У част 120 година постојања и рада Гимназије, објављујемо одабране текстове из „Пљеваљских новина“

СЈЕЋАЊЕ НА ПРВЕ
ДАНЕ ГИМНАЗИЈЕ
Текст из 1971. године: „Пљеваљске новине“, година ХII, бр. 252, страна 6
У новембру 1911. године стигла
сам у моје родно мјесто Пљевља
и ступила на дужност суплента
Четвороразредне гимназије, након
10 година од њеног оснивања.
Уз Гимназију била је и троразредна Виша дјевојачка школа, иако
је Гимназија од свог почетка примала и женску
дјецу.
Струка ми је
биологија, али
како није било
довољно стручног особља за
све предмете,
предавала сам
физику у трећем
разреду, хемију у
четвртом, математику у другом, а српски језик и
хемију у трећем разреду Више
дјевојачке школе.
Директор Гимназије био је професор Александар Марић, педагог,
а остали колегијум сачињавали су
професори и супленти, а поред
њих наставник за турски језик
Сејфо Шеховић – наш земљак. Од
женског особља у колегијуму била
је наставница женског ручног рада
Христина Јовановић, и наставница
математике Драга Јефтић. Драга
је била родом из Македоније, а
одрасла је и школовала се у Београду. У Пљевљима је служила од
1909. до 1912. године. Те три године радила је не само у Гимназији,
као одличан математичар, него се
живо интересовала за народни
живот и учествовала је у културно-просвјетном раду ван школе. У
Пљевљима је оставила најбоље
успомене и везала трајна
пријатељства са многим породицама. Са њом сам се, разумије се,
брзо спријатељила. Она је у Гимназији водила књижницу, поред
свог разредног старјешинства. У
прољеће 1912. године одселила
се у Београд.
У нашој школи била је примјерна
чистоћа и у току цијеле године владао је најбољи ред. Ђаци су уредно похађали часове, пажљиво пратили предавања и успјех је био
задовољавајући. Не сјећам се
ниједног изгреда.
С прољећа почела сам изводити
своје ученике у околину Пљеваља
да упознају флору и фауну свога
краја. У хербарије су пресовали
биљке, записивали њихова народна имена, као и мјесто гдје расту.
Наша су излетишта била: обала
Ћехотине, Пљеваљско поље,
Илино Брдо, обала Брезнице и
шумарци око Манастира. На тим
излетима било је и пјесме и игре.
Те године у Гимназији је основано Друштво трезвене младежи.
Кад сам дјеци на предавању
говорила о штетном дејству алкохола и указивала на безумље оних

који су се непоштедно
Сјећам се изврсног математичара,
одали пићу, наши ђаци су
професора Ђорђа Константиновића.
се листом уписивали у
Затим, историчара Јована ДелимироДруштво.
вића, географа Саве Вучковића и његова
У току те школске године
брата Филипа, наставника цртања.
ишла сам пјешице у село
Ритошиће и успут прикупила доста биљака са висоравни и „Наставнику“, часопису који је
из шуме. Заједно излазио у Београду.
О раду других својих колега не
са материјалом
из најближе око- бих знала ништа подробније рећи,
лине Пљеваља, али тврдим да су од себе дали све
свој сам хербариј што су могли. Сјећам се изврсног
поклонила Бота- математичара, професора Ђорђа
ничком заводу у Константиновића. Затим, историБеограду, гдје чара Јована Делимировића, геосам материјал графа Саве Вучковића и његова
средила и уз при- брата Филипа, наставника цртања.
Директор је повремено обилазио
помоћ стручног
баштована обра- часове и старао се о свему.
Ето, то су моја сјећања из првих
дила. Тај мој први рад под насловом „Неколико података о флори дана Гимназије.
Данка Митрановић
околине Пљеваља“ објављен је у

БОЈАНА ГРУЈИЋ – В. Д.
ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ
Бојана Грујић (Боровић) рођена
је у Пљевљима, 12. јуна 1976.
године. У родном граду је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је српски језик и књижевност
на
Филолошком
факултету у Београду. У нашој
школи ради од 2001. године.
У оквиру пројекта „Регионална
подршка инклузивном образовању
за југоисточну Европу“ који финансирају Савјет Европе и Европска
Унија, присуствовала је конференцији „Инклузивно образовање у
пракси“ одржаној 28. и 29. октобра
2014. године у Загребу. Као члан
школског тима, учествовала је у
изради и спровођењу активности
пројекта Гимназије „Танасије
Пејатовић“ под називом „Отворимо
врата“. Пројекат обухвата активности усмјерене на подизање
нивоа свијести о значају инклузије
у школама.
Била је координатор Тима за
професионални развој на нивоу
школе од 2016. до 2018. године и
координатор Тима за медијску писменост од 2019. до 2021. године.
Боравила је у Сједињеним Америчким Државама од 10. до 23.
новембра 2019. године, у оквиру

ЗАХВАЛНОСТ ЗАВИЧАЈНОМ ОДЈЕЉЕЊУ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН САМАРЏИЋ“ ПЉЕВЉА
Уреднице „Гласа Гимназије“ биле
су у посјети Завичајном одјељењу
Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ у Пљевљима. Том приликом,
виша библиотекарка Софија Јеловац
упознала их је са вриједном грађом
која се налази у посједу овог одјељења. Богата културна баштина пљеваљског краја сачувана на монографијама, часописима, новинама и
другим публикацијама била је од
непроцјењиве важности приликом
прикупљања материјала за овогодишње издање школског листа.
Р. Г. Г.

Уреднице „Гласа Гимназије“ са
вишом библиотекарком Софијом Јеловац

IVLP програма, из области критичке медијске писмености. Путовање
су организовали Стејт департмент
САД и Амбасада САД у Подгорици, у сарадњи са Заводом за школство Црне Горе.
Похађала је и успјешно завршила више од тридесет програма
стручног усавршавања у земљи и
региону.
Са својим ученицима припремала је и реализовала јавне културне приредбе као што су:
„Народни посланик“, „Коштана“,
„Његош – великан пјесничке
мисли“ и „Магија књиге“.
Међу професионалним достигнућима такође треба поменути
менторство ученицима, као и
освојене прве награде на литерарним конкурсима и такмичењима у рецитовању, како на општинском, тако и на државном нивоу.
У звање наставника – ментора
унапређена је 2017. године. За
звање наставника – савјетника
аплицирала је у фебруару 2021.
године.
Добитница је награде из Фонда
за квалитет и таленте за школску
2018/2019. годину.
Рјешењем Министарства просвјете, науке, културе и спорта од
12. јула 2021. године именована је
за вршиоца дужности директора Гимназије „Танасије Пејатовић“ Пљевља.
Р. Г. Г.

Вјечна зубља

НOСИOЦИ ДИПЛOМE „ЛУЧА“ – НAJБOЉИ OД НAJБOЉИХ
У сaли Цeнтрa зa културу, у утoрaк, 15. jунa
2021. гoдинe, oдржaнa je свeчaнoст нa кojoj
су нajбoљим мaтурaнтимa Гимнaзиje уручeнe
диплoмe „Лучa“.
Учeници су, уз пoдршку свojих мeнтoрки,
прoфeсoрицa Aдeлe Дркић и Taњe Дрaгaшeвић, припрeмили свeчaни прoгрaм.
Дoгaђajу су присуствoвaли прeдсjeдник
Oпштинe Пљeвљa Игoр Гoлубoвић, прeдсjeдник Скупштинe oпштинe Дрaгишa Сoкић, сeкрeтaркa Сeкрeтaриjaтa зa друштвeнe дjeлaтнoсти Eминa Сaлихoвић и дирeктoр Цeнтрa
зa културу Нeбojшa Рубeжић.
Свeчaнoст су прaтили рoдитeљи учeникa,
члaнoви Шкoлскoг oдбoрa и прoфeсoри.
Дирeктoрицa Љиљaнa Бajчeтић дoбитницимa je уручилa диплoмe и књигe, a прeдсjeдник Oпштинe Пљeвљa књиге и новчане
нaгрaдe.
Добитници дипломе „Луча А“ су: Ема Абаспахић, Амила Бамбур, Невена Бојовић, Теодора Деспотовић, Марија Ђуровић, Теодора

Јеловац, Исидора
Кујунџић, Анђела
Лековић, Јелисавета
Леовац,
Душица
Ненадић и Сара Пантовић.
Добитници дипломе „Луча Б“ су: Невена Анђелић, Стефан Бојовић, Бојана
Бујишић, Сара Гардовић, Анђела Голубовић, Маријана
Голубовић, Љиљана
Дамјановић, Бранка
Дромњак, Тамара
Зејак, Матија Зуковић, Сања Ковачевић, Атила Кујунџић,
Ема Кулосмановић,
Јања Лончар, Сакиб Махмутовић, Андреј
Планић, Санин Софтић, Катарина Терзић

и Ивана Чоловић.

Р. Г. Г.
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Свечано обиљежено 119 година Гимназије

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
Програм обиљежавања имао је неколико сегмената
У сриједу, 18. новембра
2020. године, Гимназија је
обиљежила 119 година свог
рада. Прослава Дана школе
протекла је на мало другачији начин због епидемиолошких прилика.
Програм обиљежавања
имао је неколико сегмената.
Чланови историјске
секције припремили су
текст посвећен историји Гимназије који су
презентовали ученицима првог разреда.
Сједница Наставничког вијећа којој, традиционално, присуствују
личности из јавног
живота није могла бити
одржана , али је свечани програм снимљен и
емитован на ТВ Пљевља. У његовој припреми и реализацији
учествовале су професорице: Наташа Цмиљанић, Ивана Анђелић, Ивана Клачар и Јелена
Вуковић.
Програм је почео интонирањем химне Црне Горе.
Дан школе честитала је
предсједница Школског
одбора Маја Вучинић Драгашевић рекавши: „Прошлост је легат, залог, а не
ловорика, а 119 година наше
традиције изграђено је на
смјелим циљевима, на управо, условно речено, нескромним идејама, на визионарству оних прије нас, оних
који су бирали Пљевља за

свој дом, а Гимназију за
животни позив...“
Директорица Љиљана
Бајчетић подсјетила је на
тешкоће и изазове са којима
се Гимназија сусретала у
прошлости: „Једна бројка у
календару, тај 18. новембар
1901. године, промијенила

је све. Била су и тада најгора
времена, била су и тада
најбоља времена. У њима
је почела са радом пљеваљска Гимназија која нас је
извукла из неуредног
осјећаја несавршенства.
Глад за знањем побиједила
је стварну глад, моћ оних
који су жељели њено отварање побиједила је моћ
двије царевине...“
Подлога за сценарио свечаног програма био је текст
ученице Еме Абаспахић. У
реализацији су учествовали

Награђени најбољи

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ИЗ ФОНДА
ЗА КВАЛИТЕТ И ТАЛЕНТЕ
Већ трећу годину заредом наши ученици и професори заслужено добијају награде из Фонда за
квалитет и таленте. За
нарочита постигнућа у
школској 2019/2020. години
Министарство просвјете,
науке, културе и спорта
наградило је пет професора и дванаест ученика.
Награђени професори:
Росанда Терзић, Асим
Кухиња, Весна Кастрато-

вић, Невена Томић и Тања
Драгашевић.
Награђени ученици:
Павле Џуверовић, Александар Картал, Сара
Милинковић, Марко Да мјановић, Марија Ђуровић,
Лидија Цвекић, Ана Капетановић, Тијана Јеловац,
Марија Пејатовић, Павле
Пуповић, Калина Јечменица и Данијела Мартић.
Р. Г. Г.

Нико не може помоћи свакоме, али свако може помоћи некоме

ГИМНАЗИЈСКИ ПАКЕТИЋ
ЉУБАВИ И ПАЖЊЕ
Поводом новогодишњих празника, и ове године
волонтери
наше школе, у
сарадњи са Ученичким парламентом, успјешно
су реализовали
акцију „Гимназијски пакетић
љубави и пажње“.
Ови пакетићи пријатељства
и љубави само су мали знак
пажње за наше другаре из
„Зрачка наде“ и Дневног
центра. Кроз овај гест,
жељели смо да им покаже-

мо да мислимо на њих и да
ћемо се ускоро поново дружити и заједно учествовати
у бројним активностима.
Адиса Малагић,
професорица

ученици: Тања Лакетић,
Софија Савић, Калина Јечменица, Раде Ђондовић,
Нејра Половина и Алекса
Манојловић. Водитељи су
били Анастасија Марић и
Марко Јеловац. Вјешта плетиља „мреже“, симбола овогодишњег програма била је

Ема Абаспахић.
Текстове, изглед сцене и
музичке нумере вјешто и
зналачки „уплеле“ су у савремени тренутак њихове
професорице, чланице Тима
за организацију културних
манифестација.
Треба
нагласити да је реализација
протекла уз максимално
поштовање свих епидемиолошких мјера.
На школском сајту објављен је 21. број „Гласа Гимназије“. Главне уреднице
биле су Адела Дркић и

Нова рачунарска опрема у Гимназији

ВРИЈЕДНА
ДОНАЦИЈА
Дирeктoрицa
шкoлe
Љиљaнa Бajчeтић oбрaтилa
сe кoмпaниjи Рудник угљa
– Пљeвљa и дирeктoру
Слaвoљубу Пoпaдићу сa
зaхтjeвoм зa дoнaциjу кojoм
би унaприjeдили мaтeриjaлнo-тeхничкe услoвe зa рaд.
Кao и вишe путa дo сaдa,
oни су пoкaзaли рaзумиjeвaњe и спрeмнoст дa пoдржe Гимнaзиjу, па је нaшa
шкoлa захваљујући њиховом ангажману oбнoвилa
диo рaчунaрскe oпрeмe.
Преузето са
школског сајта

Ивана Клачар, професорице
француског језика. Текстове
су писали ученици и професори наше школе. Захваљујући посвећеном и преданом раду главних уредница
и сарадника, лист је, без
обзира на тешке околности,
успио да сублимира креативност и традицију
гимназијског духа.
Школска 2019/2020.
година обиловала је
догађајима. Била је
испуњена бројним успјесима ученика и професора, значајним посјетама, такмичењима
и креативним активностима. Ауторке филма о
Гимназији, професорице Невена Томић, Нада
Рондовић, Љиљана
Раневски и библиотекарка Љуба Чепић успјеле су да све догађаје
уклопе у лијепу причу
која успјешно презентује рад школе и уноси дозу
иновативности.
Дан школе обиљежен je
још једним значајним догађајем. У сриједу, 25. 11. и
четвртак 26. 11. 2020. године, у нашој Библиотеци одржан jе квиз „Гимназија кроз
вријеме“ посвећен историјату школе. Материјал су
припремили директорица
Љиљана Бајчетић и професор историје Лазар Аранитовић.
Мр Љиљана Бајчетић
(преузето са школског сајта)

Историја је учитељица живота и свјетлост истине

КВИЗ „ГИМНАЗИЈА
КРОЗ ВРИЈЕМЕ“
Поводом обиљежавања
Дана школе, у библиотеци
Гимназије, 25. и 26. новембра 2020. године, одржан је
квиз „Гимназија кроз
вријеме“. Питања су обухватила богату историју наше
Гимназије од оснивања
1901. године до краја прве
деценије XXI вијека. Учешће
на квизу је пријавило 14
трочланих екипа првог, другог, трећег и четвртог разреда. Стручни жири који је
оцјењивао одговоре ученика
чинили су: директорица
школе мр Љиљана Бајчетић
и професори историје Витомир Кнежевић и Виолета
Стојкановић.
У финалу су се састале
екипе IV1 и IV3/IV1. Екипa IV1
наступила je у саставу: Теодора Деспотовић, Исидора
Кујунџић и Марија Ђуровић,
док су екипу IV3/IV1 чинили
Анђела Лековић, Бојана
Бујишић и Јакша Минић.
Обје екипе су до финала
стигле без грешке, а сјајно
знање су показали и у финалу. Након што је послије пет
питања у финалу резултат
био неријешен, стручни

жири је одлучио да екипе
IV1 и IV3/IV1 подијеле прво
мјесто.
Према одлуци стручног
жирија друго мјесто је
освојила екипа II 2 -б због
већег броја тачних одговора
у полуфиналу у односу на
екипу III4.
Прво мјесто: IV1 - Теодора
Деспотовић, Исидора Кујунџић, Марија Ђуровић /
IV 3/IV 1 - Анђела Лековић,
Бојана Бујишић и Јакша
Минић.
Друго мјесто: II2 - Славица
Дробњак, Валентина Алорић и Драгана Мрдак.
Организација квиза протекла је уз поштовање свих
прописаних епидемиолошких мјера. Водитељ и координатор био је професор
Лазар Аранитовић.
Награде ученицима додијељене су током децембра
2020. године, а обезбиједили су их Секретаријат за
друштвене дјелатности Општине Пљевља и Туристичка организација Пљевља.
Лазар Аранитовић,
професор (преузето са
школског сајта)

Неко данас сједи у хладу јер је неко други давно посадио дрво

МАТУРАНТСКО СТАБЛО
Maтурaнти Гимнaзиje су
и oвe гoдинe пoсaдили
свoje стaблo у грaдскoм
пaрку.
Oвaj чин имa вишeструкo знaчeњe, културoлoшкo,
сoциoлoшкo, eкoлoшкo…
Дрвo кao симбoл живoтa и
трajaњa прaви je симбoл
нaшe шкoлe кoja oвe гoдинe oбиљeжaвa 120 гoдинa
пoстojaњa и рaдa. У пaрку,
гдje сe вeћ нaлaзe спoмeници из прoшлoсти, oд
дaнaс ћe пoстojaти успoмeнa нa joш jeдну,
пo мнoгo чeму изузeтну гeнeрaциjу гимнaзиjaлaцa. Стaблo je и симбoл пoвeзaнoсти сa кoриjeнимa, a зa мaтурaнтe ћe
бити тaчкa oкупљaњa и сjeћaњe нa

нajљeпшe дaнe прoвeдeнe у Гимнaзиjи.
Зaхвaлнoст зa успjeшну рeaлизaциjу
упућуjeмo гђи Oлгици Oтaшeвић кoja je
кooрдинирaлa oвoм aктивнoшћу.
Преузето са школског сајта

РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНОM ТАКМИЧЕЊУ У ЗНАЊУ
На Државном
Наставни
Освојено
Ментор/ка
Ученик
Одјељење Категорија
такмичењу у
предмет
мјесто
знању одржаБиологија
Весна Кастратовић Анђела Лековић
IV3
III/IV разред
III
ном у Подгорици, 28. фебруаII3
I/II разред
III
Биологија
Тања Драгашевић Марија Пејатовић
ра 2021. године,
ученици ГимнаХемија
Мунира Дешевић Марко Дамјановић
II3
I/II разред
III
зије постигли су
одличне резулVIII мјесто у категорији I/II разред
Остали такмичари остварили су,
тате.
такође, значајан успјех:
• Математика: Павле Пуповић, I разВажно је напоменути да из биоло- • Историја — Алекса Цвијовић, II
ред, ментор Маја Вучинић Драгагије (категорија I/II разред) није било
разред, ментор Лазар Аранитовић,
шевић, VI мјесто у категорији I/II
првог и другог мјеста, а из хемије није
V мјесто у категорији I/II разред
разред
било првог мјеста. У том контексту је • Историја — Славица Дробњак, II
Преузето са
и успјех наших ученика још значајнији.
школског сајта
разред, ментор Лазар Аранитовић,
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Из ризнице сјећања - Почетак

СРПСКА НИЖА ГИМНАЗИЈА
- Текст из 1969. године: „Пљеваљске новине“, година Х, бр. 196, страна 5. - Наставни план је био исти као и у другим
српским гимназијама. - Предавани су ови предмети: наука хришћанска, српски језик, турски језик, јестаственица
(природопис), аритметика, геометрија, цртање, лијепо писање, пјевање и женски рад (само за ученице)
Потреба за отварањем школе у
којој би се школовала дјеца са
завршеном основном школом,
осјећала се код становништва Пљеваља. Покушај отварања подружне
школе није успио, али је
и даље остала велика
жеља да се у Пљевљима отвори школа која би
имала ранг ниже гимназије. На томе је највише
радила црквено-школска
општина чији су представници неколико пута
интервенисали код турских власти да се изда
одобрење за почетак
рада ниже гимназије у
Пљевљима. За оваквом
једном школом постојала је потреба не
само у Пљевљима и
околини, него и у другим

мјестима (Пријепоље, Нова
Варош, Сјеница). Један од главних
разлога за отварање овакве школе

године постављен за наставника
Гимназије у Пљевљима. У току
школске године за наставнике су

пријемни испит на коме шест ученика није задовољило, па је тако
предавање почело да слуша укупни 60 ученика (44 ученика и 16 ученица). У
току школске године
Гимназију су напустила
три ученика, тако да их
је на крају школске године било 57.
Наставни план је био
исти као и у другим
српским гимназијама.
Предавани су ови предмети: наука хришћанска,
српски језик, турски
језик, јестаственица
(природопис), аритметика, геометрија, цртање,
лијепо писање, пјевање
и женски рад (само за

Прва генерација Гимназије, 1901/1902. године

Фотографија која се чува у
Народном музеју Црне Горе
на Цетињу

била је и жеља родитеља да
спријече одлазак дјеце у веће
градове на школовање, што
је изискивало велике материјалне трошкове.
У јесен 1901. године
Сулејман-паша је одобрио
отварање ниже гимназије у
Пљевљима. Исте године митрополит рашко-призренски
Нићифор поставио је за
директора Пљеваљске гимназије Танасија Пејатовића,
професора гимназије у Скопљу. Пејатовић се на дужност
јавио нешто касније, а до
његовог доласка послове
директора обављао је учитељ
Стеван Самарџић, који је те

постављени и Гавро Пејатовић и Стана Јовановић, која
је предавала женски ручни
рад. За наставника турског
језика, на предлог црквеношколске општине, турске
власти су поставиле Сејфиефендију Шеховића.
Упис ученика у школску
1901/1902. годину почео је
15. октобра. Прво су се уписивали ђаци из Пљеваља,
а касније из Пријепоља,
Нове Вароши и Сјенице.
Једна група ученика дошла
је из пограничних мјеста
Књажевине Црне Горе. За
упис се пријавило 66 ученика и ученица. Обављен је

Митрополит рашко-призренски
Нићифор Перић

ученице).
Школска година завршена је 15.
јуна 1902. године. Тога дана, уз
присуство родитеља и великог
броја грађана Пљеваља, обављена је свечаност. Похваљени су и
награђени одлични ученици (било
их је пет) и врло добри (седам).
Од укупног броја ученика
седам је понављало разред,
а седамнаест је упућено на
поправни испит. Послије
саопштавања успјеха и додјељивања награда, директор Гимназије Танасије
Пејатовић говорио је о успје ху ученика и замолио
родитеље да озбиљно схвате рад своје дјеце и да се
брину о њиховом васпитању.
Свечаностима је присуствовао и Сулејман-паша.
Идућа школска година,
1902/3, почела је 19. августа.
Била су два разреда, први
и други, са 90 ученика. Пред
крај школске године, 22.
априла 1903, умро је директор Гимназије Танасије Пејатовић у 27. години живота.
То је био велики губитак не
само за школу, него и за цио
крај, јер је Пејатовић био
веома цијењен професор и
научник. На сахрани, од
покојника се опростио Миле
Полексић.
Мустафа Хаџиатлагић

Из ризнице сјећања — надахнућа

УСПЈЕЛА ЕКСКУРЗИЈА ПЉЕВАЉСКИХ МАТУРАНАТА
Текст из 1963. године: „Пљеваљске новине“, година IV, бр. 72, страна 5
Матуранти пљеваљкораку сјутра кроз стуске Гимназије вратили
дентски живот. Органису се са осмодневне
зовано најављене поекскурзије. Суочени са
сјете фабрикама и
интересантним поједиустановама претварале
ностима из културне
су се у присне везе и
историје наших народа,
стручна објашњења
одговорних представниорганизацијом и устројством неких предузека тих колектива из чега
ћа и фабрика, начином
су ђаци излазили све
производње и животом
комотнији и сигурнији у
радника тих колектива,
вриједност рада наших
стручњака — радника.
лијепим пејзажима југословенских предјела,
Поред научног каракпљеваљски ђаци су се
тера, екскурзија је
нахранили изванредним
имала и онај други вид
утисцима.
свог живота — забавни.
Организација наставе
Пролазило се крзо наможе да послужи за
брекле виноградарске
крајеве задојене мириузор наставничким колективима који желе да
сом пуне јесени, смедеСтатуа Бранка Радичевића
на овај начин ослободе
ревске
и карловачке.
на Стражилову
своје ученике комплекЈедна таква шетња
са непознавања најпотребнијих елемената довела нас је на Бранково Стражилово.
са којима ће се ти ученици срести на првом Ученици су стали на поетски терен о коме

су раније знали само из стихова ђачког шевљењу. Мјесто као у бајци. Неко се прелиричара. Младошћу о каквој је само Бран- слишавао како је имао право један страни
ко Радичевић знао да пјева попели су се туриста кад је рекао да на свијету има један
изломљеном стазицом до пјесникова гроба рај, а то је Југославија. У маузолеју на
и кроз свечано застакљене погледе асо- Опленцу сложена је изванредним смислом
цијацијама призивали
и концентрацијом драгоцјена
у сјећање, ту на Стразбирка наше
Неки су извадили своје биљежжилову, баш пред спосредњовјековне кулнице и записали лирске утиске,
турне историје. Слимеником који је сазивјероватно компоновали стихове.
дало југословенско
карство у фрескама
Наједанпут се здружено просула
јединство као захвалпредставља енциклођачка пјесма: „Стражилово, је л' ти
ност пјеснику што је
педију велике вриједдика, на теби је гроб пјесника.“
знао да воли све
ности. Штета је то не
људско и животно —
видјети. Ријечи су
све што су чули раније о пјеснику. Неки су биле сувише. Радознали погледи су све
извадили своје биљежнице и записали лир- замијенили. Али...Уз разборито објашњење
ске утиске, вјероватно компоновали сти- једног реторичара прелистали смо силно
хове. Наједанпут се здружено просула вријеме.
Одатле, преко Ђачког гробља у Крагујевђачка пјесма: „Стражилово, је л' ти дика,
на теби је гроб пјесника.“
цу, наша екскурзија је узимала завршну
Пошто је екскурзија наслоњена на излете ријеч.
Све је ово дјеловало као освјежење свим
са сталним пребивалиштем у Феријалном
дому у Београду, то уопште није била ученицима, а поготово онима који до сада
заморна. Једним одмјереним излетом дове- нијесу знали за пут ван Пљеваља.
дени смо до Опленца. Гракнули смо у одуЈ. П.
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ТРАГОМ ЈЕДНОГ ДОГАЂАЈА
У ГИМНАЗИЈИ 1947. ГОДИНЕ
Били су спремни да свјетлост своје мисли придруже некој новој класи која се бори за правичније демократско
друштво и за бољег човјека од оних што су били у власти, и који су плејаду часних патриота и храбрих
бораца и интелектуалаца смјестили на голооточка мучилишта и друге казамате
У пљеваљској Гимназији вођен је са принудним радом добили су Дими- лежни суд. На то нас увјеравају и
један судски поступак 1947. године трије Голубовић и Мирко Пашић, а неки подаци који говоре да су неки
против девет ученика те школе. Не ученица Наталија Рабреновић осу- од њих били у радном односу прије
би то било толико интересантно да ђена је на пет година затвора. Васи- истека изречених казнених мјера.
та радња коју је, наводно, органи- лије Јовић и Василије Вранеш нијесу
Њихов даљи животни пут говори
осуђени на затвос- да су ови млади људи имали узлаззовала група ученика, није добила
ке казне већ на ну каријеру, и то у вријеме оскудице
квалифик ације
казну принудног креативног и образованог кадра.
кривичног дјела
рада у трајању од
Велизар Србљановић био је кас20 мјесеци. Осим није познати позоришни сценограф.
против народа и
изречених казни, Тим послом почео да се бави у пљедржаве. О томе
догађају није остасви су изгубили ваљском позоришту 1952. године,
политичка и гра- радио у Позоришту Зајечара, Прило никаквих писаних свједочанстађанска права изуз- штини, Осијеку, Крушевачком позова изузев судске
ев права на роди- ришту, Београдском драмском, гдје
архивске грађе
тељско старање. је био аутор сцене за представу
која је дјелимично
П р в о с т е п е н у „Колубарска битка“. Усавршавао се
пресуду Окружног на Прашкој академији. Добитник је
сачувана у Архиву
Црне Горе, а могусуда, на суђењу у низа признања. Успјешан сликар...
ће и у архивама
Титограду
31.
Василије Јовић (1928 – 1995).
октобра 1947. го- Матурирао у Пљевљима, дипломиОкружног суда у
дине, потврдио је рао на Природно-математичком
Бијелом По љу и
Врховног суда ЦрВрховни суд НР- факултету у Београду – одсјек
Проф. Василије Јовић,
не Горе који је
ЦГ, као законски хемија. Радио три деценије у Матепотврдио првостеосновану.
матичкој гимназији у Београду, омипамте га генерације
Да ли су заиста љен у свим генерацијама, његови
пену пресуду.
београдске Математичке
осуђена лица чи- ученици постизали завидан успјех.
О чему је запрагимназије
нила организова- Сахрањен у Београду 1995. године.
во ријеч? По
оптужном предлогу Бјелопољског ну групу за рушење уставног порет- Колико је био омиљен у бројним
тужилаштва против девет ученика ка државе или је ријеч, као и у неким генерацијама београдске Матемапљеваљске Гимназије покренут је другим случајевима, о монтираном тичке гимназије у којој је радио,
кривични поступак због наводно процесу, до сада се нико није бавио довољно је прочитати посмртницу
организовања „Централног комите- овим питањем. Могло би се пре- коју су његови ученици објавили у
та демократских револуционарних тпоставити да је заиста ријеч о Политици поводом његове смрти:
снага“. Како се наводи у оптужници, измишљеним непријатељима како
„Умро је наш велики другар,
циљ организације је био да „путем би интелектуалци и школовани велико људско срце, легенда наше
организације и пропаганде, дивер- људи своје слобољубље и слобо- школе, Василије Јовић Чича. Волезантских акција, саботажа и убис- доумље урамили у бетониране ли смо те сви. Неки мало више. Ти
тава сруше постојеће државно уре- стазе мишљења и идеја, изван којих си то заслужио. Ниси освојио ниједђење и угрозе све тековине НОР-а. се у том периоду
ну земаљску наЗа остварење тога циља, истиче се д и к т а т о р с к о г
гра ду, али си
није
освојио непроцеу оптужници, имали су свој програм режима
и план повезивања са непријатељ- смјела показати
њиву љубав и
ским снагама у другим срединама, памет и другачији
поштовање из срца генерације учеумножавали непријатељске летке став. Нико од
по граду с позивом на диверзантске људи тог времена
ника и сарадника.
акције ради успостављања новог којима је тај догаПредавао си нам
хемију и живот. И
друштвеног поретка“. У оптужници ђај био познат није
се наводи да су прикупљали оружје прихватио
да
отишао у незаборав.“
и експлозивна средства ради изво- нешто каже, под
ђења убистава и диверзантских изговором да о
И остали осуђени наставили су
акција. Чак им се ставља на терет томе не знају
школовање послије
да су сарађивали са одметничком ништа. Тако је сазиздржане казне.
групом Божа Бјелице. Због тих нање о овом догарадњи 17. јула 1947. године опту- ђају остало у
Томаш Церовић
жени су Велизар Србљановић присјенку истрапостао је профеВелизар Србљановић, од
(1928), ученик шестог разреда, живања
истосор који је такође
заточеника до угледног
Петар Бојовић (1928), такође ученик ријске прошлости
оставио утисак
сценографа и сликара
примјерног педашестог разреда, раније осуђиван пљеваљског крана годину дана са принудним радом ја. О овом догагога и стручњака.
Василије Вранеш такође се
због кривичног дјела против народа ђају кратак запис оставио је новинар
и државе, Томаш Церовић (1926), и публициста Милорад Јокнић у опредијелио за педагошки позив и
ученик седмог
књизи „Хроноло- дипломирао на Филозофском
разреда, Новак
гија догађаја и факултету у Београду. Радио је
Џаковић (1928),
личности у пље- једно вријеме у образовању у
ученик четвртог
ваљском крају од Пљевљима, а касније у Београду.
првог помена до Бавио се и новинарством о чему је
разреда, осуђиван
1990. године“, из- оставио трагове и на страницама
на три године затдавач НИП Пље- „Пљеваљских новина“.
вора са принудваљске новине,
ним радом због
Стазама даљег школовања и
2015.
кривичног дјела
интелектуалног стасавања кренуо је
Нешто опшир- и Новак Џаковић. Послије издржане
против народа и
нији запис о том казне отишао је у иностранство. Нездржаве, Димитрије Голубовић
догађају, на бази ванично смо сазнали да је својевсудског и архивс- ремено прикупљао потребну грађу
(1927), ученик
седмог разреда,
ког материјала, на бази које је могао написати књигу
Мирко
Пашић
објавио је истори- о овом „опасном“ догађају. И Миодраг
(1829), ученик
чар Слободан Ра- Т. Бојовић био је на путу да објави
четвртог разреда,
до вић у књизи књигу о том времену и омладинцима
„Вријеме братоу- који су у заносу своје младости
Наталија РабреНаталија Ната
новић (1930), учебилаштва“, Пљев- жељели да одрже лекцију из патриРабреновић Јовановић
ница шестог разља, 2020.
отизма, али мало на други начин,
Оно што се зна о ухапшеним гим- али га је смрт спријечила у томе.
реда, Василије Јовић (1928), ученик
седмог разреда, Василије Вранеш назијалцима и што су потврдили
Наталија Рабреновић била је
(1926), ученик седмог разреда.
неки ријетки саговорници, ријеч је други разред гимназије када је
Првостепеном пресудом, коју је 18. о врсним интелектуалцима који су лишена слободе. Били су спремни
августа 1947. године изрекао Окружни својим радом и резултатима потвр- да свјетлост своје мисли придруже
суд у Бијелом Пољу, Велизар Србља- дили своја патриотска осјећања и некој новој класи која се бори за
новић, Петар Бојовић и Новак Џако- остали досљедни захтјевима правичније демократско друштво и
вић осуђени су на затворску казну од друштва у коме су радили и за бољег човјека од оних што су
15 година са принудним радом. живјели. Нијесмо могли утврдити били у власти, и који су плејаду часТомаш Церовић осуђен је на казну да ли су осуђеници издржали казне них патриота и храбрих бораца и
лишења слободе са принудним у досуђеном трајању. Претпостав- интелектуалаца смјестили на голоорадом у трајању од 12 година. Зат- љам да нијесу макар у оном точка мучилишта и друге казамате.
ворску казну у трајању од шест година трајању колико им је изрекао надМилорад Јокнић

Из ризнице сјећања — „Типар“

ТИПАР
- Текст из 1969. године: „Пљеваљске новине“, година Х, бр.
202, страна 9. - Родни град Пљевља присутан је у сваком
броју „Типара“. Најчешће теме биле су заосталост људи
и њихова незаинтересованост и инертност
Крајем прошлог вијека,
неколико пљеваљских ученика који су били на школовању у Београду покренули
су сатирично-хумористички
илустровани лист „Типар“.
Главни уредник био је Атанасије Пејатовић, који се касније бавио науком и истакао
се научним прилозима о
Санџаку, а био је и директор
Гимназије у Пљевљима. У
уредништву су радили Ристо
Пејатовић, касније познати
сликар, и Стеван Самарџић, који
је по завршетку студија био врло
цијењен професор, а бавио се и
књижевним радом. Њих тројица
као одлични ученици гимназије у
Београду издавали су рукописни
лист „Типар“, који је излазио од
1893. до 1895. године. Брат Атанасија Пејатовића, Ристо, био је
илустратор у листу, а Стеван
Самарџић објављивао је, поред
осталог, преводе са страних језика.
Лист је био малог формата, врло
је лијепо уређиван и радо читан.
Уредници су имали намјеру да се
преко свог хумористичког листа
боре против режима Александра
Обреновића. „Типар“ је илегално
растуран. Врло успјелим карикатурама и илустрацијама уредници
и сарадници исмијавали су угледне личности Србије чије су моралне особине биле врло сумњиве.
Кроз лист је дефиловала галерија
типова (одатле назив „Типар“).
Нарочито су успјеле илустрације

које представљају политичке групе
које су се у борби за власт користиле патриотским паролама. Честа
тема „Типара“ је борба за посланичка мјеста.
Један број карикатура односи
се на врло мучан живот санџачких
ученика у Београду. Врло је
успјела карикатура која представља одлазак пљеваљских ђака из
Београда у Пљевља. Ученике испраћају хладним поздравима, а по
доласку у Пљевља доживљавају
још једно разочарење: не чека их
нико.
Текстови уз карикатуре врло су
вјешто написани. Дубоко хумористични уз друштвено-политичку
алузију, ефектно су допуњавали
ликовну вриједност илустрација.
Родни град Пљевља присутан је
у сваком броју „Типара“. Најчешће
теме биле су заосталост људи и
њихова незаинтересованост и
инертност.
Мустафа Хаџиатлагић
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Из ризнице сјећања — Гимназија у писаној ријечи

ТРАГОМ ЗАПИСА О ПЉЕВАЉСКОЈ
ГИМНАЗИЈИ - БОГАТ ФОНД ПИСАНЕ РИЈЕЧИ
С обзиром да је Гимназија у Пљевљима била једина васпитно-образовна установа између Скопља, Сарајева, Ужица и Приштине, она је била предмет
интересовања више гласила која су тада излазила на ширем простору
Пљеваљска гимназија,
једна од најстаријих средњошколских установа у
Црној Гори, послије цетињске и которске, била је предмет континуираног интересовања штампе од самог
оснивања 1901. године.
Била је свједок више господара и тутора, настајала и
развијала се под влашћу три
царевине, али је увијек остала на курсу племенитог
позива васпитно-образовног
процеса који је нудио већу
слободу и образовање. О
томе свједоче бројни записи
објављени у тадашњој
штампи почев од самог отварања Гимназије па све до
савременог доба. За све то
вријеме мијењале су се
друштвене
околности,
смјењивали се властодршци
и креатори нових образовних форми, дешавали се
ратови, али је она увијек
остајала на курсу слободарских традиција и образовноваспитног процеса у духу
потреба савременог човјека
и друштва.
Током трајања ове васпитно-образовне установе
објављени су бројни записи
о њеном стасавању у различитим друштвеним и историјским околностима. Прве
записе о овој образовној
установи сусријећемо већ
на самом почетку њеног
рада, приликом отварања,
а двије године касније
радосну вијест о њеном
почетку рада замијенила је
тужна обавијест да је њен
први директор, Танасије

Пејатовић, један од најталентованијих ученика Јована Цвијића, преминуо у 27.
години живота. О томе су
објављене бројне информације у неколико листова и
часописа који су излазили
на простору некадашње
Рашке области и околине. С

обзиром да је Гимназија у
Пљевљима била једина васпитно-образовна установа
између Скопља, Сарајева,

Ужица и Приштине, она је
била предмет интересовања
више гласила која су тада
излазила на ширем простору.
Прве прилоге о Гимназији
сусријећемо у „Босанској
вили“ која је излазила у
Сарајеву 1904. године. Тај

лист оставио је запис о
пожару који је девастирао
школску зграду и акцији која
је покренута да се посљед-

ице пожара санирају и настави рад у школи. Кренуо је
апел за помоћ ради изградње нове зграде. „Босанска
вила“ била је српски лист за
забаву, поуку и књижевност.
Покренут је 1885. године као
орган Ученичког збора
Српске школе у Сарајеву,
забрањен од стране аустријске власти 15. јуна 1914.
године. Сарадници листа
били су истакнути писци тога
времена.
Историјски вриједне записе објављивала је „Правда“,
која је излазила у Београду
1931. године. Објавила је
извјештаје о раду Школе и
резултатима наставних
активности. У извјештају се
објављују резултати са
полагања матурског испита.
Истиче се да су ученици
Томаш Милић и Велимир
Јакић, као одлични ученици,
ослобођени усменог дијела
испита.
У првим годинама рада
Гимназије оглашавала се и
„Политика“, посебно 1907.
године низом текстова о наставку рада у новој згради. У
извјештају листа „Време“,
који је излазио у Београду
од 1921. до 1941. године, а
чији је уредник био Коста
Луковић, објављено је више
прилога, мада је то био
радикално режимски лист
који је имао више додатака
из разних области друштвеног живота (вријеме од
недјеље до недјеље, женски
свет, дјечији додатак и др).
У листу „Правда“ (Београд,
1932) налазимо и назив јед-

ног писменог матурског
испита из српско-хрватског
језика који гласи: „Борба за
живот значи усавршавање
живота“.

Ђорђе Кисјелиновић,
уредник „Наше искре“,
професор у пљеваљској Гимназији, 1932.
Новине „Правда“ такође
су објављивале вијести о
раду пљеваљске Гимназије.
Био је то лист народне омладине. Власници су били Павле Маринковић и браћа
Сокић. Лист је излазио дневно од 1904. до 1941. године
у Београду. Једно вријеме,
од 1916. до 1918. године
лист је излазио у Солуну а
потом настављен у Београду. Сарадници су му били
истакнути културни и јавни
радници. Чланке о пљеваљ-

сора Гимназије, са Ђорђијем
Кисјелиновићем на челу,
међу којима и Душан Грбовић, Божидар Жугић и други.
У првој деценији послије
Другог свјетског рата, а
нешто и касније, Гимназија
није била заступљена у
тадашњој штампи у задовољавајућој мјери. Први прилози објављивани су
појавом листа „Побједа“, а
потом „Просвјетног рада“.
Већ седамдесетих и осамдесетих година теме из Гимназије су чешће заступљене
у листовима „Борба“, „Вечерње новости“, „Просвјетни
рад“, „Просвјетни преглед“,
„Експрес Политика“ и другим
листовима. Највише прилога
објављивано је у „Вечерњим
новостима“ и „Борби“ чији је
дописник био Милорад Јокнић. Објављивао је редовно
теме из ове установе међу
којима су били и фељтони
у вези са историјском и културном прошлошћу ове
школе и значајним људима
који су допринијели својим
радом да ова васпитнообразовна установа одржи
свој вишедеценијски континуитет. Допринос информисању о школском животу
краће вријеме дали су школски листови који су повремено излазили: „Ученик“,
„27. март“, а сада „Глас Гимназије“ који су поводом сто-

Награђени радови

Г РА Д Е М О Ј
Састав је освојио прву награду на конкурсу за најбољи литерарни рад — причу на тему „Граде мој“, у склопу
Новембарских свечаности 2020. године
Кроз бјеличасту копрену магле изронио је древни град.
Уронио је у моју душу, разбашкарио се у њој, пронашао
трајно пребивалиште и скровиште. Он, бескомпромисни
борац, срчани Прометеј, тихи страдалник, мој јунак.
Смјештен на тромеђи, на вјечитом Газиместану, пркоси
недаћама. Успјешно је прегазио историјске степенице,
од Брезника, преко Таслиџе, до Пљеваља. Шибале га
буре и олује, а он јачао и сваку нову зору дочекивао
снажнији, стаменији. Као бор на вјетрометини.
Граде мој, волим ту твоју маглу, мирис рађања јутра.
У теби сам рођена, изговорила прву ријеч, направила
први корак. Ти си мој, а ја твоја. Теби припадам, теби се
враћам, о теби размишљам, са тобом растем. У теби су
моји коријени, моја најдража бића и моје успомене. Без
тебе не бих била своја. Са тобом дишем, тугујем, сањарим
и плачем. Привлачна су свијетла Париза, али та свијетла
не значе свјетлост. Свјетлост је у души завичаја, у поштењу његовог човјека, у мирисима дјетињства који живот
значе, у топлини домаћег огњишта, у звуцима само мени
и теби знаним, у шапату Брезнице, у чврстом загрљају
цркве и џамије, у севдаху Милет-баште...
У теби сам, граде мој, своја на своме. А бити свој,
значи бити човјек. Лијепо је путовати, видјети разне
крајеве свијета, али је најљепше враћати се кући, враћати
се теби. Осјетити у прољећно јутро мирис завичаја,
помијешан са мирисом липа. Проћи поред своје бурег-

џинице и махнути драгим људима. Застати поред завичајне ријеке, чути причу њених таласа, поздравити облаке
изнад Голубиње, осјетити чврстину мајчиног загрљаја и
укус погаче. Ех, то је живот! А живот је тамо гдје си
најсрећнији, гдје станује душа.
И зато, граде мој, желим да на крилима младости
поносно корачаш у будућност. Ја и ти, заједно, руку под
руку, крећемо на лет до звијезда, освајамо нове висине,
јер заједно смо јачи, заједно смо неуништиви.
Софија Милић, III1

Извор: „Пљеваљске новине”, 1991. година
ској Гимназији налазимо и у
српским новинама „Цариградски гласник“ који је излазио у Цариграду од 1895. до
1909. године. Цариградски
гласник 1908. године објављује вијест о изложби цртежа ученика која је била приређена у Београду.
Пљеваљска гимназија
заступљена је и у „Нашој
искри“, омладинском првом
часопису који је излазио у
Пљевљима од 1901. до
1932. године. Први број
„Наше искре“ изашао је
1927. године. Власник и
одговорни уредник био је
Ђорђе Кисјелиновић, професор књижевности... Уређивачки одбор сачињавали
су Јован Драгутиновић, осми
разред, Павић Радовић,
осми разред, и Реџо Бучан,
такође ученик осмог разреда. Одбор је изабран одлуком ђачке дружине „Полет“
при Гимназији. Овај часопис
излазио је једно вријеме у
Алексинцу и Крушевцу. У
овом листу сарађивало је
неколико ученика и профе-

годишњице Школе покренули Драгоје Кнежевић,
Милорад Јокнић и Исак Калпачина.
Велики број прилога о
пљеваљској Гимназији пописани су у неколико библиографија: „Библиографија
радова о Гимназији“ аутора
Добрила Аранитовића, „Библиографија“ аутора Милорада Јокнића, „Библиографија“
објављена
у
Брезничким записима, „Библиографија“ заступљена у
Монографији школе, „Библиографија радова о пљеваљском крају“ чији је аутор,
такође, Добрило Аранитовић, „Библиографија Просвјетног рада“. Тиме је створена солидна основа за
свестраније истраживање
рада и развоја ове школске
установе о којој је до сада
написано неколико књига
монографског типа, мада
доста архивске грађе није
сачувано, нарочито из
периода прије Другог свјетског рата као и непосредно
послије тог догађаја.

6
Из ризнице сјећања — слободари

Из ризнице сјећања — феникс

АУСТРО-УГАРСКЕ ВЛАСТИ И
ПЉЕВАЉСКА ГИМНАЗИЈА
Текст из 1962. године: „Пљеваљске новине“, година III, бр. 31, страна 5
За вријеме свога рада под турском влашћу Гимназија у Пљевљима била је чврсто повезана са
друштвеним животом и борбом
овога краја за ослобођење. Њени
наставници били су не само носиоци културе и просвјете у овом мјесту, већ и истакнути борци за национално
ослобођење
свих
југословенских народа. Ученици
васпитавани у пљеваљској Гимназији повезивали су се са средњошколском омладином из свих
југословенских крајева. На Конгресу средњошколаца који је одржан
у Дубровнику, 1907. године, учествовали су и представници пљеваљске Гимназије. У писму које су
средњошколци упутили црквеношколској општини у Пљевљима
стоји: „Дана 7. августа 1907. године
састају се у Дубровнику југословенски ђаци који су свршили коју
средњу школу на договор о раду
и напретку нас Јужних Словена.“
У даљем тексту овог писма тражи
се помоћ за делегате који би
испред Гимназије присуствовали
овом конгресу.

Друштво је имало и своју књижницу. Њом је руководио наставник
Гимназије.“
Аустро-угарске власти посебно
су биле заинтересоване да омету
рад Гимназије, јер им је била јасна
њена огромна улога у борби овог
краја за национално ослобођење,
па су на све начине настојали да
турским властима предоче опасност која им пријети од развијања
широке националне дјелатности
ученика и наставника пљеваљске
Гимназије. Побуну сељака у Пре-

За ширу културну и националну
дјелатност у мјесту наставници и
ученици Гимназије користили су
различите форме рада. „Иницијативом наставника и под њиховим руководством  каже Ђ.
Пејановић, тадашњи професор
пљеваљске Гимназије  родило
се српско пјевачко друштво које је
у Пљевљима основано око 1905.
године. Друштво није било јавно,
јер турске власти нијесу дозвољавале никакво организовање нити
удруживање... Приређивани су
састанци, забаве и игранке...

нћанима и околним селима 1906.
године аустријске власти искористиле су као конкретан материјал
да пред турским властима оптуже
наставнике и ученике Гимназије
као организаторе отпора турској
владавини, а према томе и као
подстрекаче ове побуне. Захваљујући наставнику турског језика
Шеховићу који је благовремено
упозорио Управу Гимназије на
оптужбе аустријских власти, турској полицији није пошло за руком
да послије извршеног претреса
Гимназије и станова наставника и

Побуну сељака у Пренћанима и околним селима 1906.
године аустријске власти искористиле су као конкретан
материјал да пред турским властима оптуже наставнике и ученике Гимназије као организаторе отпора турској владавини, а према томе и као подстрекаче ове
побуне. Захваљујући наставнику турског језика Шеховићу
који је благовремено упозорио Управу Гимназије на
оптужбе аустријских власти, турској полицији није
пошло за руком да послије извршеног претреса Гимназије
и станова наставника и неких ученика пронађу ма какав
компромитујући материјал.
неких ученика пронађу ма какав
компромитујући материјал.
Аустријске власти биле су упорне
и будно су мотриле на сваку дјелатност Гимназије. Њих је посебно
интересовала веза Гимназије са
Србијом, па су у том правцу
усмјерили цјелокупну своју шпијунажу. Захваљујући аустријској обавјештајној служби, турским властима
пошло је за руком да ухвате
повјереника српске владе у моменту када је овај из Београда донио
у Пљевља тромјесечну плату за
наставнике. Новац му је
био одузет, а он је био
подвргнут детаљном
испитивању. Иако су послије овог догађаја наставници Гимназије пали
у тешку материјалну ситуацију, ипак школа није
дожи вјела оно што су
очекивале аустријске
власти. Настава није
прекинута, али је дошло
до дипломатских протеста код српске владе
и упозорења да ће се
спријечити рад Гимназије уколико се и даље
понови ма какав утицај
Србије на ову установу.
Мјештани су будно
пратили све ове догађаје и увијек били спремни да Гимназији пруже сву помоћ, па је често
долазило до колективних интервенција код турског војног
заповједника. Такве интервенције
су често помагале, нарочито код
Сулејман-паше који је био врло
образован човјек и цијенио науку
и културу. Постоје подаци да се
овај паша лично интересовао за
квалитет наставе у Гимназији и да
је једном приликом изразио своје
пуно задовољство због високог
нивоа наставе у овој школи.
М. Бановић

In memoriam

СЛАВИША ТЕРЗИЋ
У понедјељак, 18. октобра
2021. године, преминуо је Славиша Терзић, дугогодишњи радник Гимназије. Славиша Терзић
је рођен у Пљевљима, 16. децембра 1961. године. По занимању
је био електроинсталатер. У
нашој школи је послове домара
обављао пуних 27 година.
Својим животом и односом
према другима свако од нас себи
испише епитаф. Славишин је
епитаф она обична, једноставна
Људска Доброта, тако очита, а
опет тако недостижна многима.

Генерације ученика памтиће га
као лијепо, мило, насмијано и
доброћудно лице свог одрастања
и сазријевања.
Гимназија има непроцјењиво
богату ризницу симболике, што
формалне, што неформалне. На
једном од најупечатљивијих мјеста неформалне симболике, која
се не изражава кроз статистику
или постигнућа, већ кроз драга
сјећања и анегдоте, увијек ће
бити Благонаклони Осмијех и
Љубазна Ријеч које је овај човјек
више од четврт вијека несебично

даровао свима нама.
Нека му је вјечна слава и
хвала!
Колектив

ЉУДИ СУ ПЛАКАЛИ ДОК
ЈЕ ГИМНАЗИЈА ГОРЈЕЛА
- Текст из 1968. године: „Пљеваљске новине“, година IХ, бр. 188, страна
4. - Из дневника инжењера Јосифа Џуверовића
Ових дана се навршило
петнаест година од смрти
инжењера Јосифа Џуверовића, неуморног радника на
пољу агрономије, познатог
сарадника многих стручних
часописа, професора у неколико пољопривредних школа
наше земље и човјека који
нам је оставио дневник о
догађајима из прошлости
нашег града.
У знак сјећања на Јосифа
Џуверовића, у овом броју
објављујемо одломак из
његових забиљежака о отварању Гимназије у Пљевљима...
„Од најранијег дјетињства
осјећао сам огромно интересовање за све догађаје који
су у вези са мојим родним
градом. Ради тога сам још као
дијете често запиткивао старије и
понекада залазио на она мјеста
гдје је мени и мојим вршњацима
било забрањено.“ Тако почиње
причу о свом граду инж. Јосиф
Џуверовић. Вјероватно да је и
причу о отварању Гимназије чуо
негдје из прикрајка, јер му године
које је имао нису дозвољавале да
у тим разговорима равноправно
учествује.
„Једна од мјера за придобијање
и преваспитавање народа овог
краја била је слање, или тачније
одвођење младића, тек завршених
ученика основне школе у разне
градове по Босни. Тамо су учили
више школе. Пошто је циљ тог
школовања у Босни био јасан, то
је у Пљевљиама 1901. године
отворена четвороразредна гимназија.

Стеван Самарџић

ћи учитељи) учити било чему, само
да нису на сокаку.
Нешто због виђених људи који
су то захтијевали, нешто због јада
дјеце са сокака, тек дозвола је
добијена. Одмах послије тога
школи је дато име Гимназија.
Организација око стварања Гимназије била је повјерена пок. Стевану Самарџићу, учитељу, а наставници у њој су били: Гавро
Пејатовић, Симо Шиљак и други.
Први званични директор био је
Танасије Пејатовић. Наставно
особље почело се брзо попуњавати стручним кадром са стране.
Послије смрти Танасија Пејатовића директори су били: Илија Лалевић, Петар Косовић и Александар
Марић. Од наставника ту су радили: Васа Стајић, Ђорђије Пејановић, Антоније Бановић, Ђорђе
Константиновић,
Јован Денић, Милан Џамбасовић,
Сејфо Шеховић,
Миленко Танаси јевић, Димитрије
Јевтовић и други.
Оснивање гимназије у Пљевљима, међутим, није
било по вољи
овдашњим властима. Тражили су
прилику да обуставе рад школе. У
томе су предњачили Аустријанци.
Немајући другог
Прва зграда Српске гимназије у Пљевљима начина да обуставе рад школе, они
Интересантна је процедура запалише стару Гимназијску зграотварања Гимназије. Турци, сва- ду године 1904. Ово је био стракако, нису били вољни да дају доз- шан ударац за све слободоумне
волу за једну овакву просвјетну грађане. Над згариштем школе
установу. Морало се прићи људи су као дјеца плакали. Не
сјећам се да је тих бурних година
лукавству.
Окупила се група виђенијих гра- на почетку овога вијека иједан
ђана. Написали су представку и други догађај тако погодио народ
поднијели је турским властима. У као паљење школске зграде. И
тој представци посебно је нагла- сигуран сам да нико не би тако
шено да су сокаци најаде од дјеча- жалио ни цркву ни џамију да их је
ка који заврше основну школу. којим случајем пламен захватио,
Пошто за занате немају година и као што се онда жалила та Гимпошто су им родитељи сиромаш- назијска зграда. Уосталом, као
ни, па их не могу одвојити од себе потврда за ове ријечи може да
и школовати у другим градовима, послужи догађај, неку годину касто ови дјечаци представљају није, када је гром у истом дану
напаст за мирне грађане. Требало знатно оштетио и цркву и џамију.
би наћи начина, стајало је у пред- Нико тада није заплакао. За школставци, и зауставити дјечије нес- ском зградом плакали су сви.
ташлуке. Најбољи начин за то је Међутим, народ се брзо снашао.
давање дозволе да се та дјеца Нормалан рад школе је настављен
сакупе са сокака у једну школу, у Манастирској кући.“
Божидар Милошевић
гдје ће их опет „наша дјеца“ (дома-
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САЧУВАНИ ПОДАЦИ О ЖИВОТУ
ПРВИХ ПРОФЕСОРА ГИМНАЗИЈЕ
- Текст из 1971. године: „Пљеваљске новине“, година ХII, бр. 258, страна 6. - Старица Савета Пејатовић чува читаву ризницу докумената, писама,
слика, забиљешки...
Једна бака у нашем граду за то сазнала, Савета ју је, њихова преписка, као ђака
не крије нити истиче своје уз ризике живота, пронашла и студената у Београду, за
заслуге за сачувану писану и спасила, лијепо очистила вријеме од 1883. до 1900.
године у којој стоје
документацију, научне
и сликарске радове у
веома интересантни
подаци о културном и
једној породици која је
играла важну друштдруштвеном животу
вену и културну улогу
Пљеваља. Сачувана је
у нашем крају и остадиплома
учитеља
Николе Пејатовића из
вила богату научну,
историјску и културну
учитељске школе у
баштину. Све то данас
Београду од 1880.
године, са одликовапредставља изузетну
вриједност и даје
њима која је добијао
изворне податке истоод српске владе за
ричарима, научним и
заслуге на ширењу
просвјете у поробљекултурним радницима
ним селима Санџака,
за проучавање историје нашег завичаја.
када је затваран од
Бака је увијек била
Турака и шпијуниран
свјесна тога да и
од аустријских агената.
најмања писана стварЊегови декрети о посчица човјеку треба, да
тављењима за учитечесто она представља
ља, писани исто изузетну вриједност.
времено на турском и
Портрет Риста Пејатовића
Жалећи свекра, мужа,
српском језику, у
(Танасије Пејатовић)
дјевера, синовца и
Пљевљима, на Или- преписка, писана са много друштвену заједницу. Говори
унука, чувала је све
ном Брду, у Тоцима, запажања, импресивно и и о раду југословенског
њихово, макар наоко и без- од креча, и предала школи Сељанима, Сељашници, занимљиво, у породичном друштва „Шумадија“ које је
начајно. О томе је увијек чим је послије рата почела Мељаку и Отиловићима и жалу, даје одређене податке дјеловало и радило у Прагу,
мислила, чак и онда када су да ради...
представљају у неку руку са- интересантне за нашу ширу окупљајући у своје редове
Прва писана документа- радњу између јачих и
пушке и топови довикивали
српске, хрватске, слопромјену, сандуци докуме- ција датира од прије стотину потчињених.
веначке, црногорске,
ната, писама и радови година, али главнина потиче
босанске и друге стуКуповање учила
премјештали су се и тражи- из периода од 1880. до 1920.
денте и ђаке. Већ тада
у
Прагу
ли сигурнија мјеста.
године. У том раздобљу
иако неизрађеним конМоже се мало вјеропојављују се: Никола Пејатоцепцијама програма,
Сјећања Савете
вић, као учитељ, браћа вати да је наша Гимјављају се идеје југосПејатовић
Танасије и Ристо, који су за назија од 1901. до
ловенства код наших
- Дешавало се, прича да- своје младе године живота 1903. године, док је
тамошњих ђака и стунас Савета Пејатовић, осам- оставили велико културно њен директор био
дената.
десетпетогодишња
Танасије ПејатоВрло су интересанстарица, да нека ствар
вић, набавила у
тни записи овог младог
Талијани су, рецимо, попрсје Таназалута, али је увијек
Прагу у оно
умјетника о његовим
сија Пејатовића, првог директора
проналазила и пажљивријеме најсавпутовањима по Итапљеваљске Гимназије, скинули из
во враћала у склонишременија учила,
лији и Далмацији, о
ауле
старе
зграде,
бацили
у
кречану
свакако преко
те. Талијани су, рецинаградама и добивекоја је сјутрадан требало да се заравРиста Пејатовимо, попрсје Танасија
ним конкурсима за
ни.
Али,
чим
је
за
то
сазнала,
Савета
Пејатовића, првог
ћа, који је тада
израду радова о спреју је, уз ризике живота, пронашла и
директора пљеваљске
студирао
на
мањима изложби у
спасила, лијепо очистила од креча,
прашкој
АкадеГимназије, скинули из
Београду, Сарајеву,
и предала школи чим је послије рата
ауле старе зграде,
мији за умјетСофији, Минхену итд.
почела да ради...
бацили у кречану која
ност, али из
Његов албум разгледПатријарх Варнава као студент
тадашњих писаје сјутрадан требало
ница и саопштења из
да се заравни. Али, чим је наслијеђе. Овдје спада сва ма то се види. Његова Петроградске духовне академије европских центара

Онлајн настава — добре и лоше стране

ОНЛAJН НАСТАВА
Иако је тешко прилагодити се нечему што се никада раније није примјењивало,
успјели смо. Због жеље за учењем, научили смо да разумијемо и вреднујемо школу.
Онлајн настава је вид наставе развијен због
немогућности извођења наставе у кабинетима.
Ово је посљедица пандемије која је захватила
свијет. Иако је тешко прилагодити се нечему
што се никада раније није примјењивало,
успјели смо. Због жеље за учењем, научили
смо да разумијемо и вреднујемо школу. Резултати онлајн наставе су видни, наставна година
је завршена управо захваљујући информационим технологијама и уређајима, уз несебичну
подршку професора.
Као и настава у учионици, и онлајн настава
је заснована на теоријама учења. Долазна тачка
су образовни циљеви, затим модалитети вредновања знања (тест, дискусија, пројекат, презентација...), а након тога се бирају педагошки
приступи (нпр. учење засновано на пројекту, на
тимском раду, на проблему...) и дигитални алати,
апликације и платформе који ће омогућити да

се та настава реализује.
Да би онлајн настава била
успјешна, неопходно је да ученици
и наставници имају одговарајућа
средства, односно технологије за
рад.
И поред доброг одвијања онлајн
наставе, ученици заостају јер многи
не прате садржај који наставници пошаљу или
предложе да погледају. Дио ученика то сматра
беспотребним и сувишним, па прескачу часове
и наставне јединице. Због дужине часа и наставници некада оставе нешто „недоречено“ и
необјашњено, што се такође одражава на ученике. Kонцентрација ученика је нижа него за
вријеме наставе у учионици. Ученици се тако
удаљавају од градива, запостављају учење и
губе радне навике.
Моје мишљење је да је онлајн настава сигуран

вид наставе, али се ни по чему не може поредити са традиционалном, кабинетском наставом. Једноставно, све је љепше када чујемо
праве одговоре ученика, искрена критичка мишљења, шапутање или шалу, а то се не може
постићи онлајн наставом.
Надам се да ћемо убудуће наставу одржавати
у школама, али и да ће нам информационе технологије увијек помагати и олакшавати учење.
Јована Рабреновић, I3

представља добар избор
краћих података и саопштења, зналачки изражених, ту
је и преписка са Стеваном
Самарџићем и др.

Преписка првих
професора
Вриједна пажње су писма
Стане Јовановић, учитељице из Новог Пазара, која је
службовала у Пљевљима,
писана њеном вјеренику
Танасију док је радио у
Скопљу, као професор гимназије. Стеван Самарџић у
писмима Ристу Пејатовићу
није крио своје неслагање
са надлежнима око програма у основним школама,
жаљење због лоших услова
рада ђака и учитеља.
Отварање гимназије у
Пљевљима прихваћено је
са пуно радости, јер се на
овај догађај пуно чекало док
је одобрење стигло. Перо
Росић, касније патријарх
Варнава, није крио задовољство када је из Москве послао велико писмо са
најљепшим честиткама за
Гимназију у Пљевљима и
много описаних руских обичаја из 17. и 18. вијека.
Може нас посебно радовати када међу овом богатом грађом имамо сачуван
хербаријум првог ђака Гимназије, попуњен са око 90
узорака трава, већином
означених народним називима, а прикупљених од Чемерна до Дурутовића.
Стоји сачувана веома
богата дописна пошта Ника
Пејатовића и других Пљевљака из Првог свјетског рата
који су патили у логорима
Дахау, и др. Страдања, мучења и патње потпуно су дочаране на заробљеничким
дописницама и писмима.
Између два рата сачуван
је материјал о раду Удружења студената Пљевљака, о
њиховом позиву за прилог
сиромашним студентима, о
врло тешким условима школовања студената итд.
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ДАН РОМА И ДАН
ДОБРИХ ДЈЕЛА
У сарадњи са Центром за ромске иницијативе из Никшића, одржано је онлајн интерактивно
предавање за ученике и професоре наше школе на тему: „Култура и обичаји Рома и проблеми са
којима се суочавају припадници ромске популације у Црној Гори“, чија је гошћа била Фана Делија
У част обиљежавања
Дана Рома (8. април) и Дана
добрих дјела (9. април),
Волонтерски клуб и Ученички парламент наше школе,
у сарадњи са АДП Зид из
Подгорице, организовали су
низ активности у периоду од
5. априла до 9. априла 2021.
године.
Чланови Волонтерског
клуба и Ученичког парламента снимили су бајке,
басне и кратке приче за
своје другаре из НВУ „Зрачак наде“ и ЈУ Дневног центра за боравак дјеце са
сметњама у развоју и одраслих лица са инвалидитетом.
У реализацији ове активности учествовали су ученици:
Сара Пантовић, Сања Ковачевић, Љиљана Дамјановић,
Самија Турсумовић, Махира
Авдовић, Софија Савић,
Марко Дамјановић, Тања
Лакетић, Анастасија Кнежевић, Маша Станић, Анђела
Голубовић, Алекса Књегињић и Милица Прерадовић.
Волонтери су са професорицом Адисом Малагић и

педагошкињом Иваном
Вукашиновић, уз пратњу
чланова Центра за социјални рад Пљевља и Жабљак,
посјетили Ромско насеље

ученике и професоре наше
школе на тему: „Култура и
обичаји Рома и проблеми са
којима се суочавају припадници ромске популације у

Трлица, гдје су уручили прикладне пакетиће са одјећом
и пакете са основним животним намирницама. Подијељене су и маске и средства
за дезинфекцију. Цијела
акција спроведена је уз строго поштовање епидемиолошких мјера.
У сарадњи са Центром за
ромске иницијативе из Никшића, одржано је онлајн
интерактивно предавање за

Црној Гори“, чија је гошћа
била Фана Делија. На поменутом предавању присуствовале су педагошкиња
Ивана Вукашиновић, професорице Адиса Малагић и
Маја Вучинић Драгашевић,
као и ученици: Нејра Половина, Калина Јечменица,
Наида Шабанић, Ајдин
Ајановић, Марко Дамјановић, Маша Драгаш, Амар
Дрнда, Армин Харбић, Јеле-

Здрави стилови живота

МЛАДИ И БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ
Канцеларија за младе и
пре венцију наркоманије и
болести зависности Секретаријата за друштвене дјелатности општине Пљевља, обиљежавајући новембар као
Међународни мјесец за борбу
против болести зависности,
расписала је конкурс за истраживачку причу у форми
видео-записа на тему „Млади
и болести зависности” у трајању од три до седам минута.
Право учешћа имали су
млади од 15 до 20 година. На
конкурс су пристигла четири
рада ученика пљеваљске Гимназије.
У Великој сали Скупштине
општине Пљевља, 26. фебруара 2021. године, одржана
је додјела награда.
Жири на челу са предсједницом, директорицом Центра
за социјални рад за Пљевља
и Жабљак Бранком Даниловић, донио је одлуку да сва
четири пристигла рада наших
ученика буду награђенa.
Прву награду у износу од
250 евра за видео под називом „Карта” који се, према
мишљењу жирија, тематиком
и квалитетом материјала
извојио од осталих, добио је
гимназијалац Јакша Минић.
Аутор је својим радом третирао проблем коцкања у
друштву кроз призму младе
особе. Кроз добру глуму, одабир амбијента, покрета тијела
и мимику, указао је на стање
човјека који изгуби на карта-

ма, не само у материјалном,
већ и у духовном смислу,
стоји у образложењу жирија.
Другу награду у износу од
150 евра освојио је рад „Здравим начином до циља” ученица Јоване Бошковић и
Јоване Пејовић. Видео промовише здраве стилове
живота и позива омладину да
се одупру свијету болести
зависности.
Видео под називом „Лопту
у руке, дрогу у кош” ауторки
Александре Поповић и Емре
Храстовинe завриједио је,
према оцјени жирија, треће
мјесто и награду од 100 евра.
Ауторке су настојале да
укажу на контраст између
пожељних и непожељних
друштвених појава којима су
млади окружени.
Према одлуци жирија, специјалну награду у износу од
50 евра добио је и четврти
пријављени рад „Здравље је
умјетност живљења” ауторке

Софије Милић, која се водила
идејом промоције здравих
стилова живота кроз бављење спортом и правилном исхраном, као и промоцијом
спортских клубова на територији општине Пљевља.
Ученици трећег разреда
опште гимназије кроз редовну
наставу биологије развиjaју
одговоран однос према функционисању нервног система,
па смо, између осталог, истраживали проблем наркоманије
у Пљевљима. Овом приликом
захваљујемо професорици
биологије Тањи Драгашевић
на менторству и подстицању
да учествујемо у обиљежавању Међународног мјесеца
борбе против болести зависности, а прије свега на подршци младима да на здрав и
креативан начин искористе
слободно вријеме.
A. Поповић, Е. Храстовина, Ј. Бошковић и Ј. Пејовић, IV4

на Котлаја, Огњен Лечић,
Тарик Махмутовић, Сара
Марковић, Сузана Мазалица, Андријана Мрдак, Теодора Остојић, Марија
Пејатовић, Јана Петровић,
Милица Прерадовић, Татјана Рабреновић, Ена Табаковић, Ивана Војиновић,
Јана Вранеш, Лука Зечевић,
Ема Кулосмановић, Сара
Пантовић, Сања Ковачевић,
Љиљана Дамјановић, Самија Турсумовић, Махира
Авдовић, Софија Савић,
Тања Лакетић, Анастасија
Кнежевић, Маша Станић,
Анђела Голубовић и Алекса
Књегињић.
Адиса Малагић,
професорица

Борба против модерног ропства

KАКО ДА ПРЕПОЗНАМ
И СПРИЈЕЧИМ
ТРГОВИНУ ЉУДИМА
Поводом 18. oктобра, Европског дана
борбе против трговине људима, ученици
четвртог разреда
наше школе организовали су радионицу
на тему: „Како да
препознам и спри јечим трговину људима” чији су учесници били
ученици I1 и I3 одјељења.
Водитељке радионице
биле су ученице четвртог
разреда Андреа Шубарић и
Теодора Пантић.
Ученици првог разреда
који су били активни учесници данашње радионице
су: Катарина Јеловац, Александра Мрдаковић, Дуња
Драгашевић, Елена Вемић,
Луција Кнежевић, Миљана
Дромњак, Теона Јечменица,
Душица Потпара, Добрила
Ђуковић, Емилија Мијато-

За друштво различитости

МЕЂУНАРОДНИ
ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Циљ часа промовисање међугенерацијског дијалога
На веома занимљив и
креативан начин реализован је час грађанског образовања, у сарадњи са
корисницима Дома за
старе и волонтерима наше
школе. Час је посвећен
обиљежавању Међународног дана толеранције.
Организација Уједињених нација за образовање,
науку и културу (UNESCO)
установила је
1995. године
16. новембар
као Међунадан
родни
толеранције.
Поводом обиљежавања Године толеранције и 125.
годишњице рође ња Махатме Гандија.
UNESCO је установио и
Награду за промоцију толеранције и ненасиља.
У уводном дијелу часа,
чланица Волонтерског
клуба Андреа Гачевић упознала је ученике I3 одјељења
са појмом толеранције,
облицима и узроцима нетолерантног понашања, значајем толеранције за развој
појединца и друштава у
цјелини, као и са прошлогодишњим активностима
које су реализовали волонтери наше школе са корисницима Дома за старе.
Након тога, путем видеопозива ученицима су се
обратили радно-окупациони терапеут Џенана Муслић и корисници Дома. Они
су поздравили ученике и
захвалили на наставку
добре сарадње. Порука за
ученике је била да цијене
оно што имају, чувају се,

држе дистанцу и носе маску.
Потом су ученици, такође путем видео-позива,
упутили поруке подршке
својим суграђанима, жеље
за добро здравље, али и
предлоге будуће сарадње.
Предложене активности
које би се реализовале
путем онлајн радионице са
корисницима Дома су: упознавање ученика са тајнама
шаха и првим
корацима плеса, израда ручних радова, дискусије/дебате
о прочитаним
књигама, ликовне радионице…
Ученица Татјана Милић,
у име ученика I3 одјељења,
урадила је заједнички пано
о значају толеранције за
изградњу друштва једнаких
могућности у којем се прихватају и уважавају различитости.
Ученицима и корисницима Дома обратила се и
директорица школе Љиљана Бајчетић. Несебичну
подршку при реализацији
часа пружила је и професорица филозофије Бисера Булут.
Циљ часа је био промовисање међугенерацијског
дијалога који доприноси
развоју друштвене кохезије
и подстиче смањење ејџизма — негативних ставова
и дискриминаторског понашања према старијим суграђанима.
Адиса Малагић,
професорица

вић, Наташа Јовић, Лазар
Јеловац, Обрад Стеванчевић, Лаловић Срђан, Јован
Деспотовић, Ђорђе Рондовић и Јелица Живковић.
Жртву често у ланац трговине људима увлачи особа
коју она познаје и у коју има
повјерења (другарица, рођак,
кум, комшија…), али и непозната особа коју је жртва упознала тражећи посао, могућност школовања у другој
земљи, брак и сл. Најчешћи
начини врбовања су:
• Лажне пословне и друге
понуде од особа које
жртва познаје или у које
има повјерења
• Лажно забављање – партнер који се претвара да
је у љубавној вези и у
једном тренутку, када
стекне повјерење друге
особе, позива је да пође
са њим/њом у другу
земљу/град гдје ће окушати срећу и започети
нови, срећнији живот
• Oбмањујући огласи за
посао у различитим
медијима (новине, интернет, социјалне мреже).
Послови који се нуде су
боље (али не нереално)
плаћени и пружају боље
услове рада него у
земљи у којој потенцијална жртва живи
• Продаја од стране породице – некад због сиромаштва, некад због
неких других проблема,
али некада и због тога
што родитељи вјерују да
ће њихово дијете имати
бољи живот на неком
другом
мјесту,
не
сањајући да ће оно постати роб
• Отмица
Први корак ка сузбијању
овог најтежег кривичног,
односно људског (не)дјела
јесте информисаност и едукација ученика како да препознају ризичне ситуације и
избјегну замку трговаца
људима, како да критички
посматрају свијет око себе,
да се упознају са могућностима како да заштите себе
и друге, али и како да пруже
подршку онима којима је
помоћ и те како потребна.
Знање је најмоћније средство којим мијењамо свијет,
спречавамо и сузбијамо
негативне друштвене појаве.
Ова радионица је само
једна од активности које
реализују Тим за социо-емоционалну подршку и Тим за
превенцију и сузбијање
насиља и вандализма, а у
сарадњи са Волонтерским
клубом и Ученичким парламентом наше школе.
Теодора Пантић, IV1 и
Андреа Шубарић, IV2
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Из ризнице сјећања — 1939.

ШТРАЈК У ГИМНАЗИЈИ 1939.
- Текст из 1967. године: „Пљеваљске новине“, година VIII, бр. 171, страна 2. - 1939. године отпуштен је из службе Миодраг Џуверовић, што је био
повод за штрајк ученика. - Нијесу помогле ургенције грађана министру просвјете да се Џуверовић врати на посао, па су ученици сјутрадан напустили
часове у знак протеста због кажњавања њихових васпитача, и уопште против насиља
Прије рата у Пљевљима се рано омладине. Због тога је многим учеосјетио утицај Партије. Напредни ницима забрањиван рад у свим
пљеваљски ђаци и грађани, који скуповима и тајно су праћени.
су се школовали у Београду и
Реакционарни дио наставника и
тамо се упознали са радом Пар- ђака био је организовао и посебне
тије, преносили су своја знања и групе за праћење напредних ђака.
идеје на напредни дио омладине Ови ученици често су носили и
и грађана. О томе свједоче и оружје у школу, иако су то на штрајкови ученика Гимназије и ставници знали. Реакционарни
наставници су се издвајали немокројачких радника.
Штрајк учениралним
жи ка Гимназије
вотом, протекц и ј а м а ,
снажно је одјекомаловажавануо у напредњем и издва ном
дијелу
омладине и грајањем сеоске
ђана не само у
дјеце, тако да је
граду него и у
ово незадовољство у школи
осталим мјестима гдје су се
полако прерастало у опште
школовали
пљеваљски
незадовољство
ђаци. Напредне
и протест проидеје у Пљевтив
власти.
ља су доносили
Напредни насученици и стутавници чинили
су
посебан
денти из Београда. Под утитабор који је
био под прицајем тих идеја
смотром власврло рано се
међу ђачком
ти. Од њих су
Живко Џувер
се васпитним
омладином формирају разне групе. На примјер, радом нарочито издвајали: Милиученици би се облачили у сељачка воје Урошевић, Илија Лопушина,
одијела и ноћу цијепали плакате Миодраг Џуверовић и Пиво Карапо граду, формирали су групе за матијевић. Илија Лопушина је
помоћ слабијим ученицима, пра- морао често да крије од директора
вили сами „скрипта“, читали забра- и инспектора задатке са напредњена издања књига и тајно их пре- ном садржином. 1939. године
носили чак из Београда. Тајне отпуштен је из службе Миодраг
групе из опрезности радиле су код Џуверовић, што је био повод за
Манастира и код Брезнице. Што штрајк ученика. Нијесу помогле
је постајао јачи рад реакционарних ургенције грађана министру проелемената, то је све више постајао свјете да се Џуверовић врати на
и интензивнији рад напредне посао, па су ученици сјутрадан

Благо томе ко довијек живи

Текст из 1967. године

КАКО ЈЕ САХРАЊЕН
ТАНАСИЈЕ ПЕЈАТОВИЋ
- „Пљеваљске новине“, година VIII, бр. 164, страна 5.- Опширне
извјештаје о смрти и сахрани објавили су многи српски и црногорски
листови, а посебно „Цариградски гласник“ у Истанбулу
Прерана смрт првог директора Гимназије и нашег научног
радника Танасија Пејатовића,
професора, снажно је одјекнула. Шестог маја 1903. године
сахрана је извршена у манастирском гробљу, уз највеће
почасти које су могле бити приређене једном грађанину. Саучешће су лично изјавили
Сулејман Хаки-паша, тадашњи
мутесафир, и Мехмед-паша
Бајровић, а на сахрану су послали своје изасланике. Сахрани су присуствовали Хусеинефендија, комесар турске
полиције, Саид-ефендија, жандармеријски мулазим, Хаџи
Мустај Беј, мудир духанске
режије, и други чиновници царскоотомански.
Сахрани су присуствовали
представници српско-православне овдашње оштине, наставници Гимназије и учитељи
основне школе са ђацима, огроман број православног и мухамеданског становништва Пљеваља са свештенством, војни

напустили часове у
Бранко Марићевић,
знак протеста због
Михаило Томић, Микажњавања њихових
лорад Јегдић, Шућрија
васпитача, и уопште
Сукић, Душан Томапротив насиља. Било
шевић, Јаков Џаковић,
је одјељења у којима
Гојко Грдинић, Даница
Ђенисијевић, Ковиљје остало само по
ка Милићевић, Војин
неколико ученика.
Мирковић, Бошко РаМеђутим, и у тим
одјељењима настава
дуловић, Гојко Милије и даље извођена
ћевић, Вељко Ми ћ као да се није ништа
уновић, Димитрије
Петрушић, Енес Чендесило. Управа школе
гић и Јелисав Шћекоје „очистила“ школу
од штрајкача и 71 учевић.
ник је искључен.
На три школске гоШтрајк је трајао два
дине искључен је МиСпоменик пљеваљским кројачким радницима
дана. Послије искљу- подигнут на мјесту гдје је донијета одлука о штрајку лан Кнежевић.
чивања ученика насИскључени из свих
тале су ургенције да се ученицима Бојовић, Божидар Бојовић, Даница школа у мјесту заувијек: Никола
омогући и даље похађање школе. Радичевић, Божидар Срдановић, Шевченко, Богдан Гледовић,
Али све није помогло и ученици Крсто Вуковић, Марко Церовић, Живко Џувер, Драгомир Грбовић,
су искључени. За једну школску Немања Кљајевић, Вељко Јованка Леовац, Вукота Шуковић,
годину удаљени су: Момир Радојевић, Милорад Дацић, Све- Војислав Вуковић, Момчило Иватозар
Ивановић, новић, Саво Ракуш, Даница Росић
Душан Мазић, Милен- и Владимир Радусиновић.
ка Никитовић, Хајрудин
Истјерани из свих школа у
Ченгић, Даринка Обра- земљи са правом полагања придовић,
Властимир ватног испита: Миле Пурић, ВукаЖивковић, Лабуд Дра- шин Драгашевић, Станија Жугић
гашевић, Добринка и Мирко Стојкановић.
Мирковић, Димитрије
Истјерани из свих школа у
Остојић, Салко Хаџо- земљи без права полагања привић, Милорад Аћимо- ватног испита: Радомир Ђаковић,
вић, Момчило Бајчета, Милорад Караџић, Радослав
Милисав
Вуковић, Милинковић и Бранко Мирковић.
Цвијо Матовић, СлобоТако су напредни ученици и насдан Минић, Јагош тавници још 1939. године изразили
Пејовић, Петар Жугић, свој протест против постојећег
Ахмед Јамаковић и поретка и стања у школству. Многи
Сулејман Чичић.
од ових искључених ученика преЗа двије школске кинули су школовање а већина их
године искључени су: је учествовала у народноослободиВеселин Таушановић, лачкој борби.
Првослав Пиво Караматијевић
Маруша Џуверовић,
Р. Џуверовић

и беледијански љекари Јосиф
и Бесим-ефендија, представници прибојске општине Ра дојица Ромевић, трговац, и
Јосиф Јевђевић, учитељ, затим
разни пријатељи и познаници
покојника. Стотине телеграма
саучешћа примљено је са стране, међу којима и телеграм
Јована Цвијића, чији је Танасије
био блиски сарадник.
Дирљивим говором од покојника су се опростили: Василије
Поповић, игуман Манастира
Свете Тројице, Ђорђе Пејановић
и Стеван Самарџић, наставници
Гимназије, и Миле Полексић, ученик Гимназије.
Опширне извјештаје о смрти и
сахрани објавили су многи српски
и црногорски листови, а посебно
„Цариградски гласник“ у Истанбулу.
Међутим, послије толико година, заслуге Танасија Пејатовића
за наш крај и науку уопште потпуно су заборављене. Његов
гроб, нажалост, данас је непозната хумка.

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК
ТАНАСИЈУ ПЕЈАТОВИЋУ
- Текст из 1968. године: „Пљеваљске новине“, година IX, бр. 183, страна 1. - Савјет Гимназије предложио
да ова школи носи име „Танасије Пејатовић“
На Вароши, у старом градском гробљу, откривен
је 16. маја породични споменик браћи Пејатовић.
Неколико дана прије тога, Савјет Гимназије одржао је свечану сједницу на којој је поново предложено Скупштини општине да Гимназија убудуће
носи име „Танасије Пејатовић“. Овај предлог је
умјесан будући да је одмах по
оснивању ове значајне просвјетне установе у Пљевљима
1901. године за њеног првог
директора постављен Танасије Пејатовић.
Пажњу просвјетних радника
и доброг броја ученика, поред
осталих грађана и културних
радника, у првом реду привукао је лик Танасија Пејатовића,
истакнутог културног, просвјетног и научног радника,
да дођу на откривање споменика. Са вијенцима и
цвијећем, поред родбине и пријатеља, дошли су
ђаци са својим наставницима из Гимназије и основних
школа, да пред спомеником доживљено одају признање Танасију и његовој браћи, познатим сликарима,
мислиоцима, слободољубивим и знаменитим културним радницима особити значајним за овај крај.
О лику Танасија Пејатовића и о породици Пејатовић која је дала ово значајно име говорили су директор Гимназије Илија Лопушина и Будо Милићевић.
Док се Лопушина претежно и издвојено задржао
на освјетљавању Танасијевог лика, на његовом

значајном раду у подизању и буђењу културног
таласа у заосталом Санџаку, на његовим прилозима
науци и прогресивним стремљењима, на умјетничком афинитету, дотле је Будо Милићевић шире
говорио о породици Пејатовић у којој су расли и из
које су изашли у шири план Танасије и његова
браћа.
У улици Маршала Тита, у
просторијама нове књижаре,
поводом свечаног откривања
споменика, истог дана отворена је изложба архивског
материјала, писама браће
Пејатовић — Риста, Танасија
и Ника. На изложби су показане и слике и скулптуре Ристове. Изложбом је захваћен
и документован богат период рада и стварања
Пејатовића. Изложба је садржала и документовани
материјал о Мирку и Урошу Пејатовићу.
Откривањем споменика и излагањем разноврсног
материјала који је донекле израз умјетничке снаге
браће Пејатовић и њиховог афинитета за лијепо и
човјечно, корисно и племенито, у Пљевљима је
међу културним радницима, у срцима младих људи,
нарастао изузетан интерес за подробније упознавање животног пута, мисаоног и стваралачког заноса Танасија Пејатовића и његових сродника и сарадника који су се потпомагали и допуњавали.
Ј. П.
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Предности мултимедијалног приступа

КЊИГЕ КОЈЕ СУ
ПРОМИЈЕНИЛЕ ИСТОРИЈУ
Неке књиге написане у посљедњих сто година оставиле су неизбрисив траг, не зато што су масовно
читане, већ и зато што су промијениле начин размишљања људи.
Књиге су старе
готово колико и само
писање, а њихова
појава сматра се
прекретницом између праисторије, кад
је прича о човјечанству преношена усменим путем, и историје, кад су се
приче почеле биљежити и преносити
писаним путем.
Прве књиге писане су на најразличитијим материјалима,
између осталог на
глиненим таблицама, свили, папирусу,
пергаменту и папиру. Међу најстаријe
књигe на свијету
спадају сумерска
прича о Гилгамешу,
древни еп записан
на глиненим таблицама прије око четири хиљаде година, и
староегипатска Књига мртвих која се састојала
од свитака који су покопавани са умрлом особом,
свака посебно писана за
преминулог, ослушкујући
његове потребе на оном
свијету.
Књиге су постале камен
темељац на којем су изграђене велике свјетске религије. Хришћани су ширили
ријечи Христове Библијом,
Јевреји су проучавали Тору,
муслимани Куран, хиндуисти
Махабхарату, а таоисти Ји
Ђинг. Све те књиге и данас
утичу на животе људи,
хиљадама година од када
су написане. Једна од значајнијих књига, настала
1025. године, јесте „Медицински канон“ писца Ибн
Сине, у којем је сабрано
комплетно медицинско
знање претходних генерација.
Штампана књига сеже
1800 година у прошлост, до
дрворезаних плоча којима
су у Кини и Јапану отискиване религијске слике на
папиру или свили. У IX
вијеку Кинези отискују и
цијеле књиге, као што је
„Дијамантска сутра“ из 868.
године, која је најстарија
сачувана књига на свијету.
Тек је 1455. године у њемачком граду Мајнцу Јохан
Гутенберг одштампао Библију слагањем појединачних
слова. За 50 година од прве
Гутенбергове Библије, одштампано је десет милиона
књига. Штампани су и антички писци Вергилије и Хомер,
као и Аристотел и Еуклид,
али и новије књиге попут
Дантеове „Божанствене
комедије“. Штампане књиге
су изњедриле и појединачне
ауторе и претвориле их у
славне личности, попут
Мигела де Сервантеса и
његовог „Дон Кихота“.
Осамнаести вијек био је
вријеме правог бума у

Читаоница и библиотека у Гимназији 70-их година прошлог вијека
сфери штампања књига.
Тада је сваке године штампано око десет милиона
књига. Књиге су постале
доступне свуда и биле су
релативно јевтине, па је све
већи број људи почео да
чита и пише. Постале су
медиј преко ког су научници
и филозофи презентовали
своје идеје свијету, попут
револуционарне књиге Исака Њутна „Математички
принципи природне филозофије“. Ту је и Карл Лине
који је у свом дјелу „Systema
naturae“ показао како се
природа може класификовати, али и „Постанак врста“
Чарлса Дарвина који је приказао еволуцију живог
свијета, као и „Капитал“
Карла Маркса који је покренуо револуције које трају и
данас.
Током XX и XXI вијека проширио се популарни роман
као нови жанр. Књиге се
објављују у невјероватном
броју који се мјери билионима штампаних примјерака
широм свијета. Неке књиге
написане у посљедњих сто
година оставиле су неизбрисив траг, не зато што су
масовно читане, већ и зато
што су промијениле начин
размишљања људи. Таква
књига је и Ајнштајнова
„Општа теорија релативитета“. Током историје, неке
књиге су изазвале контроверзе, попут Хитлеровe
„Моје борбе“ којa је послије
Другог свјетског рата забрањенa у многим европским
земљама.
Дјечије књиге појавиле су
се у XVIII вијеку, али су тек
у XX вијеку постале саставни дио дјетињства, утичући
на живот читаоца и формирајући га као личност. Најистакнутије такво дјело је
„Мали принц“ Антоaна де
Сент-Егзиперија.
Данас се дневно одштам-

па 45 билиона страница доступних милијардама људи
које нам помажу да
размјењујемо искуства и

идеје у свијету који би без
њих био немогућ.
Љуба Чепић,
библиотекарка

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ
ПРИРУЧНИК
Могућност уједињења више компоненти помаже просвјетним радницима да пренесу ученицима знање кроз
јединствен начин. Ученици боље и брже уче користећи
ове методе, а наставни материјал је занимљив.
Протеклих година, мултимедија се све више користи
у школству. Могућност уједињења више компоненти (пет
стубова мултимедије –
аудио и видео-запис, текст,
графика и анимација) помаже просвјетним радницима
да пренесу ученицима
знање кроз јединствен
начин. Ученици боље и
брже уче користећи ове
методе, а наставни материјал је занимљив.
При изради приручника
може се користити више
програмских пакета, а један
од њих је Visual Basic (VB).
Мултимедијални приручник нуди прегледнији поглед
на фајлове и фолдере. Кликом на једно дугме могуће
је приступити читавој бази
података из одређене области. За коришћење фајлова
који се налазе у мултимедијалном приручнику нијесу
потребни додатни софтвери
да би се извршио преглед
било којег типа фајла.
База мултимедијалног
приручника је безбједна,
приступ измјени базе има
само лице које посједује

изворни код апликације.
Приручник је посебно
примјенљив за наставнике
који предају више предмета,
да би у основи програма
направили преглед предмета који предају, попуњавајући га мултимедијалним
садржајима. Софтвер има
могућност повезивања са
различитим базама података у школи и ван ње. Такође,
може омогућити израду
одговарајућих података у
извјештајима на нивоу актива, извјештаје о успјеху и
владању ученика, годишње
планове рада и др.
Да би учествовали у изради мултимедијалног приручника, корисници морају познавати основни рад на
рачунару, рад са апликативним софтверима који дођу
у саставу OS, основе програмских језика који се
користе за израду приручника (HTML, Visual Basic, C),
као и да врше разлику између основних типова фајлова
(.jpg, .html, .mpeg, .avi, .fvl,
.mp3) и др.
Љиљана Раневски,
професорица

Из ризнице сјећања — неимари

ГИМНАЗИЈА СВЕЧАНО
ПРОСЛАВИЛА ДАН ШКОЛЕ
- Текст из 1966. године: „Пљеваљске новине“, година VII, бр. 131, страна 4. - Три свечаности на три мјеста. - Наступ
ђачког хора под руководством Драгољуба Шћепановића — Цара
Гимназија је прославила
свој Дан школе, 29. марта.
Прослава је обиљежена свечаним тренуцима
у школи и разноврсним
програмом за грађане
и ученике.
За гимназијску омладину у центру пажње
била су спортска такмичења, у фискултурној
сали Гимназије и на
рукометном игралишту
у дворишту школе, са
ученицима Економске
школе, припадницима
ЈНА, Гимназијом из
Чајнича и Школом ученика у привреди. Према
приказаним резултатима, гимназијалци –
слављеници за прва
мјеста имали су дјелимично ријеч. Од свих
екипа
шахисти
и
стријелци из пљеваљске Гимназије показали
су највише знање приликом наступа. Стрељачка дружина такмичила се са војницима и
ученицима у привреди
да би у оба случаја
убједљиво тријумфовала.
У цјелини програм
прославе је плански реализован. Три вечери са три
свечаности на три мјеста.
Забава са програмом и

лутријом за грађане у Дому
ЈНА; разговор уз закуску за

Кнежевића и приказан је
краткометражни докумен-

колектив Гимназије у Гимназији. Ту вече је вођена и
дискусија о умјетничкој
фотографији наставника

тарни филм у боји „Кроз
Југославију“. И забава за
ученике у плесној сали Дома
културе. Ова три момента

чине глобалну окосницу прославе. Међутим, по садржајном богатству, умјетничком квалитету и
улози коју је добила у
цјелокупном обиму програма академија, у сали
Биоскопа, заузела је у
прослави изванредно
мјесто и освојила лијеп
успјех. Цјеловитим
овим чином Гимназија
је презентирала своје
разноврсне могућности.
У композицију академије уграђен је понеки
детаљ из рада разних
секција гимназијског
Културно-умјетничког
друштва „Живко Џувер“:
хорске, драмске, фолклорне; солиста забавних и народних мелодија. Масовни хор је
добио посебну улогу у
програму. Наступио је
са пјесмом „Што ми је
мило ем драго, на Струга дућан имам“, под
руководством Драгољуба Шћепановића. Драмска секција је извела
Трифковићеву једночинку „Честитам“.
Препуна сала нештедимице је поздрављала
успјеле потезе појединаца и
група, интерпретатора програма.
Ј. П.
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ГИМНАЗИЈА У КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНОМ МИЉЕУ
ПЉЕВАЉА ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВИЈЕКА
Прокламована политика југословенизације наилазила је на отпор. Државни органи предузимали су оштре мјере против било каквог изражавања
незадовољства, а посебно против нарастајуће опасности од ширења комунистичких идеја. У том циљу Министарство просвјете је 1937. године
одлучило да се у свим средњим школама формирају Одбори за сузбијање комунистичке и друге разорне пропаганде.
На рушевинама поражених царстава, послије Првог свјетског рата,
настале су нове државе. Међу
њима и Краљевина СХС, од 1929.
године Краљевина Југославија.
Јужнословенски народи нашли су
се у простору који је био, не само
већи, шири, него и сложенији и
компликованији.
У међуратном раздобљу, мијењале су се идеолошке концепције
на којима је почивала цјелокупна
државна и друштвена структура.
Прва деценија протекла је у знаку
уважавања постојећих културноисторијских и политичких посебности. Умјесто изградње заједничког југословенског духа, таква
политика је доприносила конфронтацијама и политичким сукобима.
Проглашењем диктатуре 1929.
године, цјелокупни унутрашњи
живот преусмјерен је у правцу развијања и ширења идеологије
интегралног југословенства под
паролом: „Створили смо Југославију, створимо Југословене“, а по
моделу „Менталитет је кожа –
идеологија је одјећа”1. Идеологија
је требало да постане кожа. То је
значило да треба учврстити
свијест о томе да окупљени југословенски народи нису збир разноврсних јединки, већ један народ
који је и прије политичке заједнице
имао заједничку културу2.
Уставом и законима формулисани су и принципи културне и просвјетне политике ‒ „стварање југословенског народа“, тачније,
афирмација њихових заједничких
културних вриједности. По Закону
о народним школама, посебно
мјесто добили су учитељи који су
имали дужност да дјелују и изван
наставног процеса у циљу укључивања што већег броја становништва у реализацију разноврсних
програма на бази југословенске
идеологије. Они су били обавезни
да радом и цјелокупним животом
утичу на понашање средине у
циљу њеног просвјећивања.
Значај и улога просвјете истицани су и у обраћањима самог
краља Александра: „Послије мучних и тешких дана за наш народ…
наступило је доба у коме треба
звекет оружја и глас бојне трубе
да замијени поклич културног рада
и куцање просвјетног чекића у
великој и моћној радионици миле
нам Отаџбине Југославије... Сви
кажу: војска је учинила своје, сад

треба да учини своје просвјета3“.
Краљев говор био је дио јавног
дискурса којим се жељела наметнути нова истина као општеважећа
и „нормална4“.

2

ке. Из српскохрватског језика рађени су писмени задаци чије су се
теме углавном односиле на историју југословенских народа: „На
нашој славној прошлости зидаће-

Професори Гимназије школске 1940 -1941. године
Закон је прописивао да „настава
и васпитање буду у духу државног
и народног јединства и вјерске
трпељивости5“. Назначени циљеви реализовани су кроз наставне
планове и програме. Осим обавезних садржаја, подразумијевали су
и активности ученика у ђачким
удружењима и школским свечаностима. Оне су организоване
поводом обиљежавања историјских догађаја и вјерских празника, као што су: Дан уједињења,
Рођендан краља Александра, Дан
Св. Саве, Видовдан, Дан Ћирила
и Методија, Штросмајеров дан.
Изабрани датуми били су у функцији „формирања новог погледа
на прошлост као извора заједничке
будућности“.
Послије увођења диктатуре,
хитно и у кратком поступку,
усвојено је неколико закона: Закон
о народним школама, Закон о
уџбеницима, Закон о вјерској нас-

Исто, 19
Више у: Виктор Новак, „Антологија југословенске мисли и народног јединства“,
Београд, 1930; Владимир Дворниковић, „Карактерологија Југословена“, Београд
1936. / у: Сенка Бабовић- Распоповић, „Културна политика у Зетској бановини“,
Подгорица 2002, 33
3 Зета, Подгорица, бр.2, 1
4 Појам дискурса који означава језичку производњу значења, студијама културе
понудио је Мишел Фуко. Он је указао на “значај везе која постоји између моћи и
знања, што значи да у сваком друштву није важан говор као такав, већ је важно,
ко и зашто говори”, у: Јелена Ђорђевић, „Студије културе“, Зборник, Београд
2012, 25
5 Историја Пљеваља, Пљевља, 2009.
6 „Сто година Просвјетног савјета Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988, 181
7 АЈ МП 66/СН Ф:183, бр.62
8 АЈ МП 66/ПОВ Ф:108/345
9 На школској згради нису вршене никакве поправке све до 1935. године када јој је
одобрен кредит од 5.000 динара, АЈ МП 66/СН Ф:16, бр. 10273
10 АЈ МП 66/СН Ф:183, бр.3016
11 АЈ МП66/СН Ф:184, бр.548
12 АЈ МП 66/ПОВ. Ф:97, бр. 36
13 АЈ МП 66/СН Ф:16 бр. 46
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тави, Закон о Главном просвјетном
савјету. Наставни планови за гимназије усвојени су 1927, а битно
иновирани 1930. године. Многе
слабости ранијих програма остале

су и даље: „И у овом периоду било
је претјеривања, одабирања садржаја, нарочито из националне
историје који треба да уђу у наставни програм6“. Карактеристике
школског система биле су и пасивност ученика, шаблонизирање,
вербализам, стереотипност. Вођене су честе расправе и о посљедицама обавезе учења вјеронауке.
Изражавана су мишљења да овај
предмет треба изоставити.
У овом идеолошко-политичком
и културном контексту одвијао се
и рад пљеваљске Гимназије која
је од 1925. године радила као потпуна, осморазредна. У строгом
централистичком систему, настава
је извођена према Закону о средњим школама, наређењима
Министарства просвјете и упутствима директора. Наставнички
савјет и разредна вијећа бавили
су се свим питањима наставе и
васпитања и доносили потребне
одлуке. Школска година почињала
је у септембру и трајала до 28.
јуна. Настава је била цјелодневна.
По завршеном упису Наставнички савјет је дијелио ученике по
одјељењима, а предмете на наставнике. Од 1932. године ученици
су били обавезни да полажу
пријемне испите за ступање у гимназију, почев од четвртог до осмог
разреда. На крају четвртог разреда
полагали су нижи, а по завршетку
осмог виши течајни испит. Полагању испита присуствовали су чланови Испитног одбора и изасланици Министарства просвјете.
Испити су се састојали из писменог
и усменог дијела. Полагао се испит
из српскохрватског језика, француског језика, њемачког језика,
историје, земљописа и математи-

мо славну будућност“ (1929/1930.
године), „Претече нашег народног
јединства, њихове заслуге и рад“
(1933/1934. године), „Тамне и
свијетле стране у историји нашег
народа“ (1935/1936. године) 7.
Прокламована политика југословенизације наилазила је на отпор.
Државни органи предузимали су
оштре мјере против било каквог
изражавања незадовољства, а
посебно против нарастајуће опасности од ширења комунистичких
идеја. У том циљу Министарство
просвјете је 1937. године одлучило
да се у свим средњим школама
формирају Одбори за сузбијање
комунистичке и друге разорне пропаганде. По тој одлуци и у Гимназији је формиран антикомунистички
одбор у коме су били професори
одани званичној политици и владајућој гарнитури. Под њихов утицај дошли су и неки ученици.
Ситуација се заоштрила када су
по граду бачени леци против њих,
а од „савјесних“ грађана затражена
заштита. О том догађају извијестио
је директор Бруно Марчић: „Поред
најмарљивијих тражења није се
утврдило ко је бацио те летке, а
који су сјутрадан примили поштом
скоро сви наставници. Ја осјећам
да је овдје потребна гвоздена рука
да држи на узди ученике и једино
се то може постићи најдрастичнијим мјерама. Дрскост ових ученика може се сломити само строгошћу, јер се добра ријеч сматра
као слабост8“. Идеолошко-политичка диференцијација наставника
и ученика настављена је. Ни Гимназију нису мимоишла страначка
препуцавања, јер се и она нашла
на мети пропагандистичког дјеловања и власти и опозиције. Све то

је „чаршија“ „обрађивала“, креирајући додатно климу неповјерења
и незадовољства. Кулминација се
десила током штрајка гимназијалаца 1939. године.
Углед и реноме који је имала
Гимназија успијевао је, повремено,
да помири партијске супротности.
И поред великог значаја, Гимназија је стално имала проблема због
лоших услова за рад и недостатка
наставног кадра. На честе захтјеве
за помоћ, државна и банска управа
најчешће су одговарале да нема
новца9. Највећи проблем био је
недостатак наставника и честе
промјене директора. Неразвијеност овог краја, менталитет
патријархалне средине за њих су
били тешко подношљиви, због чега
су тражили премјештај и одлазили.
Осим тога, долазили су из разних
крајева земље и тешко се прилагођавали окружењу које је будно
мотрило и коментарисало сваки
њихов корак. Никола Бениновић,
изасланик Министарства просвјете, 1930. године напомиње:
„Било би корисно када би у управи
и међу наставним особљем било
што мање мјештана и уопште
људи који потичу из ових крајева,
због познанстава, протекције,
интрига10“. Стручне наставнике за
све предмете школа је имала једино 1932/1933. године. Најтеже
стање било је 1939/1940. године,
када је изасланик Министарства
просвјете Богдан Јовановић истакао: „Право је чудо како је Гимназија уопште радила. Боље би било
да се и затвори школа него да
остану овакве прилике11“.
И поред оскудних материјалних
средстава и проблема са
обезбјеђивањем стручних наставника, изасланици су успјех оцјењивали као задовољавајући. Таква
карактеристика била је праћена
чуђењем. Интелектуални потенцијали ученика били су више пута
истакнути као изузетни и да би се
могли остварити са њима одлични
резултати када би се отклониле
присутне тешкоће 12 . Најбољи
успјех постигнут је школске
1933/1934. године када је 58,66%
ученика завршило разред, а најлошији 1939/1940. године (48,08%
ученика завршило разред).
Превирања тридесетих година
XX вијека на макро и микро нивоу,
утицала су и на рад Гимназије. И
у таквом контексту њено дјеловање
имало је не само просвјетни, већ
и много шири, културни и друштвени значај. Њени професори и
ученици, својим приватним и јавним животом, утицали су на културни миље и свакодневицу својих
суграђана, непосредно и посредно,
преко школских активности, кроз
учешће у разним културно-спортским организацијама и наравно,
својим политичким ангажманом. То
су потврђивали и изасланици
Министарства просвјете, истичући
„да је Гимназија у овом месту једини знатнији културни и просветни
расадник. Она је овде академија
наука, надокнађује позоришну
уметност, филмску, као и све остале значајне установе којима културни центри располажу13.“
Мр Љиљана Бајчетић
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ПЛАВИ ТАЛАС
ПЕТ ПРВИХ МЈЕСТА
Наша школа као чланица UNESCO ASP
мреже промовише универзалне UNESCO
вриједности. У борби за одрживи развој,
осми пут ученици наше школе се придружују
Сверуској акцији под називом „Голубая
волна“ (Плави талас) коју организују Министарство образовања Омске области,
Одјељење за образовање Управе града
Омска, БОУ ДО Омск „Дјечији еко центар“
и Методичко одјељење еколошко-биолошког центра Омск, Сибир.
Конкурс се расписује поводом Дана вода
(22. март) и Дана планете Земље (22.
април), у различитим категоријама  израда
ППТ, плаката, као и флеш моб који ове године због епидемиолошке ситуације нијесмо
организовали.
На конкурс смо послали пет радова наших
ученица које су израдиле плакате „Проблеми водених објеката региона“ уз поруке које
указују на значај и заштиту вода. У великој
конкуренцији, Министарство образовања
Омске области наградило je свих пет радова
првим мјестима:
• Василија Лековић – рад „Чувајте воду,
не љутите Посејдона!”, менторка Тања
Драгашевић
• Нејра Половина – рад „Унесите свјетлост,
пустите да природа слика свијет “, менторка Наташа Цмиљанић
• Јована Цвијовић – рад „Ерупција људског немара“, менторка Наташа Цмиљанић
• Лидија Цвекић – рад „Сузе мајке- природе “, менторка Наташа Цмиљанић
• Марија Ковачевић – рад „Надајмо се
најбољем, море нас увијек чека “, менторка Тања Драгашевић
Захваљујемо директорици Љиљани
Бајчетић за сталну подршку и професорици
информатике Ивани Анђелић за техничку
подршку приликом слања радова.
Тања Драгашевић и Наташа
Цмиљанић, професорице

БИЈЕЛА БРЕЗА – 2021
Љепота земље је богатство које није у потпуности
валоризовано. Само активна позиција свих људи може
промовисати правовремено
рјешење настајућих еколошких проблема. Заштитом
флоре и фауне оплемењујемо себе и своја осјећања — доброту, поштовање
и љубав према животу на
Плавој планети.
Наша школа као чланица
UNESCO ASPnet мреже
тежи промовисању универзалних UNESCO вриједности и циљева одрживог развоја. Ове године смо по
трећи пут учествовали на
Међународном еколошком
фестивалу дјечије и омладинске креативности „Бијела
бреза” у организацији Министарства образовања за
Омску област.
Овај фестивал је јединствена прилика за учеснике

форматике Иване Анђелић,
послали смо укупно 27 радова. Награђени ученици су
добили дипломе, а њихове
менторке и остали учесници
сертификате.
• У категорији „Репортажа“
Анђа Чавић, ученица
трећег разреда, освојила
je прву награду за рад
„Барке”, менторка Тања

•

•

•

да кроз различитe обликe и
жанровe скрену пажњу на
еколошкe проблемe и понудe своја рјешења, да развију
креативне способности, као
и да промовишу очување
животне средине.
Ученици су са својим менторкама учествовали на
фото-конкурсу
„Одраз”. У конкуренцији је било
3341 радова у девет номинација из
града Омска, Омске
области, осам региона Руске Федерације и Црне Горе.
Тимски дух и ове
године нам je донио
седам диплома првог, другог и трећег
степена. Ангажманом главне координаторке овог пројекта, професорице
руског језика Наташе Цмиљанић, и уз
техничку подршку
професорице ин -

•

•

Драгашевић
У категорији „Пејзаж“
Јована Цупара, ученица
трећег разреда, освојила
je прву награду за рад
„Чаролија залеђеног језера”, менторка Весна
Кастратовић
У категорији „Репортажа“

•

Милош Зиндовић, ученик
трећег разреда, освојио
je другу награду за рад
„Бијеле брезе у мом
селу”, менторка Тања
Драгашевић
У категорији „Пејзаж“
Александра Поповић,
ученица трећег разреда,
освојила je другу награду
за рад „Огледало природе”, менторка Тања Драгашевић
У категорији „Животиње“
Марко Јеловац, ученик
трећег разреда, освојио
je друго мјесто за рад
„Слобода”, менторка
Весна Кастратовић
У категорији „Кућни љубимци“ Марко Јеловац,
ученик трећег разреда,
освојио је другу награду
за рад „На часу математике”, менторка Весна
Кастратовић
У категорији „Кућни љубимци“ Андреа Гачевић,
ученица трећег разреда,
освојила je трећу награду
за рад „Чувар воденице”,
менторка Весна Кастратовић
Тања Драгашевић и
Наташа Цмиљанић,
професорице
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Из ризнице сјећања — Милка Бајић Подерегин

СЈЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРА
МИЛКУ ПОДЕРЕГИН
- Текст из 1971. године: „Пљеваљске новине“, година ХII, бр. 256, страна 8. - Иза Милке су остали бројни необјављени
рукописи. За сада се зна, по причању њене кћерке Нађе Подерегин, иначе наше реномиране филмске глумице чије је
име већ поодавно прешло границе наше земље, да су ти рукописи етнографске, језичке и историјске вриједности и
да третирају мотиве из нашег краја.
Јубиларна седамдесета година
постојања пљеваљске Гимназије
је у току. Настојимо да је обиљежимо као велику културну манифестацију, поносни на њене плодоносне резултате у
просвјећивању, на њену
револуционарну прошлост,
и на њу као гнијездо прогресивних и напредних
идеја. При свему овоме се
сјећамо свих оних који су
својим животом и дјелом
заслужили да их се сјећамо.
Смрт Милке Подерегин,
ученице и професора пљеваљске Гимназије из
ранијих периода њеног постојања је дошла баш у овој
јубиларној години. Умрла
је 8. марта 1971. године, у
Лондону, у 67. години живота. Иако међу својим
најближим, обасута пажњом, љубављу и животним
удобностима, Милка никада није заборављала да је
далеко од домовине и родног краја
који је увијек толико вољела и
жудјела за њим. Та је жудња није
напустила ни у посљедњим тренуцима живота, па су њени кремирани остаци стигли у родни крај
и сахрањена је у Манастирском

гробљу, 2. јуна. Тако је завршен
један живот прожет тешкоћама и
патњама, успјесима и радостима.
Младост тога живота је проведена
у Пљевљима, и то у периодима

Нађа Подерегин са Шоном Конеријем
бурних дана наше историје. Милка
је завршила гимназију у Пљевљима 1924. године, а послије успјешно завршених студија почела је
професорску каријеру у овдашњој
гимназији. У заосталом Санџаку
је била права ријеткост срести

Међународна сарадња

ливала у жељу да му помогне и
она се несебично предала реализацији те жеље. Вољела је своје
ученике и прилазила им са пуно
оданости и пажње, о чему свједоче
и бројна писма у којима се некадашњи васпитаници захваљују

свом професору.
Интересантно је писмо једног
љекара, Милкиног ђака, који као
већ формиран човјек не заборавља да се захвали својој доброј
професорици и истакне да
јој много дугује што је од
санџачког сељанчета постао љекар.
Милка се удала за Игњатија Подерегина, руског
емигранта, који је у нашу
земљу дошао послије октобарских догађаја у Русији.
Игњатије је био инжењер
агрономије и професор. И
његово име је забиљежено
у аналима пљеваљске Гимназије у којој је радио неколико година. Бавио се и
научним радом, за шта је
добио и Орден Светог
Саве. Потребе службе су
условиле да брачни пар
Подерегин напусти Пљевља и мијења мјеста службовања. Рат их је затекао
у Краљеву, гдје су Нијемци
стријељали Игњатија 1941. године.
Његова смрт је забиљежена као
свијетао примјер храбрости, поноса и пркоса фашистима. Иако му
је као руском емигранту било омогућено да напусти групу осуђених
на смрт, Игњатије је то одбио и

умро заједно са српским родољубима. Послије мужевљеве смрти,
Милка је одбила понуде да ради
у школи, све до краја рата. Кад се
рат завршио, наставила је да се
бави професорским позивом, подиже дјецу и пише. Иза Милке су
остали бројни необјављени рукописи. За сада се зна, по причању
њене кћерке Нађе Подерегин,
иначе наше реномиране филмске
глумице чије је име већ поодавно
прешло границе наше земље, да
су ти рукописи етнографске, језичке и историјске вриједности и да
третирају мотиве из нашег краја.
Нађа је обећала да ће дио тих
рукописа који се односе на Милкин
рад у пљеваљској Гимназији, као
преписе, послати и тако знатно
допринијети комплетирању архивске грађе о животу и раду ове институције. О свим мајчиним рукописима ће се сама постарати да се
среде и публикују.
Ваља напоменути да је Милка
за живота објавила приповијетку
„Савка“ у „Стварању“ 1970. године.
У приповијетки описује живот своје
бабе, жене из пљеваљске средине.
Ј. Лаушевић

Из ризнице сјећања — неимари

ПРВО И ТРЕЋЕ МЈЕСТО
НА МЕЂУНАРОДНОМ
ВИДЕО-КОНКУРСУ
Комисија за UNESCO Руске
Федерације и Аутономни округ
Ханти-Мансијска — Југра објавили су Међународни умјетнички
конкурс „Рјечни басен Об —
Иртиш: Млади изучавају и воде
бригу о природном и културном
насљеђу у регионима свјетских
великих ријека”.
Право учешћa имали су ученици UNESCO мреже придружених школа (школски тимови и
појединци) узраста од 14 до 18
година.
Циљ конкурса је ангажовање
ученика у предлагању рјешења
за очување природног и културног насљеђа кроз оквир међународне и међурегионалне сарадње.
Ученици наше школе учествовали су у све три номинације, у
форми видеа:
• Волонтерски рад у области
очувања животне средине
(Тодор Дебељевић)
• Пројекат о заштити природе
(Јакша Минић, Обрад Ђоковић и Огњен Тањевић)
• Међународна сарадња у
имплементацији еколошких
пројеката (Марко Јеловац,
Андреа Гачевић и Анастасија
Марић)
Радове је оцјењивала комисија

жену са високим образовањем, па
је и то био један од момената који
је Милку као професора инспирисао на рад и љубав према позиву.
Љубав према родном крају се пре-

састављена од представника
Руске националне комисије за
UNESCO, Извршног одбора
власти Аутономног округа ХантиМансијск –Југра и медијске заједнице Аутономног округа ХантиМансијск – Југра.
Изузетан успјех је постигла
група ученика наше школе коју
су сачињавали Марко Јеловац,
Андреа Гачевић и Анастасија
Марић, чији је видео-рад у
великој конкуренцији освојиo
прво мјесто, као и Тодор Дебељевић чији је индивидуални рад
освојио треће мјесто.
Побједници су бирани на основу критеријума као што су: садржај информација, дубина, оригиналност
представљања,
практична вриједност, па су ученици побједничког видеа позвани
на видео-састанак са гувернером
Аутономног округа Ханти-Мансијска – Југра, на ком су говорили
о свом пројекту. Састанак је одржан 20. децембра 2020. године.
Ученици су награђени дипломама и пригодним наградама, a
њихове менторке су билe професорице Наташа Цмиљанић,
Тања Драгашевић и Весна Кастратовић.
Тања Драгашевић,
професорица

ПРАЗНИК ГИМНАЗИЈЕ —
СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА РАДА
- Текст из 1971. године: „Пљеваљске новине“, година XII, бр. 265, страна 6. - У школи су предавали: Танасије
Пејатовић ‒ француски језик, географију и цртање, Стеван Самарџић ‒ српски језик, науку хришћанску и
јестаственицу, Гавро Пејатовић ‒ аритметику, геометрију и писање, Сеиф-ефендија Шеховић ‒ турски
језик и Стана Јовановић ‒ женски рад.
У петак 29. октобра навршило се
70 година од како су у пљеваљској
Гимназији одржани први пријемни
испити, односно од како је Гимназија започела са радом. Свједочанства о оснивању и првим данима
живота Гимназије више су везана
за записе појединаца „чији је живот
текао напоредо са животом пљеваљске Гимназије“, него за званична документа. Питање отварања
Гимназије, као прве српске грађанске школе, дефинитивно је ријешено 13. септембра 1901. године када
је Митрополија извијестила Црквено-школску општину да ће се у
Пљевљима отворити „већа школа“.
Стеван Самарџић је 5. октобра обавијестио школску општину да је
постављен од надлежних власти
за првог наставника Гимназије. А
већ 29. октобра обављени су први
пријемни испити. У неким записима
(који су ушли у Споменицу 50 година пљеваљске Гимназије) стоји да
се у први разред уписало 70 ученика, па се наводе и њихова имена.
Међутим, у књизи „Српске школе
и просвета“ др Радмила Петковић
Поповић и Вукоман Шалипуровић
тврде, на основу извјештаја који је
на крају школске 1901/1902. године

доставио директор Танасије Пејатовић у Београд, да се у први разред
уписало 60 ученика, и то 44 ученика
и 16 ученица. Међу њима 37 из
Пљеваља, а остали из Пријепоља,
Нове Вароши и околних села, па и
из Црне Горе. У Танасијевом
извјештају је даље стајало да су у
току године школу напустила 3 ученика, од којих двојица из материјалних разлога, а трећи је истјеран с
правом на полагање испита. Програм у школи је био исти као у
Србији, али је допуњен изучавањем
турског језика. Ђаци су имали
недјељно 30 часова.
У школи су предавали: Танасије
Пејатовић ‒ француски језик, географију и цртање, Стеван Самарџић
‒ српски језик, науку хришћанску и
јестаственицу, Гавро Пејатовић ‒
аритметику, геометрију и писање,
Сеиф-ефендија Шеховић ‒ турски
језик и Стана Јовановић ‒ женски
рад. Наставнике је плаћала српска
влада. О томе је Илија Лопушина
забиљежио: „На Јавору је постојала
царинарница, гдје је гимназијски
курир Васо Рољевић долазио, примао паре, зашивао их у стељу од
самара и тако преносио у Пљевља“.
Плата професора износила је 200,

а суплента 120 динара.
У јуну 1902. године саопштен је
успјех ученика. Тридесет је прешло
у II разред, 17 је остало на поправни испит, 9 је понављало разред,
а један ученик је полагао све предмете „из оправданих разлога“.
Сјећајући се свих значајних тренутака и обиљежавајући седамдесетогодишњицу првих пријемних
испита, Гимназија је 29. октобра
свечано означила свој рођендан
пригодним предавањима за ученике. Директор Јован Петровић говорио је о смислу и значају обиљежавања годишњице, Јован
Лаушевић упознао је ученике са
историјским ходом Гимназије,
Велинка Аритоновић дала је приказ
на Танасијево дјело „Средње
Потарје и Полимље“, Витомир
Србљановић говорио је о умјетничким дометима скулптора Риста
Пејатовића, Вуко Безаревић о
животу и књижевном дјелу Стевана
Самарџића. У послијеподневним
часовима одржане су забаве и
спортски сусрети. Ускоро ће Одбор
за прославу утврдити и тачан датум
одржавања главне свечаности
поводом 70 година Гимназије.
В. Б.
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Из ризнице сјећања — Октоих

ГИМНАЗИЈА „Т. ПЕЈАТОВИЋ“
ДОБИТНИК ОКТОИХА
- Текст из 1974. године. - „Пљеваљске новине“, година XV, бр. 318, страна 10. - Обавијештени смо да је Гимназију
„Танасије Пејатовић“ за награду „Октоих“ предложио Републички завод за унапређивање школства. У образложењу
предлагача, између осталог, је истакнуто: Ова Гимназија, већ три године, улаже изузетне напоре и постиже
веома значајне резултате у организацији укупног живота и рада школе, а посебно у настави и организацији и
резултатима рада у васпитавању ученика.
Прије петнаест дана Одбор за додјељивање Републичке награде „Октоих“
донио је одлуку да се ово
друштвено признање у 1973.
години, за постигнуте резултате од изузетне вриједности у васпитнообразовном раду,
додијели ГИМНАЗИЈИ
„Т. ПЕЈАТОВИЋ“ из
Пљеваља, Основној
школи „Максим Горки“
из Титограда, Момиру
Секулићу, просвјетном
савјетнику из Бијелог
Поља, Јели Радуловић Вулић, музичком
педагогу из Титограда
и Стевану Костићу,
професору из Титограда.
Обавијештени смо
да је Гимназију „Танасије Пеја товић“ за

награду „Октоих“ предложио
Републички завод за унапређивање школства. У образложењу предлагача, између
осталог, је истакнуто:
— Ова Гимназија, већ три

године, улаже изузетне напоре и постиже веома значајне резултате у организацији укупног живота и рада
школе, а посебно у настави
и организацији и резултатима рада у васпитавању ученика. У овом
периоду створени су
веома повољни материјално-технички
услови рада, солидна
организација свих активности у школи, рационално планирање,
висок степен радне
дисциплине ученика и
наставника, позитивно
усмјеравање ученичког самоуправљања,
побољшавање квалификационе структуре
наставничког кадра,
стално побољшање и
унапређење ученичког

знања. Истовремено је извршено попуњавање посто јећих и формирање нових
кабинета. Ученичка библиотека са читаоницом је једна
од најбоље сређених, опремљених и коришћених у Републици.

Зашто је између девет школа
колико их је било
предложено у
предвиђеном року, а јединој
од школа II ступња са подручја СР Црне Горе, ове
године награда додијељена

Гимназији „Танасије Пејатовић“, одговор произилази и
из закључне оцјене Републичког завода:
— Гимназија у Пљевљима
је школа реда и организованог рада, школа у којој је
самоуправљање веома развијено, школа у којој је и
колективан дух живота,
школа у којој се ученицима
не ускраћују права нити умањују њихове обавезе — они
су најчешће активни сарадници својих васпитача.
Републички секретар за образовање културу и науку уручиће награду колективу Гимназије, највјероватније, у првој
половини јануара ове године.
Сл. П.

Из ризнице сјећања — Орден заслуга за народ

ЈУБИЛЕЈ ГИМНАЗИЈЕ СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН
- Текст из 1972. године: „Пљеваљске новине“, година XIII, бр. 276, страна 8. - Предсједник Тито одликовао Гимназију Орденом заслуга за народ са златном звијездом. - На јавном
часу пред Гимназијом говорили Драго Стојовић, члан Извршног вијећа СР Црне Горе и Јован Петровић, директор Гимназије. - Културни програм за све присутне
Тихо и без помпе пљеваљска
Гимназија наставља прославу
свога јубилеја. Слави седамдесет
година постојања, година које су протекле у
времену борбе и страдања, побједа и успјеха.
То је бурна историја која
је истовремено и дио
историје овога краја у
коме је Гимназија била
жариште културних и
напредних стремљења,
која су се супротстављала заосталости и
тежила прогресу. Зато
сада кад, послије
седамдесет година,
листамо странице њене
историје, не можемо а
да јој се не дивимо и не
одамо признање за
испуњено повјерење
народа овога краја.
Ипак, највеће од свих
признања је Орден
заслуга за народ са
златном звијездом, дар
предсједника Тита. То
је уједно и признање да
се ова школа уврстила
у ред културних великана социјалистичке
Југославије.
Колектив Гимназије
слави ову велику свечаност и дијели радост
са осталим грађанима. Читава ова
школска година је проглашена
јубиларном; годином прославе
кроз разне манифестације из
области образовања, културе и
спорта. До сада је сваки пригодни
датум обиљежен неком свечаношћу, а људи овога краја све то примају радосно и као своје, пружају

подршку и поносни су на Гимназију
и њену историју. Јер, ова је школа
дио њих. Мало је породица из

овога краја чији најближи нијесу
прошли кроз Гимназију или, пак,
сада у њеним клупама убирају
плодове знања. Знатан је број и
оних који су у Гимназији попримили
револуционарна стремљења и
приступили њиховом реализовању
кроз НОБ. Нажалост, многи су у
тој борби дали своје животе, не

дочекавши да уживају у њеним
плодоносним резултатима. У послијератном периоду кроз ову
школу су прошли бројни
младићи и дјевојке, који
сада као стручњаци разних профила раде широм
Југославије.
Због свега овога је и
разумљива жеља неких
радних организација да у
границама могућности
помогну колектив Гимназије да јубилеј буде што
свечанији и да школа још
опремљенија настави са
радом. Иако све то још
увијек није довољно,
вриједна је пажње материјална помоћ око опреме кабинета, уређења
школског дворишта и
неких других просторија,
коју су пружили „Грађевинар“, „Љубишња“, Комунално предузеће, „Тргопред“, Земљорадничка
задруга „Бољанићи“ и
неке друге радне организације.
Поред већ поменутог
одликовања, које је колективу Гимназије на свечаној сједници уручио, у име
предсједника Тита, Драго
Стојовић, члан Извршног
вијећа Црне Горе, у овој
години су двојица професора Гимназије за свој успјешни дугогодишњи рад добили највећа признања
републичког и општинског ранга.

ИЗАШАО ЛИСТ
„УЧЕНИК“
У знак сјећања на штрајк ђака
пљеваљске Гимназије, 29. март

ова школа слави као свој дан. Ове
године као да је читав град тога
дана славио. Пљевља су изгледала несвакидашње: динамично
и весело. Прво пријатно изненађење за Пљевљаке био је лист
„Ученик“. Њега су ученици сами
испунили садржајем и уредили уз
помоћ професора. А садржај су
му: историја, поезија, спорт, хумор,
прикази из живота и рада ученика
итд. Иако је изашао у прилично
великом броју примјерака, сваки
од њих је врло брзо био разграбљен.
У пријеподневним часовима, у школској згради и
око ње било је
као у кошници. Улица испред Гимназије била је
испуњена грађанима и ученицима који су
дошли да присуствују јавном часу на
отвореном
простору. Час
су држали наста вници и
ученици. Те ма: прелиставање историје
Гимназије у виду рецитала, чији
режисери нијесу заборавили да
грађанима представе и бројне
активности којима се ученици
данас баве. А одмах по најављивању ове или оне секције, њени
актери су се јављали са прозора
зграде или неког другог мјеста, гдје
до тада скоро нијесу били ни при-

мијећени. Ту је хор, рецитатори,
музичари, планинари, ликовна секција. Ова посљедња је својом
изложбом у просторијама Гимназије окитила зидове ходника
бројним радовима ученика, који су
својим квалитетом изазвали право
дивљење присутних.
У поподневним и вечерњим часовима мјесто прославе била је сала
у Дому културе. Тамо су, прво ученици па грађани, присуствовали
свечаној академији. Присутне је
поздравио директор школе Јован
Петровић, а
онда је ступио
на сцену хор и
рецитаторскодра мска секција. По квалитету, озбиљности и начину
извођења све
је остављало
утисак као да
гледамо неку
добро увјежбану професионалну екипу. Нарочито је
била интересантна рецитаторско-драмска се кција
која је на несвакидашњи
начин приказала животне путеве Танасија Пејатовића, првог директора школе и
научног радника и Стевана Самарџића, наставника и књижевника.
Уз све то, Вуко Безаревић је укомпоновао и ранији живот пљеваљског краја обрађен у дјелима Стевана Самарџића.
Ј. Лаушевић
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НЕПРЕСУШАН
ИЗВОР СВЈЕТЛОСТИ
И СТВАРАЛАШТВА
- Текст из 2001. године „Пљеваљске новине“, година XLII, бр. 1073, страна 6. - Свечана
академија поводом стогодишњице Гимназије у Пљевљима. - На свечаности говорили
предсједник владе Црне Горе Филип Вујановић, предсједник Oпштине Пљевља Радоман
Гогић и директор Гимназије Драгоје Кнежевић. - Уручена признања „Златно свједочанство“ Општини Пљевља, Министарству просвјете и науке Црне Горе, Министарству
просвете и спорта Србије, професорима и ученицима Гимназије

Из ризнице сјећања — прегалаштво

ГИМНАЗИЈА
РАСАДНИК ЗНАЊА
- Текст из 1971. године: - „Пљеваљске новине“, година ХII, бр. 267,
страна 7. - Кад се помене град Врање, има ли кога да се истог тренутка
не сјети Боре — Борино Врање, Мостар — то је Шантић, Сремски
Карловци и Пљевља — то су њихове гимназије
Кад је саопштена одлука о додјељивању награде „20. новембар“ Гимназији „Танасије Пејатовић“
у Пљевљима, истог тренутка сам се сјетио
случајног љетошњег разговора са једним универзитетским професором из
Београда. Стари професор никада није био у
нашим крајевима, али кад
сам поменуо Пљевља,
одмах смо постали приснији. „Знам, знам — прекинуо ме — ви имате ону
добру гимназију. Ученици
из Пљеваља су међу
нашим студентима први.
Ако је пријемни испит, за
њих је довољно да кажу
да су из Гимназије у
Пљевљима, свако провјеравање је сувишно...“
Ово коментарисати
било би непотребно, а слично
мишљење одавно влада на свим
високошколским установама у које
су долазили и долазе пљеваљски
ученици. Може ли онда једна установа пожељети љепши успјех и
бољу награду? Шта може више
постићи него кад постане синоним
града, краја... Кад се помене град
Врање, има ли кога да се истог
тренутка не сјети Боре — Борино
Врање, Мостар — то је Шантић,
Сремски Карловци и Пљевља —
то су њихове гимназије.
Није онда ни чудо што је из
клупа ове школе изашао тако
велики број бораца, умјетника,
државника, научника... Њена
посебна вриједност је континуирано одржавање високог нивоа
васпитно-образовне активности.
У томе је можда и највиши допринос свих оних прегалаца који су у
њен раскошни мозаик уграђивали
себе, који то и данас чине,
помјерајући њене вриједности уз
сталну узлазну линију успона,
испуњавајући племените обавезе
овог хуманог позива. Тако је то
почев од оснивача Стевана
Самарџића и његове генерације

па све до ове садашње, до Вука
Безаревића, једног од најмлађих
који је са својим рецитаторима на
овогодишњем Фестивалу драмских аматера Црне Горе заслужено освојио признања и награде.
Овдје су успјеси схваћени као обавеза јер бити ученик или професор
Гимназије у Пљевљима — то
значи нешто више, и теже, и часније. И зато улажући максималне
интелектуалне и организационопрактичне напоре, Гимназија ради
на усавршавању процеса наставе
у оквирима савремене педагошке
науке.
У овој школи и кад се учи и
улази у суптилне тајне науке и
умјетности, и кад се гимнастицира
и музицира, и кад су ученичке
забаве, и кад се полажу практични испити из самоуправљања,
увијек тече један прави, богати и
разуђени живот, осмишљено организован и зналачки усмјераван.
Ова школа је читаво једно друштво у малом, његова најживља
ћелија, па се за њу не може рећи
да је треба приближити животу,
она је сам живот.
Исак Калпачина

Кристално плаво небо и сунце
које је покушавало да обавије град
топлином касне јесени борило се
са пљеваљским димњацима и
вјетром с Љубишње. Вече је падало, магла је каснила, а мраз је
лагано штипао за образе. Тако је
изгледао дан и вече уочи великог
дана, 18. новембра 2001. године.
Вијек је протутњао, а Гимназија
„Танасије Пејатовић“, свједок живота и времена, обасјана рефлекторима, окречена изнутра, примала
је званице, с поштовањем и достојанством.
Свечана академија и поетскомузички програм под називом
„Стољетно стабло свјетлости“ требало је да почне у јединој прикладнијој сали у граду, у Клубу
ВЈ. Четири цвјетне креације, са
каранфилима, љиљанима, гладиолама и зимзеленим гранчицама, сиве завјесе, на које је
окачено 12 звјездица, име слављенице са годином рођења и
годином славља, били су једини
луксуз свечане сцене. Предсједник Владе Црне Горе Филип
Вујановић, министар просвјете и
науке
Предраг
Ивановић,
предсједник одбора за обиљежавање 100-годишњице
пљеваљске Гимназије Драган Кујовић, предсједник
Општине Пљевља Радоман
Гогић, командант Друге
армије ВЈ генерал-потпуковник Јагош Стевановић,
представници гимназија из
Прибоја, Нове Вароши и
Пријепоља, представници
школа и предузећа из
републике и општине, представници Удружења Пљевљака из Београда и бивши
и садашњи ученици Гимназије, док представника
Српске православне цркве
и Исламске заједнице није
било. Хор Гимназије извео
је на латинском „Gaudeamus
igitur“, присутни су устали и
одслушали је као химну, и
свечаност је почела.
Минутом ћутања одана је
почаст свим ученицима и
професорима пљевaљске
Гимназије који су погинули
или умрли током стогодишњег периода. Кратким историјатом пљеваљске Гимназије свечаност је отворио
директор Гимназије Драгоје
Кнежевић:
— Пљевaљскa Гимназија свијетли пуних 100 година емитујући
своје озарје на једном врло широком простору. Са осјећајем управо
таквог њеног дјеловања мисао се
у овом тренутку окреће ка оним
висинама знања у чије достизање
су са потпуном преданошћу своје
стваралачко биће уграђивале
бројне генерације професора и
ученика, које су својим прегалаштвом и креативним ангажманом

допринијеле да ова институција поприми лице узвишеног
светионика народне просвјете
и културе, те да постане знамење достојно најузвишенијег
постојања. Ангажовање Танасија Пејатовића, првог директора пљеваљске Гимназије,
који је са Стеваном Самарџићем и другим сарадницима
у Пљевљима утемељио и
гимназијско и средње стручно
образовање у овом граду и
цијелом овом крају, започиње
управо нови вијек истинског, просвјетног, културног и укупног друштвеног препорода. – рекао је Кнежевић.
Честитке у име грађана и локалне самоуправе упутио је предсједник општине Радоман Гогић:
— И деси се 18. новембар 1901.
године када би отворена Српска
гимназија у Пљевљима. Пљевља
која су у временима процвата
средњевјековне српске државе и
културе била незаобилазна станица на караванским путевима
постадоше просветна станица, а
преко духовне мисије Гимназије и
духовно средиште. Би то и тријумф

Извор: „Пљеваљске новине“,
1991. година
исконске човјекове потребе да се
искраде испод вјековних застора
таме. Оста записано да су оснивачи прве Српске гимназије у
Пљевљима Министарство иностраних дела Краљевине Србије,
Српска православна рашко-призренска митрополија и Српска православно-црквена школска општина у Пљевљима. Стогодишња
раздаљина доказа велика три
именa. Име Михајла Вујића,

министра иностраних дела Србије,
чија мудра политика доведе до
оснивања грађанске умјесто
намијењене трговачке школе. Име
Сулејмана Хаки-паше, окружног
начелника пљеваљског Санџака,
чија подршка при оснивању и заштита у првим годинама рада Гимназије би од изузетног а можда и
пресудног значаја. И име Танасија
Пејатовића, првог и највећег
директора, чија умност засвијетли
пљеваљско просвјетно небо. –
истакао је предсједник Гогић.
Поздрављајући присутне премијер Вујановић је рекао:
- Те године на овом простору
Балкана, од Скопља до Сарајева,
то је била једина гимназија.
До данас у Гимназији је
матурирало 7471 ученика,
наставу је изводио 451 професор а њом је руководило
25 директора. У току стогодишњег постојања Гимназија
је изњедрила велики број
младих образованих људи,
од којих су многи постали
врсни интелектуалци, научници, културни ствараоци и
специјалисти различитих
занимања.
На свечаној академији
добитницима су уручена
признања поводом стогодишњице Гимназије под
називом „Златно свједочанство“. Ово признање је у име
свих досадашњих ученика
ове школе примила матуранткиња Дијана Јечменица и
захвалила:
— Многим генерацијама
Гимназија је била сигурна
оријентација и непресушан
извор стваралачких надахнућа. Носимо своју Гимназију
искрено у срцима ма гдје да
живимо и ма шта да радимо.
У име професора признање је примила Магда Петровић, Министарства просвјете
и науке Црне Горе министар Ивановић, Скупштине општине Пљевља предсједник Гогић, а Министарству просвете и спорта Србије
биће уручено накнадно.
На коктелу, након програма, дружили су се власт и опозиција у
опуштеној атмосфери. Гимназија
је још једном успјела да премости
бројне разлике које прате и данашњицу.
В. Мићковић
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НА КРАЈУ ЈЕДНОГ ПУТА
- Текст из 1964. године: „Пљеваљске новине“, година V, бр. 86, страна 6. - Ви сте матуранти...
Пред матурантом су некад људи капу скидали, прилазили му са посебним поштовањем, гледали у
њему човјека, зрела човјека, свезналицу, интелектуалца...
Пролазило је вријеме. Дани тихи и весели — некад
безбрижни а некад бригама
бременити. Са њима идеје,
жеље и снови. Некада је час
био година, а звоно једва
ишчекивано. Термини: учити, одговарати... Уџбеник,
биљежница, задаци — помало су нам постали банални и тешки.
Данас смо на крају једног
пута. Чини нам се да нам
терен помало клизи под
ногама. У главу нам се уселио црв психозе и страха.
Постали смо врло радознали. Све нас интересује.
Много питамо, а мало одговарамо. За нас је све ново,
све непознато, чак и оно што
смо учили прије мјесец
дана... Апокрифи, приказања, хуманизам, егзистенцијализам... Мистерије, миракуле, логаритам, бином

збира и бином разлике —
све мутни појмови.
Колико год знали, сви нам
кажу: ништа не знате. Ви сте
матуранти... Пред матурантом су некад људи капу скидали, прилазили му са посебним поштовањем, гледали у
њему човјека, зрела човјека,
свезналицу, интелектуалца...
Матуранти ових дана највише дискутују. Полемишу
помало, јер, кажу, тако се
најбоље долази до јединствених ставова и закључака.
Радо слушају сваку борбу
мишљења, али у њу нерадо
ступају. Од млађих и старијих
помоћ траже. Али од млађих
много више. Тамо им кола
много више шкрипе, из те
области осјећају велику празнину... Тако је од фебруара.
До тада су размишљали
само о оном које долази, о
прошлом нијесу бринули.

Тако је било, али тако више
није. А они су се од фебруара
угледали на своје претходнике који су на матурском
испиту бранили само матурски рад. Ове године неко је
дао примједбу на завршни
испит у гимназији: тако не
ваља, дајте нешто ново.
Рекоше и учинише, преломише као преко кољена.
Назваше га „нови, савремен
начин полагања завршног
испита у гимназији“. Али, у
ствари, старији од најстаријега нашег матуранта.
Тако направише механички
спој старог и новог.
Зато је матурантима пуна
глава. За три мјесеца треба
обновити цијело градиво
гимназије, боље речено —
научити. А они се од тога
препадоше. Кажу: „Све смо
старо заборавили, нијесмо
се томе надали...“ То нам се

данас свети. И они страхују,
причају о матури, тако да им
мало времена остаје за рад.
Једног дана настаде сеоба, али не под Арсенијем
Чарнојевићем. Није први
одселио, али је први ученике
организовао и први остао
без матуре. Убрзо је стигло
и прво писмо из Крагујевца.
Милан је писао: „Драги другови, овдје је лако учити.
Тамо сам, знате, једва вукао
двојке и јединице, а овдје
биће и четворки. Матура се
полаже по старом. Брани се
само матурски рад. Тако је
у цијелој Србији и Босни...“
И наши матуранти почеше
одлазити. У Сомбор, Сремску Митровицу, Горажде,
Тузлу... Кренуо је и Бајо.
Данас сви пишу да су добро
сем Баја, који сваког дана
сусреће своје бивше колеге
и пита их сјетно: „Шта сте
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ПОСЉЕДЊЕ ШКОЛСКО
ЗВОНЦЕ ЗА МАТУРАНТЕ
Текст из 1962. године: „Пљеваљске новине“, година III, бр. 39, страна 4
Ријеч је о пљеваљским
матурантима.
За њих је завршена редовна настава у Гимназији, али
ђачка обавеза према овој
школи још траје. Има их
већина са једном и двије
недовољне оцјене. За њих
ће се поправни испити обавити у првој половини јуна,
а онда писмени клаузулни
рад из српскохрватског језика и одбрана матурских
радова. То би био коначни
обрачун са Гимназијом. Да
ли ће сви у томе успјети —
рећи ће испити који им предстоје.
Од 19. маја, када је задње
матурско школско звонце
просуло изломљени ехо
кроз достојанствени гимназијски ходник, који се попут
ријеке провлачи испод лукова, њихове су бриге измијениле лице. Сви су се радовали том дану. С пјесмом су
га очекивали. А кад је дошао, у очима им је било
чудно, у срцима још чудније.
Радовање се некако згуснуло и измијешало са неком
лепршавом тугом. У грлу их
је нешто давило, гласови су
им постали храпавији него
обично. Наједанпут им није
било право што се морају
одвојити од оних „досадних“
ђачких клупа. За њих су
везани многим заједничким
бригама сатканим од расположења у дугиним бојама.
Но, све је ово пролазно
као и школска година. Њихов се програм наставља.
Једне ноћи најављено је
матурско вече у Пљевљима.

За њих је то био велики
24. маја изведен је једно- Милина је била слушати тај
датум. Обучена су дотада дневни излет до Горажда. букет младости, ношен пренеоблачена одијела, запје- Матурско расположење цизним воланом 50 киломеване су дотада
тара на сат, како
непјеване пјесме;
просипа поздрав
Једне ноћи најављено је матурско вече у Пљевзаигране нове
свом мају.
љима. За њих је то био велики датум. Обучена
У Горажду је
игре. Почели су у
су дотада необлачена одијела, запјеване су
Плесној сали „1.
посјећена Екодотада непјеване пјесме; заигране нове игре.
децембар“, заврномска школа и
Почели су у Плесној сали „1. децембар“,
шили негдје у зоГимназија и на
завршили негдје у зору на „Пањевима“.
неким часовима
ру на „Пањевима“.
Пространи пљенаши матуранти
ваљски парк, чија се љепота вијугало се црногорско-бо- постадоше опет редо вни
из године у годину нагло уве- санском цестом и исписива- ђаци. Један је матурант —
ћава, несебично их је при- ло нову страницу у заједнич- гост задивио домаћине знамио. Те ноћи су били глас- ком дневнику. У облацима њем из математике.
Поподне је на градском игралишту одиграна пријатељска рукометна утакмица са
горажданском Гимназијом. Разгледан је
град, посјећена је Азотара у Витковићима, а
све повезано пријатном шетњом по ред
Дрине. На измаку дана
пјесма их је поново
повела Пљевљима.
На застанку у Чајничу, у трокружној трци
кроз град, у част Дана
младости, двојица
такмичара
наших
заузеше прво и друго
мјесто. Пљевља су
спавала дубоким сном
кад је ноћни аутобус
изручио матурско расположење пред „Та ром“.
„Пљеваљске новине”, 1964. година
Послије овог освјенији гости парка него што то прашине која је остајала иза жења настављено је још
бива кад се излет прави аутобуса, ломила се у прсте- садржајније премошћивање
удвоје. Шапат је замијењен новима њихова сунчана провалије између гимназије
бучним расположењем.
пјесма, и у осумореном ваз- и факултета.
Ј. Петровић
А онда, с весељем даље. духу остајала за успомену.

данас учили?“ У школи, као
сјећање на њега, остале су
у дневнику полугодишње
оцјене — двојке и тројке и
двије четворке. Половина
горих изаћи ће пред матурску комисију. Пожурио је да
побјегне од ње, прокрстарио
преко Босне и Србије, па

се на крају вратио на улицу.
Тако је кад међу ученицима завлада паника. Страх
матураната од новог матурског испита не престаје.
Можда ће престати тек 20.
јуна када приме или не
приме матурске дипломе.
Радован Вујадиновић

Међународни дан људских права

ЉУДСКА ПРАВА
НА ДЛАНУ
Прошле године Европска унија у Црној Гори и
НВО „Грађанска алијанса“
организовале су први
онлајн турнир за средње
школе поводом Међународног дана људских права.
Укупно 50 трочланих
тимова из средњих школа
из свих дијелова Црне
Горе такмичило се играјући онлајн игру „Људска
права на длану“, од 7. до
10. децембра 2020. године.
Из наше школе учествовала су три тима, и то:
• Јустиција: Ема Абаспахић, Ива Шљиванчанин
и Ема Кулосмановић
• Нар: Андреа Гачевић,

Марко Јеловац и Ружица Лаковић
• Знањем до слободе:
Валентина Алорић, Лука Минић и Сузана Мазалица
Менторке ученицима
биле су професорице Адиса Малагић, Бисера Булут
и Маида Делић.
Такмичење је дио укупног програма обиљежавања Међународног дана
људских права у чијој организацији су поред „Грађанске алијансе“, Делегације
ЕУ у Црној Гори и ЕУ инфо
центра, учествовали и
Омбудсман и Савјет Европе.
Адиса Малагић,
професорица

Varietas delectat

ЈЕДНАКИ У
РАЗЛИЧИТОСТИ
Поводом обиљежавања
два значајна датума  Међународног дана особа са
инвалидитетом (3. децембар) и Међународног дана
волонтера (5. децембар),
ученице наше школе снимиле су кратки филм под називом „Једнаки у различитости”. Филм су посветиле
корисницима Дневног центра, „Зрачка наде“ и Удружењу параплегичара, као
знак мале пажње и захвалности на дугогодишњој квалитетној и искреној сарадњи. Ово мало али пријатно
изненађење припремиле су

Ива Шљиванчанин, Ема
Кулосмановић и Сања Ковачевић.
Међународни дан особа
са инвалидитетом обиљежава се 3. децембра од
1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију и позвала
све земље на обиљежавање
овог датума, а Међународни
дан волонтера обиљежава
се 5. децембра од 1970.
године и означава сјећање
на дан када је створен Програм УН за волонтере.
Адиса Малагић,
професорица

17
Из ризнице сјећања — драгуљи у круни

ОДЈЕЉЕЊЕ БЕЗ
ИЗОСТАНАКА
Текст из 1965. године: „Пљеваљске новине“, година VI, бр.
18, страна 4
Примјер I10 одјељења у
Гимназији достојан је велике
пажње и признања. Ово је
одјељење практично приказало шта могу постићи ђаци
ако се удружи жеља и активност, ако се донесе одлука,
ако се да ријеч прво себи, а
онда и колективу у коме се
ради и учи, разредном
старјешини, школи.
У току читавог првог полугодишта од преко тридесет
ученика, колико броји ово
одјељење, нико није направио ниједан изостанак. Рубрика намијењена за евиденцију изостанака у њиховом
дневнику је остала чиста од
првог до посљедњег дана у
првом полугодишту. Предавачи нијесу имали потребу
да, као у осталим одјељењима, запиткују ко је одсутан, зашто је одсутан и слично.
Одјељење се на почетку
школске године са својим
разредним старјешином
професором Безаревићем
договорило и зарекло да за
одређени период нико не
изостане од школе, а онда
кад су схватили да им то
много користи за постизање
бољег успјеха одјељењска
заједница је веома зрело

Може се слободно подвући да одјељењска заједница најзрелије ради и
живи у овом одјељењу.
Њени методи рада могу
служити за примјер ученицима и одјељењима
који се налазе на крају
школовања у Гимназији.
Ово истицање потврђују
марљиво формиране
групе: за старање о дисциплини и чувању школске имовине, група за
помоћ слабијим ученицима, за културно-забавни рад, за екскурзију...
Одјељење је формирало
и фонд за помоћ сиромашним ученицима.
помоћ слабијим ученицима,
за културно-забавни рад, за
екскурзију... Одјељење је
формирало и фонд за помоћ
сиромашним ученицима.
Овако корисна ажурност
падала је у око свим предавачима који су с дневником
навраћали у ово одјељење.
И као резултат једне, у
пуном смислу ријечи, ђачке
бриге и активности одјељење I10 је крунисало свој рад
лијепим резултатима. Сада,
мада још нијесмо дошли до
тачног процента, у одјеље-

Одјељење I10
стала да фукционише. Разредни старјешина више није
морао у том погледу да
интервенише. Код ученика,
појединаца и колектива, су
дошли до израза полет и
такмичарски дух. „Ситније“
болести – зубобоља, главобоља, мања прехлада,
нијесу биле чиниоци да
омету комплетан долазак
одјељења I10 у школу.
Интересантно је да је
одјељење састављено од
ученика из разних школа са
терена наше, а и других општина. Али, то нимало није
сметало да се сви компактно
заузму за примјерну дисциплину, другарску међусобну
помоћ и квалитетан рад,
појединачно и у цјелини.
Може се слободно подвући
да одјељењска заједница
најзрелије ради и живи у
овом одјељењу. Њени методи рада могу служити за
примјер ученицима и одјељењима који се налазе на крају
школовања у Гимназији. Ово
истицање потврђују марљиво формиране групе: за старање о дисциплини и чувању
школске имовине, група за

њу се успјех креће: око 65%
прелазних, што ће уједно, и
вјероватно, бити и највећи
проценат прелазних у односу на друга одјељења Гимназије на крају првог полугодишта.
Ј. П.

Из ризнице сјећања — драгуљи у круни

ОДЈЕЉЕЊЕ БЕЗ СЛАБИХ
Текст из 1977. године: „Пљеваљске новине“, година ХVIII, бр. 393, страна 10
Идући према Гимназији
„Танасије Пејатовић“, осјећали смо нешто што није чиста
радозналост ни трема бившег ученика при уласку у
давно остављену школску
зграду. Осјећај је био дубљи
и разноврснији због слике
коју смо стекли о I2 одјељењу у разговорима са неким
професорима и друштвеним
радницима. Рекоше да у том
одјељењу ни један ученик
није на првом полугођу понио у својој књижици слабу
оцјену.
Тренуци пред улазак наставника пуни ишчекивања.
„Професори стимулишу
Прекинути разговори и крет- ловства добио прву награду
ње. Улазимо у одјељење. у Црној Гори а трећу у Југос- наш рад, а за успјех је важан
и добар почетак.“
Лица ученика одају радоз- лавији.“
Дејан је и сам помагао
У овом одјељењу има
налост. Упитни погледи
слабијим друговипрате госте. Ни тог
ма. Милојко Дробдана, као и много
њак путује из Црљепута раније, није
ница, а Весни
било изостанака.
Срдановић не смета
Сви су у клупама.
да буде одлична
Разликују се међуученица иако сваког
собно, а опет су
јутра рани на аутоисти. Постигли су
бус, који на путу од
нешто што се често
Оџака некад прими,
не догађа и у том су
а некад остави
изузетни.
Милована КнежевиПокушавамо да
ћа из Зенице.
сазнамо чиниоце
Сјећамо се да је
који су утицали на
већина нас осјећала
овако несвакидашВуко Безаревић
страх од математињи успјех одјељења
које броји 36 ученика, коме добрих спортиста, пјесника ке. Међутим, у овом одјељеје изборни предмет матема- и љубитеља лијепе ријечи. њу сви су је самовољно
тика, а од страних језика уче Берка Јакуповић је једна од узели као изборни предмет.
се руски и француски. Лучић тих који тку стихове и одлич- Изузетни су и због тога. За
Биљана, предсједник одје- на је ученица. Имамо при- њих је математика без тајни.
И Елзана Махљењске заједмутовић је једна
нице, мисли да
Узели смо дневник не зато што нисмо вјеровали
од њих.
су томе доприВуку Безаревићу, разредном старјешини, већ да
„Многи од нас
нијели радна
и сами видимо несвакидашњу слику. Видјели
су
се кајали што
атмосфера и
смо: преовлађују четворке, а и петица бијаше
су узели матезаједничко опредоста. Одличних ученика на полугођу је било
матику, али сада
дјељење за усосам: Азра Делић, Емнија Дураковић, Берка Јакусмо је завољепјех.
повић, Биљана Лучић, Елзана Махмутовић,
Томе су доли.
„Све проблеме
Дејан Миличић, Весна Срдановић и Бехудин
принијели и просмо рјешавали
Хасанбеговић.
фесори. Они су
самоиницијативублажили оне
но. Ученицима
који путују и оним који сла- лику да у овом броју листа тешкоће сваког почетка“,
бије уче помагали смо преко упознамо дио њеног ства- прича Елзана.
Социјална карта I2 одјекружока. Постали смо узор рања.
Ученици I2 не устручавају љења је разноврсна. У
осталим одјељењима, а
активни смо и у осталим се да одговарају на питања, њему има ученика из раддјелатностима. Шест наших нити да започну разговор. ничких породица (12), из
ученика похађа политичку Дејан Миличић сматра да су породица чији родитељи
школу, а наш друг Иван састав одјељења и атмос- имају високу, вишу или средВојиновић је на конкурсу фера надметања допри- њу стручну спрему (21) и са
села (3).
поводом Дана ваздухоп- нијели успјеху.

Узели смо дневник не зато
што нисмо вјеровали Вуку Безаревићу, разредном ста рје шини, већ да и сами видимо
несвакидашњу слику. Видјели
смо: преовлађују четворке, а
и петица бијаше доста. Одличних ученика на полугођу је
било осам: Азра Делић,
Емнија Дураковић, Берка Јакуповић, Биљана Лучић, Елзана
Махмутовић, Дејан Миличић,
Весна Срдановић и Бехудин
Хасанбеговић.
Директор школе Марко
Бановић није крио задовољство што у школи постоји и
такав колектив.
„Успјеху су највише допринијела сама дјеца са
опредјељењем које је произашло из пуног интереса
за предмет математике.
Чини ми се да већина њих
потиче из породица гдје су
радне навике развијене и
добро је да су они те навике
пренијели и у школу. И сама
чињеница да већина ученика ради, мотивише остале.
То је јединствен случај да
одјељење на полугођу нема
слабих оцјена.“
Напустили смо школску
зграду пуни нових сазнања,
а и недоумица. Питамо се
зашто нема још таквих ученика и одјељења за узор.
Зашто је то до сада једини
случај? Шта треба радити
да би оваква слика постала
свакодневна и обична ствар
и о чему не би требало писати као о изузетку. Зар могућности, услови и професори
нису приближно исти за све?
З. К.

Из ризнице сјећања — „Данилов кабинет“

ЗАВРШЕНА БИОСКОПСКА
САЛА ПРИ ГИМНАЗИЈИ
Текст из 1966. године: „Пљеваљске новине“, година VII, бр. 129, страна 4
Донедавно чланови филмске секције при Гимназији имали су много потешкоћа око приказивања филмова. Представе су се одржавале у
учионици, која није могла примити већи број
чланова, због свог малог капацитета. Међутим,
секција је настављала са радом, и то веома
успјешно. За то треба, прије свега, захвалити
залагању наставника Данила Кнежевића, који
је настојао да што већи број ученика има могућности да посјећује филмске представе. Због
тако мале просторије исте представе су се одржавале два до три пута недјељно, што је било

веома напорно.
План о изградњи биоскопске сале при овој
школи почео се реализовати још прошле године,
тако да је сала завршена крајем фебруара ове
године. Овај, како ученици у шали кажу, „Данилов кабинет“ може да прими веома велики број
чланова, чак и 60 нових поред сталних којих
има 360 (што значи да пола ученика Гимназије
посјећује приказивање филмова). Управа Културно-умјетничког друштва „Живко Џувер“ одлучила је да омогући приказивање филмова ученицима са села којих у овој секцији до сада

Гимназијалци у слободним шетњама
није било. Очекује се да ће се представе за
њих одржавати послије пријеподневних часова,
и то по могућности бесплатно. Ово би било
веома корисно јер се као додатак приказују
чешће неки научни филмови. Ови филмови,
претежно из области хемије, географије, биологије и историје, много су позитивно дјеловали
на знање ученика.
Анка Николић
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Ако прилика не куца на врата, направи врата

ПРВО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
И ФИНАНСИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
Прво школско такмичење
из области предузетништва
и финасијске писмености
организовано је 24. и 25.
маја 2021. године за ученике
првог разреда наше школе
који слушају предмет Предузетништво. На такмичењу
је учествовало 11 тимова.
Ученици су се такмичили у
сљедећим категоријама:
најбоља бизнис идеја, најбољи бизнис план, најбољи
логотип фирме и најбоља
презентација, односно наступ на такмичењу.
Модераторка такмичења
била је ученица првог разреда Тања Лакетић.
Одлуку о најбољима донио
је стручни жири у саставу:
Марица Лековић, представница Службе за пре ду зетништво и туризам Секретаријата
за
привреду
Општине Пљевља, Мирсад
Хаџалић, директор НВО
„Super Hub Pljevlja”, Љиљана
Бајчетић, директорица школе, Наташа Цмиљанић, професорица руског језика и
Бисера Булут, професорица
филозофије као представнице Тима за каријерну оријентацију, Ивана Вукашиновић,
педагошкиња и представница
Тима за предузетништво,

Миљана Бајчета, Анђела
Ђуровић и Ема Кулосмановић, ученице четвртог разреда и чланице клуба „Млади
предузетници”.
Такмичење је организовано у складу са постојећим
епидемиолошким мјерама,
тако да је свака екипа приступила такмичењу према
предвиђеној сатници из
Агенде такмичења.
Менторка ученицима и
координаторка такмичења
била је Адиса Малагић, професорица социологије.
За најбољу бизнис идеју
проглашена је идеја „Shoe-

see”, док је најбољи бизнис
план имао тим „Fresh Fish”.
Најбољи дизајниран логотип
предузећа имао је тим
„LOF”, док је екипа „EEVE I
LE XY” имала најбољи наступ/презентацију на поменутом такмичењу.
Сви ученици су добили
сертификате, а најбољи тимови добили су и симболичне новчане награде које им
је уручила предсједница
жирија Марица Лековић
испред Секретаријата за привреду Општине Пљевља.
Адиса Малагић,
професорица

Иновативни дух: међу 10 најбољих на XI пословном изазову

МОНТЕГРАМ АМИЛЕ БРАХИЋ
Традиционално, и ове године наши ученици били су учесници ХI Пословног изазова
Црне Горе – Школе предузетништва и иновација за младе који организује Студентски
бизнис центар Универзитета Доња Горица.
Ученици су имали могућност да изаберу једну или више области и представе је као пословни изазов након пандемије ковид — 19.
Из наше школе учествовале су сљедеће
ученице: Амила Брахић, Анђела Лековић,
Ема Кулосмановић, Ива Шљиванчанин,
Мајда Чакар, Нејра Половина, Катарина
Терзић и Тања Лакетић. Такмичење је одржано у периоду од 22. до 24. јануара, преко
Zoom платформе.
Жири је имао тежак задатак да одабере
десет најбољих тимова који ће проћи у

даље такмичење. Међу десет најбољих
нашао се и тим „Монтеграм” наше ученице
Амиле Брахић. Идеја се базира на умрежавању младих од 16 до 29 година у овом
периоду када не можемо имати живу комуникацију, а у циљу стварања нових
пријатељстава, помоћи, очувања менталног
здравља и омогућавања социјализације
младих.
„Монтеграм“ је прва друштвена мрежа
која ће бити направљена у Црној Гори, са
амбицијом да се прошири на Балкан.
Предузетнички клуб наше школе ће и у
наредном периоду наставити да развија и
подстиче предузетнички дух код младих, сa
посебним освртом на женско стваралаштво.
Адиса Малагић, професорица

Глобална недјеља предузетништва

ЦРНОГОРСКА STARTUP СЦЕНА
Глобална недјеља предузетништва одржала се у периоду од 16. до 22. новембра,
у 170 земаља свијета. Ова
ма ни фестација повезује и
окупља младе људе широм
планете око промоције предузетништва, иновативности,
креативности и трагања за
новим могућностима у доприносу друштвено-економском
развоју земље.
Обиљежавању манифестације прикључила се и
наша школа. Тим поводом
одржано је веома занимљиво предавање под називом „Црногорска Startup
сцена” за ученике I4 одјељења (група Б). Предава-

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ
МЛАДИ ЕКО-РЕПОРТЕРИ
Ученици наше школе са својим менторима традиционално учествују на
конкурсу „Млади еко-репортери”
Проглашењем најбољих
oд пристиглих преко 350
радова из 30 основних и 13
средњих школа, завршен је
конкурс „Млади еко-репортери” за 2021. годину, који
је по четрнаести пут организовала НВО „ЕКОМ” у
склопу програма Фондације
за еколошку едукацију.
Након селекције, у конкуренцији за награде било је
укупно 100 радова, међу
којима су били и радови
наших ученика Маше Станић, (видео „You are the solution for water pollution“), Александре Поповић и Жарка
Терзића (видео „Помор
рибе“), Марије Ђуровић
(еколошки чланак „Асфалтна база — нова пљеваљска
екоцидна фаза“), Николине
Крвавац, (еколошкa фотографијa „Пустиња која полако одлази у заборав“), Анас-

тасије Тeрзић (еколошкa
фото-причa „Бијела конфузија“).
Поводом Дана планете
Земље, проглашени су
најбољи радови у различитим категоријама, а наши
ученици су постигли запажене резултате:
• У категорији „Видео“
Александра Поповић и
Жарко Терзић, ученици
трећег разреда, освојили
су треће мјесто за рад
„Помор рибе”
• У категорији „Еколошки
чланак“ Марија Ђуровић,
ученица четвртог разреда, добила је похвалу за
рад „Асфалтна база —
нова пљеваљска екоцидна фаза”
Традиционално, за радове
о активизму и еко-школама
Гимназија „Танасије Пејатовић” и ове године има пла-

кету ЕКОМ-а.
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ
МЛАДИ ЕКО-РЕПОРТЕРИ
У ОНЛАЈН ГЛАСАЊУ
На Свјетски дан заштите
животне средине, 5. јуна,
традиционално су објављени чланци, видео-радови,
фото-причe и фотографијe
које су припремили млади
еко-репортери Црне Горе у
2021. години, a који су
побиједили у онлајн гласању.
Ученица I 3 одјељења
Маша Станић освојила је
прво мјесто у категорији
„Видео-рад“ за видео „You
are the solution for water pollution“. Менторка ученици
била je професорица Тања
Драгашевић.
Тања Драгашевић,
професорица

Вода је покретачка сила цијеле природе

СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА –
ЕДУКАТИВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Међународни дан вода
обиљежава се сваке године 22. марта. Резолуцију о томе донијела је
Генерална скупштина
Уједињених нација у Рио
де Жанеиру, 1992. гoдине,
а први пут Свјетски дан
вода обиљежен jе 1993.
године. Овај датум се
обиљежава под различитим слоганимa, са циљем
да се укаже на важност
заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим
крајевима свијета. За обиљежавање Дана еко-школе,
Гимназија је одабрала управо 22. март, поводом којег
ученици и професори учествују у многобројним еколошким активностима, еколошким конкурсима и сл.
Овогодишњи Свјетски
дан воде посвећен је теми

вредновањa воде. Тим приликом, ученице еколошке
секције Лидија Цвекић,
Нејра Љуца и Маша Станић направиле су едукативне презентације, узимајући
у обзир не само финансијски аспект, већ и еколошку и социо-културну вриједност која се односи на
водене ресурсе.

Шта за вас значи вода?
Колико је вода важна за вас
и ваш дом, породични
живот и добробит, локално
окружење?
Схватајући све благодети
воде у нашем животу, морамо је правилно вредновати
и ефикасно чувати.
Тања Драгашевић,
профeсорица

Ако прилика не куца на врата, направи врата

ТРЕЋА НАГРАДА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

ње су одржали представници Startup центра „Super
Hub Pljevlja” Мирсад Хаџалић и Адмир Чоле.
Активност је организована уз најстроже поштовање

прописаних епидемиолошких мјера, а организаторка
активности била је професорица Адиса Малагић.
Адиса Малагић,
професорица

На Факултету за економију и бизнис Универзитета „Медитеран”, у сарадњи са Црногорском комерцијалном банком, успјешно
је реализовано такмичење средњошколаца
за најбољу бизнис идеју.
Право учешћа имали су ученици трећег и
четвртог разреда средњих школа у Црној Гори,
распоређени у тимове од два до три ученика.
Од пристиглих 35 пријава, у ужи избор
ушло је њих 17. Такмичење је организовано
по групама, у складу са епидемиолошким
мјерама.
Треће мјесто и новчану награду у износу
од 100 евра освојиле су ученице четвртог
разреда наше школе Миљана Бајчета и
Анђела Ђуровић за бизнис идеју под називом „Балони на топли ваздух“. Менторка

ученицама била је професорица Адиса
Малагић.
Адиса Малагић, професорица
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СТОТИНЕ ПЕТИЦА
ДРАГОЈА ЂАЧИЋА
Текст из 1973. године: „Пљеваљске новине“, година XIV, бр. 300, страна 10

Из ризнице сјећања — „Ученик“

ОДАБРАНИ ФРАГМЕНТИ ИЗ
„УЧЕНИКА“, НЕКАДАШЊЕГ
ЛИСТА УЧЕНИКА И
НАСТАВНИКА ГИМНАЗИЈЕ
ЈА ВОЛИМ

РУКОВЕТИ

Ја волим лијепе дане
недовршене приче
и обасјане ране.

(награђена пјесма поводом Дана школе)

Ја волим да се смијем док ми је воља
да слутим завичај шуме
и листам цвјетна поља.
Ја волим да ме воле
све оне далеке чежње
што ме с вечери боле.
Биљана Бабић, II2
(„Ученик“, број 3, издање
из 1974. године)

Награђена пјесма
поводом Дана школе
Ако икада пожелиш да ме видиш
потражи ме тамо гдје си ме оставио:
у вртлогу немира,
шуми агонија,
чежњи беспућа.
Ако икада пожелиш да се вратиш
потражи ме у именику свог срца
у ступцу вјечности
Јер ја ћу те увијек чекати
у тишини једног октобра.
Езра Делић
(„Ученик“, број 7, издање
из 1978. године)

Ниси више ни сан ни сањар
ни дрхтај ни повратак на дан
непроклијала стазо људских стопа
Кад поново не будемо сами
видјеће се невиди у сну
а једна суза из мога ока
неће имати гдје да падне
Учиниће се вријеме кратко
у заплетеном току
а на испруженој руци остаће вјетар.
Славица Соковић
(„Ученик“, број 7, издање
из 1978. године)

УЗЛЕТ
Ово је пјесма на крилима
једног бора испјевана
Рукама зоре и ведрине,
њедрима наде и облака.
Па је граница туге и загрљаја,
па је узлет душе и јава сна...
Нада Зуковић, IV6
(„Ученик“, број 3, издање
из 1974. године)

МАТУРСКО ПИТАЊЕ
Срели смо се прије четири године, али
од тада до данас као да су прошла четири
дана.
За име ти сазнадох из дневника једног
мог, давног.
Послије си сједјела са мном у клупи. Упоређивали смо домаће задатке, тражећи
једно другом потребну страницу у књизи и
непотребну мисао у глави. Радовали смо
се школском звону и покушавали да га не
чујемо.
А године су прошле сурово као што сурово пролази наивност.
Знам: био сам ти само друг, и мање од
тога.

Али зашто си једном рекла да те не радује
крај?
О, ја се варам, знам.
Да ли ћеш на факултет?
Ја хоћу! Изгледа.
Мучи ме нешто дубоко, а непотребно.
Примаш писма а на њима нигдје адресе
онога ко их шаље. Кажеш: „Неки рођак.“ О,
није, мислим, рођак не крије име.
Али, шта је то мени? Да није другарство
зажељело да порасте и буде одрасло као
љубав?
Рајко Живковић IV6
(„Ученик“, број 3, издање
из 1974. године)

За неколико мјесеци Драгоје Ђачић, ученик четвртог
разреда, завршиће своје
школовање у Гимназији. У
школским дневницима остаће поред његовог имена стотине петица којима је кроз
протекле године награђиван
за смишљене и зреле одговоре.
Па ипак, нисмо га због тога
изабрали између хиљаду
ученика Гимназије. Драгоје
је изузетан по својој скоро
несхватљивој способности
да буде и најбољи ђак и
најнапреднији члан омладинских акција у школи и
бројних
ваннаставних
дјелатности. У вријеме када
постаје све оправданији протест против преобимних
наставних програма који
исцрпљују ученике, за многе
је права загонетка како овај

витки и готово крхки младић
успијева смоћи снаге да у

веома разгранатом систему
ђачких активности свуда
остави значајне резултате
својих напора. Јер, Драгоје
није само, у овогодишњој
генерацији матураната,

најозбиљнији кандидат за
ослобађање од завршног
испита и добијања награде
„Луча“.
Он је и предсједник школске заједнице која ове године веома организовано и
плодно ради.
Затим: члан је Савјета
школе у проширеном саставу. Активан је у огранку
Савеза комуниста при Гимназији. Неуморан је у реализовању богатих културних
садржаја. И све то не оставља на његов живот у школи
трагове самозадовољства.
Стога желимо да овај
текст претворимо у још једну
похвалу Драгојевом раду,
увјерени да ниједна похвала, ма колико их било, овом
и оваквом ученику не може
бити прекобројна.
В.

Из ризнице сјећања — узгредни сусрети

ЂЕ КО ЈЕ ВОЈ ГИМНАЗИЈА
Текст из 1961. године: „Пљеваљске новине“, година II, бр. 21, страна 7
Дошао крај школског распуста. И
вријеме испита. Поправних. И упис завршених основаца
у средње школе.
Ђаци опет почели
да поздрављају
професоре. А родитељи...
Ипак морам да
причам од почетка.
Видим има неких
који ми не вјерују.
Дакле: иде он.
Читава људоскера.
Велики ко стољетња буква.
— Је ли ти, прогроми он мени као
Зграда у којој је матурирала прва послијератна
да је био у старој
генерација ученика Пљеваљске гимназије
војсци каплар, — ђе
ка' је вој' Гимназија?
Жена која је ушла послије неко дијете, никад смире. —
Ја се окренем, заузмем њега била је љубазнија. Критикује он сина. Али,
став мирно и издам запо- Пошто је предала уписна морао је и мени да помаже,
вијест: оријентир број 1. Два документа, раздријешила је можда га је то помало омепрста улијево налази се торбу и... литрењак пун тало у учењу — развија
једна велика предратна кућа медоваче угледа дан. Курир човјек и самокритику. Научио
на којој не пише „Гимназија“, који се ту случајно задесио је неке лекције добро.Човјек
али то је Гимназија.
обори поглед на флашу и поче да их набраја.
И ушао човјек код дирек- прогута гутљај пљувачке.
Професор: „Па ако је учио,
тора. На страну то што је
— А никако, љутито ће ваљда ће знати.“
сметнуо да куца на врата. директор, какав је то начин;
Дошљак одлази, клања се
— Изволите, вели дирек- имам ја своју плату. И углед. и унапријед дубоко захватор.
Да не примам мито. Носи, љује.
И човјек изволи.
Професор је касно примолим те, носи.
— Сједите.
— Ле! Вели жена гласно, мијетио да му је оставио
Самозванац сједне.
ја то из познанства, да поне- мали поклон. Ситница.
— Ви би да упишете ди- кад сркнеш пред ручак. Неколико бонбона. Оних
јете код нас.
Очију ми — домаћа. Оном- карамела, знате. За профеШта ће, призна људима лане је пекли. Остало је и сорове малишане. И за просвоје намјере, али га нешто нама, не брини.
фесора кутију цигарета. И
хладно сасијече више уздуж
Вратила је флашу и као то оних са филтером.
него попријеко.
узгред додала: „Прими ми
Ма није ти лако данас
— Може, изусти директор. ту макању, а на мене ти бити ни професор, али шта
— Шта може, пита сад он. неће остати, на моју душу.“ му можеш. Што рекао онај
— Може да се упише ако
У стану професора тога и покојни Вук са два презимеима одличан или врло добар тога стидљиво је зазвонило на — како си удробио, онако
успјех.
звоно.
ћеш и да кусаш.
— Е, стар ли си по годи— Добар дан, вели
Имало би овога још. Иха,
нама а зелен по искуству, полувјековни човјек, и руко- још колико! Али... Па људи,
мој друшкане! Прими ти ва се индивидуално са про- другови, није ово никакво
молбу и освједочен дово- фесором.
чудо. Догађа се то, заинтељан успјех, а мене пушти
— Знате, мој мали полаже ресују се понекад и родитеда се даље сналазим за код Вас. Ето, учио је по вас љи за своју дјецу у школи.
примање.
дуги дан. А и враголасто
М. Безаревић
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СТИХОВИ МЛАДИХ ГИМНАЗИЈЕ
- Текст из 1971. године: „Пљеваљске новине“, година ХII, број 253, страна 8. - Поводом јубилеја Гимназије, која ове године навршава 70 година
успјешног рада, „Пљеваљске новине“ објављују најуспјелије стихове младих стваралаца ове школе окупљених у литерарној секцији.

ЦРНА
ГОРА
„Сви ђаци се кући врћу, само
црногорски дома не долазе.“
М. Бећковић
Рана си ранâ мојих
Ватра си ватре
И пепео пепела си
Мрак си мрака свога
И фењер си по бијелом дану.
Ни једно ти име не пристоји
Црна Горо, чудо од љубави
Не даш ми се псовати ни клети
Не даш ми се мрзјет ни вољети
Што си тако немогућа
Саму себе надвисујеш
Саму себе сахрањујеш
Саму себе надмудрујеш
Саму себе рањаваш и видаш
Опсујем те, ти ми пружиш руке
Прокунем те, ти ме благословиш
Ја те ножем, ти пољупцем вратиш
Ја те љубим, ти постанеш гробље
Не знам више шта ћу с тобом
Мртав ја из тебе пјевам
Жив те болујем
Крвава моја успомено.
Комнен Булатовић

Извор: „Пљеваљске
новине”, 1962. година

Извор: „Пљеваљске
новине”, 1991. година

ЗАВЕЈАНА
СЛИКА
ЧОВЈЕКА
... А вријеме силази на тјеме,
два ми ока — двије ноћи тужне,
за челом су и њива и сјеме,
љути сјевер и оазе јужне
Растем тако из плодних обмана,
виногради пјевају у души,
корак ближе и даље од дана,
растем, али — истински се рушим
Шума шаље птицу да ме прене –
небо вреба да погоди зраком,
Застô сам, — о куд да се кренем –
вјетар шета лукавим кораком
Боље јутро не може да бира,
а трон сунцу преотеће тмине,
птицо моја, потражимо мира
тамо негдје иза помрчине.
Драган Павловић

Извор: „Пљеваљске новине”,
1991. година
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Из ризнице сјећања — Миливоје Кандић

ПЕДАГОГ ОД
ЗНАЊА И УГЛЕДА
Текст из 1981. године: „Пљеваљске новине“, година XXII, бр. 504, страна 6

Извор: „Вијести“, 11. октобaр 2021. године

ПРОФЕСОР
ФИЗИЧКОГ САЊА
О МОН БЛАНУ
За Пљевљака Данка Деспотовића, учесника бројних
маратона, трчање представља задовољство и начин да
испита сопствене могућности.
Овај четрдесетседмогодишњи професор Физичке
културе у пљеваљској Гимназији „Танасије Пејатовић”
до сада је истрчао 14 полумаратона, четири маратона
и четири ултрамаратона.
Посљедњи пут то је урадио
у августу када је учествовао
у брдској трци на Проклетијама, гдје је стазу дугу 30
километара претрчао за
седам сати и 40 минута. Био
је то, истиче он, изузетан
испит издржљивости, јер
трке у брдовитим предјели-

ма захтијевније су и теже
него трчање у градским срединама.
Маратоном је почео да се
бави прије пет година, желећи да испита и превазиђе
сопствене могућности.
Деспотовић је у јуну истрчао брдску трку на планини
Тари у Србији дугу 25 километара за око 5 сати и 20
минута. Потом је у јулу на
Јадовнику крај Пријепоља
претрчао стазу дугу 45 километара за око 6 сати и 10
минута, да би у августу
трчао на Проклетијама.
Жеља му је да учествује
на најпрестижнијем маратону, на Мон Блану, који се
трчи 170 километара.
Горан Малиџан

Млади за људска права

ШКОЛА
ЉУДСКИХ ПРАВА
У периоду од 17. новембра до 4. децембра 2020.
године ученица Нејра
Половина била је полазница Школе грађанског
образовања, која је организована посредством
пројекта који спроводи
Ц р н о го р с к о - а м е р и ч к о
удружење студената уз
подршку Амбасаде САД.
Захваљујући успјешно
завршеној обуци, ученица
је остварила право на реализацију
сопственог
пројекта „Youth for human
rights“ који је финансирала
Америчка амбасада. У
двонедјељној школи, коју
је ученица реализовала у
периоду од 14. до 23.
децембра 2020. године,
учествовало је 20 ученика
првог разреда Гимназије

„Танасије Пејатовић“.
Ученици су имали прилику да кроз пет одржаних
радионица унаприједе
своје знање о људским
правима и промијене
поједине стандарде наметнуте од стране друштва и
средине у којој живимо,
као и да спознају проблеме и њихова могућа рјешења.
Теме радионица биле
су: појам и врсте људских
права, заштита људских
права у пракси, трговина
људима, дигитално насиље и предавање о насиљу
у породици, које је одржао
психолог Маринко Вујановић из Центра за социјални рад.
Адиса Малагић,
професорица

Док се у ове благе септембарске дане, још несмирено
од жарког љетњег распуста,
весело окупљају ученици
испред зграде некадашње
пљеваљске Гимназије, на
једном стубу недалеко, иако
већ пожутјела од сунца, не
престаје да на себе скреће
пажњу посмртница на којој
пише да је 27. јуна преминуо
МИЛИВОЈЕ КАНДИЋ, професор у пензији.
Шта тим ученицима значи
обавјештење о смрти професора математике који је
још далеке 1969. године отишао у мировину? Одговор
наводи на суморно размишљање о нашим школама
које брзо заборављају своје
истакнуте педагоге послије
престанка њиховог активног
рада, па нове генерације, у
том погледу, имају утисак о
школи као о „пролазној
сцени“ на којој постоје само
затечени, они који су се
нашли „у улози“. Јер професор Кандић провео је у пље-

ваљској Гимназији цио свој
радни вијек, 42 године. Уз
то, радио је увијек савјесно
и предано, остварујући
вриједне педагошке резултате  а то није ни мала ни
лака заслуга. Сада, међутим, у тој истој школи нико
ученицима неће говорити о

Миливоје Кандић
том истом професору, чак
ни поводом његове смрти.
Као што ни друге просвјетне

Из ризнице сјећања — драгуљи у круни

ЗНА САМО
ЗА ПЕТИЦЕ
- Текст из 1971. године: „Пљеваљске новине“, година ХII,
бр. 248, страна 8. - Дванаест година другује она са петицама. Али, ускоро долази опроштај. Милоратка ће поћи
на факултет и петице замијенити десеткама.
Поред њеног имена у
дне внику узалудно је
тражити било какву
другу оцјену изузев петице. И не само у једном
дневнику. Већ дванаест
година је тако. Као да је
алергична на било коју
другу оцјену. Ријеч је о
Милоратки Лековић,
ученици IV разреда,
кршној Косаничанки,
најбољем ученику Гимназије. Најбољем данас,
а свакако једном од
најбољих, ако не и
најбољем откако школа постоји.
Како постижеш такав успјех?
— Редовно и пажљиво
пратим све што се предаје.
Уз то и доста учим, сваког
дана по пет часова најмање,
неријетко и више од тога.
Милоратку изузетно привлачи група друштвених
наука, социологија и филозофија посебно.
— Све науке и цијеним и
волим, али ове двије ме
посебно одушевљавају. Због
чега – не знам ни сама. Можда због тога што тамо има
још доста неизученог, неоткривеног.
Кад је неко дневно по 5 –
6 часова на настави, па
онда још исто толико вре-

Милоратка Лековић
мена проведе у учењу код
куће, онда му сигурно не
преостаје још много слободног времена. Милоратка
ипак успије да са другарицама мало прошета, погледа неки добар филм или се
разоноди у некој од бројних
секција, које у задње
вријеме раде у њеној школи.
— Књигу ипак волим више
од свега. А Камија више од
свих писаца.
Дванаест година другује
она са петицама. Али, ускоро долази опроштај. Милоратка ће поћи на факултет
и петице зами јенити де сеткама.
У то нека нико не сумња,
јер само најбоље оцјене су
њен хоби.
Д. Б.

Часови су му били разуђени и чврсто усмјерени
наставним задатком. Рационалан кад је у
питању наставна грађа и поступак, овај педагог од знања и угледа није западао у грешку
коју често чине наставници наука, отуђујући
се сувом и хладном методологијом и дистанцом, већ се увијек залагао за хуманизацију наставног процеса, не бјежећи од емоције, искричавости духа и кратке, ефектне дигресије.
установе не чувају успомене
на оне своје некадашње
истакнуте педагоге који
немају „већих“ заслуга од
свог примјерног рада.
Професор Кандић сахрањен је на дан на који је у
раним годинама свог службовања дијелио свједочанства. За некога то може бити
невесела асоцијација на
игру коју судбина приређује
онима што се идентификују
са својом професијом.
Иако син богатог сељака,
уз то јединац, овај угледни
професор се 1922. године
запутио у Београд ношен
жељом да студира математику. Од родне Слатине
до главног града путовао
је равно пет дана: преко
Никшића, Цетиња и Котора
до Зеленике, а онда возом
до Сарајева, односно Београда. Студије су тада
трајале девет семестара.
Првог фебруара 1927. године професор Кандић је дипломирао и истог мјесеца
рјешењем Министарства
просвјете био постављен
за суплента у пљеваљској
Гимназији.
Пуне 42 године овај професор је својим знањем
математике,
људским
примјером и едукативним
умијећем благотворно дјеловао на генерације пљеваљских средњошколаца као
прави и честити педагог.
Математичко образовање
овог врсног стручњака,
чврсто утемељено на научној дјелатности Димитрија
Нешића, Љубомира Клерића и др, а продубљено и
осмишљено дометима Богдана Гавриловића и Михаила Петровића, било је драгоцјено за пљеваљску
средину, прије свега у
оријентацији и опредјељењу
младих. Професор Кандић
није био од оних математичара који „тону у уске специјалности“. Ближа му је
била Аласова „проширена
математика“ и у том смјеру
упућивао је и своје васпитанике.
Миливоје Кандић је био
човјек од реда и рада. У наставном дјеловању било му
је страно сивило и неинспиративност рутинерства,
волио је да се темељно припрема за сваки радни дан,
не ослањајући се на оно што
зна и што је праксом освојио
и провјерио. Осјећање за

тачност и дужност били су
у његовој природи, а достојанство којим је примао
„ударе и даре живота“, достојанство у односима према
свакоме и свему  то је била
његова доминантна особеност и врлина. Часови су му
били разуђени и чврсто
усмјерени наставним задатком. Рационалан кад је у
питању наставна грађа и
поступак, овај педагог од
знања и угледа није западао
у грешку коју често чине наставници наука, отуђујући се
сувом и хладном методологијом и дистанцом, већ се
увијек залагао за хуманизацију наставног процеса, не
бјежећи од емоције, искричавости духа и кратке,
ефектне дигресије.
И као што то обично бива
са људима који све подреде
раду, професор Кандић је
остао без оног што наша
таштина зове званичним
признањем и наградом.
Додуше, 1979. године
додијељена му је Повеља
заслужних чланова Савеза
друштава математичара,
физичара и астронома
Југославије. Али већ истрошеног здравља није могао
отићи у Нови Сад на уручење. Другови из Друштва
математичара Црне Горе
обећаше Повељу донијети
у Пљевља и свечано му је
уручити, али од тада стари
професор поживје још
„само“ двије године и не
дочека да се том значајном
признању насмијеши својим,
већ готово угаслим очима.
Ипак, за живота, професор
Кандић је видио нешто важније: снажан и драгоцјен утицај на генерације које је
учио.
Зато послије свега остаје
убјеђење: професор Кандић
могао је ријечи С. Вулевића,
парафразирајући их, изговорити као своје: Ја држим
да сам само оно живио што
сам у раду с ученицима провео. Као што се аутор ових
редова усуђује да парафразира туђу мисао о једном
другом педагогу и примијени
је без остатка на свог професора и колегу: Иза живота
и рада Миливоја Кандића
остали су ваљани људски и
професионални трагови,
најљепше успомене на
њега.
Вуко Безаревић
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Ono što nije jednostavno, nije francusko

UNE BALLERINE
Une courte histoire d’horreur
C’était un jour comme tous les autres...
n’est-ce pas? Pierre a travaillé de 8h à
17h. Quand il est rentré chez lui, il a lu
un journal banal. Il avait envie de s’amuser, parce que c’était un jour très fatigant.
Il a bu du liqueur et il a mangé des
croissants qu’il avait achetés à la boulangerie. L’atmosphère dans sa maison était
paisible.
D’abord il a écouté quelques chansons, ensuite il a regardé les tournois
et le ballet à la télé. Le ballet était, à
son avis, ennuyeux, mais il l’a regardé
parce qu’il n’avait rien à faire. Alors, que
le temps passait et que le nuit tombait,
le programme changeait. Le programme
d'animation a été remplacé par le journal
télévisé.
C’étaient les nouvelles du massacre
qui avait eu lieu il y a quelques heures.
La personne qui l’avait fait était bizarre,
avec des roses dans sa poche.

Pendant qu’il regardait la télé, l’électricité a été coupée et Pierre est resté
dans le noir de la nuit. Il a eu peur, le
parquet craquait. Il n’était pas
courageux de voir si quelqu’un était là,
dans l’autre chambre. Il a entendu la
sonnette. Devant la porte, une dame,
précisément, une ballerine l’a attendu.
Quand il est sorti, elle a commencé à
danser. Il l’a suivie. Ils sont passés de
nombreux boulevards et avenues. Il
était fasciné par sa danse. Il rougissait
quand еlle l’a regardé. Mais tout à coup,
il a remarqué des taches sur les vêtements de cette dame qui ressemblaient
au sang. Et il a vu une rose dans sa
poche. Elle a ri.
Soudain, il s’est réveilé dans le salon,
devant la télé. Il a pensé qu’il s’était
endormi pendant qu’il a regardé le ballet.
Il était heureux parce que c’etait justement un rêve. Tout à coup il a vu une
rose sur le table. Mais c’était justement

Успјешно представљање школе

ДАНИ
ФРАНКОФОНИЈЕ
un rêve, n’est-ce pas...?
Elena Vemić, Miljana Dromljak, I1

Francuske pozajmljenice u crnogorskom-srpskom, bosanskom, hrvatskom jeziku
le journal – žurnal, novine
la rose – ruža
le ballet – balet
banal – banalan
le parquet – parket

le tournoi – turnir
le liqueur – liker
courageux – kuražan, hrabar
le massacre – masakr
le croissant – kroasan

la dame – dama
l’avenue – avenija
la ballerine – balerina
la chanson – šansona, pjesma
le boulevard – bulevar

Књига идеја

ЈАВНИ ЧАС

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН
ДОБИО НОВО РУХО

Маша Станић, Самија Турсумовић, Димитрије Ђуровић, Драган Голочевац и
Нина Спајић. Њихову идеју
је откупила компанија „Comtrade distribution” и за њу
платила 800 евра. Менторка
ученицима била је професорица Адиса Малагић.
Идеја је објављена у једанаестом издању „Књиге
идеја”.
Адиса Малагић,
професорица

UNESCO конкурс

СЕДМО МЈЕСТО НА
МЕЂУНАРОДНОМ
КОНКУРСУ ПОЕЗИЈЕ
Ученица Софија Милић
освојила је седмо мјесто
на Међународном конкурсу
поезије на француском
језику у категорији 13 — 15
година (Concours international de poésie en langue
française 2020). Такмичење

је организовао Institut Mondial d'Art de la Jeunesse (Le
Centre pour L'UNESCO).
Менторка ученици била је
професорица француског
језика Адела Дркић.
Преузето са
школског сајта

његовање различитости,
разнородност, толеранцију,
сарадњу, пријатељство,
право на образовање и одрживи развој. Њен мото
гласи: „Једнакост, комплементарност и солидарност“.
Видео-клипови су уврштени
у 20-минутни колаж који je
постављен на страници
Удружења професора француског језика Црне Горе.
Менторке ученицима биле
су професорице Адела
Дркић и Ивана Клачар.
Преузето са школског сајта

Признања младим еколозима

СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ У
ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

На Дан Европе, Универзитет Доња Горица традиционално је организовао XI
Берзу предузетничких идеја.
Од 108 пријављених идеја
које су средњошколци и студенти из Црне Горе и региона уживо презентовали пред
инвеститорима одабрано је
једанаест најбољих.
Међу њима се нашла и
идеја наших ученика под
називом „Shoesee”. Креатори ове идеје су ученици:

У част Међународног дана
Франкофоније који се обиљежава 20. марта сваке
године, наши ученици:
Софија Милић, Марко
Дамјановић, Сања Ковачевић, Ема Абаспахић, Ема
Кулосмановић и Амела
Ждеровић креирали су пригодне видео-клипове којима
су приказали цивилизацијски значај, љепоту и
богатство француског језика, али и важност међународне организације Франкофоније која промовише

Министарство спорта и
младих финансирало је
пројекат адаптације вањског
спортског терена. Радови су
трајали у току септембра
2020. године. Постављена
је веома квалитетна тартан
подлога, адаптиране покретне и бетонске трибине и
рашчишћен околни простор.
Вриједност изведених радова је 30 000 €.
Гимназијско двориште
одавно је мјесто гдје се сас-

тају млади, тренирају ко шарку и друже се. Већ неколико година на овом терену
одржава се кошаркашки турнир „Баци дрогу у кош“ који
промовише здраве стилове
живота. Адаптацијом овог
простора створени су
повољнији услови за будућа
спортска дешавања и организацију различитих активности.
Преузето са
школског сајта

Запажени резултати

TAКМИЧЕЊЕ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
„WILLKOMMEN“
Ученици наше школе
постигли су запажене
резултате у првом кругу
међународног такмичења
у познавању енглеског
језика „Willkommen“, које
се одржало по oсми пут:
• Први разред: Анђела
Кнежевић — прво мјесто, Калина Јечменица
— друго мјестo
• Други разред: Софија
Милић — прво мјесто,
Андрија Прерадовић —

треће мјесто
Трећи разред: Марко
Јеловац — прво мјесто,
Сретенка Јањић —
друго мјесто
• Четврти разред: Марија
Ђуровић — прво мјесто
Менторке такмичарима
биле су професорице
Невена Томић, Сања Голубовић и Јелена Вуковић.
Преузето са
школског сајта
•

У сриједу, 16. јуна 2021.
године, а поводом обиљежавањa Дана борбе против
исушивања и поплава (17.
јун), одржан је јавни час на
којем су ученици говорили
о климатским промјенама и
одрживом развоју.
На овом часу су промовисани побједнички радови
ученика са протеклих еколошких конкурса и том приликом су координаторка руских пројеката Наташа
Цмиљанић и координаторка
Еко-школе Тања Драгашевић додијелиле дипломе,
сертификате и награде за
афирмацију еколошких
принципа и допринос заш-

тити животне средине.
Награђени ученици су:
Марко Јеловац, Тодор Дебељевић, Анђа Чавић, Јована
Цупара, Александра Поповић, Милош Зиндовић,
Жарко Терзић, Маша Станић, Андреа Гачевић, Анастасија Марић, Василија
Лековић, Нејра Половина,
Јована Цвијовић, Лидија
Цвекић, Марија Ковачевић,
Марија Ђуровић.
Час су припремиле професорице Тања Драгашевић, Наташа Цмиљанић и
Ивана Анђелић са еко-активистима.
Тања Драгашевић,
професорица
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У току септембра 2020. године,
трајале су припреме за почетак
школске године у складу са Препорукама Министарства просвјете
које су садржале детаљну разраду
смјерница Института за јавно
здравље, а у вези са организацијом образовно-васпитног рада.
9. септембра 2020. године одржан састанак са предсједницима
стручних актива у циљу договора
око организовања наставе.
Радови на кошаркашком терену
— адаптација и реновирање трибина у организацији Министарства
спорта и Општине Пљевља.
15. септембра 2020. године
директорица Љиљана Бајчетић
формирала Радну групу за израду
Акционог плана за организацију
образовно-васпитног рада. Радну
групу су чинили: Љубисав Боричић (предсједник), Весна Кастратовић, Бојана Грујић, Маја Вучинић
Драгашевић, Данко Деспотовић и
Ивана Вукашиновић. Координаторка групе била је директорица
Љиљана Бајчетић.
24. септембра 2020. године одржана електронска сједница Наставничког вијећа на којој су
усвојени Годишњи извјештај за
школску 2019/2020. годину и
Годишњи план рада за школску
2020/2021. годину.
25. септембра 2020. године одржана сједница Школског одбора
на којој су усвојени Годишњи
извјештај за 2019/2020. годину и
Годишњи план рада за 2020/2021.
годину.
29. септембра 2020. године одржана сједница Наставничког
вијећа на којој је усвојен Акциони
план и предложени ученици за
учешће на Конкурсу за додјелу
стипендија Министарства просвјете. На предлог директорице,
Наставничко вијеће кандидовало
професорицу хемије у пензији
Росанду Терзић за општинску
награду „20. новембар“.
Одјељењске старјешине првих
разреда одржале родитељске састанке и упознале родитеље са начином рада у новој школској години.
1. октобра 2020. године почела
школска година.
8. октобра 2020. године одржани
родитељски састанци електронским путем у свим одјељењима;
изабрани нови чланови Савјета
родитеља.
12. октобра 2020. године почела
онлајн настава за све ученике.
13. октобра 2020. године ученици Катарина Терзић и Марко Јеловац изабрани да представљају
Гимназију у Унији средњошколаца
Црне Горе.
18. октобра 2020. године обиљежен Дан борбе против трговине
људима.
21. октобра 2020. године одржана електронска сједница Наставничког вијећа.
26. октобра 2020. године почела
настава за ученике првог разреда
и консултације за ученике другог,
трећег и четвртог разреда.
28. октобра 2020. године школу
посјетио просвјетни инспектор Б.
Лазаревић и направио увид у документацију. Накнадним записником
достављеним школи утврдио да
нема основа за предузимање
мјера и санкција у вези са организацијом рада.
Утврђена листа ОИС и прослијеђена ученицима.
Педагошкиња Ивана Вукашиновић и професорица Маја Вучинић
Драгашевић присуствовале семинару „Интеграција демократских
компетенција у школама“.
Школу обишла санитарна инспекторка Оливера Лучић Милер
и утврдила да се поштују прописане епидемиолошке мјере.
11. новембра 2020. године одржана електронска сједница Ученичког парламента и изабрана

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА
ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
нова предсједница Сара Пантовић.
Завршена адаптација спортског
терена у дворишту: постављена
тартан подлога и реконструисане
трибине. Радови били у вриједности 30 000 евра, а финансирани
од стране Министарства спорта и
младих.
14. новембра 2020. године надокнада часова (радна субота)
Обиљежен Дан школе. Поводом
119 година рада реализовано низ
активности:
1. Изашао 21. број „Гласа Гимназије“, е-форма и штампано издање
2. Ученицима прочитан текст о
Гимназији
3. У сали изведен свечани програм без присуства гостију,
снимљен и емитован на ТВ
Пљевља
19. новембра 2020. године Гимназија била домаћин свечаног уручења књига основним и средњим
школама од стране дневног листа
„Побједа“ и Рудника угља.
20. новембра 2020. године одржана сједница Наставничког вијећа
на којој је утврђен успјех и владање
ученика у првом класификационом
периоду. Сједница одржана преко
Microsoft Teams платформе.
Директорица и педагошкиња
хоспитовале онлајн часовима код
професорица Наде Рондовић и
Маје Вучинић Драгашевић.
Ученица Софија Милић освојила
награду за најбољу кратку причу
„Граде мој“ на конкурсу Општине
Пљевља.
25. и 26. новембра 2020. године
у Библиотеци одржан квиз „Гимназија кроз вријеме“ посвећен
историјату школе.
2. децембра 2020. године одржани родитељски састанци.
3. децембра 2020. године кандидаткиња Ања Радојевић положила стручни испит из географије.
5. децембра 2020. године надокнада часова (радна субота).
7. децембра 2020. године одржана сједница Школског одбора.
7. и 8. децембра 2020. године
одржано такмичење „Људска права на длану“.
8. децембра 2020. године одржана сједница Наставничког вијећа.
9. децембра 2020. године одржан састанак са ТО „Марјан“ у вези
са отказивањем екскурзије.
10. децембра 2020. године одржана сједница Савјета родитеља,
за предсједницу изабрана Сања
Ђондовић.
12. децембра 2020. године одржана школска такмичења у знању
из страних језика, историје, биологије, хемије, математике и физике.
15. децембра 2020. године
Бојана Грујић, професорица црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности, одржала
огледни час.
22. децембра 2020. године
додјела награда ученицима
побједницима на квизу „Гимназија
кроз вријеме“. Награде обезбиједио Секретаријат за друштвене дјелатности Општине Пљевља
и ТО Пљевља.
23. децембра 2020. године састанак са радном групом Министарства просвјете у вези са предлозима за организацију наставе у
другом полугодишту. Састанку који
је организован онлајн присуствовала директорица и предсједник
Радне групе.
24. децембра 2020. године сједница Наставничког вијећа, дирек-

торица и Радна група представили
модел организације рада у другом
полугодишту.
28. децембра 2020. године састанак Радне групе. Ажуриран
попис, Акциони план за имплементацију препорука Министарства финансија, План сопствених
прихода и расхода.
31. децембра 2020. године донација Рудника угља Пљевља – 3
000 евра за набавку рачунарске
опреме.
31. децембра 2020. године награђено пет професора и 12 ученика из Фонда за квалитет и таленте.
Зимски распуст трајао од 31.
децембра 2020. године до 18.
јануара 2021. године.
Прве седмице трећег класификационог периода настава реализована онлајн, по препоруци надлежног министарства.
19. јануара 2021. године сједница Савјета родитеља.
27. јануара 2021. године професорица историје Виолета Стојкановић одржала огледни час на
тему: Холокауст — сјећање и опомена, а поводом обиљежавања
Међународног дана сјећања на
Холокауст.
3. јануара 2021. године одржан
састанак Ученичког парламента.
8. фебруара 2021. године одржана сједница Школског одбора.
10. фебруара 2021. године додјела признања и награда побједницима на Школском такмичењу
у знању и њиховим менторима.
11. фебруара 2021. године сједница Наставничког вијећа.
Декан Грађевинског факултета
у Београду упутио захвалност и
похвалу за ученике Гимназије који
су одлични студенти факултета.
28. фебруара 2021. године одржано Државно такмичење у знању
у организацији ИЦЦГ. Учествовало
12 ученика. Остварени веома
добри резултати.
2. марта 2021. године одржан
огледни час у холу школе поводом
стогодишњице смрти краља Николе I Петровића, у организацији
професора историје Лазара Аранитовића и Виолете Стојкановић.
3. марта 2021. године на сједници
Наставничког вијећа одабран кандидат за UWC стипендију, и то Софија Милић, ученица II1 одјељења.
7. марта 2021. године на писменом дијелу из страних језика на
Државном такмичењу учествовало
седам ученика.
8. марта 2021. године представници Ученичког парламента и
Волонтерског клуба пригодним
поклоном и поруком честитали
директорици и професорицама
Дан жена. Синдикат школе,
такође, поклоном и малом свечаношћу честитао свим запосленим
женама 8. март.
9. марта 2021. године директорица и педагошкиња хоспитовале
на часу енглеског језика код професорице Јелене Вуковић.
11. марта 2021. године школе
су прешле на онлајн наставу. У
Гимназији организована настава
по утврђеном распореду, преко
Microsoft Teams платформе.
13. марта 2021. године надокнада часова (радна субота).
19. марта 2021. године одржана
електронска сједница Школског
одбора.
29. марта 2021. године одржана
електронска сједница Наставничког вијећа.
8. априла 2021. године одржан
онлајн састанак са предсједници-

ма стручних актива.
9. априла 2021. године одржана
електронска сједница Наставничког вијећа.
12. априла 2021. године почела
настава у школи за ученике четвртог разреда.
Од 12. до 14. априла 2021. године рад на санацији водоводне
цијеви.
13. априла 2021. године одржани онлајн родитељски састанци.
15. априла 2021. године секретарка школе Малина Марјановић
отишла у пензију.
16. априла 2021. године директорица присуствовала онлајн конференцији за директоре, завршена евалуација обуке за директоре
школа.
Одржана електронска сједница
Испитног одбора.
21. априла 2021. године одржана
сједница Ученичког парламента.
Одржана сједница Савјета родитеља.
24. априла 2021. године одржан
екстерни матурски испит из Црногорског-српског, босанског и
хрватског језика и књижевности.
28. априла 2021. године извршена екстерна евалуација — утврђивање квалитета образовно-васпитног рада у условима пандемије
ковид — 19 од стране Завода за
школство Црне Горе. Присутни
надзорници Ирена Ивановић и
Драган Берилажић.
Ученици четвртог разреда вакцинисани по протоколу.
Директор туристичке организације „Марјан“ извршио повраћај
новца који су уплатили ученици
за екскурзију, а која није изведена
због пандемије.
8. маја 2021. године одржан екстерни матурски испит из Енглеског
језика.
11. маја 2021. године одржана
сједница Испитног одбора на којој
су разматране припреме за реализацију матурког испита — Предмет од значаја.
17. маја 2021. године одржана
електронска сједница Наставничког вијећа.
Ученици четвртог разреда (представници одјељења) посадили Матурантско стабло у Градском парку.
17. — 24. маја 2021. године
Недјеља отворених врата —
посјете ученика деветог разреда
основних школа Гимназији. Због
поштовања епидемиолошких
мјера, посјете су организоване у
мањим групама. Обухваћене и
градске и сеоске школе.
19. маја 2021. године одржан
екстерни матурски испит из Математике.
24. и 25. маја 2021. године први
пут у Гимназији реализовано такмичење у предузетништву. Учествовало је 11 тимова, а координаторка је била Адиса Малагић,
професорица социологије. Такмичење организовано у сарадњи и
уз подршку Секретаријата за привреду Општине Пљевља.
27. маја 2021. године одржано
финално такмичење у реторици.
Прво мјесто освојила Сара Пантовић, ученица четвртог разреда,
друго Андреа Гачевић, ученица
трећег разреда, а треће Јана Петровић, ученица другог разреда.
28. маја 2021. године завршена
наставна година за ученике четвртог разреда. Одржане сједнице
одјељењских вијећа и сједница
Наставничког вијећа на којима су
утврђене оцјене и владање.
4. јуна 2021. године у редовној
процедури, школу посјетио про-

свјетни инспектор Бошко Лазаревић и остварио увид у документацију која се води у школи. Констатована је потпуна регуларност и
о томе сачињен записник.
8. јуна 2021. године кандидаткиња Татјана Чавић полагала
стручни испит из психологије и
успјешно завршила стручну праксу.
9. јуна 2021. године у оквиру
матурског испита, први пут ове
године ученици полагали један
предмет од значаја, екстерно у
школи. Тестове оцјењивале комисије за оцјењивање у сарадњи са
Испитним центром Црне Горе.
16. јуна 2021. године професорице Наташа Цмиљанић и Тања
Драгашевић одржале јавни час
посвећен еко-активностима у
школској 2020/2021 години.
18. јуна 2021. године завршена
наставна година за ученике првог,
другог и трећег разреда. Одржане
сједнице одјељењских и Наставничког вијећа на којима је утврђен
успјех и владање.
19. јуна 2021. године одржана
сједница Наставничког вијећа на
којој је утврђен успјех ученика на
Матурском испиту.
Уручене Матурске дипломе.
22. јуна 2021. године поступајући
по упутству и захтјеву Министарства просвјете, науке, културе и
спорта, директорица Љиљана
Бајчетић заказала сједницу Наставничког вијећа на којој су чланови Вијећа, већином гласова, у процедури тајног гласања, за в. д.
директора предложили Љиљану
Бајчетић, дотадашњу директорицу.
24. јуна 2021. године у складу
са Указом о проглашењу Закона
о измјенама и допунама Општег
закона о васпитању и образовању,
бр. 01-600/2 од 4. јуна 2021.
измијењен Статут Гимназије и
Правилник о систематизацији радних мјеста. На основу тих измјена
изабрана два представника Наставничког вијећа у Школском одбору, и то: Маја Вучинић Драгашевић
и Мирка Попадић.
28. јуна — 1. јула 2021. године
текао електронски упис ученика у
први разред школске 2021/2022.
године. Уписано 57 ученика.
19. јула 2021. године стигло Рјешење Министарства просвјете,
науке, културе и спорта о именовању в. д. директора Гимназије,
датирано на 12. јул 2021. године.
За вршиоца дужности директора
именована Бојана Грујић, професорица црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности.
27. јула 2021. године послат
допис Министарству просвјете,
науке, културе и спорта да се
одобри
формирање четири
одјељења првог разреда.
28. јула 2021. године стигло
одобрење од Министарства просвјете, науке, културе и спорта за
формирање три одјељења првог
разреда образовног програма
опште гимназије.
18, 19, 20. августа 2021. године
одржани поправни испити.
18, 19, 20. августа 2021. године
накнадни конкурс за упис ученика
у први разред.
23, 24. августа 2021. године
обављен упис ученика у други,
трећи и четврти разред.
26. августа 2021. године одржана
сједница Наставничког вијећа на
којој је разговарано о припремама
за почетак школске 2021/2022.
године и анализиран успјех ученика на Матурском испиту.
Чланови Радне групе израдили
Акциони план за организацију
образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години у условима
епидемије ковид — 19.
Припремиле: Ивана Вукашиновић
и Адела ДркићИвана
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ОСВАЈАЧИ МЕДАЉА НА ШКОЛСКИМ
ДРЖАВНИМ ПРВЕНСТВИМА ЦРНЕ ГОРЕ
ШКОЛСКА
2017/2018. ГОДИНА

Припремили Данко Деспотовић и Горан
Марјановић, професори физичког васпитања

ШКОЛСКА
2018/2019. ГОДИНА
На Државном такмичењу
за кошаркашице одржаном
у Даниловграду, 18. априла
2019. године, екипа Гимназије „Танасије Пејатовић“
освојила је прво мјесто,
савладавши у финалу
екипу из Бара резултатом
40:13.
На Државном првенству
за одбојкашице одржаном у
Бару, 19. априла 2019. године, у конкуренцији од четири

екипе, наша екипа освојила
је прво мјесто, савладавши
у финалу екипу из Херцег
Новог резултатом 2:0.
На Државном такмичењу
за рукометаше одржаном у
Даниловграду, 23. априла
2019. године, екипа Гимназије „Танасије Пејатовић”
освојила је друго мјесто,
изгубивши у финалу од
екипе са Цетиња послије
извођења пенала.

ШКОЛСКА
2015/2016.
ГОДИНА

На Државном такмичењу
које је одржано у Подгорици,
19. априла 2016. године,
женска одбојкашка екипа
освојила је прво мјесто и
пласирала се на Свјетско
првенство средњих школа
у одбојци које се одржало
исте године у Београду.
На Државном такмичењу
које је одржано у Подгорици,
21. априла 2016. године,
женска кошаркашка екипа
освојила је прво мјесто.

На Државном првенству за
кошаркашице одржаном у
Херцег Новом, 18. априла
2018. године, у конкуренцији
од четири екипе, наша екипа
заузела је друго мјесто, изгубивши у финалу од екипе Херцег Новог резултатом 14:24.
На Државном првенству
за рукометаше одржаном у
Мојковцу, 23. априла 2018.
године, у конкуренцији од
четири екипе, наша екипа
освојила је прво мјесто, савладавши у финалу екипу из

Бара резултатом 22:18.
На Државном такмичењу
у атлетици одржаном у Бару,
12. маја 2018. године, учествовала су три ученика и
остварили су сљедећи
пласман:
• Радојица Чепић (скок
удаљ) — треће мјесто
• Александар Картал –
(трка на 100 метара) —
треће мјесто
• Арсеније Драгашевић
(бацање кугле) — треће
мјесто

ШКОЛСКА
2016/2017. ГОДИНА
На Државном првенству
за кошаркаше и кошаркашице одржаном у Даниловграду, 25. фебруара 2017.
године, остварени су сљедећи резултати:
Мушка кошаркашка екипа
освојила је четврто мјесто у
полуфиналу. Поражена је од
екипе из Херцег Новог
резултатом 35:24, а у утакмици за треће мјесто резултатом 41:39 од екипе из
Даниловграда.

Учешће на Свјетском првенству у одбојци за
средње школе, Београд, 25. јун – 3. јул 2016. године

БИВШИ И САДАШЊИ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ – РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ ЦРНЕ ГОРЕ

Арсеније
Драгашевић,
рукомет

Ервин
Хелић,
фудбал

Јелена
Тошић,
фудбал

Маја
Милетић,
фудбал

Мајда
Чакар,
одбојка

Радојица
Чепић,
рукомет

Теодора
Леовац,
одбојка

Џејрана
Ченгић,
фудбал

Женска
кошаркашка
екипа освојила је друго мјесто. Поражена је у финалу
од екипе из Херцег Новог
резултатом 29:33.
На Државном првенству
за одбојкашице које је одржано у Подгорици, 6. априла
2017. године, учествовале
су екипе из Пљеваља, Подгорице, Никшића и Бара.
Наша екипа поражена је у
финалу од екипе из Бара и
освојила је друго мјесто.
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