад и постигнуте
резултате, добила  је награду
Министарства просвјете из Фонда
за квалитет и таленте за 2018.
годину.

Предсједница је Школског
одбора у Гимназији од 2010. годи-
не.

Љиљана Бајчетић ће на пози-
цији директора замијенити Дра-
гана Зуковића који је ову дужност
обављао од 2005. године.

Љиљана Бајчетић је уједно и
прва жена која је изабрана за
директора пљеваљске Гимназије.

Р. Г. Г.

ЉИЉАНА БАЈЧЕТИЋ –
ДИРЕКТОРИЦА ГИМНАЗИЈЕ



2

Мајски дани се ученицима тре-
ћег разреда пљеваљске Гимназије
никада нису чинили дужим, а свако
ново јутро доносило је све веће
нестрпљење. Припреме за пут
личиле су на најаву лијепог сна.
Коначно је освануо 15. дан у мјесе-
цу, дан поласка.

Саслушали смо лијепе жеље
оних који су дошли да нас испрате
и отпочели смо своју авантуру.
Пред нама није био нимало лак
изазов – за упознавање једне од
најљепших земаља свијета имали
смо само осам дана. Зато нам је
добродошла свесрдна помоћ
нашег водича Влада.

Прошли смо кроз Босну и Хер-
цеговину, Хрватску и Словенију, и
наредног јутра се пред нашим
очима у својој отмености и раско-
ши појавило Њено височанство –
Италија. Дуго ћу памтити призор
стапања црвенила бескрајних
макових поља са модроплавим
морем у даљини. Стигавши у луку
Пунта Сабиони (Punta Sabbioni),
укрцали смо се на бродић који нас
је превезао до Венеције. Нико није
ни слутио какво културно богатство
тај мали град на води крије.

Обилазак је отпочео са риве
Скјавони (Riva degli Schiavoni).
Одмах смо се упознали са веле-
лепном Дуждевом палатом и суро-
вим венецијанским затвором. Пог-
лед нам је остао прикован за мост
који их повезује. Симболичног
назива, Мост уздаха свједочи свим
тужним судбинама осуђеника. Док
одлазе у затвор, посљедњу при-
лику да виде како се небо утапа у
Јадрану, налазили су управо на
њему. Пробијајући се кроз ријеке
Венецијом очараних туриста, стиг-
ли смо до Трга Светог Марка, са
ког се поносно издиже истоимена
катедрала. Обучена у различите
умјетничке стилове, богата, и по
мишљењу многих пренакићена
фасада катедрале, огледало је
личности градитеља. Сваки њен
детаљ посматрачу тихо прича о
историјском раздобљу из ког поти-
че. Након преласка моста на Кана-
лу Гранде, пред очима нам се ука-
зала црква чију љепоту је опјевао
и велики Лаза Костић – Santa Maria
della Salute. Проткана мноштвом
узаних канала, којима плове гон-
доле вођене пјесмом гондолијера,
Венеција се учинила лако допад-
љивом свима. Прије заласка
сунца, бродићем смо се вратили
у луку и аутобусом превезли до
Лидо ди Jeзола, мјеста у коме смо
преспавали.

Трећег дана смо се запутили ка

Фиренци. Ни све грандиозне ријечи
нашег или било ког другог свјетског
језика, не могу дочарати понос који
смо осјећали шетајући улицама
којима су, вијековима прије нас,
корачали велики умови попут Дан-
теа, Бокача, Микеланђела, Да Вин-
чија, Петрарке и многих других.
Слушајући занимљиве приче
нашег водича о познатој породици
Медичи, обишли смо Цркву Санта
Кроће (Santa Croce) и тврђаву
Барђело (Bargello). Катедрала
Санта Марија деи Фјори (Santa
Maria dei Fiori) одузела нам је дах,
а пастелним бојама осликана
фасада, обасјана мајским сунцем,

приковала погледе. Најистрајнији
од нас су прешли више од 400 сте-
пеника до врха Ђотове куле, одак-
ле се Фиренца види као на длану.
Свакоме ко је мало касније крочио
на Трг Сињорија (Piazza della Sig-
noria), пажњу је привукао Давид,
величанствена скулптура искле-
сана Микеланђеловом руком у
лијепом, бијелом мермеру. Трг је
отворена галерија, и чува нека од
дјела непроцјењиве вриједности.
Било је тешко повјеровати да гле-
дамо у скулптуре. Вјеште руке
умјетника учиниле су да и камен
изгледа мекано и лако попут пера.
Наставивши путовање магичном
Тосканом, стигли смо у бању Мон-
текатини, гдје смо преспавали.

За наредни дан екскурзије, исп-
ланиран је обилазак Вјечног града
– Рима. Caput Mundi (лат. Глава

свијета), како су га називали стари
Римљани, јединствен је спој
модерне престонице и историјског
и културног центра античког вре-
мена. Град је оправдао наша
велика очекивања пруживши нам
незаборавно искуство. Улазак у
Ватикан, државу у држави, дао нам
је прилику да се упознамо са најве-
ћим свједочанством људске моћи.
Нашли смо се на великом Тргу
Светог Петра, мјеста са ког се папа
сваке сриједе обраћа вјерницима.
Најпосјећенија мјеста најмање
државе на свијету су Ватикански
музеј, који у 1400 соба вијековима
брижно чува неке од највреднијих

умјетнина, Ватиканска алеја, Гале-
рија мапа и Сикстинска капела.
Мноштво занимљивих прича пра-
тило је обилазак Ватиканске поште
и папине Швајцарске гарде. Према
ријечима локалног водича, тог
дана Ватикан је задесила неза-
памћена гужва, па смо осјетили
велико олакшање када смо успјели
да уђемо у Сикстинску капелу, чију
таваницу је осликао Микеланђело.
Дјело које се сматра његовим
највећим умјетничким достигну-
ћем, крио је све до дана када га је
завршио. Са трга од ког је наш
обилазак и почео, аутобусом смо
пошли ка хотелу.

За сљедећи дан у Риму је најав-
љена киша. Око поднева смо кре-
нули у обилазак града, наоружани
кишобранима и добрим располо-
жењем. Прво одредиште – Коло-

сеум, главна
асоцијација мно-
гих на помен
овог града. Сиво
небо над импо-
зантном грађе-
вином скретало је сву пажњу на
њене складне сводове. Водичеве
приче о градитељским способнос-
тима људи тог времена и гла-
дијаторским борбама лако су про-
будиле нашу заинтересованост.
Упознали смо се са једном од пет
папских базилика, у којој је сахра-
њен апостол Павле. У Базилику
Светог Петра су сви ушли са стра-
хопоштовањем, а њена раскошна

љепота нас је оставила без даха.
Док смо шетали ка Тргу Навона
(Piazza Navona), први сунчеви
зраци непоколебљиво су се про-
били кроз сиве облаке над нама.
Били смо радосни што смо и сами
имали прилику да се увјеримо да
је кишовит Рим лијеп, а осунчан –
бајковит. Убрзо смо стигли до
сљедеће битне тачке Рима, једнe
од његових најпрепознатљивијих
грађевина – Фонтане ди Треви.
Изграђена је у 18. вијеку, на мјесту
укрштања три значајна пута – по
чему је и добила име. Најпознатија
барокна скулптура сачињена је од
камених фигура и разиграних
водопада. Према вјеровању, први
новчић, десном руком
преко лијевог рамена, уба-
цили смо уз жељу да се
Риму поново вратимо,
други да се у њему заљу-
бимо, а трећи да у том
граду останемо.
Процјењује се да се сваког
дана на овај начин сакупи
око 3000 евра, а сав новац
одлази у добротворне
сврхе. Дан смо привели
крају посјетом Пантеону –
храму свих богова, склад-
них пропорција и животног
вијека дугог два миле-
нијума, а залазак сунца
испратили са чувених
Шпанских степеница, ужи-
вајући у укусном ђелату.

Шестог дана запутили
смо се ка Болоњи, најста-
ријем универзитетском
граду у  Европи. Уз њено
име често се вежу необич-
ни епитети: масна – због
укусне хране, црвена – јер
се на сваком кораку могу
видјети необичне фасаде
у нијансама црвене боје и

паметна – јер је у своје средиште,
давне 1088. године, смјестила уни-
верзитет. Према ријечима многих,
у том граду је немогуће покиснути
– свака зграда има широку над-
стрешницу. Обишли смо Трг Мађо-
ре (Piazza Maggiore), торњеве Ази-
нели (Asinelli) и Гаризенда
(Garisenda), а онда и Нептунову
фонтану. Предвече смо кренули
ка хотелу у Лидо ди Језолу. Сим-
болично, прво и посљедње вече
средњошколске екскурзије, прове-
ли смо у истом хотелу на обали
мора, у мјесту познатом по 14
километара дугој пјешчаној плажи.

Седмог дана планиран је обила-
зак Трста, мјеста гдје се запад и
исток сусрећу са Медитераном.
Такозвани Беч на Јадрану, град је
нетипичан за остатак Италије, што
га је чинило најпогоднијим за наше
опраштање од ње. Трг Италијан-
ског уједињења са свим палатама
које га окружују представио нам се
у свом пуном сјају, остављајући
печат отмености и моћи. Слушали
смо о вриједном насљедству које
су наши преци оставили том граду,
и посјетили православну Цркву
Светог Спиридона. Кратак боравак
у овом граду пружио нам је мношт-
во нових укуса, мириса, боја. Тако
смо стекли утисак да смо продрли
у душу Италије – државе која се
не дичи само њежном љепотом,
већ и богатом историјом, необич-
ном културом, умјетницима и умјет-
ничким дјелима који су умногоме
промијенили ток историје. На
велику жалост свих, у добром
друштву и лијепом окружењу, иск-
рао се и посљедњи дан екскурзије.

Наредног дана, 22. маја око под-
нева, аутобус се зауставио пред
Гимназијом. Пољупци, загрљаји и
мноштво изненадних питања
нестрпљивих родитеља и пријате-
ља преплавили су нас одмах по
доласку. Одговарали смо сањиво
и помало сјетно, не због умора,
већ зато што је наш осмодневни
сан изненада прекинут.

Сигурна сам да ће ова екскурзија
у нашим срцима остати најбоље
чувана успомена  у бурним годи-
нама које тек слиједе.

Невена Јововић, IV4

Екскурзија

МАТУРАНТИ У ЗЕМЉИ ЧУДА
Другима нека припадне читав универзум,
ако мени припадне Италија. 

Ђузепе Верди

Маштамо
о свијету

У полутами неке нијеме ноћи,
Са близином пуног мјесеца,
Одвећ знам, поново ће доћи

Давно то сјећање: ми мала дјеца.

И тада ће сав простор глуви,
Са наредним освитом нестати.

Стрепњу смјелу што пред нас ступи,
Мир ће и дјечија доброта стишати.

Некада свод снова би далеко,
Само пусте слутње дјетета о лету.
Сад су ту, поред нас, тако блиско,

Небо и ми маштамо о свијету.

И све док неке нијеме ноћи,
Доносе слике минулих дана,

На души зараста и посљедња рана,
И ми смо бескончно близу срећи.

Милица Ковачевић, IV4
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На сједници Наставничког вијећа, 8.
новембра 2019. године за представницу
Наставничког вијећа у Школском одбору
изабрана је Милијана Вучинић Драгаше-
вић, професорица математике. 

Милијана Вучинић Драгашевић ради у
Гимназији „Танасије Пејатовић“ од 2003.
године. Студије математике (стручна
област – теоријска математика) завршила
је на Природно-математичком факултету

у Подгорици, годи-
не. Звање настав-
ника - савјетника
стекла је 2017.
године.

Служи се ен гле -
ским и руским је -
зиком. Чланица је школског тима за инклу-
зију. 

Р. Г. Г.

МИЛИЈАНА ВУЧИНИЋ ДРАГАШЕВИЋ –
ИЗАБРАНА ЗА ПРЕДСТАВНИЦУ НАСТАВНИЧКОГ

ВИЈЕЋА У  ШКОЛСКОМ ОДБОРУ

На основу Правилника о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава
за унапређење квалитета наставе и тален-
те, Комисија за израду конкурса и вред-
новање понуда за додјелу средстава из
Фонда за квалитет и таленте наградила
је ученике и професоре наше школе.

Награђени ученици: Александар

Пејовић, Марко Кечина, Александар Кар-
тал, Невена Бојовић и Сара Пантовић.

Награђени професори: Милојка Црно-
горац Ненадић, Љиљана Бајчетић, Весна
Кастратовић, Љубисав Боричић, Тања
Драгашевић, Данко Деспотовић, Горан
Марјановић и Адиса Малагић.

Р. Г. Г.

Савез удружења бораца
НОР–а и антифашиста Црне
Горе и Министарство про-
свјете већ трећу годину заре-
дом организују квиз „Црна
Гора и њена слобода’’. Так-
мичење обухвата ученике
свих црногорских средњих
школа. Тематика квиза је
историја Црне Горе, посебно
њена антифашистичка борба
у току Другог свјетског рата.

У Гимназији „Танасије
Пејатовић'' квиз је организо-
вала и водила мр Љиљана
Бајчетић, професорица

историје. Такмичење је одр-
жано 29. новембра 2018.
године. Учествовало је шест
екипа, а свака је имала три
члана. О регуларности так-
мичења побринуо се струч-
ни жири у саставу: Витомир
Кнежевић (професор исто-
рије), Лазар Аранитовић
(професор историје) и Адела
Дркић (професорица фран-
цуског језика). Ученици су
показали изванредно инте-
ресовање и знање, позити-
ван такмичарски дух и
велику жељу за побједом.

Жири је морао да поставља
резервна питања. 

Побиједила је екипа у којој
су били Немања Росић, Ања
Пантић и Маријана Вранеш.
Друго мјесто су заузели Миа
Кечевић, Сара Попадић и
Татјана Вучетић. Трећепласи-
рани су били Душица Кушље-
вић, Бошко Пуповић Бошко и
Јелена Бујишић. Побједничка
екипа учествовала је на
државном квиз - такмичењу
одржаном у Подгорици, 8.
децембра 2018. године. У при-
суству великог броја посјети-
лаца, представника УБНОР-
а и Министарства просвјете,
сви учесници су показали
велико знање. У јакој конку-
ренцији одлучиле су нијансе
и такмичарска срећа. Екипа
наше школе заузела је одлич-
но четврто мјесто.

Мр Љиљана Бајчетић,
професорица историје

Квиз за ученике црногорских средњих школа

ЦРНА ГОРА И
ЊЕНА СЛОБОДА

У Свечаној сали Гимназије
„Танасије Пејатовић" одржа-
на је дебата у којој су учест-
вовали ученици наше шко -
ле. Дебату је организовао
„Амерички угао Пљевља“ у
сарадњи са Секретаријатом
за друштвене дјелатности
општине Пљевља. Дебата
је организована у мјесецу
посвећеном женама а

 финална тема је била „Ра -
вноп равност жена“. 

Прво мјесто освојио је тим
у саставу: Василија Табаш,
Андреа Гачевић и Дина
Булут. Друго мјесто је осво -
јио тим чији су чланови били:
Милица Ковачевић, Алек-
сандар Картал и Павле Џу -
ве ровић. Такмичаре је оцје -
њивао жири у саставу: Емир

Пилав као представник Сек-
ретаријата, Слађана Крсто-
нијевић Шкриван, професо-
рица црногорског- српског,
босанског, хрватског језика
у ЈУ ОШ „Ристан Павловић“
и Адела Дркић, професори-
ца француског језика у Гим-
назији „Танасије Пејатовић“. 

Преузето са сајта
gimnazijapv.com

Дебата у организацији Америчког угла

РАВНОПРАВНОСТ ЖЕНА

Четири ученика Гимна-
зије „Танасије Пејатовић”
награђена су за успјех на
државном такмичењу у
знању. То су: Душица Куш-
љевић, прво мјесто из
хемије, Павле Џуверовић,
друго мјесто из хемије,
Немања Цвијовић, прво
мјесто из историје и Павле
Голубовић, друго мјесто из
историје. Менторка такми-
чарима из хемије је била
професорица Росанда Тер-
зић, а из историје профе-
сорица Љиљана Бајчетић.

- Наши ученици су нам
донијели велику радост,
наравно са њиховим мен-
торима. Данас имамо чети-
ри ученика који су освојили
два прва мјеста из историје
и хемије. То је изузетно
велики успјех - истакао је
Драган Зуковић, директор
Гимназије „Танасије Пејато-
вић”. Директор је нагласио
да Кушљевић и Џуверови-
ћа очекује одлазак на
Свјетску олимпијаду из
хемије у Паризу гдје ће

боравити десет дана. 
Сви награђени ученици су

истакли да су имали дуге и
детаљне припреме за так-
мичење уз подршку ментора,
а да су резултати до ни јели
велико задовољство и жељу
да наставе тако и даље.

- Државно такмичење је
најважније такмичење у
Црној Гори. Наша школа је
општеобразовна и омогу-
ћава свим ученицима да
профилишу своје интере-

совање и своја знања. Ове
године су наши ученици
освојили и прво и друго
мјесто. То је изузетан успјех
за њих, за нас као менторе,
и наравно за школу - рекла
је професорица Бајчетић.

Уручење награда је упри-
личено 8. марта 2019. годи-
не, на свечаној сједници
Наставничког вијећа.

Милан Терзић
(преузето са сајта

gimnazijapv.com)

ГИМНАЗИЈА НАГРАДИЛА УЧЕНИКЕ ЗА
УСПЈЕХ НА ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ

Најважније такмичење у Црној Гори

ДОБИТНИЦИ НАГРАДА ИЗ ФОНДА
ЗА КВАЛИТЕТ И ТАЛЕНТЕ

Професори који су у току школске 2018/2019. године
добили рјешења о додјели звања у настави:

• Јадранка Јестровић – виши савјетник
• Невена Томић – савјетник
• Сања Голубовић – савјетник
• Адела Дркић - савјетник

ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА
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• Наставак са 1. стране
Чини ми се да сам у томе

успијевао. Имао сам инспек-
торе који су то потврђивали,
али најбољи инспектори су
моји ученици. Мислим да
добар наставник воли свој
предмет и то ученици могу
лако примијетити.

Када се вратим мало уна-
зад, сјетим се  избора за
директора ове школске уста-
нове 2005. године. То је био
врло сложен и реалан начин
избора: од Наставничког
вијећа, преко Савјета роди-
теља, Заједнице ученика,
органа локалне управе, Школ-
ског одбора и на крају Минис-
тарства. Сјећам се као да је
било јуче. Тај избор ми је био
најдражи. Као директор ни -
јесам осјећао неку одвојеност
од колектива. Схватајући зна-
чај и обавезе својих профе-
сора и професорица, увијек
сам им излазио у сусрет, тру-
дио се да им на неки начин
будем на услузи. 

И послије тога  учионица
ми је била светиња. Рад са
ученицима  је најљепши
посао ономе ко се правилно
усмјерио и ко воли свој
посао. Радимо са најљепшом
популацијом  друштва.
Најважнија и најсветија оба-
веза просвјетног радника је
дати знање и наравно вас-
питно дјеловати на сваком
кораку. Професор, односно
учитељ, мора да буде мађио-
ничар у учионици,  да ђацима
буде ауторитет,  најбољи
друг и предавач. Сјећам се
једног мог професора, ака-
демика, који је рекао: “Црне
руке бијел хљеб, а бијеле
руке црн хљеб; ви сте одаб-
рали најљепши позив, па
изволите.“
• Можете ли се сјетити не -
ких од најљепших трену-
така које сте доживјели у
школи?

Професорица Јованка
Брашанац: - Било их је
заиста много. Јако је лијепо
када осјетите пажњу ваших
ђака. Дођу да вас обиђу кад
сте болесни, сјете се кад
вам је рођендан, донесу
торту па уз то и гитару; то
су мале ствари које вас чине
срећним. На примјер, једна
генерација ми ја уплатила
третман у Врњачкој Бањи.
У школи сам стекла праве
пријатеље и пријатељице у
мојим колегама и зато ми је
школа постала друга кућа.

Директор Драган Зуко-
вић: - Могао бих написати
цијелу књигу лијепих дожив-
љаја у школи. Ученике сам
изнад свега поштовао и то
сам и од њих добијао. Стал-
но су ме подсјећали и жеље-
ли да се остварим као роди-
тељ. То су ми најдраже
жеље од ученика. Када сам
добио кћерку Александру,
од њих сам добио најљепше
и најдраже честитке. Увијек
ће ми остати у сјећању емо-
тивни тренутак додјеле
„Луче“ својој кћерки.
• Који су највећи изазови
са којима се суочава нас-
тавник?

Професорица Јованка
Брашанац: - Највећи изазов
је пронаћи себе у учионици.

Ја сам имала три правила
која сам као професор пош-
товала. Прво правило је да
кад улазим у школу, моју
торбу са бригама оставим
пред вратима и када кренем
кући, да је покупим. Дакле,
ђаци не смију да осјете ако
сам болесна, нерасположе-
на, ако имам неке породич-
не муке. Друго правило ми
је било да се рађам са сва-
ком новом генерацијом, а то
значи да покушам да при-
хватим њихове посебности.
И треће правило, можда и
најважније, онолико колико
ви поштујете мене, толико
ја поштујем вас; да се тру-
дим да вас никад не пов-
риједим, да вам укажем на
нешто што је добро, али да
вас не оптеретим тиме, него
да то буде усклађен однос
ђака и професора.

Директор Драган Зуко-
вић: - Наставник мора да
буде достојанствен, свест-
рано образован, помало и
строг, сјајан педагог и велики
пријатељ дјеце. Он мора да
прати и технолошка достиг-
нућа, да користи рачунар у
настави, али изнад свега да
схвата важан значај васпит-
не улоге, да од ученика ства-
ра корисног човјека за
будућност. Дужност настав-
ника је да мудро утиче на
сузбијање свих негативних
појава које су видљиве у
друштву,  било да се ради о
злостављању или неким
другим лошим појавама.
• С обзиром на бројне
про  мјене у друштву до
којих неминовно долази
током времена, на развој
технологије, убрзан начин
живота, дошло је до про -
мјена у систему друштве-
них вриједности.  Како се
то одражава на атмосферу
у учионици и  у којој мјери
се раније генерације уче-
ника разликују од оних
које долазе? 

Професорица Јованка
Брашанац: - Код сваке гене-
рације тражим у ученицима
оно што је добро. Покуша-
вам не да елиминишем оно
што је мање добро, већ да
им помогнем да то поправе.
А што се тиче промјена, нор-
мално је да се увијек деша-
вају, али не могу да кажем
да су нове генерације
лошије од претходних или
да су претходне лошије од
ових сад. У свакој генерацији
има одличних ђака, добрих
и оних који полажу поправни
испит, тако да мислим да
свака генерација има нешто
своје, специфично, нешто
по чему их памтим. Јако сам
задовољна што моји ђаци
лако полажу испите из мате-
матике, све генерације глат-
ко пролазе на факултетима,
имају квалитетно предзна-
ње. Сматрам то својим
успјехом. Колико се ја тру-
дим, толико они враћају кас-
није.

Директор Драган Зуко-
вић: - Као што сам рекао,
током мог рада у учионици,
било је много реформи и
наставник се морао прила-
гођавати. Технолошки развој
убрзава промјене. Од тога

не можемо побјећи и што их
прије прихватимо, биће нам
лакше. Систем вриједности
се промијенио, млади нови-
не усвајају без критичког
осврта, а кад мало одрасту
и сазре,  многе ствари дру-
гачије вреднују. 

Гимназија захтијева опште

образовање, што значи да је
наставни план сложен и ком-
плексан. Ученици су практич-
но укључени у научно-истра-
живачки рад, и у природним
и у друштвеним наукама.

Раније генерације су се
више бавиле књигом,  а
садашње осим књиге изуча-
вају и користе  савремена
средства, што је сасвим нор-
мално. Садашње генерације
имају и друге прохтјеве и
живе у складу с временом.
Млади су увијек били у току
друштвених дешавања и
промјена, а наставници
морају то да схвате.
• Какав бисте савјет дали
наставницима који тек
почињу да раде у учиони-
ци?

Професорица Јованка
Брашанац: - Сви имамо
своја схватања и виђење
учионице, ђака и начина
како се односити према
њима. Мој савјет је да јед-
ноставно раде по својој
савјести. Потребно је да се
стално усавршавају и прате
техничка достигнућа, јер ће
и на тај начин бити ближи
својим ученицима.

Директор Драган Зуко-
вић: - Наставницима почет-
ницима поручујем да стално
уче и да се максимално
ангажују на послу. Савреме-
ни приступ настави је неоп-
ходан, али не треба да зане-
маре и традиционалан
начин рада. Ученици воле
спремног, ведрог наставника
ши роко образованог, који
учени цима упућује лијепе
савјете, између осталог и
родитељске.
Ученици ће се увијек сјећати
свестрано образованих, дос-
тојанствених па и строгих,
стручних педагога који  у
свакој прилици истичу значај
образовања за даљи живот.
• Шта бисте поручили
нашим ученицима?

Професорица Јованка
Брашанац: - На првом мјес-
ту да буду здрави. Важно је
да редовно иду у школу и
редовно уче, јер ће само
тако постићи успјех. Треба

да распореде своје вријеме
и  да га на најбољи могући
начин искористе; да буду
пажљиви и вриједни, да пос-
тижу добре резултате како
у  школи, тако и ван ње.

Директор Драган Зуко-
вић: - Ученици су дошли да
заврше школу, али и да кроз

школовање стекну велико
знање и вјештине из разних
области. Знање које стичу,
још једном напомињем,
треба да има и  примјењиву
вриједност. Треба да  уче
предузетничке вјештине, да
размишљају о неком бизнису
у предузетничком духу,  као

и да развијају личност спо-
собну да ефикасно и проак-
тивно дјелује у друштву.
• Хвала на издвојеном
времену и сарадњи. Жели-
мо вам још много лијепих
и успјешних година у доб-
ром здрављу!

Захваљујемо бившим уче-
ницима наше школе Сањи
Џуверовић и Игњату Кот-
лаји, који су се радо одаз-
вали нашем позиву да кажу
неколико реченица о својим
некадашњим професорима.

Пре 25 година  професо-
рица Јока Брашанац нам је
била професорица и оде-
љењски старешина. Веро-
вала је у нас, чак и кад ми
сами нисмо веровали. Такав
став вере у ученике више је
имао учинка, него критика
и казна. Знала је да можемо
боље, а ми смо нашим успе-
сима то и оправдали. Никад
прека, увек ту да помогне.

Данас са њом на кафи,
осећамо пријатељску јед-
ноставност у разговору.
Године носи само по
искуству, док опчињава
енергијом и младалачким
ставом.

Сања Џуверовић,
генерација 1993/1994.

О професору Драгану
Зуковићу смо чули од неко-
лицине родитеља којима је
предавао на почетку своје

каријере да је „строг, али
праведан“. То је нешто чега
се у том узрасту плашиш,
наравно. Касније се испос-
тавило да није било разлога
за страх јер је у педагош-
ком смислу имао добар нас-
туп, развило се узајамно
повјерење. Сјећам се да се
увијек залагао за нас, а
истовремено није дозвоља-
вао да се превише опусти-
мо у односу који смо имали
са њим и другим професо-
рима, што само привидно
изгледа да је једноставно
постићи са нама у том
узрасту. Знао је да препоз-
на потенцијал и интересо-
вање код дјеце и да утиче
на то да их правилно раз-
вијају, што је много значило
током даљег школовања.
До краја гимназијских дана
постали смо другари, а
једва смо дочекали прве
паузе на факултету да га
посјећујемо као „одрасли
људи“, када је он већ про-
мијенио функцију и „разду-
жио“ дрвене троуглове и
шестар са кредом. Била је
велика привилегија имати
њега за професора и раз-
редног старјешину.

Игњат Котлаја,
генерација 2004/2005.

Интервју припремиле
Милица Потпара и
Марија Јањић, IV2

Интервју

ПРОФЕСОРИЦА ЈОВАНКА БРАШАНАЦ
И ДИРЕКТОР ДРАГАН ЗУКОВИЋ

• Невена Анђелић – II1
• Бранка Дромњак  – II1
• Атила Кујунџић – II1
• Исидора Кујунџић – II1
• Матија Зуковић – II1
• Дина Табаковић – III2
• Ђорђије Пантовић – IV2
• Душица Бујишић – IV2
• Миљан Јечменица – IV4
• Василије Зејак  –  IV4

Важно је нагласити да
ученик Ђорђије Панто-
вић није направио ни-

  један изостанак за четири
године гимназијског шко-
ловања

УЧЕНИЦИ БЕЗ ИЗОСТАНАКА У
ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

И ове године, као што то налаже тра-
диција, која се у нашој Гимназији одувијек
његовала и поштовала, дана 18. новембра
2018. године, у Свечаној сали обиљежен
је 117. poђендан наше школе. Сто седам-
наест година је прошло... Генерације и
генерације свршених матураната изашлe
су из овог предивног здања, пуни знања
и амбиције за нови почетак и остварење
свих својих могућности. И сваки од њих
пронашао је свој животни пут, и успјешно
њиме корача, све захваљујући мудрости
и искуству, стеченим у нашој Гимназији. 

Програм уприличен за Дан школе, отпо-
чео је химном Гимназије у извођењу нашег
новооформљеноr школског мјешовитог
хора. Прича о Гимназији чини слику нашег
града љепшом и занимљивијом, у сопст-
веним очима и у очима других; чини га
мјестом у који се враћа, а не само каткад
наврати... Она је центар и срце овог града!
У живот ове школе уткане су успомене
многих ученика и професора, стога су уче-
ници, уз свесрдну помоћ и подршку својих
професора, за ову прилику - рођендан
наше школе, припремили филм који пред-
ставља мозаик слика и догађаја, који су
обиљежили претходну школску годину.
Свечану сједницу Наставничког вијећа
отворила је мр Љиљана Бајчетић,
предсједница Школског одбора, а цијели
програм имао је једну нову идеју водиљу
- афирмацију стваралаштва гимназијалаца.
Стога су се, уз пријатне звуке клавира и
одлично изведене, и са пажњом одабране,
рецитације наших ученика, могли чути мно-
гобројни пјеснички, прозни и други радови
гимназијалаца који су обиљежили странице
богате историје наше Гимназије. Неки од
њих су и Танасије Пејатовић, Богомир Аћи-
мовић Далма, Стеван Самарџић, Витомир
Србљановић, Милка Бајић Подерегин, Вуко

Безаревић и други, одвећ познати истакнути
умјетници, научници, професори... А о томе
да поетски дух наше школе и даље живи,
говоре стихови нашег савременика, драм-
ско-визуелног умјетника, пјесника и бившег
ученика Гимназије, Немање Драгаша, чији
су стихови такође представљени.  

Осим стихова, присутни су могли ужи-
вати и у прелијепим и добро познатим
звуцима тамбурице, у извођењу наших
ученика - чланова Градског тамбурашког
оркестра Пљевља, уз несебичну помоћ
вође оркестра Емира Прекића коме и
овом приликом желимо изразити захвал-
ност. У програму је учествовао и хор наше
школе, изводећи нумере „За милион годи-
на“ и „Има нека тајна веза“. 

Овом приликом, по већ познатом оби-
чају, у пензију смо испратили и наше драге
професоре и сараднике, Горицу Вакире-
вић, професорицу социологије, и Милену
Бошковић, радницу на одржавању
хигијене, уз пријатне ријечи директора
Драгана Зуковића. 

У програму су учествовали: 
• Школски хор
• Чланови Градског тамбурашког оркестра
• Ученици: Ксенија Чабаркапа, Алексан-

дар Пејо вић, Анастасија Шћепановић.
Програм су осмислиле професорице:

Љиљана Бајчетић, Наташа Цмиљанић,
Јелена Вуковић, Ивана Анђелић и Ивана
Клачар.

Лучу знања пљеваљске Гимназије и
њену креативну мисао, носе сви њени
ученици, бивши и садашњи; они који
данас постижу резултате на свјетски рено-
мираним универзитетима, они који својим
талентом, прегалаштвом и храброшћу
настоје да, мијењајући прво себе, про-
мијене свијет.

Карим Делић, IV3

Сто седамнаест година Гимназије

ДАН ШКОЛЕ
Лучу знања пљеваљске Гимназије и њену креативну мисао, носе сви њени ученици,
бивши и садашњи
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Школска 2018/19. година
почела је 3. септембра
2018. године (понедјељак).

Прва два часа су били часови
одјељењског старјешине, а остали
часови су одржани по распореду.

У Свечаној сали за ученике
првог разреда приређен је адек-
ватан програм. Програм су осмис-
лиле професорице Сања Голубо-
вић, Нада Рондовић и Ивана
Анђелић. Водитељ програма била
је ученица Маја Струјић, а у про-
граму су учествовале ученице
(сада већ студенткиње) Анастасија
Џарић, Дарија Аврамовић и Азра
Демировић. Ученике је поздравио
директор Драган Зуковић.

У школској 2018/19. години упи-
сано је 396 ученика, од којих 164
ученика и 232 ученице (исписала
су се четири ученика тако да су
остала 392 ученика).

Од 6. до 9. септембра на пла-
нини Тари, у организацији Уније
синдиката просвјете, одржане су
Спортске игре. Из наше школе
учествовали су професори Данко
Деспотовић, Горан Марјановић и
Асим Кухиња.

14. 9. 2018. - реализована је
велика грађанска акција „Let's do
it Montenegro“ под слоганом „Нас-
тављамо другачије“ – акција чиш-
ћења града. Из Гимназије је учест-
вовало 60 ученика са
професорицама Адисом Малагић,
Снежаном Вуковић и приправни-
ком Огњеном Бобићем. Чишћење
је обављено на подручју Гуке-
Борићи, уз путни правац Дајевића
Хан.

17. 9. 2018. - одржана је сједница
одјељењских вијећа и Наставнич-
ког вијећа.

19. 9. 2018. - одржан је форум
театар на тему „Млади и перцеп-
ција разних облика дискримина-
ције“ који спроводи Центар за гра-
ђанско образовање.

20. 9. 2018. - Гимназија је добила
награду „Зелена застава“ и серти-
фикат о стеченом статусу Међу-
народне Еко-школе. Награду су
примили директор школе Драган
Зуковић и професорице Весна
Кастратовић и Тања Драгашевић,
у Подгорици.

21. 9. 2018. - поводом Дана еко-
лошке државе Црне Горе и Међу-
народног дана мира ученици и про-
фесори организовали су чишћење
школског дворишта и засадили
дрво мира.

25. 9. 2018. - обиљежен је Дан
Министарства унутрашњих посло-
ва.

26. 9. 2018. - обиљежен Свјетски
дан језика. 

27. 9. 2018. - Дан отворених

врата Центра безбједности на Тргу
13. јул. Присуствовали ученици и
професори.

28. 9. 2018. - сједница Школског
одбора.

28. 9. 2018. - крстарење школ-
ским бродом „Јадран“. Из Гимна-
зије су учествовали ученици Анас-
тасија Шћепановић, Маја Струјић,
Немања Росић, Марко Кечина,
Миљан Јечменица и Ђорђије Пан-
товић. Вођа пута био је професор
Горан Марјановић. Финансијска
подршка Министарства одбране.

29. 9. 2018. - наградно путовање
на Жабљак ученика без изостана-
ка одјељења I1 (најбољег одјеље-
ња у претходној школској години).
Вођа групе била је разредни
старјешина I1, професорица
Росанда Терзић.

2. 10. 2018. - почела је грејна
сезона.

11. 10. 2018. - обиљежен је Дан
инклузије у Црној Гори.

11. 10. 2018. - Гимназија је доби-
ла сертификат за учешће у ового-
дишњој акцији садње стабала.

6. 10. 2018. - Менса Црне Горе
у Гимназији.

13. 10. 2018. - радионица НВО
ПРИМА „Знање побјеђује табуе“.

16. 10. 2018. - Гимназију је
посјетила амбасадорка Републике
Француске у Црној Гори.

16. 10. 2018. - 25 ученика је
посјетило Дане науке у Подгори-
ци.

18. 10. 2018. - одржано је школ-
ско такмичење у атлетици.

27. 10. 2018. - 50 ученика
посјетило је Сајам књига у Беог-
раду, са директором Драганом
Зуковићем и професорима Аси-
мом Кухињом, Љиљаном Бајчетић
и Иваном Анђелић.

31. 10. 2018. - завршен је први
класификациони период.

5. 11. 2018. - одржане су сједни-
це одјељенских вијећа и Настав-
ничког вијећа.

18. 11. 2018.  - Дан школе.
20. 11. 2018. - Дан Општине

Пљевља.
23. 11. 2018. - 30 ученика са про-

фесором Асимом Кухињом ишло
на пошумљавање голети у Мијако-
вићима, у сарадњи са Управом за
шуме Црне Горе.

23. 11. 2018. - сједница Школског
одбора.

24. 11. 2018. - професорица рус-
ког језика Јадранка Јестровић
добила је звање  наставника -
вишег савјетника.

29. 11. 2018. - одржан је квиз
знања на тему НОБ-а.

1. 12. 2018. - извршена је уград-
ња котла за централно гријање.

1. 12. 2018. - ученици су учест-
вовали у квизу знања „КОТА +382“
који је одржан у Беранама, у орга-
низацији фондације „Свети Петар
Цетињски“. Ментор је била про-
фесорица Љиљана Бајчетић.

5. 12. 2018. - награде из Фонда
за квалитет и таленте добило пет
ученика и девет професора.

7. 12. 2018. - пљеваљске гимна-
зијалке у „Потрази за људским пра-
вима“ у Подгорици. Ментор про-
фесорица Адиса Малагић.

8. 12. 2018. - школско такмичење
у знању из страних језика, мате-
матике, физике, хемије, биологије,
географије, историје и информа-
тике.

26. 12. 2018. - подијељене су
награде побједницима школских
такмичења у знању, дебати, квизу
„Црна Гора и њена слобода“, спор-
тских такмичења, као и признања
менторима.

27. 12. 2018. - ученицима и про-
фесорима у Подгорици су уручене
награде Фонда за квалитет и
таленте.

28. 12. 2018. - завршен је други
класификациони период.

28. 12. 2018. - одржане су сјед-
нице одјељенских вијећа и Нас-
тавничког вијећа.

21. 01. 2019. - почео је трећи
класификациони период.

Професорица Милојка Црного-
рац Ненадић (педагог-психолог) је
отишла у заслужену пензију. 

Педагошкиња Ивана Вукашино-
вић почела да ради у Гимназији.

На стручно усавршавање при-
мљени приправници:
• Маја Радовановић – дипломи-

рани социолог, ментор Маида
Делић

• Јелена Дробњак – дипломира-
ни математичар, ментор Јован-
ка Брашанац

• Сандин Колџић – психолог, мен-
тор Бисера Булут

• Никола Остојић – професор
физичко васпитање, ментор
Данко Деспотовић

15. 1. 2019. - на сједници Нас-
тавничког вијећа за кандидата за
стипендије Уједињених свјетских
колеџа изабрана је ученица Сара
Пантовић.

24. 2. 2019. - одржано је Државно
такмичење у Испитном центру
(Подгорица).

25. 2. 2019. - одржана је сједница
Савјета родитеља.

5. 3. 2019. - Звање наставника-
савјетника добиле су професорице
Невена Томић, Сања Голубовић и
Адела Дркић. Из гимназије „Тана-
сије Пејатовић“ унапређење је
добило 15 професора, што је
добар показатељ рада како нас-
тавника, тако и школе у цјелини.

8. 3. 2019. - на сједници Настав-
ничког вијећа су награђени учени-
ци који су побиједили на Државном
такмичењу: 

Хемија 
• Прво мјесто Душица Кушљевић

(98 бодова), ментор Росанда
Терзић

• Друго мјесто Павле Џуверовић
(73 бода), ментор Росанда Тер-
зић
Историја 

• Прво мјесто Немања Цвијовић
(84 бода), ментор Љиљана

Бајчетић
• Друго мјесто Павле Голубовић

(81 бод), ментор Љиљана
Бајчетић

11. 3. 2019. - одржана је сједница
Школског одбора.

14. 3. 2019. - одржана је дебата
„Равноправност жена“ у организа-
цији Америчког угла и Секрета-
ријата за друштвене дјелатности.

15. 3. 2019. - у Свечаној сали
одржана је презентација војних
школа (академија) у иностранству
и љетњих војних кампова.

17. 3. 2019. - у Свечаној сали
одржан је семинар под називом
„Вредновање и планирање прос-
тора - одрживи градови и насеља“.
Семинар су водиле: Невена Чаб-
рило, Биљана Григорић и Алек-
сандра Капетановић. Семинару су
присуствовали професори гимна-
зије, као и сеоских и градских
школа.

26. 3. 2019. - поводом Свјетског
дана новца, односно Недјеље
новца, представници Централне
банке Црне Горе одржали су инте-
рактивно предавање.

31. 3. 2019. - завршен је трећи
класификациони период.

1. 4. 2019. - професорице фран-
цуског језика, Адела Дркић  и
Ивана Клачар, обиљежиле су
изложбом Дане франкофоније.

4. 4. 2019. - одржане су сједнице
одјељенских вијећа.

5. 4. 2019. - у Гимназији је оби-
љежен Дан добрих дјела.

8. 4. 2019. - додијељене су дип-
ломе побједницима школског так-
мичења у одбојци.

12. 4. 2019. - у Свечаној сали
обиљежен је Свјетски дан здрав-
ља, предавање држала докторица
Данка Милићевић, љекарка у Дому
здравља Пљевља.

13. 4. 2019. - одржан је Матурски
испит из црногорског-српског,
босанског, хрватског језика и књи-
жевности.

16. 4. 2019. - у Даниловграду
одржано је такмичење гимна-
зијских бендова. Бенд из наше
школе водили су професорица
Жаклина Љубић и приправник
Сандин Колџић.

17. 4. 2019. - Школско такмичење
рецитатора.

18. 4. 2019. - на Државном так-
мичењу у женској кошарци одржа-
ном у Даниловграду дјевојке су
освојиле прво мјесто.

20. 4. 2019. - Општинско такми-
чење рецитатора; на Државном
такмичењу у женској одбојци одр-
жаном у Бару дјевојке су освојиле
прво мјесто.

22. 4. 2019. - обиљежен је Дан
планете Земље, Флеш-моб.

22. 4. 2019. - додијељене награ-
де на конкурсу „Млади еко-репор-
тери“.

23. 4. 2019. - на Државном так-
мичењу одржаном у Даниловграду
рукометаши Гимназије освојили су
друго мјесто.

23. 4. 2019. - на Тргу 13. јул одр-
жана је манифестација поводом
Свјетског дана књиге. Програм су
осмислиле професорице Бојана
Грујић, Нада Рондовић, Јелена
Бајић, Јелена Вуковић и библио-
текарка Љуба Чепић.

24. 4. 2019. - на Државном так-
мичењу у атлетици одржаном у
Даниловграду Јовица Божовић у
скоку удаљ освојио је друго мјес-
то.

9. 5. 2019. - ученици Гимназије
присуствовали су Берзи предузет-
ничких идеја на Универзитету
Доња Горица, поводом Дана

Европске уније.
10. 5. 2019. - одржан је школски

турнир у малом фудбалу.
10. 5. 2019. - одржан је фестивал

гимназијских бендова у Данилов-
граду.

11. 5. 2019. - одржана је Олим-
пијада знања 2019. у Подгорици,
на Природно-математичком факул-
тету.

Од 15. до 22. 5. 2019. - изведена
је екскурзија ученика трећег раз-
реда (сјевер Италије и Рим)

17. 5. 2019. - завршена је нас-
тавна година за ученике четвртог
разреда.

17. 5. 2019. - матуранти су изве-
ли Матурантски плес на Тргу 13.
јул.

24. 5. 2019. - Предсједавајући
ОЕБС-а Мирослав Лајчак уручио
је чек од 10.000€ директору Дра-
гану Зуковићу за реконструкцију
санитарних објеката у школи.
Мирослав Лајчак је министар ино-
страних послова Републике Сло-
вачке.

29. 5. 2019. - сједница Испитног
одбора.

31. 5. 2019. - Матурски испит из
енглеског језика (екстерно).

1. 6. 2019. - Матурски испит из
математике (екстерно).

Од 2. до 10. 6. 2019. - Матурски
испит из изборних предмета
(интерно).

7. 6. 2019. - Државна смотра
рецитатора Црне Горе у Беранама,
наша ученица Софија Савић
освојила прво мјесто. 

10. 6. 2019. - Матурско вече у
Хотелу „Пљевља“.

12. 6. 2019. - завршена је нас-
тавна година за ученике првог, дру-
гог и трећег разреда.

12. 6. 2019. - одржане су сјед-
нице одјељенских вијећа и сјед-
ница Наставничког вијећа.

13. 6. 2019. - свечана додјела
диплома „Луча“.

14. 6. 2019. - уручивање свједо-
чанстава ученицима првог, другог
и трећег разреда.

Од 17. до 21. 6. 2019. -  пријав-
љивање на конкурс за упис у први
разред гимназије.

20. 6. 2019. - сједница Школског
одбора 

20. 6. 2019. - расписан је конкурс
за избор директора Гимназије.

21. 6. 2019. - уручивање матур-
ских диплома.

25. 6. 2019. - колектив Гимназије
посјетио Липску пећину и маузолеј
на Ловћену.

28. 6. 2019. - сједница Настав-
ничког вијећа – анализа успјеха и
владања ученика у школској
2018/19. години и подјела часова
за школску 2019/20. годину.

14. 8. 2019. - сједница Настав-
ничког вијећа и Испитног одбора.

15. 8. 2019. - Матурски испит из
енглеског језика (поправни).

15. и 16. 08. 2019. - пријављи-
вање поправних испита за редовне
ученике.

18. 08. 2019. - писмени задаци
за редовне ученике (поправни).

20. и 21. 8. 2019. - усмени испити
(поправни).

22. и 23. 8. 2019. - упис ученика
другог, трећег и четвртог разреда.

26. 8. 2019. - сједница Настав-
ничког вијећа – анализа рада у
школској 2018/19. години.

5. 6. 2019. - почела је реконструк-
ција фискултурне сале - друга
фаза (замјена столарије и сређи-
вање фасаде). Радове изводи
пљеваљска фирма VING. Вријед-
ност радова је 3.000 €, финансијер
је Министарство просвјете.

15. 8. 2019. - почела је рекон-
струкција мокрих чворова. Радове
изводи пљеваљска фирма ТЕХ-
НОГРАДЊА. Вриједност радова је
26.841,44 € уз донацију словачке
владе од 10 000€. Министарство
просвјете је уложило 16.841,44 €.

Школска година је завршена 31.
8. 2019.

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

РЕЗУЛТАТИ ПОСТИГНУТИ НА ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ,
ОЛИМПИЈАДИ ЗНАЊА И ДРЖАВНОЈ СМОТРИ РЕЦИТАТОРА

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ
• Душица Кушљевић – прво мјесто (хемија, менторка Росанда

Терзић)
• Павле Џуверовић – друго мјесто (хемија, менторка Росанда

Терзић)
• Немања Цвијовић – прво мјесто (историја, менторка Љиљана

Бајчетић)
• Павле Голубовић – друго мјесто(историја, менторка Љиљана

Бајчетић)
ОЛИМПИЈАДА ЗНАЊА

• Невена Бојовић – прво мјесто (физика, други разред, ментор
Љубисав Боричић)

• Стефан Бојовић – прво мјесто (физика, други разред, ментор
Љубисав Боричић)

• Сара Милинковић – друго мјесто (физика, трећи разред, ментор
Љубисав Боричић)

• Балша Анђушић - друго мјесто (физика, четврти разред, ментор
Љубисав Боричић)

• Марко Кечина - друго мјесто (физика, четврти разред, ментор
Љубисав Боричић)

• Душица Кушљевић – прво мјесто (хемија, четврти разред, мен-
торка Росанда Терзић)

• Анђела Лековић – треће мјесто (биологија, други разред, мен-
торка Весна Кастратовић)

• Јелена Бујишић - друго мјесто (биологија, четврти разред, мен-
торка Тања Драгашевић)
ДРЖАВНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

• Софија Савић – прво мјесто (менторка Бојана Грујић)
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Можда Јозеф К. није ни
постојао. Живи у свакоме од
нас, скривен у подсвијести,
а кафкијанска атмосфера
влада у нама самима.

Дијаманте које зовемо
непролазним дјелима свјетс-
ке књижевности, већ деце-
нијама покрива прашина.
Корице им је учинила бље-
ђим, али је свјетлост којом
оне зраче још увијек јасна.
Авангардни роман Франца
Кафке, Процес, један је од
ових дијаманата.

Читање класика, нажа-
лост, постаје ствар помодар-
ства, а не искрене жеље за
отварањем нових, бесконач-
но великих пространстава
духа. Ипак, међу корицама
„Процеса“, аутор је вјешто
сакрио једно сасвим мало
огледало у коме сваки чита-
лац лако угледа свој ум и
душу. Упознајући Јозефа К.,
главног лика овог романа,
свако ће, сигурна сам, упоз-
нати и себе.

Радња романа се, оку
невјештог или незаинтере-
сованог читаоца, чини при-
лично једноставном. Нијед-
но дешавање у роману није
ограничено временом, јер је
кафкијанска атмосфера која
у њему влада, непролазна.
Нејасну слику живота упот-
пуњује мноштво безличних
ликова, без прошлости и
будућности. Живе тихо,
обазриво се провлачећи

између бодљикавих жица
закона који владају. „Играју“
вођени наредбама надређе-
них, попут лутака. Сваки
надређени има свог надре-
ђеног, а он свог, и тако уне-
доглед, док главни „режисер“
наших живота потпуно не
ишчезне, и не постане
невидљив малом човјеку.
Шта ако смо сви ми ликови
овог романа – безлична
створења која ту -
марају по маглови-
том свијету питања
на која ни када не -
ћемо добити одго-
воре? Јесмо ли
немоћни да, пробу-
дивши се из овог
сна, промијенимо
крај?

Иако је живио
мирним и прилич-
но досадним живо-
том угледног бан-
кара, Јозеф К. је
ипак привукао
нечију пажњу. Јед-
ног јутра, заробила
су га два њему
непозната човјека,
али не хладним
лисицама, већ
ријечима, само му
рекавши да је
ухапшен. Изненада
се нашао у „кавезу“ чија
врата су била отворена.
Ипак, он није изашао, већ
се покорио. Ни читалац, ни
јунак не знају разлог овог

необичног хапшења. Заин-
тересован овом мистеријом,
свако ће остатак романа
прочитати у једном даху,
наивно се надајући једно-
ставном разрјешењу. Пра-
тиће Јозефа К. кроз мрачне,
загушљиве улице на исље-
ђење, заједно ће пролазити
узаним ходницима до бежи-
вотних судских чиновника,
и  коначно, биће свједок

Јозефовог убиства једне
сасвим обичне ноћи. „- Као
псето!-рече он, и чинило се
да ће га стид надживјети.“
Јозеф се није опирао. Није

ни покушао. Читаоца ће дуго
прогањати многа питања.
Зашто? Како је неко допус-
тио да га порази невидљиви
непријатељ? Како је изгубио
случај на непостојећем суду,
водећи потпуно неоснован
процес? Његов живот је пре-
кинут туђом вољом. Јесмо
ли сви тако немоћни?

Систем кафкијанске држа-
ве, који се попут корова уву-

као у све слојеве друштва,
сличан  је птици грабљивици.
На својим крилима она носи
ситне чиновнике из малих
канцеларија налик на пећине

и подле, довитљиве адвока-
те жељне личне користи. У
канџама, пак, носи свој
плијен – оптуженике. Њих
упознајемо у чекаоници судс-
ких канцеларија. Сви личе
једни на друге. Са погнутим
вратовима, очима често
склопљеним, да не виде
нешто што не би требало,
они уплашено чекају оконча-
ње својих процеса. Угушили

су у себи и по сље -
дњу трунку дос-
тојанства, које би
требало да краси
човјека. Заслијеп-
љени страхом, не
виде свој срамотни
одраз у огледалу.
Радије бирају да
плутају у муљу овог
система него да се,
снагом во ље, изву-
ку на оба лу.

Јозефов процес
је окончан, и тек
сада намеће се
нова мистерија –
да ли је Јозеф К.
био у процесу, или
процес у њему. Ако
би његов живот
био представа,
њено богатство
крило би се иза
кулиса. Тумачења

су бројна, баш као и теме за
размишљање које се буде.

Можда Јозеф К. није ни
постојао. Живи у свакоме од
нас, скривен у подсвијести,
а кафкијанска атмосфера
влада у нама самима.
Судију ког све вријеме тра-

жимо, пронаћи ћемо управо
у огледалу са почетка приче.
Сами себи смо, хтјели то да
признамо или не, ипак
најстрожи судија. А можда
смо сви ми протагонисти
„Процеса“. Покушајмо да
пронађемо смисао романа
у најчешћим религијским
питањима која прате
вријеме од нашег постанка,
до окончања овоземаљских
ужитака и страдања, а сис-
темски суд изједначимо са
Божјим. Пред њега ће јед-
ном сви доћи, а исход суђе-
ња ће нама, пролазним ста-
новницима овог свијета,
остати вјечна мистерија.

Након читања посљедње
реченице књиге, журно сам
је затворила и одложила. У
мени је покренула лавину
питања на која немам одго-
вор. Јозеф К. није успио у
свом процесу, али је гене-
рације како младих, тако и
зрелијих људи, охрабрио да
се тргну из својих, и живот
почну живјети по својим, а
не туђим правилима.

Сасвим сигурно, ми јесмо
помало изгубљени глумци
на сцени Живота, и још је
сигурније да ће нам безброј
загонетки вјечно лебдјети
над главама. Наћи смисао
живота није лако. Можда је
смисао наћи му смисао.
Зато, не тражимо одговоре
око себе, већ у себи, помало
пркосно уживајући у сваком
кораку те потраге. Наши про-
цеси још нису готови!

Невена Јововић, IV4

Кафкин „Процес“

ПРИЧА САВРЕМЕНОГ СВИЈЕТА

У Гимназији „Танасије
Пејатовић“ Пљевља осно-
ван је школски мјешовити
хор. Ове школске године
хор је наступао на Свеча-
ној сједници Наставничког
вијећа поводом 117 година
од оснивања наше Гимна-
зије. Оснивачи хора су
професорице:
• мр Љиљана Бајчетић,

професорица историје
• Наташа Цмиљанић,

професорица руског
језика и књижевности

• Јелена Вуковић, про-
фесорица енглеског
језика и књижевности

• Ивана Анђелић, профе -
сорица информатике

• Ивана Клачар, профе-
сорица француског
језика и књижевности

Чланови хора су: Анита

Тошић, Марица Марковић,
Катарина Јовић, Марија
Ђуровић, Ксенија Ирић,
Емра Храстовина, Јована
Бошковић, Анастасија
Голубовић, Елена Лакетић,
Емина Муловић, Алексан-
дра Поповић, Јована
Пејовић, Тамара Мирко-
вић, Ана Ђондовић, Еми-
лија Кнежевић, Јана Тешо-
вић, Јовица Божовић, Есен
Појатић, Емир Златанић,
Алија Шабановић, Марко
Поповић, Карим Делић,
Миладин Коћало, Жељко
Тањевић, Алекса Манојло-
вић, Јанко Минић, као и
солисти: Нејра Мекић и
Андреј Ненадић. 

Надамо се да ће хор и
убудуће наставити са
радом.

Карим Делић, IV3

Наступ на Свечаној сједници

МЈЕШОВИТИ ХОР

На овај свијет, испрва
непознат али лагодан, буди-
мо се без схватања о срећи,
са првим сузама у очима, не
знајући зашто плачемо, ни
сврху свога постојања. Та
питања муче оно мало
дијете у нама све док нам
мисли не пређу границе које
су чиниле наше године.
Када нас сањарење савлада
без дозволе - одрастамо,
спознајући оно дивно осјећа-
ње о коме смо читали у бај -
ка ма.

Човјек несвјесно чува
слике младости за доба ста-
рости и самоће. Памти, тада,
ону малену башту у којој су
направљени први кораци,
ходнике школе и све дуге
разговоре што успјеше над-
владати упорне пљускове
неких година, којима нико
неће запамтити број, али чије
ће слике обликовати будућ-
ност као и садашњи трену-
так. А када останемо сами,
изложени немилости својих
сјећања, журимо да одемо
од успомена. У том бијегу
саплићемо се као дијете и
не примјећујући да нас спу-
тавају само ципеле у којима
ходамо. Од усамљености
избавља једино пријатељска
рука - она уз коју волимо топ-
лину зиме и вјетар минуле
јесени. Она прва ствара то
дивно осјећање бајки, душу
која зна да сама не може
опстати, као ни биљка без
зрака сунца. Од најранијег
дјетињства, па све до
посљедњег даха, најрадије

ћемо се сјећати времена које
је остало ускраћено за вјеч-
ност фотографија, давног
времена читања прича пред
спавање, и првих схватања
појмова пријатељства, среће
и љубави.

Људи прелазе стотине

трошних путева и мостова
што се руше у нади да ће
дочекати да нечији осмијех
буде разлог да упознају себе
док неизмјерно воле друге.
Мисли су тада давно пре-
шле границе мира, пребо-
ловале многе жртве да би

доживјеле осјећања бајки -
пријатељство и љубав. Ми
смо ти људи, којима само
рука у руци даје наду и
снагу, тишину која ствара
мир, и вјеру да су бајке
стварне.

Милица Ковачевић, IV4

Човјек несвјесно чува слике младости за доба старости и самоће

БАЈКЕ И ПРИЈАТЕЉСТВО

Свијет је једна земља чуда, људи бирају
да ли ће узети улогу Алисе, Бијелог Зеца
или Краљице. Никад се не зна шта је
сљедеће што ће нам живот приредити.

Кулисе се из дана у дан покрећу, откривају
главне и споредне улоге које прихватамо
и, вјешто или не, приказујемо публици.

Представу почињемо луткарском игром,
наивно и безбрижно. Како постајемо старији,
схватамо да се не можемо заувијек скривати,
па полако сценарио судбине изводимо помоћу
суфлера. Чини нам се да ипак неће бити
тешко, јер имамо некога ко нам шапуће, као
и некога ко нам громогласним аплаузом пружа
подршку. Сваки нови чин бива тежи, а суфлер
и публика тиши. Одговорност пада само на
нас, ми кројимо костиме и уређујемо позор-
ницу. Баш у оном тренутку кад помислимо
да смо успјели, жанр се промијени. Сазнамо
шта је комедија, шта трагедија, понестане
нам снаге и видимо да публика ишчезава.

Почнемо бирати маске за различите
улоге, показујући се под другачијим свијет-

лом, док нам је право лице тамо иза кулисе,
без кринке. Узимамо било коју ролу да
бисмо одушевили посматрача.

Некад одлучим да будем режисер, да гур-
нем судбину. Често дам машти на вољу, па
позорницу за трагедију живо обојим… Онима
који се томе чуде и не могу да схвате суш-
тину, објасним да моја представа није за
оне који знају само за црвену, плаву и жуту
боју. Да се не чуде тамним кулисама за
вријеме комедије, да схвате сами шта се ту
крије. Наговијестим им да је све(мир) привид,
да граница нема и да су правила моја.

Не придајем пуно пажње критици јер је
неискрена, јер публика утисак држи у себи,
далеко од микрофона и рефлектора. Не
волим кад моју представу гледају очима,
већ желим да је бистрооки осјете срцем.

Коначно кулисе се спусте, аплаузи утих-
ну, нестане шминка. Огољена душа схвати
да је све био привид, шта су то маске
скривале, а шта је остало на крају.

Ема Кулосмановић, III2

Свијет је моја представа

НИШТА НИЈЕ ОБЈЕКТИВНО,
СВЕ ЈЕ ПРИВИД

Представу почињемо луткарском игром, наивно и безбрижно. Како постајемо старији, схватамо
да се не можемо заувијек скривати, па полако сценарио судбине изводимо помоћу суфлера
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Ученици наше школе,
Тамара Миликић, Алексан-
дра Миликић и Алекса Куш-
љевић, као побједници друге
сезоне квиза Еуметрија (ТВ
Вијести), крајем септембра
су отишли на четвородневно
наградно студијско путовање
у Белгију. Организатор и пок-
ровитељ пројекта био је ЕУ
Инфо Центар. Током борав-
ка у Бриселу, ученици су са
својом менторком, професо-
рицом Маидом Зилић Делић,
и представницом ЕУ Инфо
Центра Јеленом Кулиџан,
посјетили све важније инсти-
туције ЕУ. Састали су се са
еминентним представници-
ма Европске комисије и
Европског парламента и про-
ширили своја знања о напре-
тку Црне Горе у европским
интеграцијама. Уприличен је
и сусрет са младим европс-
ким амбасадорима, који су
својим информацијама
допринијели да млади људи
са ових простора буду што
боље упознати са могућнос-
тима боравка у земљама
Европске уније, у циљу
усавршавања и стицања
нових животних искустава. 

Одлазак на било које не -
познато мјесто доноси пре-
гршт нових сазнања, при -
јатељстава, упознавање са
новим обичајима, културом
и језиком. И поред доступ-

ности информација на интер-
нету, проучавање тих специ-
фичности на лицу мјеста
омогућава нам да стекнемо
нове погледе на свијет и про-
ширимо видике. Белгија је
релативно мала земља,
смјештена у срцу Европе, а
њена посебност огледа се
како у историји и култури,
тако и у мјешовитој нацио-
налној структури кроз коју
се остварује визија европске
заједнице. Свему томе је
доказ и главни град Брисел,
незванична пријестоница
Европске уније. Он се
издваја и као посебан
двојезични регион у коме се
као службени језици користе
француски и фламански
(дијалекат холандског јези-
ка), усљед мијешања герман-
ских народа на сјеверу са
романским на југу. Ваља
напоменути да Белгија има
и трећи службени језик -
њемачки. Стјециште тог кул-
туролошког шока у Бриселу
је главни градски трг, Grand-
Place, окружен прелијепим
готичким и барокним грађе-
винама. Трг сажима дух
неких старих времена, када
су Белгијом доминирале
занатлије и еснафска друшт-
ва, а бројне породичне ману-
фактуре чоколаде и даље
чувају ту традицију. Заним-
љиво је и да су улице које

воде до трга задржале своје
старе називе, одређене
према дјелатностима које су
се ту обављале: Улица трго-
ваца пилетином, сиром,
љековитим биљем... Трг је
под UNESCO заштитом, а
често је током године пре-
кривен цвјетним тепихом,
када постаје један од најљеп-
ших европских тргова. У бли-
зини се налазе бројни рес-
торани и кафићи у којима се
можете послужити чувеним
вафлима, помфритом, чоко-
ладом и пивом, купити суве-
нире или куповати по веома
приступачним цијенама у
радњама свјетски познатих
брендова. Ван градског под-
ручја, можете посјетити Ато-
мијум, познату челично-алу-
минијумску грађевину која
представља кретање атома
гвожђа, изграђену 1958. годи-
не, поводом Свјетске излож-
бе, и Планетаријум, право
мјесто за љубитеље астро-
номије, науке и технологије.
Ту се налази и Мини-Европа,
збир неколико стотина маке-
та најпрепознатљивијих спо-
меника и достигнућа свих
чланица ЕУ.

Ипак, стари дух Белгије
најбоље ћете осјетити у

Антверпену, Левену, Брижу
и Генту, односно регији
Фландрије. Током четвород-
невног боравка, ученици су
искористили прилику за јед-
нодневни излет до Брижа и
Гента, прелијепих лучких и
трговачких градова сред-
њовјековне архитектуре.
Бриж, можда најпосјећенији
и најљепши белгијски град,
често зову и Венеција Сјеве-
ра због његових канала.
Вожњом бродићем или
бициклом по уским калдрми-
саним улицама, упознајете

љепоту кућа степенастих
забата који чувају непро-
мијењен изглед још од XVI
вијека, вртова и мостића, и
посматрате јато прелијепих
лабудова, још једног од сим-
бола овога града. Чувен је
и Пијачни трг, са готичким
здањима Провинцијалног
суда и Градске вјећнице.
Спектакуларан поглед на
град пружа се са врха зво-
ника Белфри (Belfort), до ког
се стиже преко 366 степе-
ница. Позната је и Базилика
Свете Крви гдје се чува

реликвија из Другог крсташ-
ког рата, за коју се вјерује
да садржи Христову крв.
Уосталом, уколико погледа-
те Оскаром номинован
филм „У Брижу’’, спознаћете
истинску бајковитост овог
правог чоколадног града. 

Још један средњовјековни
град, неправедно занемарен,
јесте Гент, нестварно лијеп
и романтичан. Мада је мање
задржао своју аутентичност,
као атракције се издвајају
замак грофова Гравенстин
(Gravensteen), велелепне
цркве и катедрале, као и још
један звоник одакле се пружа
нестваран поглед на град
испреплетан каналима и
каменим мостовима.

Иако је посјета Белгији
првенствено послужила уче-
ницима да се боље упознају
са начином функционисања
Европске уније, Брисел, као
интернационална метропо-
ла у којој се укрштају култу-
ре, језици, религије и наро-
ди, представља много више
од тога. То је град солидар-
ности, једнакости и толеран-
ције, које су први услов ост-
варења грађанских слобода
и људских права.
Александра Миликић, IV1

ЕУ из прве руке

НАГРАДНО ПУТОВАЊЕ У БРИСЕЛ
Брисел је град солидарности, једнакости и толеранције, које су први услов остварења грађанских слобода и људских права

Након освојеног првог мјеста на
Државном такмичењу, Душица Куш-
љевић и ја, са ученицима из других
школа, представљали смо нашу земљу
на Свјетској хемијској олимпијади у
Паризу, 2019. године. Из Подгорице
смо кренули 21. јула.

У Париз смо стигли касно увече. На
аеродрому нас је сачекао водич у чијој
пратњи смо се упутили ка хотелу. Мен-
тори су били смјештени дванаест кило-
метара далеко од нас. Чим смо ушли
у хотел, предали смо све електронске
уређаје да не бисмо могли да ступимо
у контакт са њима. 

Наредног дана одржала се церемо-
нија отварања Олимпијаде, у Кући
хемије (Maison de la chimie), уз обра-
ћање организатора, послије чега је
услиједило представљање тимова
земаља учесница. Потом смо отишли
у обилазак Лувра. 

Други дан боравка у Паризу започео
је обиласком Версајске палате и орга-
низованим пикником у пољима Вер-
саја. Пред вече смо присуствовали
презентацији лабораторијске опреме
за практични дио такмичења. 

Терасе одмаралишта су биле испу-
њене различитим поставкама за
друштвене игре и током слободног
времена врвјеле су од такмичара.
Упознавали смо се, дружили, стварали
нова, заједничка сјећања. Међутим,
вече уочи такмичења је било другачије,
повукли смо се у собе и започели
финалне припреме. Многима сјутраш-
њи дан може обиљежити цијелу будућ-
ност.

Свануо је и трећи дан у Граду свјет-
лости, дан практичног дијела теста.
Стигли смо испред Школе хемије,
физике и биологије (Lycée Pierre-Gilles
de Gennes, École nationale de chimie,
physique et biologie de Paris – ENCPB).
Никада нећу заборавити тишину која
је владала испред школе, озбиљност
у погледима такмичара. Одједном,
појавили су се аниматори и запјевали
пјесму Champs-Élysées у покушају да

нас развеселе.
Пјевали смо, по -
нављали рефрен
до изнемоглости,
али се атмосфера
није значајно про-
мијенила. Ушли
смо ушколу и, рас-
поређени у лабо-
раторије, започе-
ли практични дио
такмичења. Сва
три задата про-
блема била су у
вези са вином.
Практични дио се
завршио и са јед-
ним колективним
осјећањем олакшања вратили смо се
у одмаралиште. 

Сљедећег дана смо крстарили Сеном,
што је био прелијеп доживљај града из
једног специфичног угла. Разгледали
смо улице, зграде, мостове. Упознавање
Париза наставили смо панорамским
разгледањем. Те недјеље је забиље-
жена максимална годишња температу-
ра, али ни она нам није могла покварити
прилику да пуним плућима доживимо
Град свјетлости. 

Петог дана био је теоријски дио так-
мичења, у истој школи гдје смо неко-
лико дана раније завршили и практич-
ни дио. Распоређени смо у кабинете
и започели смо тест. 

Аларм је зазвонио, оставили смо
оловке и спаковали тестове у коверте.
Тиме се такмичење завршило. Послије
подне смо посјетили један од најпре-
стижнијих европских техничких факул-
тета, Школу политехнике (École Poly-
technique), гдје смо се видјели са
менторима и пренијели им утиске.

Посјетили смо неке научне музеје
(Cité des sciences et de l'industrie, Palais
de la Découverte), имали организована
дружења у вечерњим сатима, презен-
тације. Шетали смо Јелисејским пољи-
ма, видјели Тријумфалну капију, Ајфе-
лов торањ.

Посљедњег дана боравка у Паризу
присуствовали смо церемонији затва-
рања Свјетске хемијске олимпијаде и
опроштајном коктелу. Из Париза смо
кренули 30. јула, прије свих репрезен-
тација. Иако је било касно, многи су
изашли да нас поздраве и размијене
коју ријеч пред растанак.

Најљепше успомене на Париз су
дружења са учесницима, нашим
вршњацима, различитих традиција,
поријекла, али заједничких интересо-
вања и сличних циљева. 

Свјетска хемијска олимпијада је
искуство које треба доживјети и које
се не може у потпуности пренијети на
лист папира. Бескрајно сам уживао у
чарима Града свјетлости и сажимању
цјелокупне свјетске културе на том
симболички веома значајном мјесту.
Све оно што Париз нуди било је и више
него довољно да заборавим на пех
који ми се десио на самом почетку
путовања када ми је изгубљен пртљаг. 

Свјетска хемијска олимпијада и успо-
мене које носим из Париза за мене
представљају изразито важан сегмент
сазријевања. Како каже највећи путник
исламског свијета, Ибн Батута: „Путо-
вања вас прво оставе без ријечи, а
онда вас претворе у приповједача.“

Павле Џуверовић, IV2

Свјетска хемијска олимпијада (ICHO) у Паризу

МОЈИ ДОЖИВЉАЈИ ГРАДА СВЈЕТЛОСТИ
Најљепше успомене на Париз су дружења са учесницима, нашим вршњацима, различитих традиција али заједничких
интересовања

Ученица Марија Ђуровић,
представила је Гимназију на
овогодишњем међународном
такмичењу: „Крас под заш-
титом – поклон за будуће
генерације“ организованом у
Софији (Бугарска).

Такмичење је спроведено у
циљу да се крас као природни
феномен популаризује међу
људима. Ученица је освојила
прво мјесто у категорији за
ученике изнад 12 година –
цртеж, као једина средњош-
колка из Црне Горе. Евалуа-
цију је спровео међународни
деветочлани жири (Бугарска,
Пољска, Њемачка, Јапан).

Аутори награђених радова
позвани су на церемонију
додјеле награда 29. септем-
бра 2019. године у Централ-
ној згради Бугарске акаде-
мије наука у Софији, у оквиру
свечане сједнице Међуна-
родне научне и практичне
конференције „Заштићене
крашке територије – законо-
давство, туризам, монито-
ринг“. На конференцији, која
је трајала од 29. септембра
до 2. октобра, присуствовале
су Марија, као награђена
учесница, и њен разредни
старјешина РосандаТерзић.
У оквиру конференције,
најбољи радови су били
представљени на изложби у
Националном природњачком
музеју у Софији, најбогатијем
природњачком музеју на Бал-
канском полуострву.

Конференција је дио Међу-
народног научног и практичног
форума „ПроКАРСТерра
2019“, организованог од стра-
не Експерименталне лабора-
торије карстологије на Нацио-
налном институту геофизике,

геодезије и географије – БАН,
посвећеној заштити крашких
територија. Током свог петод-
невног боравка у Софији,
видјеле су бројне знаменитос-
ти, као што су Храм Алексан-
дра Невског, Национално
позориште „Иван Вазов“, руску
цркву Св. Николаја, споменик
Цару Ослободиоцу, Цркву
Светих Седам Светаца и
многе друге.

Првог октобра, организо-
ван је једнодневни излет у
предјеле сјеверне Бугарске,
гдје су имале прилику да
виде пећину Саева дупка,
Брестница крас, Деветаки
плато, Крушунске водопаде,
пећину Велика Гавраница и
крашки извор Глава Панега.
Захваљујући ангажовању
директора Драгана Зуковића,
МаријаЂуровић и Росанда
Терзић имале су могућност
да посјете Бугарску.

Марија Ђуровић, III1
(преузето са сајта

gimnazijapv.com)

Крас под заштитом

ПОКЛОН ЗА БУДУЋЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
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Од појаве интернета, деведесе-
тих година прошлог вијека, свијет
се мијењао муњевитом брзином.
Брз, али врло често и непровјер-
љив приступ информацијама учи-
нио је да у сваком тренутку можемо
користити обиље знања које је
раније било доступно само у књи-
гама, а сада нас од њега дијели
само један клик на компјутеру.
Питање је да ли и на који начин
библиотеке могу опстати у сфери
интернета и како одговорити изазо-
вима савременог технолошког
доба.

Кренимо редом.
Од настанка писма до прве штам-

пане књиге, Гутенбергове галаксије,
прошла су четири и по миленијума.
То указује на човјеков напор да
нађе најбољи начин да књига буде
приступачна и дође до оних којима
је намијењена. Свето тројство,
СТВАРАЛАЦ-ДЈЕЛО-ЧИТАЛАЦ,
нашло је свој пут. Тај човјеков труд
није увијек гледан благонаклоно.
Увијек је било оних који су сматрали
да су књиге опасне за владаре и
да угрожавају власт. Стога су,
неријетко, завршавале на ломачи,
спаљиване као окорјели непријате-
љи, што је карактеристично за тота-
литарне власти. Хитлер је спаљи-
вао књиге због идеја и истина које
су износили њихови ствараоци. Иво
Андрић је писао о страху од књиге
у дјелу „Проклета авлија" кроз суд-
бину Ћамил-ефендије. То је лик
младог, образованог, заљубљеног
и разочараног човјека који се окре-

нуо књизи да би нашао утјеху и у
знању открио радост живљења,
због чега власт у њему види пријет-
њу. Ћамил-ефендију је појео мрак.
Наизглед, побиједила је неписме-
ност, необразованост и слијепа пос-
лушност власти.

Књига је  ипак опстала. Треба
поменути и рад образованих људи
епохе просвјетитељства, периода
у књижевности, који Французи зову
доба свјетлости. Они су названи
енциклопедисти јер су схватили
значај знања и књиге и системати-
зовали сва знања издајући енцик-
лопедију средином 18. вијека
(Дидро, Русо, Даламбер и др.).
Увијек и само у славу књиге и биб-
лиотеке.

Природне непогоде и освајачи су
уништавали многе библиотеке, али
стваране су друге, по угледу на
уништене јер су чак и охоли и сујет-
ни владари схватили да, његујући
духовност, могу да очувају власт
успјешније, него његујући ратнике
(Асурбанипалова библиотека, Алек-
сандријска библиотека и др.).

Данас смо сви заробљени чароб-
ним и лако приступачним средст-
вима комуникације. Савремени
андроиди, ајфони, ајподи отварају
нам само једним кликом прозор у
свијет. А ми постајемо све осам-
љенији, отуђенији, удаљени миља-
ма једни од других, изложени велик-
ом броју непотребних информација
и са мноштвом виртуелних пријате-
ља. Сједимо једни поред других,
загледани у екране својх смартфо-

на, без пријатеља, љубав постаје
све више мисаона именица (она то
и јесте, ако јој ми не удахнемо
живот). Породица као нуклеус
друштва је у кризи. Праве вријед-
ности се не његују, пријатељства
ријетко опстају усљед оптереће-
ности друштвеним мрежама.

Нема читања и одлазака у биб-
лиотеку, нема позајмљивања књига
и разговора о прочитаним дјелима.
Милорад Павић, у поднаслову
романа „Хазарски речник", као
изазов читаоцу, ставља мушки или
женски примјерак да би заголицао
машту и пробудио знатижељу чита-
лаца да пронађу разлику између
примјерака. У то име препоручује
читање четири руке да би се нашле
разлике. У ствари, права истина је
да разлика нема, него док се књиге
упоређују, читаоци ће се зближити,
постаће пријатељи, а можда ће се
родити и љубав. Опет још једна
непобитна чињеница и потврда
снаге штампане књиге и одласка у
библиотеку. Зато библиотеке и биб-
лиотекарство имају своју будућност.

Библиотека у ери
друштвених мрежа

У ери свеопште дигитализације
свакодневно се објављују нове
штампане књиге. Према UNESCO
евиденцији током једне године се
објави преко 700 000 књига, а од
прве штампане књиге у Гутенбер-
говој штампарији (половина петна-
естог вијека), објављено је 135
милиона књига. То мора бити биб-
лиотека будућности, прилагођена
потребама „З“ генерације, тзв. пост-
миленијалаца, мора им понудити
све одмах и сада, али бити по мјери
и оним истинским трагачима за зна-
њем. Узети књигу у руке и осјетити
њен мирис никада неће изгубити

своју чар; е-књига никада неће
моћи замијенити додир хартије и
магију листања страница и као
ауторово тражење начина да при-
вуку своје читаоце обликом слова,
обиљежавањем страница, заним-
љивим почецима поглавља, уно-
сећи и занимљиве новинске чланке
да поткријепе вјеродостојност умјет-
ничке истине. Неки остављају
могућност да књига може да се чита
с краја, од средине, а да не изгуби
умјетничку вриједност.

Морамо се запитати на који начин
библиотеке могу наћи своје мјесто
у технолошкој стварности. Она не
смије остати мјесто пуког издавања
књига. Библиотека будућности мора
постати и остати информационо
жариште сваке локалне заједнице,

школе, гдје ће бити могуће добити
правовремену и тачну информацију
у сваком тренутку, са неограниче-
ним приступом изворима знања.
Укључити дјецу, младе склонити са
улица, отргнути их од странпутица
које нуди убрзани животни темпо.
То се може постићи различитим
програмима и садржајима које
пружа и омогућава редефинисана
библиотека у 21. вијеку. Библиотека
будућности мора представљати
мултидисциплинарни и мултикул-
турални центар збивања унутар
локалне заједнице.

Љуба Чепић, библиотекарка
*Ауторски рад презентован на

Другој међународној конференцији
библиотекара, архивиста и музео-
лога, Цетиње, мај 2019. године

Kако одговорити изазовима савременог технолошког доба

ДА ЛИ БИБЛИОТЕКЕ ИМАЈУ БУДУЋНОСТ?

Свједоци смо да вријеме у коме живимо доноси
хладноћу и прекрива траг искреном и племенитом.
Душа је опустошила, остала жедна среће и узбу-
ђења. Јер све што је вода нашем тијелу, то је књига
души, пријатељ са којим раз-
говора без ријечи, без кога не
може јер је разумије и храни
када сви преостали извори пре-
суше. 

Међу њеним корицама муд-
рост дише, узима нас за руку,
позива на плес. И сваким новим
кораком нас учи како да  игра-
мо игру звану живот и из ње
изађемо као побједници,  спа-
сава од незнања што разара
свијет. Наше срце прича са
редовима, плете нити које
граде наше биће, слој по слој.
Ми смо дио сваке књиге коју
прочитамо и није важно којим
језиком говоримо или одакле
долазимо, да бисмо увидјели
њену вриједност.

Зато смо ми, гимназијалци,
са својим професорицама
Бојаном Грујић, од које је и
потекла ова идеја, Надом Рондовић, Јеленом Вуко-
вић, Јеленом Бајић, Светланом Кнежевић, Иваном
Анђелић и библиотекарком Љубом Чепић, ове као
и претходних година, обиљежили 23. април, Свјетс-
ки дан књиге и ауторских права, манифестацијом
„Магија књиге“ на градском тргу. Бројни посјетиоци
имали су прилику да на једном мјесту осјете чари
најбоље свјетске књижевности. Полазећи од самих
почетака „приче и причања“ Хомерове Илијаде и
Епа о Гилгамешу, преко ренесансних стваралаца
Шекспира и Сервантеса, поезије Петраркиног Кан-

цонијера, дјела великих јужнословенских пјесника
и приповиједача Ива Андрића, Милоша Црњанског,
Мирослава Крлеже и Петра Петровића Његоша,
преко руских и француских великана Достојевског,

Толстоја, Пушкина, Бекета, Балзака, Мопасана,
прича је текла, а причали смо је надахнуто ми,
дјеца, својим суграђанима.

Свако своју причу казује на свој начин, а ми смо
нашу представили маштовитим илустрацијама,
квизовима, загонеткама, читањем поезије и прозних
одломака, укусним посластицама и музиком. По
завршетку програма посјетиоци су као поклон доби-
ли ручно израђене сувенире који ће остати успо-
мена на дан посвећен ризници знања.

Драгана Зорић и Милица Љиљанић, IV4

Човјек и књига

ПРИЈАТЕЉСТВО КОЈЕ
ТРАЈЕ ВИЈЕКОВИМА

Остати равнодушан према књизи значи лакомислено осиромашити свој живот
И. Андрић

Француска, Прованса. Почетак
посљедње деценије ХХ вијека.
Пронађено је тијело Гилен Мар-
шал (Ghislaine Marchal) у њеној
вили, у департману Алп Мари-
тим. Поред тијела реченица испи-
сана крвљу жртве: „Omar m'a
tuer“. 

Омар Радад (Omar Raddad),
поријеклом из Марока, радио је
као баштован код убијене. Не би
овдје ништа било чудно и случај
би вјероватно био успјешно
закључен и архивиран да није
било правописа. Графолошким
анализама је утврђено да је рече-
ницу написала жртва. Међутим,
капитална правописна грешка
изазвала је бројне контроверзе
и недоумице како у француској,
тако и у мароканској јавности.
Глагол је умјесто у прошлом пар-
тиципу женског рода (tuée) напи-
сан у инфинитиву. Еквивалент
оваквог пропуста у нашем језику
приближно би био: Омар ме је
убиЈо. Преводиоци на енглески
језик су пронашли сјајно рјешење
конструкцијом „Omar has kill me“,
изостављајући наставак „ed“. 

Одбрана je инсистирала на
чињеници да је Гилен Маршал
била веома образована и да ника-
да, па чак ни у самртничком ропцу,
не би направила тако катастро-
фалну правописну грешку.

Прецизности ради, треба напо-
менути да су у годинама које су
услиједиле рађена нова графо-
лошка вјештачења, али и да је
тужилац настојао да докаже да
је жртва ипак правила грешке

овог типа. Безуспјешно. Такође,
један од судија у процесу изразио
је чуђење избором самог глагола
tuer (убити). Нејасно је зашто би
неко ко је још у животу одабрао
баш тај глагол.

Радад је осуђен на осамнаест
година затвора, да би 1996. годи-
не био помилован од стране
тадашњег предсједника Фран-
цуске. И даље траје његова
борба за доказивање невиности
и ревизију случаја. На предсјед-
ничку одлуку о помиловању сна-
жан утицај је извршила и ова
„правописна зачкољица“. Успут
да додам да је одбрана вјешто,
оправдано или не, користила и
Рададово поријекло, у тежњи да
га представи као жртву расизма. 

Афера „Омар Радад“ и даље
заокупља пажњу француске јав-
ности. Постала је незаобилазан
и амблематичан дио новинарског
жаргона. Када је бивши фран-
цуски предсједник Никола Сар-
кози политички маргинализовао
своје ривале, њихова свједочења
појавила су се у књизи „Sarko m'a
tuer“. Најновија верзија инкрими-
нисане реченице гласи „Homard
m'a tuer“ (Јастог ме је убиЈо), а
односи се на смјену француског
министра екологије због органи-
зовања луксузних приватних
гозби о државном трошку. 

Правопис је увијек важан, а
каткад, као у афери „Омар Ра -
дад“, може исписати разлику из -
међу кривице и невиности, прав-
де и неправде, истине и лажи.

Адела Дркић, професорица

АФЕРА „ОМАР РАДАД“ ИЛИ
О ВАЖНОСТИ ПРАВОПИСА

Правопис каткад исписује разлику између кривице и невиности,
правде и неправде, истине и лажи

Библиотека будућности мора представљати мулти-
дисциплинарни и мултикултурални центар збивања
унутар локалне заједнице
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МИЛА РАБРЕНОВИЋ

Мила Рабреновић, у сјећа-
њима Пљевљака забиље-
жена као Мила Рабрен, била
је кћерка богатог трговца
Ника Рабреновића који је
имао кућу и трговачку радњу
у центру, у чаршији. Радио
је у Америци, стекао иметак
и направио, за то вријеме,
велику и лијепу кућу. У њој
је живио са породицом у
периоду између два свјетска
рата.

О приватном животу Раб-
реновића не зна се много.
Никова кћер Мила била је
једна од истакнутих „соко-
лашица“. У Соколима се
успјешно бавила различи-
тим спортовима. На такми-
чењима и слетовима, чла-
нови супарничких тимова
почесто би питали да ли је
дошла Мила, и када би
добили потврдан одговор,
рекли би: „Е, онда за нас
нема медаља.“ Мила је била
првакиња у десетобоју, спор-
ту који је препознат као
мушка дисциплина, а истак-
нута женска фигура требало
је да симболизује ново
вријеме, нове друштвене
односе који су пројектовани
са врха државе у циљу све-
опште модернизације и
побољшања положаја жене.
Оне нису добиле право
гласа у Краљевини СХС, али
им је низом законских мјера
омогућено школовање,
запошљавање, учешће у
друштвеном животу, па и у
спорту. Стратегија је била
недвосмислена: жена може
бити успјешна, јака и отпор-
на ако за себе пронађе прос-
тор у коме супериорно
влада својим способностима
и вјештинама. Дисциплино-
вано тијело које напорно
вјежба и досеже савршен-
ство  јасан је изазов свакод-
невици, сивилу и свијету у
коме други контролишу
уобичајену женску судбину. 

Мила је на једној фото-
графији из тог доба пред-
стављала, симболично,
Југославију. Имала је цен-
тралну позицију у компози-
цији која је приказивала
прошлост, садашњост и бу -
дућност нове државе. Истов-
ремено јака и елегантна,
мишићава и кокетна, неза-
висна и женствена, Мила је
била идеалан примјер укла-
пања традиционалних и
модерних мјерила за жену
у модел који је пропагирала
нова југословенска држава. 

Да ли је ово примјер фе -
ми низма? Јесте, ако тај по -
јам схватимо као скуп идеја
и ситуација у којима се про-
изводи једнакост полова,
промоција женских квалите-
та и слављење женског
доприноса општем развоју,
уз појашњење да долази са
врха државе као средство
усмјеравања модернизације
и  еманципације.

У сјећањима Пљевљака,
Мила је остала забиљежена
и као веома лијепа, шарман-
тна, дружељубива, увијек
примијећена на корзоу, који

је пројектовао појединца у
јавну сферу. Шетња корзоом
је значила представљање
себе у најбољем свијетлу.
Због тога су се сви трудили
да обуку што љепшу гарде-
робу, да прате модне трен-
дове. На корзоу се покази-
вала најљепша одјећа и
фризуре, које су тек тада
добијале свој пуни смисао,
а особа је тиме потврђивала
свој друштвени статус.
Одијевање је било умјеће
живљења, „дио стратегије у
освајању друштвене хи -
јерархије и социјалне пози-
ције“. О томе свједоче фото-
графије и запажања
та дашњих становника, а и
посјетилаца града. Када су
питали једног студента из

Загреба, који је у Пљевља
дошао на распуст, шта се
сад носи и шта је модерно
у том граду, он је кратко
одговорио: „Све што носи
Мила Рабрен, ето то је
модерно, то носе и тамо.“

О начину одијевања оста-
вила је забиљешке профе-
сорица Јованка – Жанка
Милинковић – Врчевић:
„Пљевљанке су биле врло
елегантне. Приликом излас-
ка у град, цркву, славу и
слично, никада нису ишле
без ташне и рукавица без
обзира на годишње доба,

као и шешира, љети од
фине сламе, а зими од
филца са шлајерима. Кос-
тими, мантили и капути
имали су обавезно крзно са
лисицама, а ни бунде нису
биле ријетке. Хаљине су
биле са пуно порупчића,
чипки, фалти, израђених
крагни и плисираних волана.
Ципеле су носиле са висо-
ким петама, а зими преко
њих каљаче. Мушкарци су
били у одијелима, најчешће
црне боје, бијелим кошуља-
ма, краватама. Најчешће су
носили шешире. На ногама
су имали ципеле.“ Мода је
била један од путева за
ослобођење жена од крутих
патријархалних правила,
тиха борба за афирмацију

женског принципа. Велика
пажња која је посвећивана
модерном одијевању, жена-
ма је била одраз доброг
укуса и домаћинског васпи-
тања. Сматрало се да је
жена која је способна да се
добро обуче, способна и да
води бригу о домаћинству.
И мушка и женска мода
били су најизразитији пока-
затељи свакодневног изгра-
ђивања индивидуалне сло-
боде, али и оног посебног
укуса епохе који увијек чини
темељ сваког естетског и
критичког вредновања неког
историјског периода.

Када је Курт Валдхајм
током свог боравка у кући
Рабреновића, 1942. године,
намјерио да обиљежи Хит-
леров рођендан поставља-
њем њемачке заставе на
кућу, Мила се успротивила:
„Господине, наша кућа није
њемачка, не можете став-
љати на њу вашу заставу.“
Њемачки поручник, касније
генерални секретар ОУН,
није поставио заставу.

Послије рата, Мила је
живјела и радила у Пљев-
љима. Није се удавала.
Нова епоха донијела је нове
вриједности и критеријуме.
Предратна љепотица, бога-
ташка кћерка, икона стила
и начина живота грађанске
класе, није могла, а није
можда ни жељела да се при-
лагођава. 

ЈЕЛЕНА ШАУЛИЋ

Јелена је рођена у селу
Јунча До, у подножју Дурми-
тора, 1896. године. Са поро-
дицом се преселила у
Србију гдје је завршила учи-
тељску школу. У току Првог
свјетског рата, Бугари су јој
убили мајку, а она се са
оцем прикључила Топлич-
ком устанку, 1917. године.
Била је вјешта са пушком и
бомбама, а у сјећањима је
остало забиљежено да је
била лијепа, снажна, бритког
језика и оштрог погледа. У
народу је дуго живјела изре-
ка: „Лијепа као Јелена Шау-
лић“.

Са оцем се вратила у
Црну Гору, придружила се
комитским четама и наста-
вила ратовање против ауст-
роугарске окупације. Од ње
су стрепјели и они који су
рат користили за пљачкање.
У ратном дневнику забиље-
жила је: „Сматрала сам да
чиним једну свету и племе-
ниту дужност… Па и под
непријатељским бајонетима,
смрти бих се насмијала и
без успреге и страха на сус-
рет изашла.“ По завршетку
рата, Јелена се удала за
свог ратног команданта,
војводу Бошка Бојовића.
Живјели су у Пљевљима, а
Јелена је била учитељица
у селу Отиловићи. Сарађи-
вала је у књижевним часо-
писима, у „Гласу народа“ од
1922. до 1923. године објав-

љивала је дијелове свог рат-
ног дневника. Умрла је од
посљедица рањавања и
ратовања, у 26. години. 

Остала је прича да је
њена сахрана (на Варошком
гробљу у Пљевљима), била
једна од највећих у граду:
„Њену прерану смрт дирљи-
во је оплакала цела варош
Пљевље са околином…
Читава варош, и православ-
ни и муслимански свет, похи-
тала је на глас смрти, да
изјави саучешће ожалошће-
ном мужу и уцвељеном
брату. Погреб је извршен 22.
марта на Варошком гробљу,
уз учешће целог грађанства
и корпорација…“ За њом се
чуо лелек на гробљу иако
тај обичај није упражњаван
када су сахрањиване жене.
Годину дана у племену
Дробњака није било пјесме
ни весеља. Посмртно је
одликована Карађорђевом
звијездом са мачевима. 

Оно што је занимљиво у
личности Јелене Шаулић,
јесте њен статус жене рат-
нице, јунака, борца. Елемен-
ти који прате овај аспект су
храброст, издржљивост,
патња, жртва, чврста воља
- особине које подсјећају на
рат, област у којој апсолутно
доминирају мушкарци. Оно
што је иконично у њеној лич-
ности, јесте жеља и акција
да се изађе из предвиђеног
и предвидљивог. Она је
демонтирала стереотип о
родним улогама у нечему
што је одувијек била „мушка
ствар“, а то је рат. У њему
су жене увијек губиле. Осим
типично мушких, ратничких
особина, њој се приписују и
оне типично женске - љепо-
та, чиме стиче готово митску
снагу. Истовременим исти-

цањем мушких особина и
женских карактеристика,
указивало се на опасност у
коју жене могу упасти учест-

вовањем у свијету у коме
доминирају мушкарци, а то
је ризик од губитка женстве-
ности. Другим ријечима, ако
више учествују у култури
која их је формирала као
„женствене“, немоћна бића,
изгубиће и оно мало приви-
легија које у таквом статусу
имају. Прича добија на
занимљивости ако је пос-
матрамо у контексту Првог
свјетског рата када су жене
узеле учешће као раднице
у индустрији или као болни-
чарке, веома ријетко на
самом фронту, у рововима.
Личност Јелене Шаулић је
још један примјер коришће-
ња жена као симбола нацио-
налног покрета, чијом реа-
лизацијом се оне враћају
својим домовима гдје треба
да рађају нове припаднике
„народа“.

Слика Јелене у унифор-
ми, гдје се скоро не при -
мјећују карактеристике ње -
ног пола шаље поруку да је
она „чо’ек – жена“. То је при-
хватљива слика јер не реме-
ти родне улоге на јавној
сцени – храбри момци, муш-
карци боре се за слободу,
кући их чекају покорне и
трпељиве жене које чувају
дјецу. Оно што је парадок-
сално, њено учешће у рату
које је задовољило највиша
морална начела, није помог-
ло побољшању односа
према женама, Напротив,
истицана је као „црногорска
Јованка Орлеанка“, што је
понављање деветнаес-
товјековног модела у коме
су жене биле симболи
националног покрета.

Историјска баштина Пљеваља

ЖЕНА КАО ИСТОРИЈСКА
ИКОНА И ПАРАДИГМА

Пише: Мр Љиљана Бајчетић, професорица

Мила Рабреновић

Јелена Шаулић

Икона је ријеч грчког поријекла која
означава слику и представу, садржај
и опис, појам и његово асоцијативно
значење. Међу женским иконама
има оних које су историјске пара-
дигме, а има и оних запостављених
и заборављених. Шта се може изву-
ћи из познатих, шта из непозна-
тих, могу ли се на основу њих фор-

мирати нове иконе? 
Ја сам по образовању историчар па
сам своје приче ставила у контекст,
а описи су преплети чињеница, јав-
ног дискурса, свакодневних прича и
професионалне и личне дужности
као мотива. С друге стране, ови
описи послужиће разумијевању под-
текста савременог друштва.
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Црна Гора је и знатно прије при-
пајања Пљеваља овој држави
појачавала активности у правцу
вршења утицаја у Пљеваљском
санџаку.То је чинила преко погра-
ничних комесаријата у Андријеви-
ци и Жабљаку под Дурмитором.
Комесаријат у Жабљаку био је
задужен да прати рад Гимназије
у Пљевљима и учитеље које је
плаћала Србија. Комесар Вуле
Кнежевић послао је из Жаб-
љака црногорским властима
1908. године мишљење о
наставницима који су радили
у пљеваљској Гимназији. У
том извјештају он каже: „Што
се тиче професора пљеваљ-
ске Гимназије, могу вам рећи
да су то крвни непријатељи
Црне Горе, њеном господару
и народу. То сам увидио на
сваком њиховом кораку, јер
сам често са њима долазио
у додир и у то се увјерио.“1

Ово, наравно, није важило
само за директора Петра
Косовића који је био из  Ник-
шића. Присталица црногор-
ске политике био је Дими-
трије Шиљак, свештеник, који
је извјештавао црногорску
власт, преко Комесаријата на
Жабљаку, о свему што се
дешава на пограничном
простору, па га је Вуле Кне-
жевић предлагао црногор-
ским властима за одликова-
ње и материјалну помоћ.

Успостављањем црногор-
ске власти у Пљевљима 23.
децембра 1913. године,
након повлачења српске војске из
овог града, пљеваљски крај добио
је статус области коју су чиниле
три капетаније: Пљеваљска, Ћехо-
тинска и Варош Пљевља. На сва
значајнија мјеста у управи, судству
и просвјети црногорска власт пос-
тавила је људе лојалне новој упра-
ви. Тако је за директора тада ниже
Гимназије у Пљевљима, 30. сеп-
тембра 1913.  године, постављен
Лазар Поповић, до тада професор
у Богословско-учитељској школи
на Цетињу. Овај истакнути про-
свјетар и педагог студирао је
Духовну академију у Кијеву. Аутор
је више радова на руском језику,
између осталог и рада Црногорске
владике при крају 19. вијека. Био
је покретач књижевних, научних и
стручних часописа, оснивач кул-
турно-просвјетних друштава и
аутор школских уџбеника и струч-
них радова. Између осталог, док
је био директор  пљеваљске Гим-
назије, био је редовни извјестилац
краља Николе не само о стању у
просвјети, већ и о политичким,
друштвеним, културним приликама
у пљеваљском крају.

По доласку у Пљевља Лазар
Поповић се ангажовао да настава
крене што прије, с обзиром да је
он био заузет припремама за
учешће у прослави стогодишњице
Његошевог рођења у Загребу2,
усљед чега је дошло до закашње-
ња у извођењу наставне активнос-
ти. Сједницу Наставничког вијећа
одржао је 6. децембра 1913. годи-
не. Са сједнице је упућен телеграм
црногорском краљу Николи.

Интересантан је један извјештај
директора пљеваљске Гимназије
Лазара Поповића упућеног Минис-
тарству просвјете и црквених пос-
лова Краљевине Црне Горе на
Цетиње 29. 12. 1913. године. У том
извјештају, између осталог, Попо-
вић пише о административним
тешкоћама у Гимназији изазваним
одласком претходног директора
Александра Марића3 који је са

собом однио сву документацију
школе, највјероватније незадово-
љан припајањем пљеваљског
краја Црној Гори. Објављујемо
неке дијелове извјештаја:

- Пошто од Министарства не
добих никаквих инструкција о
начину уписивања ученика, то сам
их уписао по личном њиховом
исказу, у нади да је Министарство
већ предузело потребни корак да
се овој гимназији поврате одне-
шени школски протоколи као и
друга ученичка документа. Бивши
директор гимназије Марић ство-
рио је у овој гимназији велики
неред својим безобзирним и само-
вољним радом. Тако, штавише,
он је однио свједочанства и
крштенице и оних ученика I раз-
реда који су тек били уписали
1912-1913. школске године, као и
неке таксе за полагање поправ-
них испита, мада испите нијесу
никако ни полагали, што свједоче
неке његове признанице у рукама
оних родитеља чија су дјеца тре-
бала ове испите полагати. 

У наставку извјештаја Поповић
констатује да Гимназија располаже
ученичким фондом од  преко 600
перпера.

- Наш фонд био је већи, али,
како кажу чланови овдашњег
Црквено-школског одбора, бивши
директор однио је из њега неку
суму новца коју су биле уложиле
оне општине које су по разгра-
ничењу припале Србији. То је он
сам подијелио, како је знао и умио,
без ичије сагласности. Има 20 до
30 уписаних ученика који нијесу у

стању платити школарину а
камоли још и потребне књиге. За
ове је седам перпера исхрана за
цио мјесец дана. Србијанска упра-
ва од оваквих не само што није
узимала школарину него им је и
књиге бесплатно давала. Прича
се у вароши да ће због саме шко-
ларине напустити школу 30 уче-
ника. Да не би ово рђаво утицало
на црногорску управу, мишљења

сам да се оваквим школа-
рина опрости за ову годину
– пише у извјештају дирек-
тора Гимназије.

Поповић даље пише о
кадровском стању у школи,
наводећи да се много пази
на избор  наставника за које
се тврди да су бољи од пре-
тходних.

- Одредио сам за учите-
ља вјеронауке овдашњег
свјештеника Сава
Вукојичића, који је свршио
Призренску богословију.
Доста је подесан за овај
предмет. Имаће осам часо-
ва недјељно, по два перпе-
ра за сваки одржани час.
Ако не буде вриједан, може
се увијек дићи. Он долази
тамо у депутацију. Неки
Полимац4, који се сада
негдје тамо налази, желио
је да предаје цртање, али
за овдје није подесан, јер је
некако изигран човјек, те
би кварио углед наставнич-
ком особљу. 

Поповић затим извјешта-
ва Министарство о договору

са члановима Црквено-школског
одбора о потребним оправкама на
згради Гимназије и набавци опре-
ме за интернат и о  додјели сиро-
машним ученицама бесплатних
уџбеника. Разговарало се и о пот-
реби набавке уџбеника који су у
складу са савременим наставним
плановима, јер већина уџбеника
који су коришћени у доба турске
управе морају бити повучени.

У једном наводу у извјештају
упућеном Министарству просвјете,
Поповић, између осталог, пише:

- Примијетио сам да многи
свештеници издају лажне крште-
нице ученицима, управо у удеша-
вању године старости ученика
према школским захтјевима. Било
је и таквих крштеница да по
неком уписанику и цифром и сло-
вима стоји да има 103 године, а
неким опет само четири. Овакве
двије повратио сам надлежном
свештенику да их поново тачно
напише а уједно сам му упутио и
по неку саркастичну ријеч...
Пошто је ова гимназијска библио-
тека веома слаба, добро би било
да Министарство одобри да се
сва школарина за ову годину
утроши за набавку књига.

За Гимназију је потребно да
Министарство пошаље два ката-
лога за инвентарисање настав-
ничке и ученичке библиотеке, пра-
вилник за експерименте, шест или
најмање три слике Њ.В. Краља
Господара. Такође, потребно је да
ме обавијестите да ли ће Минис-
тарство сносити редовне расходе
за Гимназију: плаћање послуге,

огри јев, разне оправке и сл. - стоји
у извјештају дикретора Гимназије
упућеном Министарству просвјете
Краљевине Црне Горе  29. 12. 1913.
године.

ИЗВЈЕШТАЈ ЗА
КРАЉА НИКОЛУ

Директор пљеваљске Гимназије
након успостављања црногорске
власти у Пљевљима 1913. године
редовно је извјештавао краља
Николу не само о стању у про-
свјети, већ и о укупном политич-
ком, друштвеном и привредном
стању у овој средини. С тим у вези
он пише:

- У најпонизнијој оданости спро-
водим Вашем Величанству мој први
извјештај који говори о приликама
и потребама новоослобођеног
краја. У вароши има око 8 000 душа,
мада кућа има још за толико...
Раније је у вароши било 14 000
душа, па су се послије балканских
ратова раселили. Једна трећина
кућа је празна, у њима нико не ста-
нује. Махом су напуштене све
љепше и модерније куће. Има двосп-
ратних кућа са десет до 15 одјеље-
ња које се могу узети под кирију за
25 до 50 перпера мјесечно. Има и
таквих власника кућа који би бесп-
латно дали кућу некоме само да му
је чува и одржава. На западној стра-

ни вароши, уз једну узбрдицу, налази
се читава варош кућа које је за своје
потребе подигла била Аустрија.
Ту има читавих дворова гдје се врло
подесно може смјестити не само
сва наша војска која ће овдје бити
него и сва наша надлештва, па и
сви чиновници и када би их десет
пута било више него што их је
сада. Ту има и парк са лијепим вјеш-
тачким језером, по коме плове
чамци а има добра планинска вода
доведена кроз гвоздену цијев у једну
од тих кућа, пред којом је парк и
језеро. Ту се налази повелика сала
за забаве и бина са кулисама за
представе. Овдје су аустријски
официри давали забаве за персонал
и питоме Пљевљаке. Напомињем
да је из тих сада државних кућа
србијанска војска при свом одласку
из Пљеваља дигла све што се
могло однијети... Кажу да су хтјели
однијети и многе старине  из
манастира Св. Тројице, као и сребр-
ну штаку св. Саве, али су се томе
успротивили манастирски управи-
тељи, као и овдашњи Срби. Једна
старинска црквена књига, која
датира од назад 300 година, још се
налази у Београду. Узели су је на
реверс још у периоду турске управе
за неку изложбу па им је, према кази-
вању настојитеља манастира, до
данас нијесу повратили – пише,
између осталог, у извјештају.   

Историјска баштина Пљеваља

ПЉЕВАЉСКА ГИМНАЗИЈА ПОСЛИЈЕ
РАЗГРАНИЧЕЊА СА СРБИЈОМ 1913. ГОДИНЕ
• Шта је Лазар Поповић, директор пљеваљске Гимназије, писао о Пљевљима краљу Николи и Министарству просвјете на Цетиње 1913. године,
након припајања Пљеваља Црној Гори. • Разговор са  Мехмед-пашом Бајровићем о потреби школовања муслиманске дјеце

Пише: Милорад Јокнић

Извјештај Министарству

Краљ Никола I Петровић, честитка за
наставак рада  пљеваљске Гимназије у

Краљевини Црној Гори
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Један дио извјештаја посвећен

је пљеваљској Гимназији и стању
у просвјети.

Занимљив је осврт директора
Гимназије на политичке прилике у
Пљевљима.

- Становници се међусобно
дијеле на неке партије, без икавих
идеја и начела, што кочи покрета-
ње било каквог рада од заједничког
интереса. Зато је потребна нека
заједничка аутори тативна сила
са стране која ће ове разнородне
елементе у склад довести и упу-
тити на заједнички општи посао.
Сви би, на примјер, жељели да
имају своју  читаоницу, али ко ће
да буде иницијатор за њено отва-
рање кад се унапријед зна да већи-
на неће учествовати што ствар
започињу људи из противних
логора. Ми, овдашњи чиновници,
радићемо да ове диференцијације
између грађана загладимо, али
нам сада, на почетку, не иде
натурати се, а то ћемо учинити
чим се мало побоље упознамо и
удомаћимо. По мом мишљењу
наш је задатак да сваког примимо
у своје коло, ко хоће само лијепо
и законски да поступи без обзира
на досадашња политичка лутања
које се у неку руку може и објас-
нити због укрштања разнородних
утицаја на досадашњи њихов
живот. Правичним поступањем
и објективним радом у родољу-
бивом духу све се може изгладити
и у склад довести. По мом нахо-
ђењу и по казивању других могу
истаћи да су се мухамеданци
више порадовали нашој управи
него православни. Мухамеданци
добро знају да ће под владом
Вашег Величанства више имати
неких привилегија него под упра-
вом србијанских власти, а за ово
имају доста факата из досадаш-
ње прошлости њихових јед-
новјераца у старим границама

Црне Горе...
У  наставку извјештаја Поповић

изражава мишљење да би требало
што прије  замијенити предсједни-
ка Градске општине Селмановића

једним поштеним човјеком из
старе Црне Горе. Јер овај, конста-
тује Поповић, осим голог турског
лукавства, нема никакве друге
врлине које би биле потребне јед-
ној повеликој, неуређеној вароши,
као што су Пљевља.

РАЗГОВОР СА МЕХМЕД-
ПАШОМ БАЈРОВИЋЕМ5

Интересантан је и разговор
директора Гимназије са Мехмед-
пашом Бајровићем. О томе слиједи
извјештај упућен краљу Николи:

- Започео сам разговор о школи
и просвјети уопште. Изразио сам
жељу да бих рад био видјети и
мухамеданску дјецу у овдашњој

Гимназији, која би се у њој спре-
мала за живот као дјеца других
грађана и тиме задобила право
да по свршетку потребних школа
могу узети ма које мјесто у нашој
чиновничкој хијерархији. Истакао
сам му ону Вашу свагдашњу бла-
гонаклоност и вјерску толеран-
цију према мухамеданцима у доса-
дашњим границама Црне Горе и
нагласио да Ваше Величанство
искрено жели да међу чиновници-
ма има првака народних из свије
вјероисповијести у својој држави,
што се јасно испољило тим што
сте и до сада постављали на
велике државне положаје мухаме-
данце и то скоро без икаквих
школа, што убудуће неће моћи
бити, те да је стога у њиховом
личном интересу да буду што
више школованији ако не желе да
стану у позадину од осталих под-
аника Вашег Величанства. Он је
почео да се хвали како и они
школе желе, како своје синове

школују по Јевропи, иако они овдје
нијесу фанатици (мада је он први
и највећи...), како смо ми једна крв,
како желе да шаљу своју дјецу у
Гимназију, али само, вели, кад
изуче шест година своје вјерске
школе, која је темељ свему што
је у животу потребно.

Кажем му да би своју дјецу тре-
бало да шаљу у државне основне
школе, а вјеронауку би им пред-
авао њихов вјероучитељ, те кад
би изучили ову школу могли би
редовно ступати у гимназију.
Иначе из њихове чисто исповједне
школе не могу добити потребну
спрему за гимназију. Паша на ово
заокупи доказивати како је њихову
вјеру тешко изучити, како пос-
тоји једна молитва за главу, друга
за руке, трећа за ноге, и не знам
шта ми све наприча, а српски
читати и писати, надодаде он,
може се научити за два три мјесе-
ца, да би он стар то научио... По
овоме га можете цијенити Ваше

Величанство, колико је тежак и
да ли је фанатик.

Даље, од њега сам чуо како су
сви овдашњи мухамеданци обра-
довани што су дошли под Црну
Гору, те да ће ово веома пријатно
бити Вашем Величанству. Паши
и још двојици присутних бегова
чисто синуше очи од радости и
милине на ове ријечи, уздигоше
се мало, учинише теменад и паша
настави: „И јест, валај, мило нам,
и Бог да га живи, био нам срећан.”

При разговору карактерна је
њихова сервилност. За вријеме
посјете, која је трајала три до
четири сата, стално је настајао
с дивана да ми замијени испушени
цигар и лично га припали, мада
сам га стално молио да се не
труди и да ћу то сам учинити…

Извјештај послат 23. 12. 1913.
прије доласка депутације  из
Пљеваља на Цетиње ради
рјешавања актуелних питања…

1 Државни архив, Цетиње, Политички комесаријат на Жабљаку за 1908. годину, бр.800.
2 Јубиларна прослава поводом стогодишњице рођења Петра Петровића Његоша одржана је у Загребу 1. марта

1914. У делегацији из Црне Горе био је и Лазар Поповић. Прослава је почела свечаном академијом на којој су говорили
професори Загребачког универзитета Павле Поповић, касније најзначајнији представник позитивизма у српској књи-
жевности, Ђуро Шурман, историчар књижевности, представник филолошке школе, Фрањо Илешић и владика Николај
Велимировић. Истим поводом био је приређен и концерт у просторијама „Хрватског сокола“ и изведена игра под
именом „ Југословенска бесједа с игранком”.

3 Александар Марић (1869-1937) био је директор пљеваљске Гимназије од 1. октобра 1911. до 14. новембра 1913.
године. Аутор уџбеника за основне школе, преводилац књига са њемачког и мађарског језика. Познат је, између
осталог, и по томе што је 4. јула 1912. године издејствовао код тадашњих власти промјену назива Гимназије. На дота-
дашњем печату био је двојезични натпис, на српском и турском језику али са двојаким значењем. Према  натпису на
српском језику ова школа  носила је име гимназија, а према турском имала је  карактер више основне или грађанске
школе (руждије). Министарство иностраних дјела усвојило је његов предлог па је на турском натпис гласио: Срб
идади мектеби, што је значило Српска гимназија. (Љубомир Дурковић Јакшић: Пљевља и манастир Свете Тројице до
ослобођења од Турака 1912, стр. 538).

4 Димитрије Јевтовић Полимац, рођен у Павином Пољу 1878. године. Студије вајарства завршио у Београду. Учесник
балканских и Првог свјетског рата. Ратни дописник у одреду Машана Божовића 1912.

5 Мехмед-паша Бајровић (1845-1926) моћни трговац и турски старјешина Пљеваља првих година прошлог вијека,
иницијатор Сјеничке конференције, 1898. године именован за пашу иако се то звање искључиво додјељивало војним
заповједницима. Изабран за градоначелника Пљеваља 1917. године. Сматра се да је био један од  највећих донатора
Манастира Св. Тројица, иако је инсистирао да се о томе не говори. На пријемима код краља Црне Горе Бајровићу је
припало почасно мјесто, близу самог суверена. На то су приговарали племски главари, на шта им је он одговорио да
породична лоза Бајровића из Крушева код Пљеваља постоји колико и његови Петровићи. Умро је у Сарајеву 1926.
године. Причало се да су његовој смрти и банкротству допринијели расипничким понашањем синови који су били на
школовању  у Бечу. ( Ферид Мујезиновић, Политика, 8. 9. 2006).

Лазар Поповић, директор
Пљеваљске гимназије -

поуздан Краљев извјестилац

Крај прољећа 2013. године.
Факултет политичких наука. Чекам
на полагање испита. Подгорички
жаропек се већ увелико осјећа, а
ја што од треме због испита, што
од врућине, не могу ишчекати да
дођем на ред да одговарам.

–  Лацман, изволи – прозва ме
професор напокон.

Са празним листом папира за
концепт и оловком сједох преко пута
професора.

– Извуци листицу, да видимо ка -
кве си среће – насмија се професор.

Извукох, али је не окрећем. Мис-
лим: Боже ако те има, помози,
цијело градиво прешао нисам.
Окрећем листицу и гледам питања.
Знам два, али са трећим се у живо-
ту срео нисам. Пишем концепт,
трљам знојаве дланове, преврћем
лист, грицкам оловку, одуговлачим
на све начине, али морам да поч-
нем са одговaрањем.

– Хоћемо ли колега? – упита про-
фесор.

– Наравно да хоћемо – одговорих
одлучно и почех. Два питања сам
образложио тако да нисам ни пот-
питање добио, али џабе ми све то
кад за пролаз морам сва три да
знам.

– Пређимо на треће питање –
изусти професор, вјероватно мис-
лећи како ћу и њега перфектно
знати и изаћи са минимум деветком
уписаном у индекс.

– Oво треће не знам, професоре.
– Како си мислио да положиш, а

да не спремиш испит? – упита ме.
– Па, имао сам нека преча посла

па нисам стигао – одговорих.
– Занимљив одговор, колега,

само морате знати да вам од овог
предмета ништа прече није смјело
бити. Овај предмет је услов за упис
године, што вам најбоље говори о
његовој важности – надовеза се на

моју реченицу професор.
И онда у милисекунди, као кроз

неку временску машину, мислима
сам се нашао у кабинету руског
језика у пљеваљској Гимназији.
Професорица Јадранка Јестровић
нам држи предавање о граматичким
облицима и успут прича по неку
занимљиву причу. Ми, тада мату-
ранти, само мислимо о матурској
вечери и завршетку школовања, па
је практично и не слушамо. У једном
тренутку, тихим гласом професо-
рица рече: „Дјецо моја, не учим ја
вас само руски језик. Знам да га
многи и не воле. Ја вас учим да
кроз живот будете прије свега добри
људи.“ 

И онда, као из сна, пресијече ме
глас професора: 

– Колега, не рекосте ми шта је
прече од испита. 

– Бити добар човјек, професоре
– одважно ћу ја. 

– Е па кад је тако, ти буди добар
па научи за поправни испит, данас
ниси положио. Насмијаше се колеге
које су биле у кабинету, а ја захва-
лих и изађох. 

Није тада професор знао да сам
морао и да радим уз школовање.
Дању да радим, ноћу испите да
спремам. Уосталом, није ни требало
да зна. Њему је свакако било прече
да ја знам одговор на сва питања,
а мени да растеретим родитеље
високих школарина и својих мјесеч-
них потрепштина. И данас, када
сам догурао далеко у својој профе-
сији, знам да је професорица Јад-
ранка била у праву.

Положих ја на крају испит на поп-
равном, али се и даље запитам да
ли ће икада многи успјешно поло-
жити животни испит моје професо-
рице Јадранке.

Немања Лацман,
новинар и бивши ученик

Колико нас заиста познаје и
поштује правила бонтона? Чини
ми се да је број таквих појединаца
у друштву веома мали. БОНТОН
је књига правила културног пона-
шања и лијепог начина изража-
вања васпитаних и образованих
људи. Положена на некој од поли-
ца кућне библиотеке, чека да је
још једном неко прочита и са
њених блиставих корица склони
слојо давно нетакнуте прашине. 

Шта понашање тачно говори о
човјеку? Мислим  да се дубока
филозофија крије иза овог, наиз-
глед, једноставног питања. Зароб-
љени у оковима савремене тех-
нологије, отуђени једни од других,
запоставили смо нека од основ-
них правила лијепог понашања.
Не водимо много рачуна о томе
какву слику шаљемо док неспре-
тно ходамо унаоколо. Ми смо
сваки наш покрет, начин говора,
па и наш поглед. Начин на који
упутимо једно обично „добар
дан“, док се мимоилазимо са поз-
наником или док пријекорним пог-
ледом осуђујемо особу прекопу-
та, довољно каже о нама у само
једној јединој секунди. Као
појединци, у друштву не пред-
стављамо само себе, већ смо
огледало читаве породице, а то
би морало бити уткано у нашој
свијести. Своју прву књигу при-
стојног понашања „читамо“ у
периоду када још увијек и не
знамо да читамо. Посматрајући
људе око себе и слушајући роди-
тељска упутства, чак и не слути-
мо да смо већ прешли нека од

најбитнијих поглавља бонтона.
Иза сваког добро одгојеног дјете-
та, стоји велико родитељско одри-
цање, али и поносни осмијех због
уложеног труда, који је уродио
плодом. Остала ситна правила с
којима се током живота сусреће-
мо, док упознајемо нове људе и
различите културе, представљају
знакове поред пута. Они нас
усмјеравају и помажу нам у конач-
ном обликовању наше личности.
Појединац кога красе лијепи
манири и ненаметљиво понаша-
ње, у гомили оних чији став и
опхођење не заврјеђују одушев-
љење других, одскакаће као
подсјетник на праве вриједности. 

Док уморни од напорног дана
сједимо у аутобусу на врелом јул-
ском дану, размишљајући о нас-
тупајућем одмору, колико нас
помисли да уступи мјесто ста-
ријем господину, који због грешке
у штампању броја карата нема
своје мјесто? Или кад недјељом
ујутру на степеништу зграде сус-
ретнемо старицу са спрата изнад
како носи препуне корпе, желећи
да припреми богат ручак и бар
једном окупи породицу за трпе-
зом, да ли јој понудимо помоћ?

Правила бонтона нам помажу
у лакшој свакодневној комуника-
цији, упућују нас у културу
одијевања, понашања за сто-
лом... Ријетки су они који размиш-
љају о прикладном облачењу у
различитим ситуацијама. Крите-
ријум при избору одјеће требало
би да буде догађај ком ћемо при-
суствовати. Уколико бисмо се, на

примјер, у позоришту појавили у
не тако свечаној комбинацији, на
Западу би нас сматрали веома
неучтивим, па бисмо били чак и
удаљени. Сити након завршеног
оброка, ако незаинтересовано
спустимо прибор за јело, не воде-
ћи рачуна на који смо начин то
учинили и шта смо заправо
невербално рекли тим поступком,
можемо увриједити домаћина,
иако нам то није намјера. Због
тога би било лијепо познавати
опште културне норме, не само
да бисмо оставили бољи општи
утисак о себи, већ и да бисмо
избјегли непријатне ситуације у
које нас сопствена неупућеност
може лако довести.

Још у 19. вијеку Чехов је рекао:
„Лијепо васпитање није у томе да
не проспеш сос на столњак, него
у томе да не примијетиш ако то
уради неко други.“ Могло би се
рећи да је Чехов на овај начин
истакао значај односа према дру-
гим људима, да није лијепо пона-
шање само поштовање исписаних
правила, већ и брига о другима и
пажљиво избјегавање да неког
доведемо у непријатну ситуацију.
Познавање правила понашања је
степеник више у нашем општем
знању а њихова примјена ће
умногоме оплеменити и обогатити
нашу личност. Љепота природ-
ности, ненаметљивости и
одмјерености представља класик
непролазне друштвене вриједно-
сти која се кроз вијекове успјешно
брани од изумирања. 

Сара Милинковић, IV4

ЖИВОТНИ ИСПИТ
И онда у милисекунди, као кроз неку временску машину, мислима сам
се нашао у кабинету руског језика у пљеваљској Гимназији

КОЛИКО ПОНАШАЊЕ
ГОВОРИ О ЧОВЈЕКУ

Културни људи поштују људску личност
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НВУ „Viva Vita“, кроз пројекат „ВИШЕ
ЗНАЊА – МАЊЕ ОТПАДА“, организовала
је постављање посуда за селективно одла-
гање отпада у Гимназији „Танасије Пејато-
вић”. Пројекат „ВИШЕ ЗНАЊА – МАЊЕ
ОТПАДА“ подржан је у оквиру Регионалног
програма локалне демократије на Запад-
ном Балкану (ReLOаD) који финансира
ЕУ, а спроводи Програм Уједињених
нација за развој (UNDP) у партнерству са
општинама Пљевља, Котор, Тиват, Ник-
шић и Подгорица.

У наредном периоду, НВУ планира пос-
тављање посуда за селективно одлагање
отпада и на другим локацијама, семинаре
из области одрживог управљања отпадом
за наставно особље основних и средњих
школа, као и расподјелу цегера са еко-
лошком поруком и другим материјалом
(брошурама и флајерима). У свим пројект-
ним активностима учествују ученици и

професори наше школе.
Изузетно је важно код дјеце развијати еко-

лошке навике како бисмо у будућности, зах-
ваљујући еколошки освијешћеним грађани-
ма, имали чисту, самим тим и здраву животну
средину,  али и достигли општи циљ пројекта
- побољшање стања животне средине у
области одрживог управљања отпадом.

Тања Драгашевић, професорица

Екологија -  нада за будућ-
ност и подсјетник на оно
чему треба сви да се несе-
бично и искрено посветимо,
како бисмо сачували приро-
ду и човјека у њој.  Претход-
не школске године, већ по
традицији, биле смо укљу-
чене у многобројне еколош-
ке акције и конкурсе. Учест-
вујући у акцији чишћења
школског дворишта и града,
прикупиле смо материјал и
дошле на идеју како да при-
кажемо љепшу страну
нашег града, ону која се
крила испод дима, прашине,
пластичних кеса и лименки.
Заједно са професорицама
Љиљаном Раневски и Ади-
сом Малагић, направиле
смо кратак филм под нази-
вом „Труд је узалудан ако се
природа противи“, који је
учествовао на конкурсу
„Млади еко-репортери“ и

освојио трећу награду у
категорији видео-радова и
прву награду за рад о еко-
школама.

Од постанка свијета при-
рода је храм склада и љуба-
ви, гдје све почиње и гдје се
све гаси. А људи, као
најмоћнији предатори, раз-
вили су оруђе и својим
радом почели мијењати око-
лину, не схватајући колико
су болни ожиљци на једном
стаблу дрвета. Када скло-
нимо стакла која криве исти-
ниту слику, видимо колико
је тужна истина данашњице.
Затварамо очи пред пробле-
мом разарања људског ста-
ништа, тражећи кривца а
треба нам рјешење. Приро-
да, царица која вјечно
влада, има моћ да нас учи,
храни и неријетко брани.
Одгајила је човјека, дала му
снагу, али никада дозволу
да скрнави њену љепоту, да
просипа мастило по њеној
хаљини од најфинијег паму-
ка. 

Сјетивши се да су нам
пружене све прилике за про-
учавање проблема, полазе-
ћи од његовог најдубљег
коријена, како бисмо успјели
узгајити цвијет кога красе
најљепше латице, схватиле
смо да само својом немар-
ношћу можемо угрозити
нашу будућност. Сјетиле смо
се како смо, као дјеца, сви
уживали слушајући зов при-
роде, ријеку која силази са
планина и шуме што се
њишу док их вјетар полако
наводи на плес. Заиста је
„више савршенства у кап-
љици воде него ли у било
којој машини што је човјек
направио".

Милица Љиљанић и
Милица Ковачевић, IV4

Невладина организација
„ЕКОМ - Удружење за еко-
лошки консалтинг у Црној
Гори” дванаесту годину заре-
дом организовала је конкурс
„Млади еко-репортери” у
склопу програма Фондације
за еколошку едукацију (ФЕЕ).
Теме за 2019. годину су биле:
„Одговорна производња и
потрошња” и „Еко - школе”.

Учешће на овом национал-
ном такмичењу узели су и
ученици наше школе који су
послали преко тридесет
радова. Професорице које
су предано радиле у припре-
ми ученика за учешће на
овом конкурсу су: Весна
Кастратовић, Тања Драгаше-
вић, Мирка Попадић, Љиља-
на Раневски, Адиса Малагић
и Снежана Вуковић. Свечана
додјела награда организова-

на је 22. априла у Министар-
ству одрживог развоја и
туризма у Подгорици. Награ-
де најбољима је уручила мр
Ивана Војиновић, генерална
директорица Директората за
животну средину у Минис-
тарству одрживог развоја и
туризма, које је и овогодиш-
њи покровитељ и домаћин.

У категорији видео радова,
видео рад наших ученица
Милице Ковачевић и Милице
Љиљанић двоструко је награ-
ђен. Рад је освојио прву
награду у категорији „Еко-
школе” и трећу награду на
националном конкурсу у кате-
горији „Одговорна производ-
ња и потрошња”. Тема рада
је била „Труд је узалудан ако
се природа противи”. Мен-
торке ученицима биле су про-
фесорице Адиса Малагић и

Љиљана Раневски. 
Национални жири је пох-

валио рад „Вишеструка
линија хоризонта” у катего-
рији „Фотографија биодивер-
зитета и предјела“ чија је
ауторка била ученица Хеле-
на Пејовић (менторка - про-
фесорица Мирка Попадић).

Школа је добила два при-
знања односно плакете за
учешће преко 30 ученичких
радова на поменутом кон-
курсу и за еколошко ангажо-
вани рад, док су ученици и
ментори добили сертифика-
те и пригодне награде. Ове
награде су резултат дугого-
дишњег рада ученика и про-
фесора наше школе у
области очувања и заштите
животне средине. Већ годи-
нама Гимназија кроз бројне
програме развија еколошку

свијест код младих људи и
осјећај за очување природе
и њених благодети.

Љиљана Раневски,
професорица

Награђени видео рад

ТРУД ЈЕ УЗАЛУДАН АКО
СЕ ПРИРОДА ПРОТИВИ 

Труд је узалудан ако се природа противи

ПРИРОДА ЈЕ ХРАМ
СКЛАДА И ЉУБАВИ

У ГИМНАЗИЈИ „ТАНАСИЈЕ
ПЕЈАТОВИЋ” ПОСТАВЉЕНЕ ПОСУДЕ
ЗА СЕЛЕКТИВНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Дан планете Зе -
мље обиљежава
се широм сви јета.
Питање је да ли је
довољно само је -
дан дан годишње
пажњу посветити
нашој планети.
Људска врста је
својом неодговор-
ношћу и себичнош-
ћу довела зелено-
плаву оазу до руба
пропасти. 

Као и претходне,
и ове године смо
са нашом разред-
ном, Јеленом Ву -
ко вић, и професо-
рицама Наташом
Цмиљанић и Ива-
ном Анђелић,
одлучили да 30.
март обиљежимо
акцијом „Сат за
планету Земљу“,
током које се
освјетљење града Пљева-
ља гаси на сат времена. У
моменту када се освјетље-
ње угаси, људи добијају
своје папирне лампионе
које треба да запале и
лагано пусте у ваздух. Про-
шле године је овај догађај,
људима више познат као
„Пуштање лампиона“,
изазвао велико интересо-
вање, па нисмо ни сумња-
ли да ће овај пут бити дру-
гачије.

Перформанс смо извели
у дворишту Гимназије, гдје
се можемо осјећати као
своји на своме. Љепоти и
топлини атмосфере допри-
носила је музика у поза-
дини, а пажњу посматрача
привлачила је и слика
Земље и њених контине-
ната, направљена од
свјећица, која се налазила
на средини дворишта.

Перформанс је почео
тачно на вријеме, у 20:30h,
подржан од великог броја

људи који су жељели у
њему да учествују. Нарав-
но, сви су добили лампио-
не, а круна вечери је била
када су лампиони пуштени
у ваздух. Свако ко је пуш-
тао свој папирни балон, у
исто вријеме замишљао је
и жељу, и погледом паж-
љиво пратио куда његова
жеља одлази.  Очи људи
остале су приковане на
небу све док се и посљед-
њи лампиони нису преста-
ли назирати. 

Сигурна сам да су слике
које су наше зјенице
упијале ту ноћ и паковале
у дио лијепих сјећања у
свима пробудиле посебне
емоције и оставиле снажан
утисак, а наше одјељење
ће се и наредне године
потрудити, заједно са
својом разредном, да се
кутија са лијепим сјећањи-
ма још више испуни и над-
огради.

Хана Храстовина, IV2

САТ ЗА ПЛАНЕТУ
Свако ко је пуштао свој папирни балон, у исто вријеме
замишљао је и жељу, и погледом пажљиво пратио куда
то његова жеља одлази

Одговори
(У траговима

невидљиве стазе)

Која је сврха живота твога,
И шта је истина свију лажи?
Одговори, себи кажи,
Зашто плачеш, због кога?

Минути ти, па и године одлазе, 
Док слијепо јуриш одговоре.
Умор савладава и наде горе,
А све су тајне твоје
У траговима невидљиве стазе.

Сазнајеш то, али касно,
Срце је већ годинама тавно.
Изгубиле су боју мисли,
Док смо сами путем ишли.

Сигурност је самоћа убила,
A вријеме бездушно одало лице
Које ти је маска крила,
Од хладна свијета и немира.

Сад ми, пред крај живота, кажи,
Зашто ти дубе поглед сузе?
Зашто тражиш истине лажи,
Кад око тебе, невидљиве оне пузе?

Милица Ковачевић, IV4

Док је мрак незнања владао
свијетом, човје ков ум је био
црна мрља на папиру. Неумо-
љиво се покоравао вишој,
необјашњивој сили која је
ограничавала и уништавала
сваку ње гову потребу  за зна -
њем, књигама и учењем.

Сноп свјетлости бојажљи-
во је помјерао границе при-
гушеног свијетла док није
изњедрио гомиле исписаних
листова хартије. У њи ма се
крила слобода, слобода ко -
ја не може постојати без
одговорности према најваж-
нијој вриједности којој нас
књиге подучавају. Неки не -
уки човјек обрадовао би се
та нкој свешчици званој
књига као неки убоги про -
сјак корици хљ еба. Постале
су побједа, неистражена
стварност и непресушна
инспирација са којом се пос-

већујемо, да би књиге пос-
тале главно оружје одбране
у тешким, злотворним вре-
менима али и да одстране
неславну прошлост. 

На било ком мјесту овозе-
маљског свијета књиге су
постале кључеви који су
отварали врата науци, фили-
зофији, умјетности и музици.
Попут снажне љетње олује
освјежиле су наша бића и
учиниле их продуховљеним
али су нас истовремено
подсјећале ко смо били прије
њих и колику неограниченост
нам оне поклањају. У испи-
саним редовима крије се сте-
чена мудрост живота а у раз-
мацима још увијек
неоткривене поруке неког
ученог појединца који пркоси
времену и задовољава
тежњу да храни свој ум и на
тај начин по стаје бољи умјет-

ник или филозоф. Спотаћи
ће мо се на особе које ће нас
по дсје тити да чи та јући књиге
нећемо постати бољи, али
књиге, колико год биле
нијеме, нису створене да би
градиле неслогу већ љубав.
Ниједно зло на свијету није
се изродило из књи га већ из
духовно осиромашених људи
који нису схва тали да во љети
књиге значи вољети себе.

Тренутак када будемо раз-
умјели туђу сузу и туђу нево-
љу или када пронађемо
рјешење и излаз из мрачног
тунела, значиће да су нас
књиге учиниле бољим и да
су искоријениле свако зло.
Оне су једини побједници, а
људи њихови послужитељи
чија ће мудрост подстаћи
човјека да постану савјесни
и одговорни.

Бранка Дромњак, III1

Књиге

ИЗВОР МУДРОСТИ,
ПЛЕМЕНИТОСТИ И ЗНАЊА

У исписаним редовима крије се стечена мудрост живота а у размацима још увијек неот-
кривене поруке неког ученог појединца који пркоси времену и задовољава тежњу да храни
свој ум и на тај начин постаје бољи умјетник или филозоф
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Често ми се ноћу прикра-
де необичан сан. Сигурна
сам да га сањате и ви, као
и барем неколико хиљада
осталих људи на Земљи.
Наш сан не нестаје са
појавом првог јутарњег зрач-
ка сунца. Сваким даном је
све већи, ближи, опипљи-
вији. Вријеме је да призна-
мо: сви сањамо љепшу
будућност. Њу свако може
потражити у храму који зове-
мо природом. А шта урадити
онда када зидови тог храма
полако почну да се уруша-
вају, а изнутра се све чешће
чују вапаји неизмјерних
богатстава које полако, али
сигурно уништавамо? 

Природа је, прије много
времена, савршено укомпо-
новала све своје елементе.
Она од искона води рачуна
о свим, нама наизглед сит-
ним, али јако битним дета-
љима који одржавају живот
лијепим и складним. Међу-
тим, све бржи стил живота
човјека новог доба је омета
у том послу. Он необазриво
преотима природи све њене
токове, и себично их прила-
гођава себи, не схватајући
да је штета коју чини тешко
поправљива. Вријеме је да
се сви пробудимо! 

Чини се да сви траже
напитак за вјечну младост.
А шта ако нам је он све

вријеме пред очима? Вода
чини највећи дио нашег
организма. Парадоксално,
управо ње нам све више
фали. За њом трага и због
ње пати више од милијарду
људи на Земљи, а мање од
три процента оне која нам
је доступна је питка. Зага-
ђени токови ријека, мора и
океана, постали су тужна
слика свакодневице. Знајући
да се многе државе користе
водом истих ријека, нпр.
Нила, можемо ли, у блиској
будућности, очекивати да ће
се за неколико капи воде
проливати много више крви?  

Увидјевши овај проблем,
људи су почели да трагају
за рјешењима. Као најефи-
каснија, издвојила су се
постројења за пречишћа-
вање отпадних вода. У
свијету, а и у Црној Гори, она
постају све снажнији сабо-
рац за очување чисте воде.
Тиват, Котор, Подгорица,
Даниловград, Пљевља...
Списак црногорских градова
који имају своје колекторе
се сваке године проширује,
уливајући свима наду да је
понека мрвица одговорности
ипак остала у нама. Истра-
жујући о овој теми, пажњу
ми је привукла и метода
фитодепурације. Као ре -
зултат заједничког дејства
микроорганизама и мочвар-

них биљака, вода се пре-
чишћава по највишим стан-
дардима. Необична метода
која повезује наизглед нес-

појиве чиниоце стварајући
вишеструку корист како
људима, тако и биљкама,
развила се у Италији, широ-
ку употребу пронашла у мно-
гим земљама Медитерана,
па зашто не би и код нас?
Сва рјешења проблема које
смо сами створили крију се
у природи. Само стидљиво
чекају да буду пронађена.

Чуј, драга мајко,
крик мојега очаја.

Чуј, драги оче,
крик мојега очаја.

Глад је дошла:
Дјеца и одрасли попадали
су попут јесенског лишћа.

Сву ту патњу смо
видјели,

Ја и мој штап, након што
смо напустили свој дом.

Missaye Hassan,
10 година

Вртоглаво брз развој
нових технологија и индус-
трије свијету је донио много
користи, али и проблема.

Прехрамбена
индустрија је у
свом пуном јеку.
Свакодневно се
у различитим
ф а б р и к а м а
широм свијета
производе тоне
хране. Милиони
тона хране, усљед непра-
вилног транспорта или лоше
расподјеле, бивају бачени.
Недалеко од таквих фабри-
ка, људи умиру од глади.
Према подацима УН-а,
сваки осми становник пла-
нете је неухрањен. Са сва-
ким новим рађањем сунца,
више од 15 000 дјечијих
живота се угаси усљед
вишемјесечног изгладњива-
ња. Индустрија нарушава и
природу. Квалитет земљиш-
та је све гори, мора, ријеке
и језера остају без рибе, а

копнена станишта без својих
становника. Нису ли, у
свима вама, ови подаци про-
будили лавину негативних

емоција? У чијим су рукама
велики трговински ланци
који могу да ураде много, а
не раде ништа? Можемо ли
ми, мали људи, уједињени
у невољи, изаћи као побјед-
ници из овог окрутног ланца
страдања, и како?

Узаним стазама ка велик-
ом успјеху могу да корачају
сви, почев од локалних
пољопривредника, повртла-
ра, сточара... Систем који се
већини еколошки освијеш-
ћених сточара чини најпоуз-
данијим подразумијева да

групе животиња истовреме-
но улазе у одређену фазу
производње, и истовремено
је напуштају, што знатно
олакшава управљање има-
њем. Отпадне воде бивају
третиране, а стајњак са
фарме се даље прерађује и
користи за ђубрење њива,
тако да неупотребљених
продуката готово да нема.
Тако се зауставља загађење
локалног земљишта и водо-
токова. Оно што свима даје
подстрек и наду да се ствари
мијењају набоље, јесу све
чешћи разговори о орган-
ској производњи хране.
Њен значај огледа се у
складним односима човјека
и природе који се удружују
да би подстакли и интези-
вирали биолошке процесе
унутар биотопа. У овом про-

цесу посебно је
важно коришће-
ње обновљивих
извора енергије,
као и рецикла-
жа, која гаран-
тује кружење
материје у при-
роди. Органски
произведена
храна не мами
п о т р о ш а ч е
лијепим изгле-
дом и ведрим
бојама, већ

много живописнијим мири-
сима и укусима који су много
важнији.

Мали кораци су увијек
највећи. Све док их правимо,
нећемо се изгубити у гужви
модерног живота и нећемо
се удаљити од природе.
Љепша будућност из наших
снова је одмах иза врата
чији је кључ одговорна пот-
рошња и производња.
Надајмо се да ћемо га уско-
ро пронаћи.
Невена Јововић, IV4 (мен-
торка Тања Драгашевић)

Вода

ЕКОЛОШКИ САН
Наш највећи изазов у тражењу питке воде
је трансформација стереотипа глобалног
друштва

(Paul Yillia, International Institute
for Applied Systems Analysis)

Резултати међународног еко - конкурса под називом:
„ОАЗА ЕКО - РАДОВА“ који је расписала НВО за про-
моцију природних наука и књижевности „Оаза знања“
из Подгорице: 

Категорија еко - фотографије 
Треће мјесто 
Парк Водице, Пљевља - Синиша Бујишић, ЈУ Гим-

назија „Танасије Пејатовић” 
Ментор: Љиљана Раневски

Категорија еко - цртежи
Треће мјесто
Морски свијет - Ема Кулосмановић, ЈУ Гимназија

„Танасије Пејатовић“ 
Ментор: Љиљана Раневски 

Категорија литерарни радови 
Изабрани рад за зборник: Еколошки сан - Невена

Јововић, ЈУ Гимназија „Танасије Пејатовић“ 
Ментор: Тања Драгашевић

Љиљана Раневски, професорица

Наша школа је и претход-
не школске године учество-
вала у сверуској акцији
"Голубая лента", коју орга-
низује Методичко одјељење
еколошко-биолошког центра
из Омска у Сибиру. Одржива
потрошња воде, заштита и
штедња водених објеката су
само неке од тема које су
се нудиле овим конкурсом,
а прошлогодишња тема је
била: „Загађење вода регио-
на“. Захваљујући професо-
рици Наташи Цмиљанић,
која ми је предложила и под-
стакла ме да учествујем,
освојила сам другу награду
у категорији плаката. 

Размишљајући како да у
исто вријеме прикажем зага-
ђење ријека и љепоту пејза-

жа - пресијавање воде на
сунцу, запитала сам се зашто
је човјек довео у питање опс-
танак планете, нашег дома
и околине у којој смо одрас-
ли. Зар је отпад  оно што
желимо да видимо иза клупе
или у ријеци у парку? Сјећам
се плаветнила неба које се
може посматрати сатима,
тако је далеко и блиско у
исто вријеме. Зраци сунца
се њежно провлаче кроз
дрвеће стварајући најразли-
читије сјенке, сливање капи
кише по странама прозора и
снијежне пахуље како падају
у милионима облика - то је
слика природе коју све више
нарушавају пластичне кесе
и све мутнија вода. 

Марија Ковачевић, III4

Голубая лента

Родник землей не
засыплешь, растущее

дерево камнем не
придавишь



14

Одна русская хотела
сбежать. Она говори-
ла: мне все равно,

убъют ли меня здесь, или
во время побега. Уж лучше
поймать пулю  чем быть рас-
терзанной собаками... 

Началась воздушная
атака, взрывались снаряды,
гудели самолёты. Она
понадеялась, что ограда
обесточена и кинулась
прямо на проволоку. Но
колючая проволока все еще
была под напряжением. Её
тело, обожжённое током,
извивалось и билось  в
судоргах на проволоке, пока
не застыло, не окоченело.

За это мы были наказаны:
три дня и три ночи мы рабо-
тали без перерыва и без
отдыха. Нас не выпускали
ни днем, ни ночю, мы нахо-
дились всё время под зем-
лёй, на авиазаводе.

А потом нас всех, и живых
и мёртвых вывели на аппе-
ль-плац . Они хотели нас
пересчитать и отобрать тех,
кто мог продолжать работать
и прикончить остальных,
оставшихся без сил.

Зима, снег, минус двадца-
ть. А мы в деревянных баш-
маках. И в тонких платьях.
Часов шесть нас мучили.
Немец хотел испытать нашу
силу и выносливость.

Меня тоже вывели из
строя! Эти три дня меня сло-
мали. Оставшись без сил,
истощённая, и ослабевшая,
я едва стояла.

Я подумала: будут бить!
Боясь пошевелиться, я прос-
то стояла и ждала. … будь,
что будет. Деваться некуда...

Но нет, бить нас не будут.

Привели собак! Их научили
убивать, растерзывать. Эти
кровожадные животные
набрасываются, хватают за
глотку и ... конец.
Обернуться не
успел – уже у него
под ногами. А оно
рычит, терзает,
душит, убивает.
З а к л ю ч ё н н ы й
дёргается в аго-
нии, как рыба на
суше. Нет сил
защищаться...

Немец - чисто-
плюй, пижон, не
хочет пачкаться,
мараться кровью.
Хочет развлечься,
получить наслаж-
дение. Так легче,
так проще. Гово-
рит: чтобы не сни-
лись, чтобы не
носить грех на
душе. Зачем всю
жизнь думать о
каких-то заклю-
чённых, испогани-
ть руки их кро-
вью? И говорить
об этом,  и перес-
казывать? Или
скрывать и таить
– что может быть хуже
этого? А так - дело чистое...

А собаки -  большие, ухо-
женные, сильные. Шерсть
сияет. Скалят зубы, языки

болтаются, пена свисает из
пасти. Убивают всех подряд.
Подбегают, хватают за
горло, бросают на землю и

готово - не успееваешь
опомниться. И бегут даль-
ше, следующую, вторую,
третью... С клыков свисают
куски мяса, кожа, волосы.

Окровавленные пасти. Бед-
ные пленницы, некоторые
пытаются бежать, но даль-
ше ствола или штыка не

убежать. У ног охранников
куча изуродованных, иска-
леченных, мертвых тел. И
еле живых.

А я и не пыталась бежать.
Куда? Стою... жду... Ко мне
бежит одна овчарка: силь-
ная, лохматая, большая. Не
знаю, почему мне припом-
нился один наш пёс – он жил
у нас лет десять. Был доб-
рым, ласковым, сильным.
Ещё маленькой я любила
играть с ним, гладить, лас-
кать и разговаривать. Мы его
никогда не привязывали, а
он никогда никуда не убегал.
Вот так, вспомнила, протя-
нула руки, словно Он шёл
мне навстречу. Смотрела
ему прямо в глаза. Присев,
развела руки, как будто
желая обнять лучшего друга,
самого дорогого приятеля!
Улыбалась как ребёнок,
нежно, с любовью.

Странное, очень странное
чувство – как будто все
исчезло, как будто не было
немецкого лагеря, и мощный
вихрь перенес меня во двор
нашего дома, в цветущий
сад, изобилующий разными
цветами, и там передо мной
стоял наш Шарик, наш боль-
шой, добрый, верный друг.
Я улыбалась ему. Ударив
ладонью о ладонь, опять
развела руки и смотрела ему
прямо в глаза. Кажется,
дрожь прошла, мне больше
не было холодно!

Или... возможно, я сошла
с ума, так как я больше не
понимала – ни что со мной
происходит, ни что происхо-
дит вокруг меня. 

И, вдруг, чудо! Пёс замед-
лил шаг, остановился! Глаза
засверкали. Он заскулил.
Подошёл осторожно, робко.
Начал обнюхивать и обли-
зывать мне руки. А я сво-
бодно, не стесняясь, приня-
лась его гладить, шептать
ему, как будто мы с ним
давно знакомы.

Пёс повизгивал, извиваясь

от удовольствия и вилял
хвостом. И я, сидя на кор-
точках, гладила его, как
ребёнок. 

Я ощутила в нём детскую
нежность, детскую душу. А,
возможно, даже более того
– стыд, раскаяние? Или
даже сожаление? Его глаза
блестели, в зрачках отража-
лась снежная белизна.

Боясь посмотреть по сто-
ронам, я не хотела расста-
ваться с его взглядом. Каж-
дую секунду я напряженно
ожидала прыжок другой
собаки, но этой я уже не боя-
лась. Она тоже не сводила
с меня глаз, не поворачива-
лась, как будто боясь уви-
деть что-либо кроме меня –
смотрела на моё лицо, в
глаза, глубоко впавшие в
глазницы, но ещё живые и
не сдающиеся, выдержав-
шие этот момент и выра-
жающие достаточно челове-
ческой нежности и теплоты.

На мгновение мне показа-
лось, что вокруг никого нет
– только я и наш старый
Шарик. Сейчас он подпрыг-
нет, начнет заигрывать са
мной, как прежде, много раз
на лугу, во дворе перед
домом, в горах, где мы
пасли овец. Я как будто
ничего не слышала, ощуща-
ла только какой-то небесный
покой, какую-то таинствен-
ную тишину, пьянящую,
освежающую, дающую
силы.

Но ... нет. Передо мной всё
также стояла большая
немецкая овчарка. И лас-
каясь лизала мне руку. А я
её гладила и нежно что-то
шептала.

Не знаю, как долго это
длилось. Возможно, только
мгновение, несколько
секунд, но мне показалось,
что длится долго - целую
вечность. 

- Фас! – крикнул немец.
Грубо, рыча, кро-

вожадно, крово-
жаднее любой
собаки.

Я не повернула-
сь. Ожидала выст-
рел и пулю в лоб.
Пёс заскулил, мах-
нул несколько раз
хвостом, но не под-
нял голову, не
повернулся.

- Хватай, чего
ждешь! – повтор-
ная команда.

Пёс только ску-
лил. И лизал мне
руку. А я гладила
его по голове.

- Фас!
И только тогда он

поднял голову и
посмотрел на
хозяина. Кажется,
он просил у него
милости, но не для
себя, для меня.

Возможно, хозяи-
на смутил его
взгляд, выражение
его глаз – он в

замешательстве и с удивле-
нием смотрел на собаку.

Тогда собака отступила от
меня, подошла к хозину и
легла у его ног. 

- Взять! – и показал (паль-
цем) на меня.

Но пёс не вставал. Ску-
лил, и, пряча нос в снегу,
извивался у ног хозяина.

Пленные смотрели, пере-
шёптывались, но никто не
двигался. На площади раз-
давались раздирающие
душу крики. Изможденные
девушки, женщины и матери
умирали в челюстях разъя-
рённых зверей...

Немец сбросил с плеча
автомат и прицелился в
голову овчарки.

- Фас! – крикнул ещё раз.
Пёс не двигался. Смотрел

ему в глаза, но во взгляде
не было просьбы о милос-
ти.

Палач спустил курок, раз-
далась автоматная очередь.
В нескольких местах зако-
лыхалась шерсть на голове
у овчарки. Брызнула кровь,
тело скрючилось, задрожа-
ло. Голова упала, и вгляд
погас.

Я стояла как статуя, ожи-
дая, когда пули обожгут моё
тело.

Палач забросил автомат
на плечо и дал знак отозвать
собак и остановить бойню. 

Мы все оторопели...  
Перевод на русский язык:

Ядранка Естрович,
переводчик

Оксана Раичевич, лектор

РАДОВАН  ВУЙАДИНОВИЧ

О В Ч А Р К А
(Рассказ написан по
показаниям за клю -
ченной Хасены Суй -
о джич – Терзич)

Le fondateur de la Fran-
cophonie sont Léopold Sédar
Senghor (Sénégal), Habib
Bourguiba (Tunisie), Noro-
dom Sihanouk (Cambodge)
et Hamani Diori (Niger). La
Francophonie a été fondée
en 1970. Ľorganisation inter-
nationale de la Francophonie
qui représente un ensemble
de pays et de régions qui uti-
lisent la langue française
comme langue nationale, lan-
gue officielle et langue de
communication internationa-
le.

La francophonie est un
terme français qui a été
prononcé en 1880 par un
géographe français Onésime
Redus. La Francophonie est
composée de 53 pays mem-
bres et 13 pays observateurs
(Arménie, Austriche, Croatie,
Hongrie, Litvanie, Pologne,
La Républigue Tchèque, Slo-
vagne, Slovénie, Serbie,
Ukraine et Mozambique). La
moto de la Francophonie est
Égalité, Complémentarité et
Solidarité, le drapeau est en

forme de cercle qui a cinq
couleurs qui représentent
cinq continents. Le drapeau
a été adopté en 1987 à la
suggestion du Niger. Les

pays membres coopèrent
dans les domaines de la cul-
ture, de ľéconomie, de la jus-
tice et de la paix.

Marko Vraneš, IV2

FRANCOPHONIE
53 pays membres et 13 pays observateurs

Léopold Sédar Senghor (Sénégal)
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Being part of the United
World Colleges project ‘’Brid-
ging Cultures’’ was one of the
most amazing experiences of
my life. ‘’Bridging Cultures’’ is
a summer school programme
for young people that took
place in Mostar, Bosnia and
Herzegovina. The program
lasted 10 days (including a
one day trip to Sarajevo) and
brought together teenagers
from all around the Balkans.

It all started when an ad for
the program showed up on
my phone, at first I wasn’t sure
if I should apply, but eventually
I did. When I got the email of
acceptance, I was truly thrilled
to be part of this project. So
on the 5thof August I travelled
to Mostarwhere I was greeted
by two facilitators who took
me to the residence where I
met other participants. There
were 23 participants and 6
facilitators. Facilitators took
care of us and organized all
of the workshops and activiti-
es. The main topics of the wor-
kshops were identity, history
of the Balkans, multicultura-
lism, social activism, nonvio-
lent communication and
racism.The 23 participants
were from Montenegro, Ser-
bia, Croatia, Albania, Mace-
donia and Bosnia and Herze-
govina.

During the first 4 days we
mostly had workshops, and
were getting to know each
other, on the fifth day we went
to Sarajevo where we had an
amazing tour of the city and
we visited the ‘’War Childhood
Museum’’. The museum was
a very emotional experience

for all of us.
Culture day was on the last

day of the course. All of us
had to present our country in
groups. Me and my two fri-
ends from Podgorica made a
presentation about our coun-
try, we even found some Mon-
tenegrin honey and cheese in
one of the local supermarkets,
we also wanted to dance
‘’kolo’’ but since there were
only three of us we weren’t
able to.

The day before Culture day
we had a picnic under the Old

Bridge. We had an amazing
time, we sang, ate pizza and
talked about music, art, frien-
dship and much more. 

One of my favorite activities
was Island Game. For the
Island Game we went under
the Old Bridge where we
made friendship bracelets for
each other and talked about
things we like about each
other. This activity brought all
of us even more together, and
almost everyone was crying
during the game.

In conclusion I had a won-

derful time, I met some incre-
dible people from all around
the Balkans, I learned so
much about the history of the
Balkans, about multicultura-
lism and about people in gene-
ral, and I still had time to see
beautiful Mostar and to make
some unbelievable memories
with all my new friends.

This is a project I would
recommend to everyone who
is ready to have the most
amazing 10 days of his or her
summer break.

Marko Jelovac, II2

Гимназия „ Танасие Пея-
тович“, которая является
членом ЮНЕСКО АСП
сети, стремится пропаган-
дировать универсальные
ценности ЮНЕСКО и
является одним из пропа-
гандистов образования в
интересах устойчивого
развития.

И в этом году, уже в 7
раз, в борьбе за устойчи-
вое развитие, учащиеся
нашей школы присоеди-
нились к Всемирной
акции, организованной
Методическим отделом
экологическо – биологи-
ческого центра в Омске, в
Сибири.Всероссийское
мероприятие  „Голубая
лента“ проводится в
целях повышения уровня
информированности насе-
ления России по вопросам
эфективного использова-
ния водных ресурсов.
Выявлять творческие спо-
собности обучащихся,
привлекать  внимание обу-
чащихся к вопросам
эффективного использо-
вания водных ресурсов и
формировать у обучащих-
ся активную гражданскую
позицию главные задачи
мероприятия. В меропри-
ятии участие приняли уче-
ники нашей школы и их
менторы, которые участ-
вовали в конкурсе муль-
тимедийных презентаций
„Из истории водных объ-
ектов“, в конкурсе плака-
тов „Проблемы водных
объектов региона“ и в
флешмобе „Голубая ле -
нта“. В конкурсе плакатов
„Проблемы водных объек-
тов региона“ ученица
Мария Ковачевич заняла
2-ое место и награждена
дипломом Министерства
образования Омской
области. Её ментором
была учительница Наташа
Цмилянич. Тоже, 2-е
место и диплом Экологи-
ческого центра получила
ученица Мария Джурович
а её ментором была учи-
тельница Весна Кастрато-
вич.

Всемирный день воды
неотделим от „Голубой
ленты“, ибо она голубая
линия воды которая и в
этом году пригласила нас
принять участие в флеш-
мобе, в 6 раз. Флешмоб
собрал наших учеников и
их учителей, которые
вместе танцевали на пло-
щадке и послали чёткое
сообщение: КАЖДЫЙ В
ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ НА ПЛАНЕТЕ.

Впервые наши ученики
приняли участие и в Меж-
региональном экологичес-
ком фестивале детско-
юношеского творчества
„Белая берёза“, органи-
зованым, тоже, Министер-
ством образования О -
мской области.Фестиваль
проводится в целях акти-
визации творческих спо-
собностей обучащихся,
направленных на привле-
чение их внимания к про-
блемам охраны окружаю-
щей среды. Выявлять
творческие способности
обучащихся, привлекать
внимание обучащихся к
проблемам экологии и
формировать у обучащих-
ся активную жизненную
позицию главные задачи
фестиваля. Ученики со
своими менторами участ-
вовали на фотоконкурсе
„Отражение“, а в номина-
ции репортаж ученик
Карим Делич занял 3–е
место и получил диплом
Министерства Омской
области. Его ментором
была учительница Таня
Драгашевич.

Организаторомбыла
Наташа Цмилянич, учите-
льница русского языка

Главным координатором
и переводчиком всех про-
ектов была Ядранка Ест-
рович, учительница русс-
кого языка, благодаря
которой мы участвовали
в российских проектах и в
предыдущие годы.

Наташа Цмилянич,
учительница русского

языка

BRIDGING CULTURES
IN MOSTAR

I met some incredible people from all around the Balkans

КАЖДЫЙ В
ОТВЕТЕ ЗА ТО,

ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА ПЛАНЕТЕ

The older I get, the more I
realize how much I don’t want
to grow up. When I was little,
I used to think adults had it all
together and that they could
do whatever they wanted,
whenever they wan-
ted to. It seemed that
they didn’t have to lis-
ten to their parents.
Now that I’m not that
little I know that’s not
what I want. I’d rather
stay forever young. 

Even though adults
can do almost anyt-
hing they want, they
don’t ,because they
pursue maturity while
children embrace
imagination. Think
about the power of
imagination. Any
situation can be tur-
ned into an adventu-
re. The worst part is
that even if adults
have more brainpo-
wer and more imagi-
nation than children, yet most
of them decide to suppress
such an enjoyable gift of life.
But not all of them. For exam-

ple, there are some filmma-
kers and authors that blow us
away with their imagination.
These are people that decided
to hang on to that childhood
magic that isn’t “suitable for

adults”.
It isn’t that children have

more imagination than adults,
it’s that they’re not embarras-

sed about it. They aren’t sca-
red to express themselves and
they are never the ones to
judge. Imagine how amazing
it would be if we didn’t worry
about other people’s opinion.

‘’But what will people say?
Would they still accept me?’’.
How many beautiful minds
and imaginative ideas were

drowned in these thoughts?
Let’s not let the society tell us
how we should behave and
what we should think or do.
Don’t let them take away the
child inside us.

Honestly, being a
secondary school stu-
dent, I am kind of sca-
red of growing up. I
already feel so lost in
this world and I just
want someone to tell
me what I’m supposed
to do. Because I just
don’t know. I am sca-
red I’ll never be able
to find my true self and
what I want to do and
be in this one life I get.
The closer I get to
adulthood, the more I
want to remain a child
that still depends on
its parents because
the world scares
me.And if by growing
up you mean allowing
the adult within me to

abandon the child within me, I
have no interest in such a horrid
proposition.

Amela Žderović, III2

THAT’S THE REAL PROBLEM WITH THE WORLD

TOO MANY PEOPLE GROW UP
Let’s not let the society tell us how we should behave and what we should think or do



Олујa у души, осмијех на
лицу. Звучи тако бесмисле-
но, готово немогуће а у ства-
ри је дубоко истинито и
тачно. Неки људи су толико
поносни и не желе да оста-
так свијета види њихову тугу
и улажу велике на поре како
би прикрили трн који боцка
њихово већ ра њено срце.
Други су недовољно јаки да
потисну све оно што се ломи
у њима. То најчешће буде
оно што их на крају сасвим
сломи. 

Важне одлуке, одлучу ју ћи
потези и црв сумње који се
пробуди када наша савјест
посустаје пред навалом
осјећања којима нисмо
дорасли су сурове борбе
које водимо у стварности са
самим собом. Кључ је у
самоконтроли, рационалном
размишљању и одстрањи-
вању рањиве и колебљиве
стране нашег бића. Није
лако изаћи пред друге и
склапати смислене речени-
це док у најскривенијим
дубинама нашег бића трни-
мо од страха или гутамо
кнедле до изнемоглости.
Стихија која, на крају
крајева, мора да изгледа као
неки транс, привид је који
ствара тренутна изгубље-
ност. Иза осмијеха се крије
бол, а свјетлуцавост очију
није ништа друго до варница
угашеног пламена. Тај одраз

пун тајновитости и неискре-
ности јесте кулминација
драме у нама. 

Друга страна медаље,
несавладива и искрена,
јесте она која се не одупире
осјећањима допуштајући да
буде ношена крилима бола
или среће. Као и многи
други, и ја овако преживља-
вам сваку своју драму. Пре-
пустим се осјећањима, не
размишљам много јер знам
да ћу кад-тад испливати.
Некада нас судбина изне-
нади срећним исходом а
некад нас запрепасти својим
ударцем. Да могу видјети
своју душу у том тренутку,
вјероватно би ми личила на
замршено клупко које се
мучи да се распетља. До
неког сљедећег тренутка
немоћно се распрскавам у

комаде, јер тада мој ум није
у хармонији са мојим бићем.
Емотивна страна моје лич-
ности ће превагнути јер мис-
лим да је бесмислено потис-
кивати је.

Како из животних драма
изаћи као побједник, није
лако научити. Не постоји
неки образац, математички
тачан, који можемо увијек
примијенити. Томе нас учи
искуство. Одрастањем
научимо како да се суочимо
са њом. Живот ће нас на то
приморати. Он је најбољи
учитељ. 

Бранка Дромњак,  III1
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Ученици наше школе су
учествовали, заједно са про-
фесорицама Тањом Драга-
шевић, Мирком Попадић и
Љиљаном Раневски, у међу-
народном пројекту „Innovate
your dreams 2019“ који је
покренуо професор Khurram
Whiz из Пакистана.

Пројекат је окупио око
1700 наставника и 100 000
ученика из 60 земаља, а
трајао је седам недјеља.
Циљ је промоција занима-
ња будућности и припрема
садашњих генерација за та

занимања.
У пројекту смо се бавили

промоцијом три од укупно
17 циљева одрживог раз-
воја Уједињених нација
(квалитетно образовање,
приступачна енергија из
чистих извора, индустрија,
иновације и инфраструкту-
ра).

Активности које су
трајале седам недјеља
допринијеле су унапређи-
вању компетенција XXI
вијека, тзв. 4К: комуника-
ција, колаборација, критич-

ко размишљање и креатив-
ност.

У оквиру пројекта су
обрађене сљедеће теме:
занимања будућности,
уочавање проблема у
локалној заједници и
приједлог рјешења, 17
циљева одрживог развоја,
обновљиви извори енергије
и улога технологије у
свијету. Све активности су
спроведене коришћењем
иновативних технологија и
апликација за рачунаре и
андроиде.

Сваке седмице смо одра-
ђене задатке са кратким
извјештајем и фотогра-
фијама објављивали на
званичној фејсбук страници
пројекта.

Послије седам урађених
и објављених задатака,
написали смо опширан
извјештај, што је и био
крајњи услов за добијање
сертификата. Сертификате
су добили и ученици и про-
фесорице.

Мирка Попадић,
професорица

У четвртак, 29. новембра.
2018. године, у нашој школи
је одржан огледни час на
тему „Електронски отпад“.
Час су реализовале Мирка
Попадић, професорица
информатике, и Тања Дра-
гашевић, професорица био-
логије. Остварена је међу-
предметна сарадња између
наставних предмета Послов-
на информатика и Екологија
и заштита животне средине.

Ученици су се упознали
са појмом, врстама и нега-
тивним утицајем електрон-
ског отпада на животну сре-
дину и жива бића. Научили

су шта се може
рециклирирати од
е л е к т р о н с к о г
отпада и да ли се
и на којој локацији
у Црној Гори елек-
тронски отпад
може одложити. У
Excel-у су израчу-
нали колико злата
се може добити
од одређене ко -
ли чине мобилних
телефона или чи -
пова.

Час је имао за
циљ и развој предузетничког
духа. Након презентације је

услиједила радионица на којој
су ученици правили предмете

и сувенире од ста-
рих компакт-диско-
ва, дискета и кар-
тона. Коришћене
су и пластичне
флаше и други
материјали. Радо-
ви уче ника су били
изложени на Сај -
му предузетништ-
ва у нашем граду.

Часу је присуст-
вовала професо-
рица информатике
Љиљана Ра не -
вски.
Мирка Попадић,

професорица

Огледни час на тему „Електронски отпад“

МЕЂУПРЕДМЕТНА САРАДЊА

Комуникација, колаборација, критичко размишљање и креативност

ИНОВИРАЈ СВОЈЕ СНОВЕ

Након завршеног Општинског такмичења
рецитатора, одржаног 20. априла 2019. годи-
не, на коме су ученице наше шко ле Софија
Савић I2, Теодора Јеловац II3 и Јана Пив-
љанин III1 освојиле прва три мјеста, у Бера-
нама је 7.  јуна 2019. организована Шеста
државна смотра ре ци татора Црне Горе у
сарадњи са Министарством културе Црне
Горе. 

Право учешћа су имали побједници опш-
тинских смотри у категоријама од I до   V
разреда ос но вне школе, од VI до IX разреда
основне школе и првопласирани такмичар
из средње школе. Нашу општину је, за сред-
ње школе, представљала ученица Софија
Савић са пјесмом „Љубавна песма“ ауторке

Мирјане Бобић Мојсиловић.
У конкуренцији од 17 такми-
чара који су се такмичили у
категорији средњих школа,
Софија Савић је освојила
прво мјесто.

Ментор свим по бје дни -
цима на Општинској и Др -
жавној смотри рецитатора
била је професорица Бојана
Грујић. Без њеног пожртво-
ваног ангажовања у раду са
нама, не би било ни овако
ус пје шних резултата.

Софија Савић, II2

Празник казивања лијепе ријечи

УСПЈЕХ НАШИХ
РЕЦИТАТОРА

Дана 17. маја на Тргу 13.
јул са почетком у 12 часова,
одржан је Матурантски плес
(European Quadrille Dance
Festival). У циљу промоције
мира, толеранције и
пријатељства, матуранти су
се придружили вршњацима
из Европе и заплесали уз
музику Јохана Штрауса из
оперете „Слепи миш“.

Ове године су учествова-
ла 92 матуранта, који по -
себну захвалност дугују
организаторима плеса, про-
фесорима физичког васпи-
тања Данку Деспотовићу и
Горану Марјановићу. Про-

фесори су ученике припре-
мали мјесец дана у сали за
физичко васпитање. Мани-
фестацију је отворио Мер-
ван Авдовић, замјеник
предсједника Општине, а у
име матураната присутнима
се обратила ученица Миа
Кечевић. Водитељка програ-
ма је била ученица Софија
Савић.

Покровитељ овогодишњег
плеса, којим су матуранти
уљепшали своје ђачке дане,
био је Секретаријат за
друштвене дјелатности
Општине Пљевља.

Амина Скорупан, IV3

МАТУРАНТСКА
ПАРАДА

СМИСАО И СВА ДРАМА
ЧОВЈЕКОВА СУ У ЊЕМУ
А НЕ У СПОЉАШЊИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА

Важне одлуке, одлучујући потези и црв сумње који се пробуди када наша савјест посустаје
пред навалом осјећања којима нисмо дорасли су сурове борбе које водимо у стварности
са самим собом
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Мјесец фебруар смо пос-
ветили безбједности на
интернету. Ученице  другог
разреда Миљана Бајчета и
Ивана Кнежевић су у
одјељењу II4 одржале
радионицу на тему
„Вршњачко насиље на
интернету“.

У уводном дијелу су
објасниле појам вршњачког
насиља на интернету, буду-
ћи да је ова тема врло акту-
елна и да је неопходно уче-
нике едуковати да
препознају насиље и пот-
раже помоћ.

Након презентације,
модераторке су ученике

подијелиле у пет група, а
свака група је добила зада-

так у коме је требало да
осмисли начин реаговања
на различите ситуације у
којима се испољава овај
облик насиља.

Ученици су имали заним-
љиве ставове и приједлоге.
На крају су рјешавали асо-
цијације на ову тему.

Радује чињеница да су
доста упознати са овим
проблемом и да размиш-
љају веома зре ло и опре-
зно.

Мирка Попадић,
професорица

Дан дјевојчица у инфор-
мационим и комуникацио-
ним  технологијама оби-
љежава се од 2011. године
у државама чланицама
Међународне комуника-
цијске уније, чија је члани-
ца и Црна Гора. Овај дан
се обиљежава посљедњег
четвртка у априлу, а његов
циљ је оснаживање и
охрабривање дјевојчица
да се баве информацио-
ним технологијама. У
нашој школи обиљежава
се већ трећи пут кроз раз-
личите активности.

Ове године су професо-
рице информатике Мирка
Попадић  и Љиљана
Раневски одлучиле да про-
мовишу програмирање у
програмском језику Java
код ученица првог разреда,
како би их увеле у свијет

програмирања већ у том
узрасту.

Програмирале су и на
Micro:bit-у, јер зато нису
имале прилику у основној
школи. Ученица Теа Дроб-
њак је припремила презен-
тацију о женама у ICT-у.

Дјевојчице су исказале
велико интересовање,
научиле прве кораке у про-
грамирању, а и лијепо се
забавиле.

Професорице су захва-
лиле управи ЈУ ОШ „Салко
Аљковић“, јер су им за ову
активност посудили мик-
робитове, а посебну зах-
валност дугују директору
Драгану Зуковићу, који их
подржава у реализацији
свих наставних и ваннас-
тавних активности.

Мирка Попадић,
професорица

У Свечаној сали
одр жано је предава-
ње на тему психолош-
ких проблема код адо-
лесцената и њиховог
лијечења. Предавање
је одржала психолог-
психотерапеут Љи -
ља на Де ше вић.

Предавање је реа-
лизовано у склопу
активности у нашој
школи које имају за
циљ подизање свијес-
ти о значају заштите
и унапређења мен-
талног здравља.

Активности су осмисли-
ле и реализовале профе-
сорице Бисера Булут,

Адиса Малагић, Мирка
Попадић и управа школе.

Мирка Попадић,
професорица

Дан сигурног интернета (6.
фебруар) у Гимназији „Тана-
сије Пејатовић“ обиљежили
су њени ученици и профе-
сори. 

Ове године су професори-
це Мирка Попадић и Љи -
љана Раневски са ученицима
учествовале у ме ђу н аро дном
пројекту „Искра знања“, чији
је аутор Амна Дервишагић из
Босанске Крупе. 

Ученици су заједно са про-
фесорицом Мирком Попа-
дић припремили презента-
цију која је објављена на
фејсбук страници и сајту
школе. Посебна пажња је
поклоњена врстама онлајн
насиља. Организовали смо
двије радионице на ту тему.
Указали смо и на правила
сигурног сурфовања. 

Професорица Мирка

Попадић је презентовала
школски портал професори-
ма Гимназије. На порталу је
доступан и велики број бесп-
латних програма. 

Професорица Љиљана
Раневски, са ученицима дру-
гог и трећег разреда, реали-
зовала је радионицу под
називом „Пријатељи и
непријатељи у џепу“, чији је
циљ да утврдимо колика је
заступљеност интернета и
друштвених мрежа у живо-
тима адолесцената. 

Сви смо ми дио „мреже“.
Које информације дијелимо

с другима и на који начин?
Мислите ли да је све што
прочитате на интернету

тачно?
Љиљана Раневски,

професорица

Заступљеност интернета и друштвених мрежа у животима адолесцената

ДАН СИГУРНОГ ИНТЕРНЕТА
ПРЕДАВАЊЕ О

ПСИХОЛОШКИМ
ПРОБЛЕМИМА

АДОЛЕСЦЕНАТА

ДАН ДЈЕВОЈЧИЦА У ИНФОРМАЦИОНИМ И
КОМУНИКАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

Ученици размишљају зрело и опрезно

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ВРШЊАЧКОГ
НАСИЉА НА ИНТЕРНЕТУ

Шестог фебруара 2019.
године, године наша школа
придружила се глобалној
активности под називом
„Global School Play Day“.
Ријеч је о међународном
догађају у којем је прошле
године учествовало 390 000
ученика и ученица из 58
земаља свијета.

Дан игара у школи (дан
без телефона и компјутера)
организовале су и реали-
зовале професорице:
Мирка Попадић, Тања Дра-
гашевић, Љиљана Раневс-
ки и Адиса Малагић. Учест-
вовало је око 120 ученика
наше школе.

Посљедњих година
нажалост свједоци смо да
масовни медији и савре-
мена технологија негативно
утичу на социјализацију
дјеце. Отуђење (алијена-
ција), комуникација путем
друштвених мрежа постале
су саставни дио живота сва-
ког ученика, а комуникација

лицем у лице бива све
више запостављена. Дан
игара у школи организован
је са циљем да дјецу бар
један дан одво јимо од
мобилних телефона и
компјутера и укажемо им
на значај међусобног дру-
жења.

Свијет игре је свијет сло-
боде, талената и непрекид-
не активности. Кроз игру се
најбоље учи, развијају
социјалне вјештине и емпа-
тија, и препознају способ-
ности и квалитети. Кроз

забаву и дружење ученици
проширују своја знања,
рађају се нове идеје и стичу
драгоцјена искуства о
свијету који их окружује.
Игра пружа могућност дјеци
да кроз машту и креатив-
ност задовоље своје пот-
ребе и остваре жеље.

Ова активност показала
је значај веселог и без-
брижног дјетињства којем
смо се вратили бар на тре-
нутак, заборављајући на
свакодневне бриге и про-
блеме. Препуни ентузијаз-
ма и усхићења, ученици су
са великим уживањем и
вољом учествовали у игра-
ма, а задовољство је прос-
то зрачило из њих.

Учинимо све што је у
нашој моћи да им створимо
услове за љепшу и без-
брижну будућност јер су
они наша снага и извори
среће и задовољства.

Адиса Малагић,
професорица

ГЛОБАЛНИ ШКОЛСКИ
ДАН ЗА ИГРУ

Дан без телефона и компјутера

У Свечаној сали Гимна-
зије, 17. марта 2019. године,
одржан је семинар на тему
„Вредновање и планирање
простора – одрживи градови
и насеља“. Семинару су при-
суствовали професори сеос-
ких и градских школа са
територије општине Пљев-
ља. Обука је акредитована
од стране Завода за школ-
ство.

Општи циљ обуке је стручно оспособља-
вање наставника за имплементацију међу-
предметне теме „Вредновање и планирање
простора – одрживи градови и насеља“.Спе-
цифични циљеви су унапређивање знања
о простору као ресурсу, вредновање прос-

тора и просторно планирање у склопу одр-
живог развоја, економских изазова и кли-
матских промјена.

Семинар су водиле Невена Чабрило, Биља-
на Глигорић и Александра Капетановић.

Мирка Попадић, професорица

Вредновање и планирање простора

ОДРЖИВИ ГРАДОВИ И НАСЕЉА

У Гимназији „Слободан
Шкеровић”, 14. маја 2019.
године, одржан је иницијал-
ни састанак за SELFIE у
организацији ETF – Euro-
pean Training Foundantion.
Састанку су присуствовале
професорице Мирка Попа-
дић и Ивана Анђелић и
прошле одговарајућу обуку
за SELFIE школске коорди-
наторе.

SELFIE је алат који шко -
ле користе у процесу само-
евалуације и праћења
имплементације дигитал-
них технологија у настави,
учењу и оцјењивању уче-
ника.

На нивоу школе SELFIE
упитницима се сакупљају
мишљења директора шко -
ла, нас-
тавника
и уче-
ника, по
добро-
вољној
основи
и ано-
нимно. Истражује се шест
области: управљање,
инфраструктура и опрема,
континуирани професио-
нални развој, настава и
учење, праксе оцјењивања
и дигиталне компетенције
ученика. Резултати се кла-

сификују у оквиру елек-
тронског интерактивног
извјештаја.

На нивоу сис-
тема SELFIE,
кроз анонимно
п р и к у п љ е н е
податке, нуди
преглед диги-
талне спрем-
ности црногор-

ског школског система.
SELFIE тим за нашу шко -

лу чине директор, Мирка
Попадић, ICT координатор
и Ивана Анђелић, коорди-
натор за професионални
развој на нивоу школе.

Р. Г. Г.

ОДРЖАН ИНИЦИЈАЛНИ САСТАНАК ЗА SELFIE
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Гимназија „Танасије Пе ја -
то вић“ укључена је у про -
јекат „В за активизам“ који
реализује АДП ЗИД из Под-
горице уз подршку Минис-
тарства спорта. У оквиру
пројекта планиране су и
бројне волонтерске акције.
Једна од таквих акција јесте
и обиљежавање Дана доб-
рих дјела када људи широм
свијета волонтирају и пома-
жу другима вјерујући да
свако од нас може да учини
нешто добро, побољша ква-
литет живота других, и тако
допринесе позитивним про -
мјенама у свом окружењу.

У част обиљежавања Да -
на добрих дјела волонтери
наше школе у периоду од 1.
до 5. априла реализовали
су сљедеће активности:

- Започели су уређење сте -
пеништа како би уљепшали
сам ентеријер школе. У реа-
лизацији ове активности
учешће су узели и родитељи.

- Прикључили су се хума-
нитарно-еколошкој акцији
сакупљања пластичних
чепова „Чепом до осмијеха“.
Чепови су донирани ЈУ ОШ
„Бошко Буха“, а њиховом
продајом је обезбијеђен
новац како би се дјеци са
инвалидитетом омогућило
лакше функционисање у
свакодневном животу. Воло -
нтерима наше школе при-
кључиле су се и ученице
трећег и петог разреда ос -
но вне школе Зорана и Со -
фија Попадић које су дони-
рале велики број пластичних

чепова.
- Организоване су двије

радионице на тему „До
знања уз помоћ рачунара“.
Волонтери су уз помоћ про-
фесорице Љиљане Раневс-
ки упознали дјецу из вртића
„Еко Бајка“ и малишане из
„Зрачка Наде“ и Дневног
центра са чарима рачунара

кроз едукативне игрице, асо-
цијације, слагалице и ликов-
не радионице. Водитељи
радионица били су Сара
Дробњак, Марко Јеловац,

Андреа Гачевић и Теа Дроб-
њак.

На коктелу уприличеном
за госте, волонтере, настав-
нике и управу школе, учес-
ницима радионице уручени
су пригодни поклони. Вртићу
„Еко Бајка“, Дневном центру
и „Зрачку Наде“ захвалнице
је уручио директор школе

Драган Зуковић.
Тим који је осмислио и

реализовао поменуте актив-
ности чинили су ученици
Синиша Бујишић и Теа

Дробњак, и професорице
Адиса Малагић и Маја Радо-
вановић. Поред чланова
тима, у реализацији су
учествовале и професорице
Бисера Булут, Мирка Попа-
дић, Маида Делић, Љиљана
Раневски и Ивана Клачар.
Изразиту захвалност дугу -
јемо свим професорима

наше школе и Ученичком
парламенту који су савјети-
ма и сугестијама несебично
помогли волонтерима.

Добра дјела нас испуња-
вају, чине бољима и племе-
нитијим – homo homini
HOMO est. Циљ ове акције
јесте да код младих подиг-
немо свијест о љепоти и
значају чињења добрих
дјела како за њих саме, тако
и за њихово окружење. 

Адиса Малагић,
професорица

Пројекат „В за активизам“

ДАН ДОБРИХ ДЈЕЛА

Отрча кући, узе кофер,
спакова свилену розе сук-
њицу, мале балетанке и
још неколико стварчица

На станици, чекајући
аутобус, стајао је дјечаk са
великом лутком у руци.
Сакупило се око њега неко-
лико безобразника. Гласно
су се смијали и мислили
исто као и неки од вас који
читате ову причу.

– Женски петко, женски
петко!

– Је ли ти то мама купи-
ла?!

Дјечак помисли: ,,Боже,
зашто баш ја? Можда ће
отићи ако прећутим.“

– Ха-ха! Дјечак са лут-
кицом!

У њему је кључао бијес,
као из топа рече:

– Ма пустите ме на
миру!

Уђе у аутобус не освр-
ћући се на дрзнике. Био је
на ивици суза. Знао је да
ће само погоршати ситуа-
цију ако заплаче. Отрча
кући, узе кофер, спакова
свилену розе сукњицу,
мале балетанке и још
неколико стварчица.

Истрча из куће носећи
објема рукама велики

кофер. Стиже на станицу
са осмијехом од уха до
уха, но тај му осмијех пок-
варише опет исти безоб-
разници. Спусти главу гле-
дајући у под и знајући шта
сад слиједи.

Један од дјечака извуче
сукњицу која је једним
крајем вирила из кофера,
закачи је око струка и поче
опонашати дјечака онако
како га замишља. Дјечак
некако трже сукњу и брзо
је стави у кофер. Јурну у
аутобус који је управо
наишао, сједе и поче дубо-
ко дисати да би дошао
себи. Размишљао је како
ће убрзо, уз луткицу са
новим балетанкама, све
ипак бити љепше.

Изађе из аутобуса пун
ентузијазма и утрча, гото-
во без даха, у болничку
собу у којој је лежала
његова сестрa. Брзо сједе
на под, отвори кофер и
извади из њега фигуру
балерине која је у розе
сукњици играла уз опуш-
тајућу мелодију. Радост на
лицу његове сестре учини
да заборави на под-
смијехе.

Жељана Вранеш, I4

НИКАДА НЕ ТРЕБА
ОСУЂИВАТИ ДРУГЕ

Породица је заједница коју чине родитељи
и њихова дјеца, то је она сигурна лука у
којој увијек пронађемо руку за спас. Ту сти-
чемо прве животне лекције и градимо везе
од нераскидивих нити, ткамо успомене, тру-
дећи се да заједно превазиђемо сваку пре-
преку која нам се испријечи на путу. Ту је
да нам покаже шта значи бити срећан и
никад сам, да нас научи правим вриједно-
стима и спреми на пут ка свијету и нашој
будућности. Чак и када испунимо све своје
циљеве, препливамо океане и стигнемо до
Мјесеца, прва мисао која ће нас чекати када
се пробудимо и испратити када заспимо,
јесте мисао о породици. Она је симбол
љубави, острво на које смо се искрцали
како бисмо били сигурни и безбрижни.

Као мали, били смо најрадоснији љети,
док се безбрижно играмо  на ливади пуној
боја, гдје се сваки цвијет другачије буди у
зору, лелуја на вјетру и крије од кише.
Одрастање нам је поставило најплемени-
тији изазов - прихватање и разумијевање
разлика. Када у мору црвених ружа наиђемо
на плаву, схватићемо да има исти мирис,
коријен исте структуре, а та боја, која је
разликује од осталих, само истиче њене
посебности. И када мраз зими тјера сузе
на очи, оно сунце, што се одбија о снијег,
претвара их у осмијех. Зраци - толико дру-

гачији од небројених хиљада пахуља, а тако
лијепи. Баш као латице плаве руже у букету
црвених. 

Уз схватања о свијету и свему што је
вриједно у животу, видимо да једино што
имамо на крају дана јесте љубав коју смо
дали. А њу не можемо спознати док не заво-
лимо људе потпуно другачије од себе, а
опет онако искрено и цијелом нашом душом.
Док дајемо другима најбоље од себе, схва-
тамо да је то све што је важно. Труд и воља
да се сви осјећамо посебно, као једно, попут
су мајчине руке на рамену, што даје снагу
и крила за наш лет. И тек сјутра, када буде-
мо у свијету одраслих, бићемо срећни што
нашу породицу чине родитељи, дјеца и
пријатељи, како би сви различити у складу
живјели. Живот ће нас одвести на десет
страна  и дати на хиљаде задатака, али не
смијемо заборавити онај најважнији – да
прије свега будемо спремни да помогнемо
и искрено волимо.

Памтићу руку која је прихватила моју,
мекани глас што је све остало учинио мање
важним и сјетни поглед у коме спознах
љубав коју не описаше ни све пјесме
свијета, љубав посебну као латице плаве
руже у букету црвених.

Милица Ковачевић и
Милица Љиљанић, IV4

Памтићу руку која је прихватила моју

ЈЕДИНО ШТО ИМАМО ЈЕ
ЉУБАВ КОЈУ СМО ДАЛИ

Живот је једно бијело платно које вре-
меном бојимо и правимо од њега нашу
слику, право ремек-дијело. Сами бирамо
боје за своје слике. Боје представљају
вриједности и мане које сваки човјек
посједује, неко мање а неко
више. Свака трунка боје
урања у пору платна. Сходно
томе имамо разне слике, оне
монотоне али и оне шарене,
лепршаве. 

Лицемјерје је, слободно
могу рећи, једна од најгорих
особина коју човјек може
посједовати, особина којој
су узрок кукавичлук и под-
муклост. Лицемјерни људи
су они који се хвале да
посједују одређену
вриједност али, у дуби-
ни душе, они немају ни
траг те вриједности
или, што је још горе,
нипошто не подржа-
вају људе са таквом
вриједношћу. Вјешто
се крију иза те своје
маске.

Наравно, они нису
рођени такви већ су
одабрали да носе маску цијелога живота.
То вам је као лош потез неког неискусног
сликара. Невјештим покретом, случајно
направи мрљу на платну која доминира
цијелом сликом. Када видимо такву слику,
прво што уочавамо је мрља и ако је,

можда, позадина савршена. Та мрља
квари цјелокупни утисак. Уз добру идеју
и прави потез она се може прекрити,
уљепшати. Тада слика изгледа као да
никада није ни имала мрљу на себи. 

Шта мислите да ли
познајем такву особу?
Вјероватно. Свакод-
невно смо окружени
људима који не смију
да искажу своја схва-
тања. Разлози за
овакво понашање су
разни. Неко жели да
се придружи одређе-
ном слоју друштва, а
неко да на овакав
начин напакости дру-
гима. Право питање
је да ли ће таквим

понашањем напакос-
тити само другима.

Наравно да не. Доћи ће
тренутак када ће маске

пасти и када ће претходни
поступци лицемјера много
коштати. Тада ће жалити за
оним тренутком када је

изабрао овај маскенбал. 
Не разумијем човјека који у

себи може да држи таква размишљања.
Она тињају у њему. Овом одлуком ускра-
ћује себи право да искаже мишљење.
Смијати им се или сажаљевати их? Одлу-
чите сами. Будите опрезни. 

Ема Абаспахић, III2

СМИЈЕМ СЕ ТАРТИФИМА
АЛИ ИХ И САЖАЉЕВАМ

Доћи ће тренутак када ће маске пасти и када ће претходни поступци лицемјера
много коштати. Тада ће жалити за оним тренутком када је изабрао овај маскенбал
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Према легенди, слуга ки -
не ског цара је носио кера-
мичку плочу која је била врло
скупа. Прије него што је сти-
гао на двор, он се спо такао
и плоча се разбила.
У паници је очајнич-
ки по кушавао да
пресложи разбијене
плочице у квадрат,
али безуспјешно.
Умјесто тога је на -
правио на хиљаде
облика и сли ка. То
би био почетак при -
че о танграму.

Танграм је древна
геометријска слага-
лица која се састоји
од седам плочица (5
троуглова, 1 квадрат, 1 пара-
лелограм). Уз ову игру, по -
јединац развија математичке
способности, машту, пажњу,

стрпљење. То је, заправо,
загонетка дисекције.

Састоји се  из седам рав-
них дијелова који се називају
тани и стављају се заједно

тако да формирају одређене
облике.

Циљ танграма је да се
формира одређен облик

коришћењем свих седам
дијелова који се не смију
преклапати.

Чланови секције Занимљи-
ва математика, које окупља

професорица Мили -
јана Вучинић Драга-
шевић, упознали су
се са овом дре вном
геометријском слага-
лицом у на ста вној
2018/2019. години.
Ученик трећег разре-
да и члан секције,
Жељко Тањевић,
кроз блок часова по -
свећених танграму,
упознао је и ос та ле
чланове са про бле -
мат иком танграма, и

потрудио се да код њих раз-
вије  висок ниво логичког раз-
мишљања.

Жељко Тањевић, IV4

Свијет је саздан
на моћи бројева –
сматрао је познати
филозоф Питагора,
а бројевима су мно -
го прије њега, чак
1500-900. г.п.н.е,
били импресиони-
рани у старој Ин ди -
ји у чијим је древ-
ним текстовима,
Ведама, записана
јединствена техни-
ка рачунања - ведс-
ка математика.

Света геоме-
трија или Чаробни
квадрат, како се
још назива, пред-
ставља рјешавање математичких пробле-
ма у области алгебре, геометрије, арит-
метике и тригонометрије, без употребе
оловке. Довољно је познавати 16 основних
правила, сутри, изражених ријечима, откри-
вених 1965. године.

На математичким радионицама при мје -
њи вали смо неке од ведских сутри.

Правило:
Са један више од претходног

Употребом овог правила можемо лако
квадрирати бројеве који се завршавају
бројем 5.

1352 =  (3 * 4) / 25 = 1225 

Прво уочимо број испред 5, у нашем
случају број 3, и помножимо га са његовим
сљедбеником а у другом кораку допишемо
број 25.

Слично множимо и два двоцифрена
броја гдје је збир бројева на позицији једи-
ница број 10, а бројеви на позицији десе-
тица једнаки.

232 * 38 = (3 * 4) / (2 * 8) = 1216
252 = 625     352 = 1225   752 =  5625

Дрaгана Зорић, IV4

ЧАРОЛИЈА БРОЈЕВА
Ведска математика

Т А Н Г Р А М

Поводом обиљежавања Европске
недеље програмирања, одржали смо час
на енглеском језику под називом Трка
робота математичара. Подијељени у
групе, ученици одjељења I1 и I4 рјешавали
су математичке проблеме које им је робот
Алекса задавао.

Док су одговарали на питања, били су
у могућности да помјерају свог мБот Рен-
џера по унапријед одређеним мапама за

онолико поља колико је сложеност про-
блема дозвољавала. Побиједила је група
чији је робот (мБот Ренџер) први дошао
до циља и тако је игра окончана. 

Ученици су били заинтересовани да
активно учествују у реализацији часа.
Настојали смо да развијамо  тимски и
такмичарски дух кроз рад у групи.

Ученици су изразили задовољство због
увођења савремених технолошких мето-
да рада у наставу и истакли да би жеље-
ли више активности које подстичу креа-
тивност. Захваљујемо  Америчком углу
Пљевља, који нам је позајмио роботе

на коришћење и тако омогућио реали-
зацију часа.

Жељко Тањевић, IV4

Тимски и такмичарски дух кроз рад у групи

MATH ROBOT
RACE

Час на енглеском језику под називом „Трка робота математичара“

Слушајући приче и искуства других, уче-
ници имају већ у самом почетку створену
баријеру према математици. Да математика
може бити веома занимљива показали смо
ми, ученици секције Занимљива математика,
који смо са својом професорицом Милијаном
Вучинић Драгашевић на несвакидашњи
начин обиљежили Дан креативности и ино-
вативности. За тему смо изабрали елипсу.

Дефиницију и конструкцију елипсе смо
усвојили гледајући инсерт из филма „Агора“.
Коришћењем рачунара, елипсу смо кон-
струисали у програму AutoCAD. Ову, за нас
веома интересантну криву, пронашли смо
посматрајући свијет око себе. Неке наше
ћелије, ткива и органи су тог облика. Зави-
ривши у свијет елементарних честица од

којих је изграђен читав универзум, уочили
смо да се неке од њих крећу по елиптичним
путањама. Прешавши из микросвијета у
свијет гигантских тијела, у којима владају
нешто другачији закони, опет смо наишли
на елипсу. Тако су нам револуција Земље
и Сатурнови прстени послужили као примјер
савршених геометријских облика које је уде-
сила сама природа. Крајња тачка нашег
истраживања о елипси, одакле смо послали
и видео снимак, био је градски стадион,
чији облик одговара нашој  теми.

На овај начин смо покушали, коришћењем
наше маште и креативности, али и претход-
но стеченог знања, да обиљежимо овај дан
али и да покажемо чар математике.

Сара Милинковић, IV4

Обиљежен Дан креативности и иновативности

ОД АГОРЕ ДО ВАСИОНЕ
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У организацији Стручног актива физичког васпитања наше
школе, 18. октобра 2018. године, одржан је школски атлетски
митинг, на градском стадиону. У прелијепој атмосфери, так-
мичари су се борили да остваре што боље резултате, као и
да заузму своје мјесто у атлетској екипи наше школе, јер је
овај турнир имао и квалификациони карактер. Такмичари су
остварили сљедеће резултате:

МОМЦИ
100m 400m
1. Јовица Божовић 1. Александар Картал 
2. Александар Картал 2. Марко Шћепановић
3.Милош Зиндовић 3. Милош Зиндовић и

Арсеније Чепић
1500m Kугла
1. Александар Пејовић 1. Арсеније Драгашевић
2. Арсеније Чепић 2. Жарко Терзић
3. Митар Митровић
Скок удаљ Скок увис
1. Јовица Божовић 1. Јовица Божовић
2. Александар Пејовић 2. Алекса Кушљевић
3. Радојица Чепић 3. Лука Кушљевић
ДЈЕВОЈКЕ
100m 800m
1. Јелена Тошић 1. Јелена Тошић
2. Сретенка Јањић 2. Маја Милетић
3. Џејрана Ченгић
Кугла
1. Тијана Соковић
2. Џејрана Ченгић

Захваљујемо Центру за спорт и рекреацију и АК „Рудар“
који је помогао да се митинг реализује.

Александар Картал, IV1

ШКОЛСКИ
АТЛЕТСКИ МИТИНГ

Регионално такмичење у
одбојци одржано је у Пљев-
љима, 3. априла  2019. годи-
не. Учествовале су три екипе,
из Пљеваља, Бијелог Поља
и Берана. Након одиграних
утакмица, екипа Гимназије
„Танасије Пејатовић“, оства-
ривши двије побједе, пласи-
рала се на државно такмиче-
ње које је одржано у Бару, 19.
априла 2019. године. Екипа

из Пљеваља, уз подршку про-
фесора физичког васпитања
Горана Марјановића и Данка
Деспотовића, освојила је прво
мјесто, савладавши у финалу
екипу Херцег Новог, резулта-
том 2:0. У саставу су биле: М.
Чакар, Н. Бојовић, М. Вучетић,
Д. Перуничић, С. Палибрк, Х.
Храстовина, А. Станић, Ј. Кне-
жевић и Б. Бељкаш. 

Невена Бојовић, III3

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

У Беранама је 4. априла
2019. године одржано регио-
нално такмичење у рукомету за
мушкарце, а учествовало је пет
екипа: Беране, Пљевља, Мојко-
вац, Андријевица и Бијело
Поље. Екипа Гимназије „Тана-
сије Пејатовић“ остварила је
три побједе и пласирала се на
државно та кмичење које је одр-
жано у Даниловграду, 23. апри-
ла 2019. године. Екипа из Пље-

ваља освојила је друго мјесто,
изгубивши у финалу од екипе
са Цетиња, послије извођења
пенала. Екипу су водили про-
фесори Данко Деспотовић и
Горан Марја новић. У саставу су
били: Ј. Ћурчић, А. Драгашевић,
М. Ћосовић, В. Војиновић, Р.
Чепић, С. Бојовић, А. Кнеже -
вић, Д. Ковачевић, А. Пе јо вић,
Ј. Зиндовић, Д. Мија товић.

Стефан Бојовић, III3

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
ЗА РУКОМЕТАШЕ

У организацији Актива
физичког васпитања  одржан
је школски турнир у баскету.

На турниру је учествовало
16 екипа. Утакмице су судили
професори физичког васпи-
тања, уз помоћ ученица Јова-
не Павловић и Жељке Терзић,
које су водиле записник. Као
и претходних година, одигране
су веома занимљиве утакми-
це.

Екипе су оствариле сљед-

ећи пласман: прво мјесто - II4,
друго мјесто - II3, и треће мјес-
то - III1. Да ли ће екипа коју
чине Борис Живковић, Мла-
ден Миликић и Андреј Планић
остати најбоља и на сљед-
ећем турниру, остаје да види-
мо. За крај, капитен Живковић
се обратио свим учесницима
турнира са жељом да наставе
да играју, забављају се и ужи-
вају у спорту.

Борис Живковић, III4

ШКОЛСКИ ТУРНИР
У БАСКЕТУ

На државном турниру одр-
жаном у Даниловграду, 18.
априла 2019. године, женска
кошаркашка екипа Гимназије
„Танасије Пејатовић“ осво ји -
ла је златну медаљу. 

У регионалном дијелу так-
мичења кошаркашице су се
жустром борбом против
екипе из Берана избориле
за финале. Иако је против-
ничка екипа била одлично
припремљена, захваљујући
самоувјерености и великој
жељи за побједом, наше
кошаркашице су се пласи-
рале у наставак такмичења.
Дјевојке су у финалу убјед-
љиво побиједиле барску
екипу резултатом 40:13 и
оправдале епитет најбољих.
Добра припрема и добри

почеци утакмица били су
пресудни за освајање првог
мјеста. Састав златне екипе
чиниле су: Тијана Нинковић,
Марија Шљукић, Јована
Павловић, Биљана Попо-
вић, Жељка Терзић, Ана
Дукић, Миљана Кљајевић,
Теодора Пантић, Мирјана
Лацмановић, Андреа Шуба-
рић, Андреа Гачевић и Зора-
на Вемић. Неизоставни дио
тима чинили су професори
Данко Деспотовић и Горан
Марјановић, који су пружали
подршку и савјете за орга-
низовање што боље игре. 

Кошаркашице ће и ове
године представљати нашу
школу, у истом саставу и са
истом жељом за побједом. 

Марија Шљукић, IV4

КРУНИСАНЕ ЗЛАТОМ

Овогодишњи школски тур-
нир у малом фудбалу одржан
је 10. маја 2019. године. Уче -
ствовало је 12 екипа, а све
утакмице су одигране на тере-
ну за мали фудбал са вјеш-
тачком подлогом.

Сам почетак турнира наго-
вијестио је велику борбу, као
и потенцијалне фаворите за
освајање прва три мјеста. У
првом колу, екипа IV2 савла-
дала је екипу IV5, након изво-
ђења једанаестераца. Та кође,
у неизвјесном и врло борбе-
ном дуелу, екипа I3 елимини-
сала је екипу I1, у пенал
завршници. Како је турнир
одмицао, тако су и дуели били
све занимљивији и узбудљи-
вији. У полуфиналним мече-
вима састале су се екипе IV2
и III4, и екипе I3 и II3, а финале
су избориле екипе IV2 и I3,
што је најавило велику борбу
за првака турнира.

У финалној утакмици екипе
су пружиле свој максимум. У
раној фази меча, екипа IV2 до -
лази до предности поготком
Пејовића, али то није утицало

на концентрацију екипе I3 која
је врло брзо поравнала резултат
на 1:1, перфектним поготком
Вучетића након кога су сви били
на ногама. На крају, бранилац
титуле, екипа IV2, успијева да
освоји титулу поготком Софтића
из прелијепе акције.

Осим екипа IV2 и I3, на
побједничком подијуму на шла
се и екипа III4 освојивши треће
мјесто.

За IV2 играли су: Алекса
Кнежевић, Јован Зиндовић,
Давид Ковачевић, Мирза Соф-
тић и Алекса Пејовић, а тим
I3 чинили су: Милош Зиндо-
вић, Еман Делић, Василије
Јовановић, Лазар Вучетић и
Милош Глушчевић.

Турнир је протекао у најбо-
љем реду захваљујући суђењу
професора Данка Деспотовића
и Горана Ма рјано вића.

Милош Зиндовић, II3

ТУРНИР У МАЛОМ
ФУДБАЛУ

КВАЛИТЕТ ДОМИНИРАО НА
СТОНОТЕНИСКОМ ТУРНИРУ

Четврти школски турнир у
стоном тенису одржан је 20.
децембра 2018. године.  Так-
мичари су показали изузетну
вјештину и квалитет. Од 52
пријављена ученика (46 у
мушкој и 6 у женској катего-
рији) издвојило се 6 најбољих,
који су остварили сље дећи
пласман:

Момци
1. Стефан Бајић, III1
2. Стефан Бојовић, II3
3. Вук Лакетић, III4
Дјевојке

1. Драгана Зорић, III4
2. Невена Јестровић, II4
3. Маја Милетић, II4
Мечеви су играни на два

добијена сета по 11 поена,
судили су професори Данко
Деспотовић и Горан Ма рја -
новић. Богат  садржај испра -
тили су многи ученици бод-
рећи своје фаворите. 

Драгана Зорић, IV4

Од 4. до 14. марта 2019.
године, у фискултурној сали
наше школе одржан је школ-
ски турнир у одбојци. Учест-
вовало је 14 екипа, укупно
122 ученика, а играло се по
куп-систему (2 освојена сета
до 25 поена). Све мечеве
судили су професори Данко-
Деспотовић и Горан Ма рја -
 новић.

Екипе су оствариле сље -

дећи пласман:
• прво мјесто - IV2
• друго мјесто - I4
• треће мјесто - II3

Екипа одјељења IV2 је
играла у сљедећем саставу:
Александар Пејовић, Ми -
лија Терзић, Алекса Кнеже-
вић, Иван Аранитовић,
Ивона Џаковић и Давид
Ковачевић.

Majда Чакар, II3

ШКОЛСКИ ТУРНИР
У ОДБОЈЦИ

Регионално такмичење у
одбојци одржано је у Пљев-
љима, 3. априла  2019. годи-
не. Учествовале су три еки -
пе: из Пљеваља, Бијелог
Поља и Берана. Након одиг-
раних утакмица, екипа Гимна-
зије „Танасије Пејатовић“, ост-
варивши двије побједе,
пласирала се на државно так-
мичење које је одржано у
Бару, 19. априла 2019. године. 

Екипа из Пљеваља, уз под-
ршку професора физичког вас-
питања, Горана Марјановића и
Данка Деспотовића, освојила
је прво мјесто, савладавши у
финалу екипу Херцег Новог,
резултатом 2:0. У саставу су
биле: М. Чакар, Н. Бојовић, М.
Вучетић, Д. Перуничић, С.
Палибрк, Х. Храстовина, А. Ста-
нић, Ј. Кнежевић и Б. Бељкаш. 

Невена Бојовић, III3

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ
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