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● Како доживљавате сложену 
и захтјевну улогу директорице 
и да ли Вам недостаје рад с уче-
ницима? 
На функцију вршиоца дужности 

директора Гимназије ступила сам 
12. јула 2021. године, док сам на 
мјесто директорице именована 
15. априла 2022. године. Необичан 
сплет околности довео ме је на 
садашњу пози-
цију иако ника-
да раније нисам 
размишљала о 
могућности да 
се бавим овим 
послом нити ми 
је челна улога 
принципијелно у 
било ком виду 
примамљива . 
Бити на челу об-
разовно-васпит-
не установе са 
блиставом тра-
дицијом дугом 
121 годину ка-
питална је одго-
ворност која 
трајно обавезује 
и изискује бес-
поштедну пожр-
твованост. До-
садашњи директори, професори 
и ученици поставили су високе 
стандарде које је неопходно 
брижљиво чувати, а тамо гдје има 
простора и подићи на још виши 
ниво. Нисам од оних који се у пос-
лу задовољавају осредњошћу и 
просјечношћу; самим тим од свих, 
а понајвише и превасходно од 

себе, очекујем константно побољ-
шавање, усавршавање и помјера-
ње љествице квалитета и успјеха.  
Што се другог дијела вашег пи-

тања тиче, већ више од 20 година 
радим у учионици и тврдим да је 
наставнички позив један од на-
јљепших и најхуманијих. Сматрам 
да наставник чак и пресудно ути-
че на сазријевање, одрастање и 

ф о р м и р а њ е 
младих људи. 
Осим знања и 
вјештина, нас-
тавници учени-
цима преносе и 
скуп етичких и 
естетских ври-
једности у које 
вјерују. Надаље, 
темељно обли-
кују и пажљиво 
вајају карактер 
ученика, опле-
мењују њихов 
дух, филигран-
ски прецизно 
детектују њихо-
ве таленте и не-
себично им по-
мажу да 
дефинишу своје 
мјесто у друшт-

ву. Наставнички позив је неизре-
циво више и неописиво шире од 
посла. То је својеврсна мисија. 
Такође, нипошто не треба забо-

равити да нам рад у учионици омо-
гућава да се уз вас и ми подмла-
ђујемо и свој интелект напајамо 
аутентичном и подстицајном мла-
далачком енергијом. Нема ништа 

искричавије и љепше од осјећаја 
да смо се добро разумјели, да је 
одређена мисао или порука из 
књижевног дјела на вас оставила 
неизбрисив траг, те да ћете је исп-
равно усвојити и у складу с њом 
живјети. А таквих мисли, идеја и 
порука, током четворогодишњег 
школовања у Гимназији, небројено 
је много. Да закључим, рад у учио-
ници далеко је инспиративнији и 
динамичнији, него што је то рад у 
канцеларији. С друге стране, моја 
највећа бојазан је била да ћу се 
донекле отуђити од ученика. То 
се није десило. Мислим да имају 
довољно слободе да ми се обрате 
кад год су им потребни помоћ, сав-
јет или сугестија. 

(Наставак на 11. страни) 

Електропривреда Црне 
Горе поклонила је нашој шко-
ли три лаптопа. Извршни ру-
ководилац Директората за 
финансије и платни промет 
ЕПЦГ Владимир Ђондовић 
уручио је уређаје вршиоцу 
дужности директора Гимна-
зије Бојани Грујић.  
Дубоко свјесни чињенице 

да ниједна инвестиција није 
тако исплатива као инвести-
ција у образовање, те да се 
само тако граде солидни темељи 
сваке заједнице и сваке еконо-
мије, упућујемо искрену захвал-

ност једној од кључних црногор-
ских компанија. 

Преузето са школског сајта

Рудник угља Пљевља поклонио 
је нашој школи два рачунара и 
три табле, у вриједности од 1500 
евра. Поклонe је вршиоцу дуж-
ности директора Гимназије Бојани 
Грујић уручио предсједник Одбора 
директора Рудника угља Душан 
Јањушевић. Веома нас радује чи-

њеница да је кључна компанија 
нашег града показала разумије-
вање, друштвено одговоран однос 
и спремност да помогне Гимназији 
како би наши ученици и профе-
сори имали што боље и квалитет-
није услове за рад.  

Преузето са школског сајта

Свечана додјела диплома „Луча” уприличена је 
у Центру за културу, у понедјељак, 10. јуна 2022. 
године. Наше лучоноше, заједно са својим одје-
љењским старјешинама Мирком Попадић, Мајом 
Вучинић Драгашевић, Данком Деспотовићем и Го-
раном Марјановићем, али и професорицом Љиља-
ном Раневски, приредили су програм који је својим 
квалитетом одушевио све присутне. 
Програм је започео интонирањем државне хим-

не, а потом је услиједило обраћање директорице 
Бојане Грујић: „Своју Лучу гледајте као зубљу која 
вам је прометејски несебично предата у руке и 
коју сте у обавези да љубоморно и брижљиво ње-
гујете и надограђујете. Нека вам образовање сте-
чено у Гимназији буде снажан замајац да даље 
напредујете, да се усавршавате и да побјеђујете. 
Никад притом не заборавите ни своју Гимназију, 

ни своја Пљевља. Пљевља су ваш дом, ваше ис-
ходиште, али и ваше прибјежиште.” 
Надахнутом ретроспективом гимназијских дана, 

ефектним цитатима, елеганцијом Бечког валцера, 
антологијским стиховима у славу чистоте искрених 
емоција, сагледавањем културно-просвјетног и 
ширег друштвеног значаја наше школе, али и 
илустративним представљањем пуним симболике, 
лучоноше су нас још једном подсјетиле на сву рас-
кош талената који их красе. 
Поруку генерације припремиле су Андреа Гаче-

вић и Анита Тошић, а прочитала ју је Андреа Га-
чевић: „Кроз нас живи и опстаје његошевска идеја 
слободе младих и умних људи који ће се борити 
за себе, својом истрајношћу и трудом помјерати 
границе и подизати стандарде.  

(Наставак на 9. страни) 

„Луча” као животно признање 

СВЕЧАНА ДОДЈЕЛА 
ДИПЛОМА „ЛУЧА” 

„Лучу” гледајте као зубљу која вам је прометејски несебично предата у руке и коју сте у 
обавези да љубоморно и брижљиво његујете и надограђујете

Сарадња са локалном заједницом 

ДОНАЦИЈА ЕПЦГ

Сарадња са локалном заједницом 

ПОКЛОН 
РУДНИКА УГЉА

ИНТЕРВЈУ С 
ДИРЕКТОРИЦОМ 
БОЈАНОМ ГРУЈИЋ 
Надам се да ће Гимназија у догледној будућности добити спољашњи сјај достојан 
свог имена и реномеа и да ћемо овом старом здању импресивне историје, бри-
љантних ученика и приљежних професора коначно приуштити одору која му с 
пуним правом припада

Бојана Грујић, 
директорица Гимназије
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Освануо је 21. септембар, 
дан поласка на дуго плани-
рану екскурзију. Испред 
службеног улаза Гимназије, 
око 16.30 часова, окупили 
су се ученици двије генера-
ције, њихови професори и 
родитељи, сви са истом же-
љом да крену или испрате 
најмилије на пут који је сли-
једио. 
Жељена дестинација је 

далеки Истанбул, у коме ве-
ћина од нас никада није 
била. Пут је дуг и напоран, 
али уз честе успутне паузе, 
све протиче у најбољем 
реду. Пролазимо кроз Срби-
ју, Бугарску и сљедећег 
дана стижемо у Турску, у 
град који повезује исток и 
запад, Европу и Азију,  про-
шлост и садашњост. Осје-
ћамо да ће нам он исприча-
ти многе приче и створити 
блиставе успомене. Нешто 
касније, смјестили смо се у 
хотел. 
Наредног јутра, послије 

доручка, у пратњи водича  
крећемо у обилазак. Прва 
тачка нашег обиласка је 
пространи Цариградски хи-
подром. Он даље води до 
Аја Софије и раскошне Топ-
капи палате, у којој смо про-
вели неколико сати. Палата 
одише вјековима османске 
историје и архитектуре. По-
кушавали смо на тренутке 
да замислимо себе као дио 
свих занимљивих дешава-
ња у периоду сјаја Отоман-
ске империје. Затим смо се 
упутили у Капали чаршију. 
Она сама по себи изазива 
дивљење са великим ком-
плексом радњи пуних суве-
нира, одјеће, накита... На-
кон тога обишли смо веома 
лијепу Џамију Мехмед-паше 
Соколовића. Због рекон-
струкције, нажалост, нисмо 
били у могућности да оби-
ђемо величанствену Плаву 
џамију.  
Сљедећи дан започиње-

мо крстарењем плавим Бос-
фором, посматрамо љепоте 
Истанбула и са морске 
стране, док у коси осјећамо 
повјетарац, а у срцу срећу 
док лебдимо на плавим та-
ласима. Након опуштајућег 

крстарења обилазимо Трг 
Таксим, који се сматра 
срцем модерног Истанбула, 
познат по својим рестора-
нима, продавницама и хо-
телима. Затим одлазимо у 
азијски дио Истанбула, 
брдо видиковац Чамлиџа, 
гдjе се љепоте Истанбула 
пружају као на длану. Тог 
дана коначно улазимо у Аја 
Софију. Ова импозантна 
грађевина је некада носила 
ласкаву титулу највеће и 
најљепше хришћанске 
цркве у Византији, затим 
музеја, а сада џамије. Унут-
рашњост Аја Софије фас-
цинантнија је од њене спо-
љашњости и тешко да 
иједна слика на интернету 
може довољно дочарати и 
приближити ту љепоту. Док 
посматрамо њену унутраш-
њост, чини нам се као да 
вријеме стоји. Склоп раз-
личитих архитектура и ор-
наментике оставља без 
даха све који у њу уђу.  
Ново јутро нам доноси и 

нови пут ка будућим аван-
турама. Кренули смо ка 
Грчкој са циљем да се упоз-
намо са свим оним што зем-
ља филозофа, позната по 
сиртакију и занимљивим 
митовима нуди. 
Смјестили смо се у хотел 

у Паралији, надомак плаже, 
те смо имали поглед на 
бескрајну, плаву пучину која 
одузима дах и уноси мир. 
Први дан био је посвећен 

обиласку Метеора. Они се 
сматрају највреднијом ску-
пином манастира послије 
Свете Горе. Посебну паж-
њу, кроз детаљан обилазак, 
посветили смо Великом ме-
теору односно манастиру 
Преображења. Он је уједно 
и највећи манастир скупине 
Метеора. Не постоји дово-
љан број ријечи да опишемо 
одушевљење и лептириће 
у стомаку док се пењемо уз 
манастирске степенице, 
схватајући да постајемо дио 
нечега толико посебног. Чи-
тав дан смо имали на рас-
полагању да слушамо о ис-
торији манастира, да 
упијемо све детаље, да до-
живимо посебну емоцију.  

Сљедећи дан посветили 
смо Солуну, другом граду 
по величини у Грчкој. Прво 
смо обишли гробље српских 
војника, страдалих у Првом 
свјетском рату ‒ Зејтинлик. 
Уписујући своје име у књигу 
посјета, оставили смо свој 
траг у историји гробља, које 
је донедавно чувао чувени 
чика Ђорђе. Поздравио нас 
је са терасе свог стана, пош-
то због старости ријетко 
посјећује гробље. Многи од 
нас су успјели да пронађу 
имена својих предака, што 
је представљало велику 
част. 
Након тога, дошли смо до 

центра Солуна, a нашу паж-
њу својом упечатљивошћу  
заокупила је Бијела кула, 
симбол Солуна. Она на ја-
ким зидовима носи врло за-
нимљиву причу о својој нам-
јени у историји, али и 
тежину своје љепоте, која 
се уклапа са таласима који 
ударају у обалу. 
Од ње даље смо пошли ка 

Цркви Светог Димитрија. 
Овај светац се сматра заш-
титником града. Сазнали 
смо да је Црква више пута 
оштећена током различитих 
историјских прилика, али се 
из свих недаћа издизала 
још љепша и богатија ври-
једним фрескама и моза-
ицима. Остатак дана у Со-
луну провели смо упознајући 
се са његовим улицама и 
грађанима, који су нам пре-
носили осјећај поноса због 
онога што им богата исто-
рија пружа. 
Сјутрадан, након доручка, 

наш пут, који води ка почет-
ној тачки ‒ Пљевљима, дово-
ди нас до Скопља. У главном 
граду Сјеверне Македоније 
имали смо одређено вријеме 
да се упознамо са његовим 
знаменитостима. Он у свом 
срцу чува дјелове различи-
тих култура, земаља и сједи-
њује их на себи својствен на-
чин.  
Са путовања смо стигли 

пуни утисака, успомена, 
прича које смо чули, али и 
оних које смо сами створи-
ли, пуни среће која и поред 
умора снажно обасјава 

наша лица и утискује се у 
наша срца. 
На крају, када саберемо 

све утиске, можемо рећи да 
је ово био јединствен дога-
ђај у животима свих нас, јер 
свако одјељење, сваки уче-
ник ће носити у срцу успо-
мене са екскурзије читавог 
живота. Сви ћемо памтити 
сјећања која смо заједнички 
стварали кроз различите 
анегдоте и ситуације. А баш 
у томе и јесте смисао, за-
памтити! Јер ово путовање 
је било за памћење!  

Јелена Савичић III4, 
Драгана Мрдак IV2

Гдје год да идеш, понеси своје срце са собом 

ОД СУЛТАНОВЕ ДО 
ХОМЕРОВЕ ЗЕМЉЕ 

А, баш у томе и јесте поента, запамтити! Јер ово путовање је било за памћење!

У четвртак, 18. новембра 
2021. године, на отварању 
изложбе посвећене Тана-
сију Пејатовићу, награђени 
су и најбољи литерарни и 
ликовни радови гимназија-
лаца на Конкурсу који је 
наша школа расписала по-
водом 120 година постоја-
ња и рада. 
У категорији литерарних 

радова прво мјесто освоји-
ла је Андреа Гачевић, уче-
ница четвртог разреда, дру-
го мјесто Дуња Сокић, 
ученица првог разреда, и 
треће мјесто освојио је Пет-
ар Грујић, ученик четвртог 
разреда. Менторка Андреи 
Гачевић и Петру Грујићу 
била је професорица Нада 
Рондовић, а менторка Дуњи 
Сокић била је професорица 
Јелена Бајић. 

У категорији ликовних ра-
дова прво мјесто освојила 
је Василија Лековић, учени-
ца другог разреда, друго 
мјесто Лидија Цвекић, уче-
ница четвртог разреда, а 
треће мјесто Тијана Потпа-
ра, ученица четвртог раз-
реда. Менторка Василији 
Лековић била је професо-
рица Жаклина Мрдовић, а 
Тијани Потпари и Лидији 
Цвекић била је професори-
ца Наташа Цмиљанић. 
Конкурс, као и додјела 

награда ученицима, реали-
зовани су у сарадњи и уз 
велику подршку Секрета-
ријата за друштвене дјелат-
ности Oпштине Пљевља и 
Завичајног музеја. 

 
Преузето са 

школског сајта

Награђени радови  

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ 
РАДОВИ СА КОНКУРСА 
ПОВОДОМ 120 ГОДИНА 

ГИМНАЗИЈЕ

На Државном такмичењу у знању 2022. године гимназијалци су остварили сјајне ре-
зултате, и то: 

Остали такмичари остварили су, такође, значајан успјех:  
• ИСТОРИЈА – Алекса Петровић – V мјесто, у категорији I/II разред, ментор – Лазар 

Аранитовић  
• ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – Александра Кубуровић – IV мјесто, у категорији I/II разред, 

менторка – Ивана Клачар  
• БИОЛОГИЈА – Емина Златанић – IV мјесто, у категорији I/II разред, менторка – 

Тања Драгашевић 
Преузето са школског сајта

Scientia potentia est 

СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ГИМНАЗИЈАЛАЦА 
НА ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ЗНАЊУ



Мјесец новембар има при-
оритетно мјесто у календару 
Гимназије. Сваког 18. но-
вембра свечано обиљежа-
вамо Дан школе. Овогодиш-
ње обиљежавање имало је 
посебну тежину и симболи-
ку, чије су историјске, кул-
турне и просвјетитељске 
контуре уклесале у биће 
Пљеваља величанствени 
број 120. Јубилеј од 120 го-
дина постојања и рада оби-
љежили смо академски дос-
тојанствено, поносно 
стављајући у први план рас-
кошне таленте, вриједан 
рад и немјерљиву посвеће-
ност наших гимназијалаца. 
На сам дан јубилеја, у 

четвртак, 18. новембра 
2022. године, у сали Центра 
за културу Пљевља одржа-
на је свечана академија коју 
су припремили ученици 
наше школе и Тим за 
културно-забавне ак-
тивности (професо-
рице Невена Томић, 
Сања Голубовић, На-
таша Цмиљанић, Је-
лена Вуковић, Адела 
Дркић и Ивана Кла-
чар). Свечаној акаде-
мији, поред других уг-
ледних званица, 
присуствовали су: 
државни секретар у 
Министарству просвјете, на-
уке, културе и спорта Дам-
јан Ћулафић, предсједник 
Општине Пљевља Игор Го-
лубовић са другим челни-
цима локалне управе, први 
људи јавних установа, 
државних компанија и пље-

ваљских предузећа, 
чланови Школског од-
бора и Савјета родите-
ља, наши пензионери и 
професори, као и пред-
ставници Ученичког 
парламента. 
На почетку програма 

приказан је филм који 
сумира образовно-вас-
питни рад наше школе 
у прошлој школској го-
дини. Филм су креира-
ле професорице Љи-
љана Раневски, Јелена 
Бајић и Нада Рондовић 
и библиотекарка Љуба 
Чепић. 
На академији су го-

ворили: в. д. директора 
Бојана Грујић, предсједница 
Школског одбора Маја Ву-
чинић Драгашевић, пред-
сједник Општине Пљевља 
Игор Голубовић и државни 

секретар Дамјан Ћулафић. 
Предсједница Школског 

одбора у свом пригодном об-
раћању истакла је сљедеће: 
„Чувајмо Гимназију. Чувајмо 
њен Почетак. Чувајмо њене 
темеље саграђене од пле-
мените тежње човјека да 

учи, сазнаје, открива. Чувај-
мо успомену на градитеље 
Гимназије, на њихову мисију, 
на њихов траг у времену. Чу-
вајмо симболику Гимназије. 
Не окрњимо је рутинерством 

у раду и не потамнимо је 
краткорочним циљевима. 
Нека се поглавље Свјетлост 
и даље калиграфски утис-
кује златним словима. Исто-
ријска непрекидност највећи 
је дар наше школе Пљевљи-
ма и Црној Гори.” 

У надахнутој бесједи, в. д. 
директора Бојана Грујић 
указала је нарочито на важ-
ност брижљивог његовања 
широког образовања, кри-
тичке мисли и слободе духа: 

„Гимназија својим 
концептом општег об-
разовања пружа ши-
рок дијапазон вјешти-
на које дају 
покретачко гориво 
стваралачком и ино-
вативном духу, али 
пружа и знања која ће 
од ученика начинити 
захвалног саговорни-
ка на сваку тему и у 
сваком друштву, по-

јединца који има развијену 
хуманистичку свијест о сви-
јету око себе и који претен-
дује да одлучује, не плашећи 
се авангардних замисли.” 
Предсједник Општине 

Пљевља Игор Голубовић на-
гласио је: „Све вријеме, а и 

данас, за Гимназију се го-
ворило да је прави мали 
универзитет. Иако је у за-
висности од државних 
околности и политичких 
прилика мијењала свој на-
зив, од Српске, преко Кра-
љевске црногорске, до да-
нашњег назива, била је 
мјесто стварања пљеваљ-
ских луча знања, васпитања 
и окосница развоја сваког 
њеног чеда. Наша Гимнази-
ја је била и остала мјесто 
на ком су се окупљали нај-
бољи који су преносили зна-
ње и они који су тог знања 
били жељни.” 
Државни секретар у Ми-

нистарству просвјете, на-
уке, културе и спорта Дам-

јан Ћулафић честитао 
нам је јубилеј ријечима: 
„Вођени лучом просвје-
титељства упаљеном 
1901. године, Минис-
тарство просвјете, на-
уке, културе и спорта 
настојаће да и даље 
ствара систем квали-
тетног образовања 
како би омогућило ге-
нерацијама које долазе 
да остваре свој пуни 
потенцијал. Знате и 
сами, без мог наглаша-
вања, да сте по приро-
ди ствари, а прије свега 
због културне и образ-
овне мисије коју сте у 
протеклих дванаест де-

ценија испунили, позвани 
да нам помогнете.” 
Концепт свечане акаде-

мије осмишљен је тако да 
кроз богате историографс-
ке, књижевне, музичке и 
драмске садржаје, све важ-
не датуме у дугом истори-
јату наше школе, почев од 
њеног оснивања па до про-
славе стогодишњице посто-
јања, представи, опише и 
објасни у контексту и коре-
лацији са најкрупнијим, али 
и најзанимљивијим догађа-
јима на овим просторима и 
у свијету, а кроз све епохе 
ХХ вијека. 

Адела Дркић, 
професорица 
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У четвртак, 18. новембра 2021. године, у просторијама 
Завичајног музеја отворена је изложба посвећена Танасију 
Пејатовићу. Изложбу је приредио Завичајни музеј у са-
радњи са нашом школом. На отварању изложбе уручене 
су и награде лауреатима литерарног и ликовног конкурса 
који је Гимназија расписала у мјесецу октобру, а који је 
трајао до 10. новембра. 

На отварању су говориле кустоскиња историчарка Де-
јана Дробњак и в. д. директора Гимназије Бојана Грујић. 
Пристигле ликовне радове оцјењивао је жири у саставу: 

мр сликарства Александар Остојић (предсједник жирија), 
Анита Грујичић, графички дизајнер, и Жаклина Мрдовић, 
професорица умјетности. Прво мјесто освојила је Василија 
Лековић, ученица другог разреда, а друго и треће мјесто 

Лидија Цвекић и Тијана Потпара, ученице 
четвртог разреда. 
Литерарне радове оцјењивале су про-

фесорице књижевности Слава Вранеш 
(предсједница жирија), Јелена Бајић и 
Нада Рондовић. Прво мјесто освојила је 
Андреа Гачевић, ученица четвртог раз-
реда, друго мјесто освојила је Дуња Со-
кић, ученица првог разреда, а треће мјес-
то освојио је Петар Грујић, такође ученик 
четвртог разреда. 
Побједницима Конкурса награде је уру-

чила секретарка Секретаријата за друшт-
вене дјелатности Емина Салиховић. 
На изложби су приказани и ликовни 

радови гимназијалаца које су одабрале 
професорице Жаклина Мрдовић и Ната-
ша Цмиљанић. 

Адела Дркић, професорица 

Поводом обиљежавања Дана Гимназије, у сриједу, 17. 
новембра 2021. године, професори историје мр Љиљана 
Бајчетић и Лазар Аранитовић припремили су видео-пре-
зентацију у којој су представили најважније догађаје из 
историје и рада наше школе.  
Презентација је приказана у оквиру јавног часа, у холу 

школе, свим ученицима и професорима. Инспиративни 
простор и детаљна објашњења професора побудила су 
велико интересовање код ученика. Они су били у могућ-
ности да постављају додатна питања у вези са личностима 
и догађајима који су обиљежили рад Гимназије. Фото-
графије, цитати, занимљива свједочења бивших ученика 
и професора оживјели су атмосферу прошлих времена. 
Свијест о улози и значају Гимназије представља снажан 

подстицај свима који данас у њој раде и уче, вјерни тра-
дицији и одговорни према будућности. 
мр Љиљана Бајчетић и Лазар Аранитовић, професори

Свечано обиљежено 120 година Гимназије 

120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
И РАДА ГИМНАЗИЈЕ 

Чувајмо Гимназију. Чувајмо њен Почетак. Чувајмо њене темеље саграђене од племените тежње човјека да учи, сазнаје, открива. 
Чувајмо успомену на градитеље Гимназије, на њихову мисију, на њихов траг у времену.

Сарадња са локалном заједницом 

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА 
ТАНАСИЈУ ПЕЈАТОВИЋУ

Вјерни традицији 

НАШИХ 120 
ГОДИНА
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Знање, као главни човје-
ков адут, није све што Гим-
назија може да му пружи. 
Она је ослонац и камен те-
мељац за будућност и њена 

једина мисија је да на хи-
љаде и хиљаде ђака изведе 
на прави пут. 
Као матуранткиња Пље-

ваљске гимназије могу рећи 

да она није никада била 
само и искључиво школа, 
већ је одувијек представ-
љала стуб културног насли-
јеђа Пљеваља. Деценијама 
стоји на истом мјесту, прко-
си времену и даје до знања 
да је ни пожари ни бројне 
невоље нису могле зауста-
вити у њеном циљу да свим 
гимназијалцима подари без-
брижне средњошколске 
дане. Чињеница је да сам је 
се први дан првог разреда 
истински плашила. Дјело-
вала ми је хладно и отуђе-
но, а већ сада о њој говорим 
као о пријатељу. Пријатељу 
који даје, а не тражи ништа 
заузврат, који зида и руши 
снове, који упућује, али не 
показује. Дугачки ходници, 
оронули прозори, окачене 
фотографије бивших учени-
ка и професора, посложене 
књиге које немају цијену, 
само указују да јој вијеме и 
године не могу ништа, да је 
музеј за који не треба улаз-
ница, али жеља и воља за 
знањем ‒ да.   
Гимназија је храм знања, 

храм у који су добродошли 
сви они којима је знање 
приотитет, а учење потре-
ба. Наши професори који 
посједују огромно знање и 

изврсне педагошке способ-
ности су сапутници на овом 
путовању које се нажалост 
убрзо завршава. Бројимо 
дане до посљедњег школ-
ског звона, тужни смо, али 
испуњени, јер знамо да ће 
наше успомене остати уре-
зане на истом мјесту, у ис-
том кабинету гдје су и нас-
тале. Знамо да ће нас 
Гимназија увијек чекати ра-
ширених руку и отвореног 
срца да јој причамо шта смо 
све постигли, на коју страну 
нас је живот одвео. А, ми, 
као њени ученици, поносно 
и достојанствено ћемо го-
ворити о њој, наставићемо 
да његујемо оне најљепше 
људске особине које смо 
стекли током школовања.  
Гимназијо, хвала ти на 

сваком осмијеху, непроспа-
ваној ноћи, сузи, неправди, 
горкој истини, успомени. 
Сада знам и свјесна сам да 
си ме извела на прави пут. 
Научила си ме да баштиним 
праве вриједности и у пот-
пуности ме спремила за жи-
вот у овом сулудом време-
ну. Хвала ти што 120 година 
пркосно чуваш титулу једне 
од најбољих школа у Црној 
Гори. Хвала ти што трајеш. 

Андреа Гачевић, IV2

Сјећам се... Дан сунчан и лијеп. Ја, петогодишња дје-
војчица, враћам се са мајком из вртића. У очи ми упада 
огромна зграда. 
Никада ми неће бити јасно како је мајка успјела да од-

говори на сва моја питања. „То је, сине, велика школа.” 
Баш тако је рекла. „Постоји школица, школа и ова велика 
школа.” Слагала бих када бих рекла да се сјећам цијеле 
приче. Моја пажња у том тренутку била је на другом мјесту. 
„Велико” око. Мало ми је било страшно, морам признати, 
али сигурност и моћ којима је зрачило оставили су утисак 
на мене. Већ у сљедећем тренутку поглед ми се сусрео 
са нечим другачијим. Чудесне „велике” степенице. Знала 
сам да се тим стрмим и успртим степеницама пењу само 
велики људи.  Све је било тако велико, а ја тако мала. 
Уз старијег брата, који је ишао у ту школу, преживља-

вала сам и упијала сваки детаљ његових прича и дожив-
љаја. Муке пред контролни задатак, узбуђеност пред екс-
урзију, трема прије матуре... Замишљала  сам га како 
самоувјерено корача ходницима и говорила му да се лијепо 
понаша, јер га око увијек посматра. Поред његових слу-
шала сам мамине и татине приче. Имена чувених гимна-
зијских професора и данас ми звуче величанствено. „Није 
то само школа, срећо моја, то је оаза културе, знања и 
достојанства.” Често ми је мајка понављала ту реченицу. 
Знала сам и тада да наш град не би био оно што јесте да 
није ње. Са огромном пажњом слушала сам и упијала 
сваки па чак и најмањи детаљ. Живјела сам живот велике 
школе кроз моје родитеље и мога брата.  
А сада сам ту. Трема и неизвјесност првог дана су биле 

и више него присутне. Мирис кабинета, средњошколска 
граја, тинејџерске причице... Много тога испреплетало се 
у мојој глави. Стари патос који шкрипи прича приче о љу-
бави, другарству, сузама и смијеху. Када би само могао 
испричати дјелић онога што памти... Свака исписана 
клупа, свака слика на зиду и сваки степеник имају своју 
чар. Као да ме позивају да оставим свој траг. Ту сам, дио 
свега овога, дио историје, дио пролазног времена прове-

деног у великој школи. 
Учини ми се првог дана да ми око пријатељски намигну. 

Као да ми рече: „Не брини, човјече мали, на правом си 
мјесту. Ја те чувам.” 

Дуња Сокић, I1

Стара дама смјештена је 
у центру града, издвојена 
од зграда у окружењу, на 
први поглед, само јаркона-
ранџастом фасадом и спе-
цифичном архитектуром, 
доказом њеног дугогодиш-
њег трајања. Осим изгле-
дом, истиче се и својом зна-
чајном просвјетитељском 
улогом; посебна је захваљу-
јући својим ученицима и 
професорима који већ 120 
година корачају њеним ход-
ницима. Слушао сам и саз-
навао много о Пљевљској 
гимназији прије него што 
сам постао њен ученик. Ос-
нована је давне 1901. годи-
не. Њен први директор је 
био Танасије Пејатовић, на-
учник и некадашњи студент 
Јована Цвијића. Затим се 
смјењују многи професори 
који су ширином знања и 
духа оплемењивали младе 
људе, припремајући их за 
велике и значајне циљеве. 
Гимназија је изњедрила ве-
лики број угледних љекара, 
професора, доктора наука, 
инжењера, универзитетс-
ких и културних радника. 
Била је позната на простору 
бивше Југославије као уг-
ледна установа чији учени-
ци постижу изванредне ре-
зултате у школи и на 
универзитетима. 
Велика је привилегија 

бити ученик Пљеваљске 
гимназије. Памтим први дан 
када сам крочио у зграду 
Гимназије и изненадио се 
лавиринтом њених ходника. 

Као што је Тезеј својим 
бритким умом и способнос-
тима успио да побиједи Ми-
нотаура и изађе из лавирин-
та, тако и ученици 
Гимназије својим трудом, 
залагањем, вриједним уче-
њем, захваљујући несебич-
ној подршци својих профе-
сора проналазе пут 
сазнања, који им омогућава 
да спознају свијет из много 
шире перспективе, да виде 
и оно што на први поглед 
није видљиво, да протумаче 
и превазиђу многе ком-
плексне животне ситуације. 
Гимназија је опстајала и ос-
тајала кроз бурне ратне го-
дине и друштвене кризе као 
укоријењена константа ви-
соког квалитета, респекта-
билног знања, озбиљности, 
реда и одговорности. Ритам 
првих корака, од њеног ос-
нивања, одзвања и преноси 
се, удружен с ритмом кора-
ка сљедећих генерација као 
срчани ритам постојања и 
трајања, кроз свијест сваке 
нове генерације њених уче-
ника да припадају нечему 
грандиозном и непролаз-
ном. Тај репетитивни ритам 
повезује прошлост и садаш-
њост, садашњост и будућ-
ност. Он подсјећа на све оне 
хуманистичке вриједности 
и принципе који су укорије-
њени у темеље Гимназије и 
обавезује све нас, ученике 
Гимназије, да пратимо пут 
који су искрчиле генерације 
прије нас. 

Петар Грујић, IV2 

Награђени радови 

ВИЈЕК И 20 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА 

ПЉЕВАЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
Треће мјесто на литерарном конкурсу поводом 120 
година постојања и рада наше школе

Награђени радови 

ГИМНАЗИЈИ ‒ 
НАЈСЈАЈНИЈОЈ ЗВИЈЕЗДИ 
Прво мјесто на литерарном конкурсу поводом 120 година постојања и рада наше школе 

Награђени радови 

ВЕЛИКА ШКОЛА 
Друго мјесто на литерарном конкурсу поводом 120 година постојања и рада наше школе
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Дан побједе над фашиз-
мом и Дан Европе обиље-
жава се 9. маја. Прије 77 го-
дина фашистичка Њемачка 
је потписала безусловну ка-
питулацију у Другом свјетс-
ком рату. На темељима ан-
т и ф а ш и с т и ч к и х 
вриједности, 9. маја 1950. 

године, направљен је први 
корак ка стварању Европс-
ке уније.  
ЈУ Гимназија „Танасије 

Пејатовић” пружа свој до-
принос обиљежавању Дана 
побједе над фашизмом и 
Дана Европе. Тим поводом, 
ученици III3 одјељења пос-

јетили су споменик на Стра-
жици. На том мјесту, које 
има велики симболички 
значај за наш град, присуст-
вовали су часу историје који 
је организовала професо-
рица Љиљана Бајчетић.  
Подсјећањем на овај да-

тум, желимо да укажемо на 

важност прошлих времена 
и незаборава. То, како се 
сјећамо и шта памтимо, при-
лично поуздано, исказује и 
наше приоритетне вријед-
ности. Сјећање, памћење, 
историја, потребни су нам 
да би укротили заборав и 
дефинисали себе. У раду са 

младим људима, кроз раз-
личите садржаје и актив-
ности, уграђујемо антифа-
шизам у њихову меморију и 
тако осигуравамо развој бу-
дућих перспектива. 
Други свјетски рат пред-

ставља најкрвавији сукоб у 
историји човјечанства. Тра-
јао је 6 година (од 1. сеп-
тембра 1939. до 2. септем-
бра 1945. године). Рат је 
обухватио готово цијели 
свијет – 61 земљу, односно 
96 одсто свјетског станов-
ништва. У њему је под оруж-
јем учествовало око 110 ми-
лиона људи, а животе је 
изгубило више од 50 милио-
на људи – војника и цивила. 
Материјална разарања су, 
такође, била велика. Трој-
ном пакту фашистичких 
држава (Њемачка, Италија, 
Јапан) и њихових сателит-
држава, супротставиле су 
се земље Антифашистичке 
коалиције: Велика Брита-
нија, Француска, Совјетски 
Савез, а нешто касније и 
Сједињене Америчке Држа-
ве. Њима су се придружили 
покрети отпора у земљама 
против којих је била из-
вршена агресија, од којих је 
најзначајнији био партизан-
ски покрет у Југославији. 
Највећи допринос Црне 

Горе у побједи над фашиз-
мом представља Тринаес-
тојулски устанак 1941. го-

дине. Тај догађај се не мјери 
само ратним ефектом, ко-
лико временом у коме се 
збио, његовим подстицајем 
сусједима и осталим наро-
дима Југославије, тако и 
значењем у међународним 
оквирима, нарочито у буђе-
њу наде поробљеним наро-
дима да фашизам није не-
побједив.  
Тринаестојулски устанак 

представља феномен Дру-
гог свјетског рата. Био је то 
први устанак у поробљеној 
Европи. Десио се у вријеме 
када је нацифашизам био у 
највећем успону. Вијест о 
Тринаестојулском устанку 
за врло кратко вријеме је 
обишла свијет и охрабрујуће 
дјеловала на покрете отпо-
ра у Европи. 
Допринос побједи над фа-

шизмом коштао је Црну 
Гору великих жртава. У 
рату 1941-1945. погинуло је 
више од 40000 грађана 
Црне Горе што износи 10 
одсто становништва из 
1941. године. У рату је по-
гинуло око 2500 грађана 
пљеваљског краја. Око 
95000 људи је прошло кроз 
затворе и логоре а око 
26000 су постали инвалиди. 
Укупно демографско опа-
дање становништва изно-
сило је око 103000 људи. 

Мр Љиљана Бајчетић, 
професорица

Наша школа је 
дио мреже од 40 
пилот школа са ко-
јима Савјет Европе 
и Европска унија 
сарађују на пројек-
ту „Квалитетно об-
разовање за све”, 
а у оквиру програ-
ма „Хоризонтална 
подршка за Запад-
ни Балкан и Тур-
ску”. Пројекат 
спроводе Одјеље-
ње Савјета Европе за об-
разовање и Програмска 
канцеларија Савјета Евро-
пе у Подгорици. 
Као одговор на изазове 

пандемије, пројектом се, из-
међу осталог, промовише и 
подржава реализовање 
„дигиталних демократских 
учионица” у свакој од пилот 
школа у сврху обуке, еду-
кације, састанака и повези-
вања са регионалним шко-
лама. 
Осим наставника, учени-

ка и запослених у школи, 
опрему могу користити и 
представници локалне за-
једнице као што су удруже-
ња родитеља, цивилни сек-
тор. Свеобухватни приступ 
школи, као водећи принцип 
овог пројекта, има за циљ 
снажење демократских 
компетенција кроз размјену 
искустава са другим шко-
лама и њиховим локалним 
заједницама. 

Преузето са 
школског сајта

На Стражици је посађено матуран-
тско дрво, треће у низу. Представ-
ници одјељења четвртог разреда, 
ученици: Тијана Потпара, Матија Јо-
вовић, Јована Обренић, Јована Цви-
јовић, Сања Вујановић, Анђела Јовић, 
Махира Авдовић и Лука Кушљевић, 
заједно са директорицом Бојаном 
Грујић и својим одјељењским стар-
јешинама Гораном Марјановићем, 
Мирком Попадић, Данком Деспото-
вићем и Мајом Вучинић Драгашевић, 
чином садње матурантског дрвета 
свечано су обиљежили не само крај 
ђачког доба, већ и улазак у доба зре-
лости. У садњи је учествовала и мр 
Љиљана Бајчетић, професорица ис-
торије, од које је прије три године и 
потекла ова сјајна идеја, сада уткана 
у гимназијску традицију. 
Том приликом, у изјави за РТВ 

Пљевља, директорица Бојана Грујић 
је у име школе изразила захвалност 

радницима РЈ „Зеленило” 
и њиховом руководиоцу, 
гђи Олгици Оташевић, на-
гласивши да коријење 
стабла увијек треба да 
подсјећа матуранте на 
припадност нашем граду 
и Гимназији. Директорица 
је такође истакла да су 
матуранти стекли широко 
образовање и да су веома 
озбиљно припремљени за 
студије. 
У име одјељењских 

старјешина, професорица 
Мирка Попадић је казала да је наша 
школа поносна на ову генерацију ма-
тураната јер су достојанствено одго-
ворили на све изазове посљедњих 
година, те да је матурантско дрво 
симбол њихове снаге и мудрости. 
Ученица Тијана Потпара је увјерена 

да ће стабло бити симбол генерације 

и да ће их увијек подсјећати на дивне 
успомене из гимназијских дана. Наз-
начила је да поред личног и генера-
цијског печата који садња матуран-
тског дрвета оставља, не треба 
заборавити ни његов шири еколошки, 
културолошки и социолошки значај. 

Адела Дркић, професорица

Поводом обиљежавања стогодиш-
њице рада наше школе, актуелизо-
ван је проблем реконструкције Гим-
назије.  
У периоду док је установом руко-

водио директор Драган Зуковић из-
рађен је пројекат за њену рекон-
струкцију. И поред сталног залагања, 
послије више најава почетка радова, 
пројекат није реализован. У току ње-
говог мандата, средствима Минис-
тарства просвјете, извршена је ре-
конструкција крова на фискултурној 
сали и замјена столарије. У току 
2019/2020, средствима Амбасаде 
Словачке и Министарства просвјете 
(у вриједности од 30000 евра) сре-
ђени су мокри чворови у школској 
згради. Због дотрајалости система 
гријања, често су вршене веће и 
мање поправке.   
Након доласка на мјесто директо-

рице, Љиљана Бајчетић је почела ин-
тензивну комуникацију са надлеж-
ним органима, већ у новембру 2019. 
године. Због застарјелости старог, 
Министарство просвјете израдило је 
нови пројекат реконструкције, анга-

жујући стручњаке из различитих об-
ласти. Љиљана Бајчетић је обезбије-
дила да у пројекат буде укључено и 
реновирање тоалета и свлачионица 
у сали за физичко васпитање. Тако-
ђе је одобрен њен Захтјев за рено-
вирање подова и намјештаја у биб-
лиотеци, у вриједности од 7800 еура. 
Извршена је адаптација и опремање 
канцеларије за секретара и рачуно-
водство, адаптација ходника испред 
библиотеке, обнављање кошаркаш-
ког игралишта у дворишту (постав-
љање тартан подлоге и поправка 
трибина) у сарадњи са Министар-
ством спорта и Општином Пљевља. 

 Избијање пандемије корона виру-
са успорило је све активности у вези 
са реконструкцијом школе. Радови 
на адаптацији почели су 10. августа 
2022. године. Њих финансира Кан-
целарија за одбрамбену сарадњу при 
Америчкој амбасади у Подгорици. 
Значајну подршку у реализовању 
свих потребних припремних актив-
ности пружа нам Министарство про-
свјете. Извођач радова је фирма ,,AJ 
Solution” из Гњилана, а подизвођач 

фирма „Mikro Mont” из Бијелог Поља. 
Пројектом је предвиђена замјена 
свих фасадних отвора на школској 
згради, потпуна реконструкција тер-
мотехничких инсталација са замје-
ном котлова и комплетног радија-
торског система гријања, као и 
адаптација санитарних и пратећих 
просторија у фискултурној сали. 
Најсрдачније захваљујемо Америч-

кој амбасади, Канцеларији за одб-
рамбену сарадњу и Министарству 
просвјете на помоћи да се дугоочеки-
вана адаптација коначно и реализу-
је. 

Преузето са 
школског сајта

Важност прошлих времена и незаборав 

ДАН ПОБЈЕДЕ НАД 
ФАШИЗМОМ И ДАН ЕВРОПЕ 
Сјећање, памћење, историја, потребни су нам да би укротили заборав и дефинисали 
себе. У раду са младим људима уграђујемо антифашизам у њихову меморију и тако 
осигуравамо развој будућих перспектива.

Реновирање школе 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ 
ГИМНАЗИЈЕ

Квалитетно образовање за све 

ВРИЈЕДНА ВИДЕО‑КОНФЕРЕНЦИЈСКА 
ОПРЕМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

„КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ”

Дрвеће – то су пјесме које Земља пише на небу… 

МАТУРАНТСКО ДРВО
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Ученице наше школе Со-
фија Милић, Валентина 
Алорић и Сузана Мазалица 
– побједнице SIA такмиче-
ња, највећег европског про-
грама подршке предузет-
ништву младих. 
Дана 1. октобра 2022. го-

дине у хотелу The Chedi 
Luštica Bay одржана је све-
чана церемонија на којој су, 
између десет финалиста, 
изабране 3 најбоље идеје 
Social Impact Award – SIA 
такмичења, највећег ев-
ропског програма подршке 
предузетништву младих. 
Међу десет финалиста 

била су чак три тима из 
Гимназије: Igraj.me, Apopol 
i Shoesse. 
Стручни жири, који су чи-

нили представници академ-
ске и бизнис заједнице, про-
фесионалци и експерти из 
различитих области, одаб-
рао је три најбоље идеје на 
основу критеријума инова-
тивности, степена друштве-
ног утицаја и изводљивости. 
Тим Igraj.me освојио је 

прву награду која се састоји 
од менторске подршке за 
реализацију идеје, новчаног 
износа од 1500 евра, који 

обезбјеђује Ерсте банка, и 
путовања на Међународни 
SIA самит, који се ове годи-
не одржава у Бечу, од 15. 
до 19. новембра. 

Ријеч је о друштвеној игри 
са тематиком Црне Горе, 
њених општина, чији је циљ 
да играчи кроз дружење и 
забаву обогате своје знање 
о историји и култури наше 
земље, али и да на квали-

тетан начин проведу сло-
бодно вријеме. 

„Потенцијал младих јесте 
у стварању промјена. Про-
јекат Social Impact Award 

подстиче предузетнички 
дух и охрабрује младе људе 
да стварају своје прилике 
којима позитивно утичу на 
цјелокупни амбијент зајед-
нице и отварају простор за 
нова радна мјеста. Ово так-

мичење младима пружа 
прилику за лични раст и 
развој, умрежавање, размје-
ну знања и искустава, да 
афирмишу своје таленте и 
да кроз иновативна рјеше-
ња успјешно савладају 
друштвене изазове. Надамо 
се да ће овај и слични про-
јекти и у наредном периоду 
бити подржани од стране 
релевантних институција 
кроз различите фондове и 
програме регионалне и ме-
ђународне сарадње” ‒ нагла-
силе су ауторке предузет-
ничког пројекта Igraj.me 
Софија Милић, Валентина 
Алорић и Сузана Мазалица. 
Овај предузетнички про-

јекат освојио је друго мјесто 
на Националном такмичењу 
ученичких компанија и ост-
варио најбољи резултат на 
XII Берзи предузетничких 
идеја од њеног оснивања 
2012. године. Несебичну по-
моћ и подршку у реализа-
цији својих предузетничких 
идеја и пројеката ученици 
су добили од стране своје 
менторке Адисе Малагић, 
професора и Управе школе. 

Преузето са 
школског сајта

Библиотеке су постојале чак и прије нас-
танка књига са повезом. У њима су се чу-
вале глинене плочице и ролне папируса са 
разним списима. Према ономе што је сав-
ремени човјек кроз студиозна истражива-
ња успио да сазна, прве библиотеке нас-
тале су на територијама Вавилонског 
царства и древног Египта. То су били је-
динствени храмови знања, који су, осим за 
чување исписаних плочица од глине и сви-
така од папируса, 
представљали 
својеврсне центре 
културе, образова-
ња и учења. 
О значају писа-

не ријечи и биб-
лиотека у антич-
ком свијету, 
најбоље свједочи 
један спис ста-
рогрчког истори-
чара Диодора Си-
цилијанца који 
описује библиоте-
ку у грчком граду 
Теби, изнад чијих 
врата је стајао 
натпис „Мјесто за 
исцјељење душе”. 
Данас у свијету 

постоји више сто-
тина хиљада биб-
лиотека, јавних, 
кућних, универзи-
тетских, школских, црквених, националних 
итд. Њихов број је немогуће одредити. Оно 

што се поуздано зна, највише јавних биб-
лиотека имају Кина, Русија и Индија. 
Ово су неке занимљивости о библиоте-

кама, њиховим збиркама и библиотекари-
ма. 

Александријска библиотека ‒ 
интелектуални драгуљ 

античког свијета 
Александријска библиотека је била нај-

већи центар учења читаве 
хеленистичке цивилизације. 
Учени људи, филозофи, на-
учници са читавог грчког го-
ворног подручја долазили 
су у Александрију и богати-
ли ризницу библиотеке 
сопственим дјелима. Овдје 
су учили и стварали један 
Еуклид и један Архимед. 
Иако Александријска биб-
лиотека данас представља 
најславнију библиотеку ан-
тичког свијета, о њеном из-
гледу и организацији мало 
се зна. Претпоставља се да 
је на врхунцу имала више од 
500 000 дјела записаних на 
ролнама папируса. Сматра 
се да је нестала у пожару 
48. године п.н.е. 

Најстарије 
библиотеке на 

свијету 
Најстарија библиотека која данас постоји 

налази се у Египту. То је библиотека ма-

настира Свете Катарине на Синајској гори. 
Саграђена је половином VI вијека и посје-
дује другу највећу збирку вјерских списа и 
црквених докумената на свијету, одмах 
послије Ватиканске библиотеке. Ова биб-
лиотека није отворена за јавност. 
Најстарија јавна библиотека на свијету 

је Национална библиотека Француске у 
Паризу. Почела је са радом 1368. године 
и налазила се у Лувру. 

Највеће 
библиотеке 
на свијету 

Конгресна библиотека у САД, са више 
од 158 милиона појединачних садржаја 
смјештених на полицама укупне дужине 
1380 км, сматра се највећом библиотеком 
на свијету. 
Британска библиотека у Лондону је друга 

највећа свјетска библиотека, ако се пос-
матра просторно, али са најбогатијом ко-
лекцијом од близу 170 милиона књига, ру-
кописа, магазина и дневних новина, 
географских карти итд. Књиге су смјештене 
на полицама укупне дужине преко 330 ки-
лометара, а до њих читаоцима није дозво-
љен приступ. Сви који желе неку књигу 
морају се обратити библиотекару који књи-
гу доноси до стола у читаоници. 

Десет најпознатијих 
библиотекара 

*Ератостен, старогрчки научник. Изуча-
вао је математику, географију и астроно-
мију. Био је главни библиотекар Алексан-

дријске библиотеке. 
*Ђакомо Казанова, злогласни шпијун, 
писац, дипломата. Иако је, ипак, познатији 
као страствени љубавник одговоран за 
љубавне афере са многим познатим ита-
лијанским дамама свог доба, у једном пе-
риоду свог живота бавио се и библиоте-
карством. 

*Бенџамин Френклин, амерички изуми-
тељ и научник, велики борац за грађанска 
права, био је један од иницијатора форми-
рања Филаделфијске библиотеке у којој 
је и радио. 

*Дејвид Хјум, чувени шкотски филозоф, 
историчар и економиста радио је и као 
библиотекар у Адвокатској библиотеци у 
Единбургу. 

*Мелвил Дјуи, изумитељ децималног сис-
тема класификације књига. 

*Марсел Пруст, француски романописац, 
који се бавио и библиотекарством. 

*Луис Керол, аутор књиге „Алиса у земљи 
чуда”, био је библиотекар једне јоркширске 
цркве. 

*Јакоб Грим, њемачки филолог и писац, 
радио је и као библиотекар библиотеке у 
Каселу. 

*Хорхе Луис Борхес, аргентински писац, 
бавио се библиотекарством у општинској 
библиотеци у Перону. 

*Мао Цедунг, ујединитељ кинеских те-
риторија и оснивач Народне републике 
Кине, као младић, 1918. године био је асис-
тент библиотекара Универзитетске биб-
лиотеке у Пекингу.  

Љуба Чепић, 
библиотекарка

Направити библиотеку у кући, значи подарити јој душу 

ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О СВЈЕТСКИМ 
БИБЛИОТЕКАМА И БИБЛИОТЕКАРИМА 

„Мјесто за исцјељење душе”

Матуранти генерације 
1966/1967. године одржали 
су час 28. маја 2022. године, 
у Свечаној сали Гимназије. 
Том приликом, господин 
Славко Шепић, ученик те 
генерације, који је радио и 
као професор руског језика 
у нашој школи, поклонио је 
школској библиотеци 121 
књигу за 121. рођендан 
Гимназије. Међу поклоње-
ним књигама налазе се и 
сабрана дјела Петра Другог 
Петровића Његоша, Фјодо-
ра Достојевског, Сергеја Је-
сењина, Александра Пуш-
кина, Лава Толстоја, 
Михаила Љермонтова, за-
тим дјела Ива Андрића, Ми-
хаила Лалића, дјела многих 
других црногорских писаца 
и писаца са нашег говорног 
подручја, као и уџбеници и 
приручници. Посебну драж 
има књига Николе Лопичи-

ћа „Глад и камен”, са пос-
ветом, коју је Славко Ше-
пић добио као награду од 
Наставничког вијећа 1967. 
године за одлично учење и 
примјерно владање. 
Ова дивна генерација об-

јавила је и Монографију 
„Матуранти Пљеваљске 
гимназије 1966/67 – ствар-
ност и снови” која даје ро-
мансиране биографије уче-
ника и на занимљив начин 
одражава дух генерације. 
Приређивач Монографије 
је мр Миле Вранеш. 
На поклон смо добили и 

књигу Војкана Т. Бојовића 
„Пљеваљска 1947.”. 
Директорица Бојана Гру-

јић је у име школе упутила 
најискренију захвалност на 
овим непроцјењиво вријед-
ним поклонима. 

Преузето са 
школског сајта

Предузетнички дух средњошколаца 

СОФИЈА МИЛИЋ, ВАЛЕНТИНА 
АЛОРИЋ И СУЗАНА МАЗАЛИЦА 

– ПОБЈЕДНИЦЕ SIA ТАКМИЧЕЊА 
Потенцијал младих јесте у стварању промјена

121 књига за 121. рођендан  

ВРИЈЕДНИ 
ПОКЛОНИ БИВШИХ 
ГИМНАЗИЈАЛАЦА



Прође ли дан а да не саз-
намо да је мрачна страна 
интернета опет узела да-
нак,  чија је цијена неријетко 
нечији живот? 
Друштвене мреже несум-

њиво играју виталну улогу 
у проширивању друштвених 
контаката код тинејџера и 
помажу им у стицању зна-
чајних технолошких вјешти-
на. Али, какав утицај све то 
друштвено умрежавање 
врши на ум младих? На ос-
нову многих истраживања 
– веома важан. Мозак у раз-
воју код тинејџера није само 
осјетљив на значајно врије-
ме проведено онлајн, већ су 
уочљиве и потешкоће на 
које наилазе при организо-
вању поменутог времена. Уз 
то, тинејџери су осјетљивији 
од одраслих на притисак 
вршњака, сајбер малтрети-
рање и „секстинг” – актив-
ности које укључују диги-
талну комуникацију.  
Све то оставља директне 

посљедице на развој мла-
дих људи, па осјећај среће 
и задовољства собом опада 
пропорционално времену и 
начину провођења времена 
онлајн током „твинејџ” (8–
12) и „тинејџ” (13–19) узрас-
не доби. 
По мишљењу многих екс-

перата, друштвене мреже 
могу створити већу завис-
ност него дуван и алкохол, 
јер је између осталог, при-
ступ истима лак и беспла-
тан. Због тога кажемо за 
данашње тинејџере да су 
„рођени дигитални”. 

СИМПТОМИ 
ЗАВИСНОСТИ ОД 
ДРУШТВЕНИХ 

МРЕЖА 
1. Осјећај немоћи у од-

суству приступа интер-
нету, током „пада” 
друштвених мрежа или 
њихове неуобичајене 
спорости 

2. Провјеравање друштве-
них медија као прва 
ствар ујутру и посљед-
ња увече 

3. Осјећај стреса ако те-
лефон није надомак 
руке 

4. Коришћење друштве-
них мрежа у ходу 

5. Лош осјећај у недостат-
ку „лајкова”, дијељења 
или прегледа 

6. Коришћење друштве-
них мрежа током управ-
љања возилом 

7. Приоритет комуницира-
ња са пријатељима и 
породицом путем 
друштвених мрежа у од-
носу на контакте уживо 

8. Осјећај потребе за не-
престаним дијељењем 
свакодневних ствари 

9. Мишљење да сви воде 
бољи живот него ми, у 
зависности од онога што 
видимо на мрежама 

10.Пријављивање на мре-
же гдје год да се нала-
зимо 
Слиједе најчешћи побле-

ми везани за ментално 
здравље који се могу јавити 

код тинејџера због преком-
јерне употребе друштвених 
медија. 

Депресија 
Многа истраживања су 

открила везу између кориш-
ћења друштвених медија и 
појачаних симптома депре-
сије, укључујући смањeње 
друштвених активности и 
повећање осјећаја усамље-
ности. На основу различи-
тих проучавања, људи који 
користе више од седам 
друштвених мрежа имају 
више него три пута већу мо-

гућност падања у депресију.  
Истраживачи са Универ-

зитета Есекс и Универзи-
тета Калифорнија су уочили 
повезаност времена прове-
деног на друштвеним мре-
жама у узрасту од 10 година 
и смањеног квалитета 
здравља касније, током 
адолесценције (узраст 10 – 
15 година). Поврх тога, ре-
зултати њиховог истражи-
вања су показали да кориш-
ћење друштвених мрежа у 
млађој доби директно пога-
ђа дјевојчице, док има сла-
бији утицај на дјечаке, јер 
су оне сензитивније на по-
ређење и интеракцију која 
утиче на самопоштовање, 
него дјечаци.  

Анксиозност 
Тинејџери осјећају сталан 

притисак да буду у току, од-
мах одреагују на неку објаву 
или поруку онлајн,  као и да 
имају савршене фотографи-
је и одлично срочене објаве. 
Све то може изазвати ве-
лики степен анксиозности. 
Што је већи друштвени круг 
онлајн контаката  код неког 
тинејџера, то је већа и ан-
ксиозност коју осјећа, тру-
дећи се да буде у току са 
свим што се дешава на мре-
жама.  
Поред тога, уколико се из 

неког разлога осјете осра-
моћеним на друштвеним 
мрежама, већина тинејџера, 
посебно дјевојчице, склона 
је да брине о томе шта дру-
ги о њима могу помислити 
и како ће одреаговати при 
сљедећем сусрету. Уз то, 
сајбер малтретирање, дод-
јељивање вулгарних над-
имака, и остали примјери 
окрутног понашања онлајн 
могу бити токсичан узрок 
анксиозности код многих 
тинејџера. 

Недостатак сна 

Проводећи пуно 
времена на друшт-
веним мрежама, тинејџери 
почињу да губе драгоцјене 
сате сна, што може довести 
до наглих промјена распо-
ложења, лошег успјеха у 
школи, сједећег начина жи-
вота и хиперактивности, а 
такође и погоршати већ 
постојеће проблеме као што 
су депресија, анксиозност, 
поремећај пажње са хипе-
рактивношћу и сл. 
Једна британска студија, 

објављена у Journal of Youth 
Studies након посматрања 
900 тинејџера узраста 12 до 
15 година, током њиховог 
коришћења друштвених ме-
дија и праћења утицаја по-
менутог на квалитет сна ус-
тановила је да се једна 
петина тинејџера „готово 
увијек” буди током ноћи да 
би се „улоговалa” на друшт-
вене мреже, у чему пред-

њаче дјевојчице. 
Осим што су изјавили да 

се све вријеме осјећају 
уморно, испитаници су до-
дали и да су у просјеку 
мање срећни од тинејџера 
којима друштвени медији не 
ремете сан. Не смијемо за-
немарити ни чињеницу да 
недовољно сна доводи и до 
пада имунитета, што може 
изазвати кардиоваскуларна 
обољења, стомачни реф-

лукс, болове у мишићима, 
главобољу, алергије, губи-
так мишићне масе, смањен 
апетит итд. 

Завист 
Тинејџери имају изражену 

навику да се пореде са 
вршњацима и окружењем 
уопште, што може изазвати 
значајан осјећај зависти и 
љубоморе. Код њих се може 

развити опсесија туђим из-
гледом, имовином и искуст-
вима, у чему им се чини да 
сами оскудијевају. Због пот-
ребе да буду прихваћени, 
постају очајни, стичући ути-
сак да други људи воде уз-
будљивије животе од њих, 
што чини да се осјећају не-
адекватно и неприлагођено, 
депресивно, анксиозно, 
усамљено, бијесно и одба-
чено. 

 Све то, у комбинацији са 
малтретирањем и окрут-
ношћу на које наилазе он-
лајн, може довести до оз-
биљних, па некада чак и 
фаталних посљедица, чему 
нажалост свједочи свакод-
невица. 
На крају, тинејџери често 

везују своју друштвену при-
хватљивост за број прати-
лаца, прегледа, „лајкова” 
итд. што касније продубљу-
је проблем. 

Проблеми у 
комуникацији 

Иако друштвени медији 
омогућавају одржавање 
контакта са пријатељима и 
породицом, такав контакт 
никада не може адекватно 
замијенити комуникацију 
уживо.  
Поред тога, многи тинеј-

џери проводе већину вре-
мена у контакту са садржа-
јем друштвених медија 
онлајн, провјеравајући обја-
ве, фотографије, статусе и 
„лајкове”, те често занема-

рујући људе око себе, што 
има негативан утицај на 
личне односе попут прија-
тељства, емотивне везе 
итд. Није неуобичајено да 
почну да мијешају виртуел-
не односе са стварним. 

Како се носити са 
изазовима 

Тинејџерски узраст је пе-
риод током којег се мозак 
значајно развија, па је вео-
ма важно да родитељи пос-
тану свјесни утицаја који 
друштвени медији могу има-
ти на њихову дјецу. Стога 
је значајно  установити 
смјернице за употребу 
друштвених мрежа као и ог-
раничити приступ телефону 
и осталим уређајима, чиме 
се постављају границе које 
могу помоћи у очувању 
здравља дјеце.   
Такође је важно подије-

лити мишљење о коришће-
њу друштвених медија уну-
тар породице, фокусирајући 
се на безбједност и одго-
ворност. Када породице уп-
рављају свијетом друштве-
них медија заједно, лакше 
је заштитити дјецу од нега-
тивних утицаја и преусмје-
рити њихову пажњу на ко-
ристан аспект свијета 
друштвених медија, који 
није занемарљив.  
Зато – престанимо гледа-

ти у телефон, погледајмо 
око себе! 

Невена Томић, 
професорица
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У недјељу, 29. маја 2022. 
године, за ученике наше 
школе организован је јед-
нодневни едукативно-забав-
ни излет на релацији Гораж-
де – Вишеград – Мокра Гора 
– Дрвенград – Златибор. 
Излет је реализован на 

иницијативу Тима за пред-
узетништво као награда за 
предан рад и успјешан нас-
туп на Сајму женског ства-
ралаштва, а у сарадњи са 
члановима клуба „Млади 
предузетници”, Планинар-
ско-извиђачком секцијом, 
Волонтерским клубом и 
Ученичким парламентом. 
На излет је отишло 40 

ученика, заједно са профе-
сорима Асимом Кухињом, 
Витомиром Кнежевићем, 
Адисом Малагић, Снежаном 
Вуковић, Лазаром Аранито-
вићем и педагошкињом 
Иваном Вукашиновић. У 
пратњи су били и др Раден-
ко Џарић, др Лидија Џарић 
и Игор Пурић, као представ-
ник Општине Пљевља. 

Ученици су у Вишеграду 
посјетили мост Мехмед-
паше Соколовића и Андрић-
град/Каменград. Посјетили 
су и прелијепу Мокру Гору, 
етно-село Дрвенград – град 
филма и Златибор. 
Ученици су имали и по-

себна задужења. Наиме, 

уласком у свако мјесто у ко-
јем је планирана пауза пре-
зентовали су већ припре-
мљени материјал о његовој 
историји и знаменитостима. 
Ово је била изванредна при-
лика за наше ученике, који 
су били у улози туристичких 
водича, да покажу колико 

познају културно-историјске 
аспекте овог подручја, али 
и да уче једни од других. По-
себно треба истаћи пред-
авање професора Лазара 
Аранитовића о историји 
моста Мехмед-паше Соко-
ловића на самом мосту. 

Калина Јечменица, II4

Значај медијске писмености 

ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ И ЗДРАВЉЕ 
Престанимо гледати у телефон, погледајмо око себе Напомена: За потребе истраживања у оквиру наставе Медијске писмености, про-

фесорица Томић је сачинила и спровела анкету на тему Моје искуство са друшт-
веним мрежама. Анкета је укључила ученике свих разреда у школској 2021/22. 
години, а резултати се могу видjети на вебсајту и фејсбук страници Школе.

Теренска и савремена настава 

ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ НА РЕЛАЦИЈИ 
ГОРАЖДЕ – ВИШЕГРАД – МОКРА ГОРА – 

ДРВЕНГРАД – ЗЛАТИБОР
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На иницијативу Синди-
калне организације и Упра-
ве наше школе, од 22. до 
24. јуна, за запослене у Гим-
назији организован је трод-
невни излет на Златибор, 
Фрушку Гору, у Нови Сад, 
Сремске Карловце и Беог-
рад. 
Почетно одредиште, Зла-

тибор, посјетили смо у сри-
једу, првог дана путовања. 
Кратак боравак на мјесту 
гдје се љепоте природе пре-
плићу са традицијом иско-
ристили смо за одмор и 
предах пред наставак путо-
вања. 
Потом смо посјетили етно 

насеље „Врдничка кула”. 
Изолованост од урбане 
ужурбаности и нетакнутост 
природе под моћним окри-
љем Фрушке Горе ово на-
сеље чине правом малом 
оазом мира и благотворнос-
ти. 
У поподневним часовима 

стигли смо у Нови Сад и 
смјестили се у хотел „Plan-
eta Inn”, који се налази на 
пет минута удаљености од 
историјског језгра града. На 
Тргу слободе, у аутентич-
ном, монументалном амби-
јенту, између Градске куће, 
Римокатоличке цркве „Име 
Маријино” и грандиозног 
Споменика Светозару Ми-
летићу, кроз садржајно из-
лагање професора Лазара 
Аранитовића добили смо ја-
сан увид у историјски ход 
Новог Сада од самих поче-
така, преко преломних до-
гађаја, па све до модерних 
времена. 
Други дан нашег боравка 

у Србији и централни дио 
путовања био је својеврсна 
студијска посјета Сремским 
Карловцима – ризници 
српске културе и духовнос-
ти. У овом славном градићу 
свака зграда и свака кућа 
истовремено су и нека зна-
менитост. У пратњи водича 
Дејана Ђурђева, професора 
историје у Карловачкој гим-
назији, прво смо посјетили 
Саборну цркву Светог Ни-
коле, главни и највећи пра-
вославни храм Сремских 
Карловаца и културно доб-
ро од изузетног значаја. 
Храм, поред реликвија и 
других вјерских и умјетнич-
ких артефаката од непро-
цјењиве вриједности, чува 
и дјела Паје Јовановића, 
као што су: „Крунисање 
Стефана Првовенчаног”, 
„Краљ Милутин”, „Спаљива-
ње моштију Светог Саве на 
Врачару”, „Мојсије прима 
таблице закона”, „Беседа на 
Маслиновој гори” и икону 
Светог Ђорђа. 
Након посјете Катедрал-

ној цркви Светог оца Нико-
лаја, имали смо част да бу-
демо гости Карловачке 
гимназије, најстарије српске 
грађанске гимназије, инсти-
туције од највеће просвјетне 
важности за ове просторе 
у цјелини. Карловачку гим-
назију похађали су Бранко 
Радичевић, Јован Стерија 

Поповић, Сима Милутино-
вић Сарајлија, Милан Јова-
новић Батут, Борислав Ми-
хајловић Михиз и многи 
други каснији протагонисти 
не само српске, већ и ев-
ропске науке, културе и ум-
јетности. Данас је Карло-
вачка гимназија филолошка 
гимназија у којој се изуча-
вају класични и савремени 
језици. 
У пратњи професора Ђур-

ђева, посјетили смо Свеча-
ну салу гдје смо, окружени 
фасцинантном орнаменти-
ком, о најбитнијим тачкама 
историјата школе слушали 
од једне од њених садаш-
њих ученица. Посјетили смо 
и Спомен библиотеку, пра-
ви мали рај за све дјелат-
нике из области друштве-
них наука. Спомен 
библиотека Карловачке 
гимназије најстарија је 
школска библиотека 
српског народа. У овој биб-
лиотеци се чувају вриједни 
рукописи из XVI вијека, а 
осим књига на српском, ово 
је дом и књигâ писаних на 
латинском, руском, фран-
цуском, енглеском, мађар-
ском, хрватском, њемачком, 
италијанском, словачком, 
румунском и бугарском је-
зику. Размијенили смо и 
примјерке школских листо-
ва. У Пљеваљској гимназији 
од сада ће се налазити не-
колико примјерака листа 
„Бранко”, а ми смо на дар 
однијели неколико примје-
рака овогодишњег издања 
„Гласа Гимназије”. 
Обишли смо и Патријар-

шијски двор, једну од најим-
позантнијих грађевина у 
Србији. Здање је љетња ре-
зиденција патријарха 
српског и стално сједиште 
владике сремског. Двор је 
категорија споменика кул-
туре од изузетног значаја. 
У Ризници отвореној за јав-
ност налази се стална пос-
тавка коју красе иконоста-
си, путири, портрети 
црквених великодостојни-
ка, раритетни рукописи и 

старе штампане књиге. У 
Ризници се налази и златни 
фелон у коме је хиротони-
сан Свети Петар Цетињски, 
а посебну пажњу привлачи 
коптска икона Египатске 
Богородице – изражајни и 
надахњујући приказ универ-
залности хришћанске ети-
ке. 
По повратку у Нови Сад, 
отишли смо на Петровара-
динску тврђаву, једну од 
најљепших тврђава Евро-
пе, врхунско дјело барокне 
војне архитектуре и уни-
катан симбол „Српске Ати-
не”. Петроварадинска 
тврђава, захваљујући сво-
јој монументалности звана 
још и „Гибралтар на Дуна-
ву”, такође спада у култур-
на добра од великог зна-
чаја. У години у којој је 
Нови Сад проглашен Ев-
ропском престоницом кул-
туре, било је посебно за-
довољство направити 
неколико незаборавних 
фотографија у близини 
препознатљивог Сата, чија 
велика сказаљка, курио-
зитетно, показује сате, а 
мала минуте, подсјећајући 
нас тако на приоритете у 
данашњем времену пре-

брзог живљења. 
Трећег и завршног дана 
путовања боравили смо у 
Београду. Обишли смо 
Храм Светог Саве на Вра-
чару, највећи српски пра-
вославни храм и највећи 
православни храм на Бал-
кану. Кажу да је љепота 
Храма Светог Саве сва ар-
хитектонска, сачињена од 
мјере, односа између раз-
личитих мјеста и деликат-
ног поретка који ипак ус-
пијева да управља 
стварима. 
У Београду смо посјетили, 

појединачно и у групама, и 
Калемегдан и Саборну 
цркву. Посјетили смо и Кућу 
цвећа која припада Музеју 
историје Југославије. 
У касним вечерњим часо-

вима вратили смо се у 
Пљевља. Мало је рећи да је 
ово био само излет јер је 
ово било право студијско 
путовање. Упућујемо зах-
валност предсједници наше 
Синдикалне организације 
Наташи Цмиљанић и дирек-
торици Бојани Грујић за из-
ванредно планирање и реа-
лизацију излета. 

Адела Дркић, 
професорица 

Путници никад не помисле да су странци 

ИЗЛЕТ НА ЗЛАТИБОР, ФРУШКУ ГОРУ, НОВИ 
САД, СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ И БЕОГРАД 

Права љепота путовања не састоји се у упознавању нових пејзажа, већ у мијењању погледа на свијет

Неријетко у свакодневној 
употреби ријеч критика има 
негативно значење и одно-
си се на истицање негатив-
них елемената неког пред-
мета, што доводи до 
неприхватања или зазира-
ња од критике. Међутим, 
критика, у контексту сав-
ременог васпитања и об-
разовања, има своју пози-
тивну конотацију. 
Критичко мишљење се не 

учи кроз један наставни 
предмет, већ треба да се 
учи у свим наставним пред-
метима. Наставник треба 
да буде координатор, да 
постави задатак, иницира 
рјешавање проблема, а уче-
ници да активно учествују 
у рјешавању истог. Код уче-
ника треба развити свијест 
да уоче и знају зашто нешто 
уче, и како то научено могу 
примијенити. Важно је да 
ученик кроз школовање 
стиче практична знања. 
Ученик треба да доноси 

одлуке на основу провјере-
них информација и треба 
да је свејстан узрока и по-
сљедица неког поступка. 
Све наведено води до раз-
воја критичког мишљења, 
а савремено друштво зах-
тијева појединца који кри-
тички мисли. Један од на-
чина развоја ових вјештина 
је употреба микробита на 
часовима информатике од 
најнижег узраста, али и на 
часовима из свих других 
наставних предмета. Про-
грамирање у било ком про-
грамском језику и алгори-
тамски начин размишљања 
такође доводе до развоја 
критичког мишљења. Пот-
ребно је да су наставници 
оспособљени за осмишља-
вање и примјену различи-
тих наставних стратегија, 
наставних метода и облика 
рада који доприносе развоју 
критичког мишљења учени-
ка. 
Да би се подстакло кри-

тичко мишљење, наставни-

ци би требало да:  
- осигурају вријеме и 

прилику за вјежбање 
критичког мишљења,  

- допусте ученицима да 
мисле и теоретишу, 

- прихватају разноврсне 
идеје и мишљења, 

- подстичу активно учеш-
ће ученика у процесу 
учења, 

- осигурају ученицима 
сигурно окружење у ком 
нема опасности од ис-
мијавања, 

- изражавају повјерење у 
способност свих учени-
ка да доносе критичке 
судове и 

- поштују критичко миш-
љење.  

Да би дјелотворно кри-
тички мислили, ученици 
треба да: 
- развију самопоуздање 

и свијест о вриједности 
свог мишљења и идеја, 

- активно се укључе у 
процес учења,  

- са уважавањем слушају 
различита мишљења и 
буду спремни да изразе 
свој суд, али и спремни 
да га повуку под утица-
јем аргумената. 
Код ученика треба раз-

вијати свијест да је њихово 
мишљење важно. Потребно 
је њихово активно учешће 
и да се они осјећају лијепо 
у том процесу.  
Када је ријеч о школова-

њу, критичко мишљење по-
маже ученицима да остваре 
боље резултате тако што: 
- постају самоувјеренији 

и сигурнији у себе, 
- омогућава повезивање 

знања из различитих 
области, 

- пружа увид у примјену 
наученог у реалним 
околностима и 

- ојачава тимски дух. 
Ученици који умију да 

анализирају и селектују ин-
формације сигурни су у њи-
ховом повезивању и при-
мјени, а такође су спремни 
да саслушају мишљење сво-
јих другара и на тај начин 
доносе одлуку на основу 
информисаности, а не пред-
расуда. 
Развијено критичко миш-

љење, дакле, не само да 
омогућава академски и про-
фесионални успјех већ  до-
приноси да ученици израсту 
у одговорне и савјесне по-
јединце. 

 
Мирка Попадић, 

професорица 

Важност критичког размишљања 

РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ 
МИШЉЕЊА КОД 

УЧЕНИКА 
Развијено критичко мишљење не само да омогућава 
академски и професионални успјех већ  доприноси да 
ученици израсту у одговорне и савјесне појединце.

ЈАВНИ 
ЧАС

Професорица математике 
Маја Вучинић Драгашевић 
одржала је са ученицима од-
јељења III2 час на отвореном 
на централном градском 
тргу, 4. новембра 2021. го-
дине. Тема часа су биле три-
гонометријске једначине. 
Ученици су били подијељени 
у пет група. Овај нетради-
ционални и за математику 
несвакидашњи облик рада 
има за циљ унапређење ак-
тивно оријентисане наставе.  

Преузето са 
школског сајта

  Живот је као математика
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Пљеваљску Гимназију по-
хађали су многи људи би-
серног духа и ума, храбри 
борци за добро човјека, као 
што су истакнути револу-
ционар и дипломата Никола 
Ковачевић Стари и Миљко 
Булајић, учесник Првог кон-
греса оснивања социјалис-
тичке радничке партије Ју-
гославије, отац чувеног 
филмског редитеља Вељка 
Булајића и дјечијег писца и 
сценаристе Стевана Була-
јића. 
Пљеваљска Гимназија 

имала је пресудан утицај на 
многе личности још од 
првих година рада. Један 
од таквих био је Миљко Бу-
лајић, рођен 1889. године у 
Вилусима, који је још из ђач-
ких дана оставио вриједне 
рукописе о неким догађаји-
ма из времена његовог дје-
тињства и боравка у Пљев-
љима, гдје је био један од 
првих уписаних ђака ове 
школе. Његова сјећања об-
јављена су у књизи историј-
ско-етнографског каракте-
ра „О себи и свом времену”.  

– Моје рано дјетињство, 
износи Булајић у сјећањима, 

текло је у Вилусима и оно 
ми се увијек причињава као 
свијетла, незаборавна сли-
ка. Никада му се нијесам 
вратио литературом. Моје 
перо није тако ведро за 
тако ведро и далеко доба. 
Основну школу учио сам у 
Вилусима. Учитељ ми је био 
први граховски учитељ Ни-
кола Кујачић, који је са 
грчког језика препјевао Хо-
мерову Илијаду, лични при-
јатељ Лава Толстоја кога је 
посјећивао у Јасној Пољани, 
родном мјесту великог пис-
ца. 
Послије завршене основ-

не школе, Миљков отац 
Стеван, иначе  свештеник, 
желио је да упише сина у 
Богословско-учитељску 
школу, код Митрофана 
бана, али му то није пошло 
за руком, јер су се у цетињ-
ску Богословију могли упи-
сати само ученици који су 
претходно завршили гимна-
зију. То је био разлог да се 
Миљко упише у први разред 
пљеваљске Гимназије. Није 
се уписао у цетњску Гимна-
зију јер је мјесечно школо-
вање овдје износило 15 фи-

јорина, а у пљеваљској Гим-
назији, која је тада била под 
управом Османског цар-
ства, мјесечна школарина 
износила је само осам фи-
јорина. 
Миљков упис у пљеваљ-

ску Гимназију подстакао је 
и знатан број ученика из 
околине Грахова, Никшића 
и других крајева Црне Горе 
да наставе школовање у 
Пљевљима. Булајић се сјећа 
да се у првом разреду Гим-
назије у Пљевљима школо-
вало 30 ђака из тадашње 
Црне Горе. Поред турског и 
француског језика, у Гим-
назији се изучавао и грчки 
језик. Настава у пљеваљ-
ској Гимназији у првој годи-
ни њеног рада изводила се 
на српском језику, а седмич-
но се учило и по пет часова. 
На Булајића импресивно је 
дјеловала Светосавска ака-
демија која  се славила у 
школи, а којој је лично при-
суствовао паша. 
Том приликом, пише Бу-

лајић, паша је све поздра-
вио на турском језику и уру-
чио школи навчани поклон. 
И на крају школске године 
је опет дошао и сваком уче-
нику дао по једну круну, уз 
ријечи „Поздрав вашој ак-
реби”. 
Даље школовање Булајић 

је наставио на Цетињу, у 

Гимназији, гдје је програм 
био нешто друкчији. Тамо 
се већ у првом разреду учио 
латински, грчки и руски, а 
у другом још и њемачки и 
француски језик. 
Послије завршене гимна-

зије, Миљко Булајић уписао 
се у Богословско-учитељску 
школу у којој су се учили сви 
богословски и свјетовни 
предмети, што је младом 
књигољупцу створило осно-
ве за формирање свест-
раног погледа на свијет и 
живот. 
Миљко Булајић је учесник 

балканских и Првог свјетс-
ког рата. Доспио је у логор 
у Мађарску. У затвору је пи-
сао десетерачке пјесме а и 
социјалистичку литературу 
препјевавао је у десетерац. 
Иначе, Миљко је био и до-
бар гуслар. Чак га је и краљ 
Никола позивао на фешту 
када је откривао споменик 
у Грахову својим прецима 
погинулим у бици 1836. го-
дине. Познати њемачки 
слависта, музиколог и пре-
водилац Херхард Геземан 
снимио је неколико његових 
гусларских пјесама. 
Бивши ђак пљеваљске 

Гимназије преселио се у Са-
рајево 1932. године. За ври-
јеме Другог свјетског рата 
боравио је у Вилусима, гдје 
је такође био заробљен у 

италијанском и њемачком 
логору. Имао је синове Сте-
вана, познатог писца и сце-
наристу за дјецу, и Вељка, 
филмског редитеља (Уза-
врели град, Козара, Нерет-
ва, Атентат у Сарајеву и 
др.) Стеван је страдао у са-
рајвском паклу  1995. годи-
не. 
Између два рата Миљко 

је објављивао чланке у опо-
зиционој штампи, „Раднич-
ким новинама”, „Учитељској 
искри”, „Гласу слободе”, 
„Зети”, „Радном народу” и 
др. 
Причу Миљка Булајића о 

доласку у Пљевља ради  
школовања у пљеваљској 
Гимназији надопуњује сје-
ћање Николе Ковачевића 
Старог који је, са групом од 
пет другара, из Грахова и 
околине кренуо у Пљевља 
да, послије основне школе, 
настави школовање у пље-
ваљској Гимназији. У својим 
сјећањима Никола Коваа-
чевић, износи: 

– Кренули смо пјешке из 
Грахова, преко Дурмитора 
и Жабљака за Пљевља. 
Пето коначиште било нам 
је на Жабљаку, гдје смо до-
били пасош за Пљевља. Од 
Жабљака до Пљеваља 
прво коначиште била је Ле-
вер Тара. У пратњи два вој-
ника, преко Краљеве Горе, 

стигли смо у Пљевља, гдје 
нас је прихватио Филип Ђу-
рашковић, који је био пос-
ланик у турском парламен-
ту у Цариграду, иначе 
познати трговац у Пљев-
љима. Смјестио нас је код 
своје сестре, а потом смо 
се настанили код Јова То-
довића – казује у својим 
сјећањима Никола Коваче-
вић Стари, познати вете-
ран из балканских и Првог 
и Другог свјетског рата, 
члан ЦК КПЈ, који је еми-
грирао у Совјетски савез 
1928. године. Био је и де-
легат на Шестом конгресу 
Коминтерне, амбасадор у 
Бугарској, предсједник 
Президијума народне 
скупштине Црне Горе, сек-
ретар Обласног комитета 
за Подгорицу, координатор 
неколико међународних 
организација  комунистич-
ког покрета, добитник Ор-
дена јунака соијалистичког 
рада. 
Могло би се претпостави-

ти да је блиставу каријеру 
Миљка Булајића и Николе 
Ковачевића можда баш 
предодредила пљеваљска 
Гимназија, из које су ницали 
примјерни кадрови у рево-
луционарном и постреволу-
ционарном периоду, не само 
на простору данашње Црне 
Горе, већ и шире.

  Пљеваљску Гимназију похађали су многи људи бисерног духа и ума         Пише:  Милорад Јокнић 

ОД ГРАХОВА ДО ПЉЕВАЉСКЕ  ГИМНАЗИЈЕ 
Блиставу каријеру Миљка Булајића и Николе Ковачевића можда је баш предодредила пљеваљска Гимназија, из које су ницали 
примјерни кадрови у револуционарном и постреволуционарном периоду, не само на простору данашње Црне Горе, већ и шире.

У понедјељак, 23. маја 
2022. године, преминула 
је професорица Велинка 
Бела Аритоновић.  
Професорица Аритоно-

вић рођена је у Пљевљи-
ма, 1931. године. У родном 
граду је завршила основну 
школу и гимназију. Дипло-
мирала је географију и 
геологију 1955. године и 
запослила се у нашој шко-
ли, у којој је провела ције-
ли свој радни вијек. У 
првим годинама рада 
предавала је географију, 
геологију и астрономију. 
За изванредна образовно-
васпитна постигнућа до-
била је награду „Октоих” 
1986. године, а за изузет-
не резултате у раду и зна-
чајан допринос унапређ-
ивању васпитања и 
образовања Просвјетни 
савјет Црне Горе додије-
лио јој је 1994. године зва-
ње вишег педагошког сав-
јетника. Њен рад 
„Географско-економске 
особине пљеваљске опш-
тине” штампан је у издању 
Секције Друштва геогра-
фа Црне Горе. У послије-
ратном периоду била је 
активна у културно-умјет-
ничким друштвима нашег 
града. Такође, бавила се 
веома успјешно кошарком, 
рукометом и била одлична 
гимнастичарка. Оставила 

је значајан лични печат у 
процвату културног и 
спортског живота у Пљев-
љима тог времена. 
Професорица Аритоно-

вић један је од прегалаца 
и визионара који су сво-
јим педагошким аутори-
тетом и господственом 
одмјереношћу брижљиво 
чували и пажљиво над-
ограђивали име и статус 
Гимназије. Енциклопедиј-
ска ерудиција, интелек-
туална бриткост и мето-
дичност, неизмјерна 
одговорност и беспрекор-
на преданост послу, науч-
ни дигнитет и академска 
честитост професорици 
Аритоновић заувијек чу-
вају мјесто у нашем сјећа-
њу. Колективна меморија 
закономјерно памти поје-
динце који не остају по 
страни, већ постају креа-
тивни судионици епохе у 
којој живе.  

Колектив Гимназије 
„Танасије Пејатовић”

 In memoriam 

ПРОФЕСОРИЦА 
ВЕЛИНКА БЕЛА 
АРИТОНОВИЋ

(Наставак са 1. стране) 
А најбољи од најбољих 

стекли су то поносно звање. 
Луча није само награда у об-
ласти образовања, то је и 
животно признање.” 
У свом обраћању, пот-

предсједник Општине 
Пљевља Јасмин Челебић 
истакао је сљедеће: „У пре-
тходном периоду доказали 
сте своје квалитете на мно-
гим пољима и учинили по-
носним и ваше родитеље и 
ваш град. Локална управа 
ће и убудуће наставити да 
помаже своје најбоље ђаке 
на њиховом путу успјеха, 
развоја и будућег школова-
ња.” 
Након обраћања, пот-

предсједник је заједно са 
директорицом Гимназије 
уручио лучоношама дипло-
ме и награде. 
Добитници „Луче А” или 

„Луче 1” су сљедећи учени-
ци: Махира Авдовић, Павле 
Балчин, Сања Вујановић, 
Петар Грујић, Теа Дробњак, 
Марко Јеловац, Василије 
Јовановић, Јована Обренић, 
Александра Поповић, Тија-
на Потпара, Иван Радовић, 
Катарина Тањевић, Анаста-
сија Терзић, Анита Тошић, 

Лидија Цвекић, Јована Цви-
јовић и Андреа Шубарић. 
Гимназијалци који су до-

били „Лучу Б” или „Лучу 2” 
су: Милица Бујишић, Мили-
јана Вуковић, Андреа Гаче-
вић, Ана Ђондовић, Милош 
Зиндовић, Матија Јововић, 
Душица Крвавац, Николина 

Крвавац, Лука Кушљевић, 
Милана Лацмановић, Мир-
јана Лацмановић, Анаста-
сија Марић, Милош Мрдак, 
Теодора Пантић, Хелена 
Пејовић, Софија Савић, 
Јана Ћосовић, Анђа Чавић 
и Мајда Чакар. 
На крају, лауреати су упу-

тили захвалност Општини 
Пљевља на урученим награ-
дама, Центру за културу за 
уступљени простор и дирек-
торици Бојани Грујић за по-
моћ и подршку током реа-
лизације програма. 

Адела Дркић, 
професорица 

У издању Центра за културу општине 
Пљевља изашао је први број часописа 
Пљевљски записи. Осим хронике култур-
них активности, концепција часописа зас-
ниваће се на разноврсним жанровима 
културног стваралаштва, књижевним при-
лозма, истраживању тема из културне 
прошлости пљеваљског краја, умјетности, 
музичкој прошлости. Биће мјеста и за 
теме друштвеног живота и друге облике 
стваралаштва којима се афирмише кул-
турно и цивилизацијско наслијеђе пље-
ваљског краја и ширег окружења. 
Анатомију часописа чини стотинак при-

лога различитог публицистичког и књи-
жевног жанра: интервјуи, есеји, преводи, 
прозни и поетски записи и други садр-

жаји. 
Пажњу читалаца и стручне јавности 

привукли су прилози  нашег библиографа 
и филозофа Добрила Аранитовића: Гај-
рет, Књижевни ликови из прошлости, пре-
вод о  Достојевском. Слиједе прилози из 
библиотечке и музејске дјелатности, књи-
жевни и ликовни прилози и прилози из 
народне ризнице. 
Часопис је штампан на 114 страница 

формата А4, у колор техници. Часопис је 
промовисан у Сали Центра за културу. О 
часопису су говорили директор Центра 
Небојша Рубежић и главни и одговорни 
уредник Милорад Јокнић. Програм је во-
дила Драгана Вуковић.  

Милорад Јокнић

Нови часопис 

ПЉЕВАЉСКИ ЗАПИСИ

„Луча” као животно признање 

СВЕЧАНА ДОДЈЕЛА 
ДИПЛОМА „ЛУЧА”
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Током школске 2021/2022. године у 
заслужену пензију је отишла профе-
сорица хемије Мунира Дешевић.  

„Из Гимназије сам отишла врло за-
довољна. Сва дјеца су била тужна 
због мог одласка, испратили су ме са 
сузама у очима. Ја нисам тужна. Сви-
ма желим да доживе да на овакав на-
чин крунишу свој професионални ан-
гажман”, истиче професорица Мунира. 
Њен ентузијазам, ведар дух, лични 

и професионални ауторитет остају 
као инспирација млађој генерацији на-
ших професора. Једну школу школом 
примарно не чине рачунари, паметне 
табле или брзи интернет, премда је 
све то неизмјерно важно. Без људских 
ресурса, без професора који не доз-
вољавају себи да се претворе у пуки 
оцјењивачки софтвер нема истинског 
образовања. 

Преузето са школског сајта

У библиотеци Гимназије 
17. маја 2022. године је одр-
жано девето финале школ-
ског такмичења у реторици. 
Након првог круга 
у финале су се пла-
сирали сљедећи 
ученици: Елма Го-
галић – одјељење 
III4, Угљеша Чоло-
вић – одјељење III2 
и Андреа Гачевић 
– одјељење IV2. 
Прва тема је 

била по властитом 
избору такмичара. 
Елма Гогалић се 
представила рето-
ричком елабораци-
јом сентенце: „Ако 
си млак, избљува-
ће те из уста сво-
јих.” Говорила је 
врло убједљиво пет 
минута, колико је 
било унапријед до-
говорено вријеме. Затим се 
представио Угљеша Чоло-
вић, реторички образлажући 
дилему: „Отићи или остати 
– питање је сад.” Угљеша је 
емотивно говорио о разлози-

ма за и против напуштања 
родног града. Посљедња се 
представила ученица Ан-
дреа Гачевић и саопштила 

свој став на тему: „Наука без 
религије је шепава, а рели-
гија без науке слијепа.” Било 
је занимљиво чути како јед-
на гимназијалка, будућа ака-
демска грађанка, размишља 

о овој актуелној, изазовној 
и друштвено важној пробле-
матици. 
Непосредно прије такми-

чења учесници су добили и 
задату тему: „Посљедња 
црногорска вирџина – Ста-
на Церовић.” Овом темом 
ученици су саопштили свој 
вредносни став према тра-

диционалним црногорским 
вриједностима, како про-
шлим, тако и садашњим. 
Сва три такмичара су изни-

јела врло заним-
љива мишљења, а 
њихове реторичке 
способности про-
цјењивао је жири у 
саставу: Мр Љи-
љана Бајчетић, 
професорица исто-
рије, и Адела 
Дркић, професори-
ца француског и 
латинског језика. 
Збирним оцјена-

ма жирија побјед-
ница деветог так-
мичења у 
реторици постала 
је Андреа Гачевић. 
Елма Гогалић је ос-
војила друго, а Уг-
љеша Чоловић 
треће мјесто. 

Школско такмичење у ре-
торици су организовале 
професорице Бисера Булут 
и Маида Делић. 

Преузето са 
школског сајта

Новембар. Још један у 
низу. Окупана злаћаним 
зрацима сунца који прови-
рују између Тврдаша и Го-
лубиње, покушавам са сво-
јих шеснаест новембара да 
проникнем у све новембре 
мога града, да подсјетим 
себе и друге. Нека то под-
сјећање буде мој скромни 
рођендански поклон Теби, 
граде. 
Рођен си у котлини, на 

друму, на раскршћу рим-
ских и дубровачких путева. 
Некад си био римска ста-
ница, о чему свједочи Му-
ниципиум С, а потом си пос-
тао турска паланка. Турци 
око путева и својих стани-
ца, по писању путописца 
Григорија Божовића, исје-
коше сву крстату шуму, и 
тако остаде голи камењар, 
камениште, тј. Таслиџа. 
По предању, Хусеин-паша 

Бољанић је измолио од Ма-
настира мјесто за велелеп-
ну џамију, и саградио један 
од највреднијих споменика 
оријенталне културе, џамију 
с највећим минаретом на 
Балкану. У њој се налази 
рукопис Курана, једно од 
најљепших дјела исламске 
калиграфије. Из Таслиџе се 
рађају Пљевља. По пљеви 
са плодних житних поља 
којима су се на љетњој ари-
ји лелујали пуни класови 
зрелог жита, подсјећајући 

на житно језеро. Манастир 
Света Тројица кроз скоро 
пет вјекова турске влада-
вине био је и остао стожер 
православља, центар ду-
ховности. 
Много новембара је иза 

тебе, много је воде протек-
ло твојим ријекама: Брез-
ницом, Ћехотином, Везиш-
ницом. Ех, када би умјеле 
да причају... Газили су те 
многи, али те нијесу прега-
зили, нијесу ти убили душу, 
ону Твоју, највећу, најширу, 
словенску. Лијепа су сви-
јетла Париза, али су и хлад-
на, ја много више волим 
твоје чкиљаве свјетиљке 
које стидљиво вире иза ће-
пенака и гранатих липа. Не 
значе сва свијетла и свјет-
лост. Твоја свјетлост извире 
из тебе, из твоје широког-
рудости, традиције, обичаја, 
па чак и из твоје јутарње 
магле. Па шта, и Лондон 
има маглу па га није нару-
жила. Зашто би тебе? Не 
може се догодити да на 
твом асфалту неки бескућ-
ник умре од глади или 
хладноће, као што се то де-
шава у европским метропо-
лама. Гдје год да одем, и 
тебе у срцу носим. У теби 
су моји коријени, моја нај-
дража бића, први кораци и 
прва ријеч изговорена. 
Оно што је најљепше у 

Теби, што те чини једин-
ственим, јесте то што си 
чврст темељ својој дјеци. 
Гдје год да оду, из тебе 
носе знање, морал. Ти си 
њима чврст темељ, они 
теби чувари образа и увијек 
ти се радо враћају. Оно што 
је јединствено у теби и што 
нигдје на свијету нема, јесте 
мирис бајрамске баклаве 
којом ме почасте Ријад и 
Тајра, или шаренило васкр-
шњих јаја којима ја њих по-
частим. 

 Ех, Граде, желим Ти да 
сваког новембра будеш 
срећнији, ведрији, поносни-
ји. Да Твојим улицама тече 
ријека младости са којом 
ћеш освајати нове интелек-
туалне висине. Срећан Ти 
рођендан, доме мој! 

Софија Милић, III1

Награђени радови 

ГРАДЕ 
МОЈ 

Наша ученица Софија Милић већ другу го-
дину заредом осваја прво мјесто за најбољи 
литерарни рад – причу на тему „Граде мој”, 
у оквиру Новембарских свечаности. 

Говорничко умијеће 

ДЕВЕТО ФИНАЛЕ 
ТАКМИЧЕЊА У РЕТОРИЦИ

Крунисање професорског рада 

ПРОФЕСОРИЦА МУНИРА ДЕШЕВИЋ 
ОТИШЛА У ЗАСЛУЖЕНУ ПЕНЗИЈУ

Комисија за додјелу годишњих 
признања из области спорта Опш-
тине Пљевља, на основу резултата 
остварених у 2021. години, за тре-
нера године изабрала је Горана 
Марјановића из КК „Рис” Пљевља. 
Горан Марјановић ради као про-
фесор физичког васпитања у на-

шој школи. 
Одбојкашки савез Црне Горе из-

абрао је Мајду Чакар, одбојкашицу 
Рудара, за најперспективнију од-
бојкашицу Црне Горе. Мајда је уче-
ница одјељења IV4 наше школе. 
„Захваљујем људима из Одбојкаш-
ког савеза који су ми указали ову 

част. Велика је част узети овакву 
награду и ово ми је велики вјетар 
у леђа за даљи рад и труд”, истак-

ла је Мајда. 
Преузето са 

школског сајта

Признања најбољим 

СПОРТСКА ПРИЗНАЊА 
ЗА ПРОФЕСОРА ГОРАНА 

МАРЈАНОВИЋА И 
УЧЕНИЦУ МАЈДУ ЧАКАР



novembar 20 .22 11

Школско такмичење рецитатора одржано је 13. маја 
2022. године у библиотеци наше школе. Према оцјенама 
жирија, у чијем саставу су биле професорице Наташа 
Цмиљанић и Јелена Вуковић, као и библиотекарка Љуба 
Чепић, резултати су сљедећи: 
• Прво мјесто – Андреа Шубарић, ученица четвртог 

разреда 
• Друго мјесто – Тања Лакетић, ученица другог разреда 
• Треће мјесто – Милица Лончар, ученица другог раз-

реда 
Менторка ученицама била је професорица Нада Рон-

довић, која руководи рецитаторском секцијом. 
Преузето са школског сајта

Рецитовање је част 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

У суботу, 11. децембра 
2021. године, у Гимназији је 
одржано школско 
такмичење у зна-
њу. Укупно 56 уче-
ника такмичило се 
из математике, 
физике, хемије, 
биологије, истори-
је, енглеског, рус-
ког и француског 
језика. Њих је при-
премало 13 менто-
ра. 
Такмичаре и њи-

хове менторе, у 
Свечаној сали, 
поздравила је в. д. 
директора Бојана 
Грујић и том при-
ликом нагласила: 
„Бити такмичар на 
школском такми-
чењу у знању зна-
чи бити неко коме су нас-
тавници с разлогом указали 
повјерење, неко ко својом 

посвећеношћу и одговор-
ношћу заслужује да буде на 

овом мјесту. Позив ваших 
ментора да се такмичите 
треба да схватите као при-

вилегију. Главни циљ не 
треба да буде побједа, већ 

знање. Знање и што више 
знања, како из природних, 
тако и из друштвених на-

ука, што и јесте мисија Гим-
назије. Такође, веома је 

важно да се так-
мичите на првом 
мјесту сами са со-
бом. Будите сва-
ког дана бољи 
него што сте били 
јуче, образованији 
него што сте били 
јуче, спремнији 
него што сте били 
јуче, упорнији и 
успјешнији него 
што сте били јуче. 
У име школе и у 
своје лично име, 
желим вам много 
успјеха, да се на 
такмичењу пока-
жете у најбољем 
свијетлу и да буде-
те задовољни 
оним што сте пос-

тигли.” 
Адела Дркић, 
професорица

Scientia potentia est 

ШКОЛСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ(Наставак са 1. стране) 

● Какви су Ваши утисци 
о екскурзији која је реали-
зована од 21. до 28. септем-
бра текуће године? Да ли 
је ђачка екскурзија испуни-
ла Ваша очекивања? 
Добре књиге и путовања 

најбрже и најпоузданије ми-
јењају свијест човјека, а све 
у складу са сентенцом: ,,Пу-
товање је много више од раз-
гледања споменика, то је ду-
бока и трајна промјена идеје 
живљења.” Екскурзија пружа 
ученицима могућност да 
упознају нове културе, дру-
гачији начин живота, раз-
личите погледе на свијет и 
живот; да изађу из узаног ок-
вира познатог и одважно се 
упусте у истраживање. Тада 
и на себе и на културолошке 
специфичности мјеста из ког 
потичу почињу да гледају 
другим очима, из једне шире 
и свеобухватније перспекти-
ве. 
Ученици трећег и четвртог 

разреда имали су прилику да 
можда по први пут оду на 
неке удаљене дестинације и 
драго ми је да су ту прилику 
остварили под окриљем своје 
Гимназије. 
Сам технички процес спро-

вођења екскурзије веома је 
комплексан и захтијева 
врхунску организацију, пуну 
кооперацију свих учесника, 
почев од ученика и родите-
ља, преко туристичке аген-
ције до одјељењских старје-
шина и Управе школе. Све је 
протекло у најбољем реду – 
од тренутка када су се гим-
назијалци већински одлучи-
ли за Истанбул и Солун, пре-
ко објављивања тендера, 
избора најадекватнијег пону-
ђача, па до саме реализације 
путовања. Поред фасцинан-
тне историје, архитектонске 
хармоничности и вибрантне 
љепоте Истанбула и Солуна, 
ја сам била одушевљена и по-
нашањем гимназијалаца. 
Ученике Гимназије иначе од-
ликује пристојно понашање, 
али ове двије генерације су 
надмашиле сва моја очеки-
вања. Нарочито морам да ис-
такнем пажњу и поштовање 
с којима су се опходили једни 
према другима и према сво-
јим одјељењским старјеши-
нама. Мислим да његовање 
отворених, топлих и асертив-
них међуљудских односа тре-
ба да буде један од приори-
тета у животу сваког 
појединца. Наши ученици су 
то примјером показали и ја 
сам неизмјерно поносна на 
њих. Неизоставно желим да 
похвалим и посвећеност и ро-
дитељски приступ одјељењ-
ских старјешина. Бдјели су 
над дјецом 24 сата сваког 
дана трајања екскурзије. 
Имали су прилично одгово-
ран задатак који су извршили 
на најбољи могући начин. 
● Новинар и писац Сидни 

Харис је рекао да је цијела 
сврха образовања претво-
рити огледала у прозоре. 
Како тумачите и доживља-
вате ову тврдњу? 
Образовање пружа вита-

лан садржај људској љушту-
ри. Без тог садржаја човјек 
је слабо, ненадахнуто биће 
несвјесно своје крхкости и 
ломљивости. Образовање се 
неријетко и веома погрешно 
интерпретира као пуко усва-
јање знања. Знање само по 
себи не значи много ако не 
препознајемо његову супс-
танцијалну сврху, а то је про-
свијећеност ума и духа, као 
и свестрано задовољење 

човјекове насушне потребе 
да види и оно наизглед не-
видљиво, да пронађе дубљи 
смисао у свему што га окру-
жује, да свим својим интелек-
туалним, духовним и емоцио-
налним снагама проникне у 
тајне свијета, живота, али и 
есенцију сопственог бића.  
Образовање руши пред-

расуде, развија слободну и 
критичку мисао, одбацује 
површност као мјеру ствари. 
Образован човјек је креатив-
ни појединац који код себе и 
оних око себе разгоријева 
стваралачку ватру у којој се 
рађају најплодоноснији, чис-
том  љепотом украшени да-
рови намијењени човјечан-
ству. Примарна мисија 
образовања састоји се упра-
во у јачању карактера и учвр-
шћивању механизама уз по-
моћ којих разумијемо себе и 
друге, хранећи се свим оним 
часним и честитим што смо 
наслиједили или усвојили то-
ком живота и приближавају-
ћи се античко-ренесансном 
идеалу човјека. Уосталом, то 
најбоље објашњава Шекспир: 
,,Какво је ремек дело човек! 
Како је племенит умом! Како 
неограничен по способности-
ма! Како је у облику и покре-
ту складан и целисходан! 
Како је изразом сличан ан-
ђелу! Како по разуму наличи 
на бога! – украс света, узор 
свега живота!” 
● Да имате чаробни шта-

пић, шта бисте промијенили 
у нашој школи? 
Не вјерујем у испуњавање 

жеља уколико максимално 
не ангажујемо све своје та-
ленте, мисаону енергију и дје-
латне потенцијале да их пре-
точимо у реалност. Рад, 
упорност, одговорност и са-
мопоуздање помјерају грани-
це наших могућности и граде 
у нама увјерење да можемо 
и више и боље него што смо 
првобитно промишљали. Не-
када сам жељела да оства-
рим циљеве, а сада увиђам 
да је пут неупоредиво из-
азовнији и живописнији од 
самог одредишта. Иво Ан-
дрић је кроз лик Даут-хоџе у 
свом роману „На Дрини ћу-
прија” казао: „Наша је судби-
на на земљи сва у борби про-
тив квара, смрти и нестајања 
и човек је дужан да истраје 
у тој борби и онда кад је пот-
пуно безизгледна.” Непре-
кидна борба и предан рад на 
остварењу узвишених и пле-
менитих циљева једнако су 
важни као и сами циљеви, а 
некад чак далеко важнији и 
немјерљиво вреднији. 
Но, одговорићу конкретно 

на ваше питање, увјерена да 
сви ученици и професори 
Гимназије, како бивши тако 
и садашњи, дијеле једну 
жељу, која никако у потпу-
ности да се оствари. Од про-
славе стогодишњице причало 
се о потпуној реконструкцији 
школе. Нажалост, наша 
жеља се није испунила ни 
послије 20 година. Јасно вам 
је, претпостављам, шта би се 
прво десило када бих имала 
чаробни штапић. Надам се да 
ће Гимназија у догледној бу-
дућности добити спољашњи 
сјај достојан свог имена и ре-
номеа и да ћемо овом старом 
здању импресивне историје, 
бриљантних ученика и при-
љежних професора коначно 
приуштити одору која му с пу-
ним правом припада.  

Интервју припремили 
Василија Лековић, 

Харун Авдовић, 
Милинко Дробњак, III4 

ИНТЕРВЈУ С 
ДИРЕКТОРИЦОМ 
БОЈАНОМ ГРУЈИЋ

Ars 
poëtica

ПЈЕСМА 
О ТЕБИ 

 
Љубоморан сам на вјетар са планине 
Кад ти праменове из чиста мира дирне 

А мени гледајући те из даљине 
Донесе мирис твоје косе дивне 

 
Само космос зна моју срећу 

Кад видим тебе и осмијех ти на лицу 
Ти си мени као свијетло ноћу 

Ти си чудна клица што прираста ми срцу 
 

Гријем те у срцу, мишљу својом 
Коју умијем тек понекад благом сузом 
Све обојим твојом омиљеном бојом 
Да осјетим да сам у присуству твом 

 
Кад год зажмурим видим очи твоје 
Како испред мене одишу љепотом 
И затрепери збуњено срце моје 

Кад осјети душу твоју омотану добротом 
 

И због тебе пишем пјесме 
А оне о осјећају моме 

Кад усањам тебе како извиреш из таме 
Попут цвијета што прогања зиме 

 
Само космос зна моју срећу 

Кад видим и осмијех ти на лицу 
Ти си мени као свијетло ноћи 

Ти си чудна клица што прирасте ми срцу 
 

Николај Чабаркапа, IV2

ПЈЕСМА О 
(НЕ) СРЕЋИ 

 
Ако ниси трчао по пољу бескрајном 
И поскакивао чувајући главу цвијету 
Нити се купао у ваздуху мирисном 
Онда ми немој причати о свијету 

 
Ако ниси гледао небо плаво дубоко 
И пробијао очима границе хоризонту 
Нити зеленом шумом појио своје око 
Онда ми немој причати о животу 

 
Ако ниси гледао бијелу пучину снијежну 

Огрнут топлином бучне пећи 
Нити посматрао пахуљу њежну 
Онда ми немој причати о срећи 

 
Ако ниси слушао тишину како плаче 
И ако ниси био друг трептавој свијећи 
Нити осјетио мисао како по глави скаче 
Онда ми немој причати о самоћи 

 
Николај Чабаркапа, IV2
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Држaвни aрхив Црнe 
Гoрe, нaкoн двиje гoдинe 
пaузe, oргaнизoвao je трa-
дициoнaлну мaнифeстaциjу 
„Нeђeљa aрхивa”, oд 30. 
маја до 3. јуна 2022. године. 
Oнa пoдрaзумиjeвa вишe 
aктивнoсти нa тeритoриjи 
циjeлe држaвe.  
Циљ je прoмoвисaњe 

aрхивскoг нaсљeђa и пoд-
изaњe свиjeсти o знaчajу 
aрхивa, њeгoвe дjeлaтнoсти 
и сaмe aрхивскe грaђe кoja 
прeдстaвљa бoгaтствo свa-
кe зajeдницe. Jeднa oд тих 
aктивнoсти билa je и прo-
мoциja aрхивa мeђу учeни-
цимa oснoвних и срeдњих 
шкoлa. 
Учeници I3 oдjeљeњa Гим-

нaзиje, сa прoфeсoрицoм 
истoриje Љиљaнoм Бajчe-
тић, пoсjeтили су у пoнeд-
jeљaк, 30. маја, Пoдручну 
jeдиницу aрхивa у Пљeвљи-

мa. Toм приликoм прoфeсo-
рицa je гoвoрилa o знaчajу 
aрхивa кao вaжнoг мjeстa 
гдje сe нaлaзe писaни истo-
риjски извoри, мjeстa кoje 
чувa свjeдoчaнствa прo-
шлoсти. 
Нaчeлник aрхивскe je ди -

ницe, Вукoмир Брajoвић, и 
њeгoви сaрaдници oбjaснили 
су учeницимa нaчин нa кojи 
сe прикупљa, чувa и кoристи 

aрхивскa грaђa, кao и oпштe 
принципe рaдa oвe устaнoвe. 
Пoкaзaли су им и нeкe oд 
нajстaриjих дoкумeнaтa кojи 
сe нaлaзe у Архиву у Пљeв-
љимa. Учeници су пoкaзaли 
знaчajнo интeрeсoвaњe и 
знaњe o знaчajу чувaњa дo-
кумeнaтa кao вaжних свje-
дoкa истoриjских збивaњa. 

Mр Љиљaнa Бajчeтић, 
професорица

Наша школа као чланица 
UNESCO ASPnet мреже 
тежи промовисању универ-
залних UNESCO вриједнос-
ти и циљева одрживог раз-
воја. Ове године смо по 
четврти пут учествовали на 
Међународном еколошком 
фестивалу дјечије и омла-
динске креативности „Би-
јела бреза”, у организацији 
Министарства просвјете 
Омске области. 
Циљ фестивала је једин-

ствена прилика за учеснике 
да кроз различите облике 
и жанрове скрену пажњу 
јавности на еколошке про-
блеме, понуде рјешења, 
развију креативне способ-
ности и нагласе важност 
очувања животне средине. 
Ученици су са својим мен-

торкама учествовали на 
фотоконкурсу „Одраз”. У 
конкуренцији је било преко 
3000 радова у пет номина-
ција, из града Омска, Омске 
области, осам региона Рус-
ке Федерације и Црне Горе. 
Уз подршку координаторке 
овог пројекта, професорице 
руског језика Наташе Цми-
љанић, и уз техничку помоћ 
професорице информатике 
Иване Анђелић, послали 
смо укупно 47 радова и ос-
војили десет награда. На-
грађени ученици су добили 
дипломе, а њихове ментор-
ке и остали учесници сер-
тификате. 
У категорији „Репортажа” 

Министарство просвјете 
Омске области додјељује: 
• Друго мјесто Ружици 

Лаковић, ученици 
четвртог разреда, за 
рад „Посљедња игра 
лептира”. Менторка 
ученици је била профе-
сорица Наташа Цмиља-
нић. 

• Друго мјесто Јани Ђу-
ровић, ученици трећег 
разреда, за рад „Вражје 
језеро”. Менторка уче-
ници је била професо-
рица Наташа Цмиља-
нић. 

• Треће мјесто Анђи Ча-
вић, ученици четвртог 
разреда, за рад „Зов 
природе”. Менторка 
ученици је била профе-
сорица Тања Драгаше-
вић. 
Дипломом Омске регио-

налне дјечије и омладинске 
јавности организација жи-
вотне средине „Еколошки 
центар” награђује: 
• Андреја Бјековића, уче-

ника трећег разреда, 
Лауреатом II степена за 
рад „Фарма”. Менторка 

ученику је била професо-
рица Наташа Цмиљанић. 
У категорији „Анималист” 

Министарство просвјете 
Омске области додјељује: 
• Прво мјесто Јовани 

Бошковић, ученици 
четвртог разреда, за 
рад „Плес галебова”. 
Менторка ученици је 
била професорица На-
таша Цмиљанић. 

• Треће мјесто Лидији 
Цвекић, ученици четвр-
тог разреда, за рад 
„Љубав”. Менторка уче-
ници је била професо-
рица Тања Драгашевић. 
Дипломом буџетско-об-

разовне установе допунске 
едукације „Дјечији еколош-
ко-биолошки центар” награ-
ђује: 
• Сретенку Јањић, учени-

цу четвртог разреда, 
Лауреатом II степена за 
рад „Зов тајге”. Ментор-
ка ученици је била про-
фесорица Наташа Цми-
љанић. 
У категорији „Пејзаж” Ми-

нистарство просвјете Омске 
области додјељује: 
• Прво мјесто Јовани 

Бошковић, ученици 
четвртог разреда, за 
рад „Огледало”. Мен-
торка ученици је била 
професорица Наташа 
Цмиљанић. 

• Друго мјесто Марку Је-
ловцу, ученику четвртог 
разреда, за рад „Про-
зор”. Менторка ученику 
је била професорица 
Весна Кастратовић. 
Дипломом Омске регио-

налне дјечије и омладинске 
јавне организације заштите 
животне средине „Еколош-
ки центар” награђује: 
• Милоша Зиндовића, 

ученика четвртог раз-
реда, Лауреатом II сте-
пена за рад „Чудесни 
живот”. Менторка уче-
нику је била професо-
рица Наташа Цмиља-
нић. 
Наташа Цмиљанић и 
Тања Драгашевић, 

професорице

Наша школа је девети пут 
учествовала на еколошком 
конкурсу „Плави талас” који 
организује Министарство 
просвјете Омске области – 
Сибир. Конкурс се распису-
је поводом Дана вода (22. 
март) и Дана планете Зем-
ље (22. април) у различитим 
категоријама, и то: израда 
презентација и плаката, 
истраживачки радови и ор-
ганизација флешмоба. 
На конкурс смо послали 

11 радова наших ученика, 
који су израдили плакате 
на тему „Проблемы водных 
объектов региона”. У велик-
ој конкуренцији остварили 
смо завидне резултате – 
пет првих, четири друга и 
два трећа мјеста. 
У категорији 13–16 годи-

на, Министарство просвјете 
Омске области додјељује: 
• Прво мјесто Тањи Гаче-

вић за рад „Вода – ис-
точник жизни” 

• Прво мјесто Дуњи Дра-
гашевић за рад „Нет 

воды, нет жизни. Ни си-
него, ни зелёного” 

• Прво мјесто Василији 
Лековић за рад „Самым 
плохим вещам труднее 
преодолеть” 

• Прво мјесто Јелени Са-
вичић за рад „Видя мою 
землю, глаза тоскуют 
по новой земле”, мен-
торка ученицама је 
била професорица 
Тања Драгашевић 

• Прво мјесто Алексан-
дри Мрдаковић за рад 
„Медуза в бутылке”, 
менторка ученици је 
била професорица На-
таша Цмиљанић 
У категорији 17–20 годи-

на, Министарство просвјете 
Омске области додјељује: 
• Друго мјесто Јовани 

Цвијовић за рад „По-
следний звонок на по-
мощь”, менторка учени-
ци је била професорица 
Весна Кастратовић 
Дјечији Еко Центар дод-

јељује: 

• Друго мјесто Драгану Го-
лочевцу за рад „Вода 
спасает жизнь”, менторка 
ученику је била професо-
рица Тања Драгашевић 

• Друго мјесто Сари 
Дробњак за рад „Загля-
ни вглубь природы и 
тогда всё поймёшь” 

• Друго мјесто Ружици 
Лаковић за рад „Вода 
помнит всё” 

• Треће мјесто Андреи 
Маринковић за рад „Ты-
сячи жили без любви, 
но никто без воды” 

• Треће мјесто Тијани 
Потпари за рад „Любо-
вь всё изменит”, мен-
торка ученицама је 
била професорица На-
таша Цмиљанић. 
Велику захвалност дугу-

јемо директорици Бојани 
Грујић, као и професорици 
Ивани Анђелић за техничку 
подршку. 

Наташа Цмиљанић и 
Тања Драгашевић, 

професорице

Међународна признања 

БЕЛАЯ БЕРЁЗА

Међународна признања 

„ГОЛУБАЯ ВОЛНА” 
ОМСК – СИБИРЬ 2022.

Мjeстa кojа чувaју свjeдoчaнствa прoшлoсти 

AРХИВ – МЈЕСТО ЧУВАЊА 
ИСТОРИЈЕ И СЈЕЋАЊА

Олимпијада знања, так-
мичење ученика основних 
и средњих школа из мате-
матике и природних на-
ука, одржана је у недјељу, 
15. маја 2022. године. 
Наши ученици су оствари-
ли сљедеће резултате: 

БИОЛОГИЈА 
ПРВИ РАЗРЕД 

• Елена Вемић – прво 
мјесто по броју бодова, 
трећа награда, ментор-
ка – професорица Вес-
на Кастратовић 

• Емина Златанић – 
треће мјесто по броју 
бодова, трећа награ-
да, менторка – профе-
сорица Тања Драга-
шевић 

БИОЛОГИЈА 
ДРУГИ РАЗРЕД 

• Василија Лековић – 
четврто мјесто по бро-
ју бодова, менторка – 
професорица Тања 
Драгашевић 

• Наташа Петровић – 
осмо мјесто по броју 
бодова, менторка – 
професорица Тања 
Драгашевић 

МАТЕМАТИКА 
ДРУГИ РАЗРЕД 

• Павле Пуповић – прво 
мјесто по броју бодо-
ва, менторка – профе-
сорица Маја Вучинић 
Драгашевић 

ФИЗИКА 
ПРВИ РАЗРЕД 

• Јана Томчић – четврто 
мјесто по броју бодо-
ва, ментор – профе-
сор Љубисав Боричић 

ХЕМИЈА 
ПРВИ РАЗРЕД 

• Тамара Чоловић – 
седмо мјесто по броју 
бодова, менторка – 
професорица Елвира 
Храстовина 

Преузето са 
школског сајта 

Scientia potentia est 

ОЛИМПИЈАДА 
ЗНАЊА
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Après une courte prome-
nade dans le parc, je me suis 
arrêtée pour m'asseoir sur un 
banc. Je viens ici tous les 
jours. Ce banc est entouré de 
belles fleurs. Tout est coloré. 
Mes fleurs préférées sont les 
tulipes jaunes, car tu les 
aimes aussi. 

Ce banc, c'est le lieu où le 
temps s'arrête, où je reprends 
toutes mes forces pour me sou-
venir de notre amour. L'endroit 
auquel je ne me rapproche pas 
pour ne pas t'oublier. 

Je pense à toi chaque fois 
que je regarde des fleurs. Je 
pense encore à toi quand je 
ne peux pas dormir. Je me 
souviens des étoiles dans tes 
yeux. Je me souviens de tes 
mots doux et magiques qui 
chauffent mes veines. Je me 
souviens de nos câlins. Tu as 
réveillé en moi cette passion 
qui brûle, mes émotions sont 

infiniment fortes. Elles ne se 
manifestent que lorsque je 
viens ici, mais qui suis-je pour 
contrôler mon cœur? 

Ici, sur le banc, j’aime 
écouter notre chanson. Je l’é-
coute et je danse. J'ai encore 
dans mes oreilles le son de 
ta voix, on chante ensemble: 

«Donne-moi ton cœur 
Ta main et le reste 
Donne-moi c'que tu es 
C'que tu es 
Dis-moi tes peurs 
Chagrin et le reste 
Dis-moi qui tu es 
Qui tu es…» 
La chanson se termine et 

avec elle enfuit mon évasion 
de la réalité. Cette belle illu-
sion irréelle est tout ce dont 
j'ai besoin. C’est pourquoi 
j'aime notre banc, c'est le seul 
endroit qui peut me donner ce 
que j’étais avec toi. 

Еlena Vemić, II1

La langue française c’est l’amour  

MON BANC, 
MON ENDROIT 

HEUREUX 
Donne-moi ton cœur

У сриједу, 2. марта, у Све-
чаној сали Гимназије, у ор-
ганизацији професорице 
руског језика Наташе Цми-
љанић, обиљежен је тради-
ционални руски празник 
Масленица. Овај празник је 
својеврстан вјесник проље-
ћа међу источнoсловенским 
народима, а прославља се 
недjељу дана прије Великог 
поста. Прати га велики број 
обичаја распоређених по 
данима у седмици, а многи-
ма су најинтересантнији 
обичаји са палачинкама – 
првом асоцијацијом на овај 
празник. 
У то име, ученици четвртог 

разреда припремили су пре-
зентацију кроз коју су присут-
нe гостe упознали са обича-
јима Масленице, док су 
ученице трећег разреда дога-
ђај уљепшале пјесмом и иг-
ром, без којих ниједна Масле-
ница не може проћи. Посебан 
печат свечаности дали су сти-
хови посвећени празнику у ин-
терпретацији наших таленто-
ваних ученика. 

Такође, ученици су у са-
радњи са професорицом 
Цмиљанић направили и Чу-
чело (страшило), које је 
главни реквизит у прослави 
Масленице, док је у просто-
ријама Омладинског клуба 
Пљевља нешто раније орга-
низована и креативна ра-

дионица намијењена изради 
кокошника (украса за гла-
ву), које су ученице носиле 
током извођења пјесама. 
Поред учесника у програ-

му, и други ученици трећег 
и четвртог разреда који из-
учавају руски језик увели-
чали су овај догађај спре-

мањем колача, мафина и 
неизоставних палачинки 
којима су могли да се пос-
луже сви присутни гости. 
Прослави су присуствовали 
в. д. директора Бојана Гру-
јић, професори и велики 
број ученика. 

Драгана Мрдак, III2

С Масленицей! 

ПРОСЛАВА МАСЛЕНИЦЕ

Четыре года скитания по ко-
ридорам Гимназии, нетер-
пение того, что последует 

за выходом из неё, и разъедине-
ние людей, которые по ней ходят, 
закончились последнего сентяб-
ря наших школьных дней. Войдя 
в автобус с упакованными чемо-
данами, мы, наконец, позволили 
себе открыть своё сердце. Мы 
приготовились познакомиться 
как с дальними областями, так и 
с близкими нам людьми. 

Экскурсия стала возможностью 
для каждого из нас достичь цели. 
Некоторые надеялись познакоми-
ться с новыми местами и культура-
ми, в то время как другие с нетер-
пением ждали веселья и общения, 
которые последовали за этим. 

Возвращаясь с  дороги, мы поняли, 
что дошли до обоих, оставив глу-
боко внутри ценные воспоминания. 
Вместе мы открывали Стамбул 

и людей, украшающих его улицы, 
наслаждались вкусной едой и кра-
сотой, которая окружала нас во 

время круиза по Босфору. В Гре-
ции Метеоры приблизили нас к 
раю, а Салоники к той жизни, о 
которой многие из нас мечтают. 
Хотя возвращение домой оста-

вило нас опустошенными и груст-
ными, мы поняли, что вернулись 

богатыми. Мы наполнились новы-
ми знаниями, а наши сердца вос-
поминаниями, которые останутся 
частью наших школьных дней. Мы 
набрались смелости, чтобы нако-
нец протянуть руку и найти дру-
зей среди бывших коллег. Одной 
поездки хватило, чтобы навер-
стать двух потерянных годов и 
сделать нас молодыми людьми, 
готовыми шагнуть в новый мир. 

Андријана Мрдак и 
Татјана Рабреновић, IV3

Међународни дан Фран-
кофоније обиљежава се 
сваког 20. марта, а посве-
ћен је француском језику – 
језгру моћне мултикулту-
ралне заједнице, која је сат-
кана од око 250 милиона го-
ворника у свијету.  
Франкофонија се слави 

на свим континентима кроз 
промоцију вриједности за-
једништва у различитости.  
У част овог датума, про-

фесорице француског јези-
ка и књижевности Адела 
Дркић и Ивана Клачар при-
редиле су у четвртак, 17. 
марта 2022. године, у Све-
чаној сали Гимназије, про-
јекцију филма „La famille 
Bélier”.  
Дирљива и реалистична 

прича о средњошколки при-

нуђеној да бира између 
сопствених снова и тради-
ционално перципиране ло-
јалности породици можда 

на најбољи, али и најлични-
ји могући начин, одсликава 
темељну поруку Франкофо-
није о једнакости, солидар-

ности и комплементарнос-
ти.  

Адела Дркић и Ивана 
Клачар, професорице

Франкофонија је огромна земља, без граница 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ФРАНКОФОНИЈЕ

ОКНО В БУДУЩЕЕ
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„Sве моžе бити. Али јеd-
но не моžе: nе моžе бити 
да ćе посве и заuвек 
nестати велиkих и uмних, 
а дуšевних људи који ćе за 
божјu љуbав подизаtи 
tрајне граđевине, да bи 
земља била ljепша и čовек 
на njој žивио lакšе и боljе. 
Каd bи њих неsтаlо, то bи 
zнаčило да ćе и боžја ljубаv 
угаsнути и несtаtи са sвеtа. 
То nе моžе биtи.”  

 
На Drini ćуприја, 

Иvо Андриć 
 
Сигуран сам да нико није 

имао потешкоће у читању 
овог текста. За могућност 
да без проблема прочита-
мо и разумијемо овај Ан-
дрићев одломак, захваљу-
јемо диграфији.  
Диграфија подраз-

умијева употребу два 
писма или више њих 
у оквиру једног јези-
ка. Она може бити 
синхрона – када се 
више писама користи 
истовремено, или ди-
јахрона – када се два 
писма или више њих 
користи и мијењају у 
различитим времен-
ским периодима. 
Примјер синхроне 

диграфије је наш је-
зик, у оквиру којег се 
истовремено користе 
и ћирилично и лати-

нично писмо. Примјер ди-
јахроне диграфије је румун-
ски језик. Он је прво ко-
ристио ћирилицу, а затим 
прешао на латиницу.  
Изузетан је осјећај када 

можеш да читаш оба пис-
ма истовремено, мада чес-
то нисмо ни свјесни каква 
је то способност. Познава-
ње и употреба оба писма, 
од малих ногу, утиче на 
унапређење когнитивних 
и језичких вјештина код 
дјеце. Људи у нашим кра-
јевима подједнако користе 
оба писма. Користећи ћи-
рилицу, чувамо наше кори-
јене, историју и чувамо сје-
ћање на човјека који нам 
је дао могућност да сваки 
глас означимо једним сло-
вом, Вука Караџића. Тако-
ђе, латинично писмо би 

могли назвати и „писмом Z 
генерације” – генерације 
савремених технологија, 
интернета и друштвених 
мрежа. Предност свих 
описмењених људи са на-
ших подручја је способност 
читања текста који у себи 
има комбинацију ћирилич-
ног и латиничног писма ис-
товремено, а да му то не 
прави сметње у разумије-
вању прочитаног.  
Употребу два писма у јед-

ном језику требало би смат-
рати великом предношћу 
једног народа, а не пробле-
мом. То нас чини јединстве-
ним. Способним. Сналаж-
љивим. Специфичним. 
Сво јим. Останимо такви, 
непоновљиви. Чувајмо наша 
писма и нашу посебност. 

Marкo Дaмjanoвiћ, IV3

Диграфија, наша посебност 

RAЗУMIJEМO ЛI СE 
Познавање и употреба оба писма истовремено утиче на унапређење когн-
тивних и језичких вјештина

У четвртак, 16. јуна 2022. 
године, изведена је преми-
јера представе „Сан љетње 
ноћи” у продукцији Центра 
за културу Пљевља. Пред-
става је адаптација дјела В. 
Шекспира, а међу 25 глума-
ца аматера који су изнијели 
овај пројекат, налазе се и 
наши ученици, и то: Угљеша 
Чоловић у улози Ђаволка, 
Тајра Катана у улози Хер-
мије, Нејра Половина у уло-
зи Хелене, Николај Чабар-
капа као Лисандер и Лука 
Минић као Гладница кројач. 
Професорица Наташа Цми-
љанић била је задужена за 
костимографију. 
Дугогодишња и свеобух-

ватна сарадња Гимназије 
са локалном заједницом 
кроз ову представу је иска-
зала своју најљепшу и нај-
плодоноснију страну, а не-
упитна свестраност и 
широк дијапазон талената 
гимназијалаца добили су 
прилику да се још једном 
стваралачки изразе. Угље-
ша је потврдио оно што је 
показао на Свечаној акаде-

мији за Дан школе – публи-
ка и сцена га никако не пла-
ше, већ само надахњују да 

пружи најбољу верзију своје 
даровитости и својих уми-
јећа. Тајра, Нејра и Николај 
су нас увјерљивим и арис-

тократским приказом пле-
менитих и искрених емоција 
пренијели у неко љепше 

вријеме и у неки љепши 
микрокосмос, а Лука је на 
себи својствен начин изма-
мио осмијехе публике, про-

налазећи и у кратким реп-
ликама простор за лични пе-
чат, што је један од првих 

показатеља глумачког дара. 
Наша професорица Ната-

ша Цмиљанић својски се 
потрудила да костимогра-

фијом непогрешиво дочара 
аутентичност и комплекс-
ност шекспировског свије-

та. Не би се застидјели ни 
много већих позорница. 
Прeдстaвa „Сaн љeтњe 

нoћи” гостовала је у прoгрa-

му oвoгoдишњeг издaњa 
„Meђунaрoднoг фeстивaлa 
хумoрa зa дeцу”, чиjи je дo-
мaћин био грaд Лaзaрeвaц, 
12. и 13. сeптeмбрa ове го-
дине. Придoбилa је вeлику 
нaклoнoст публикe, aли je 
пoбрaлa и три првe нaгрaдe, 
тe тaкo зaслужeнo дoбилa 
мeђунaрoдну пoтврду свoг 
квaлитeтa.  

Oсим нaгрaдe зa нajбoљу 
сцeнoгрaфиjу кoja je зaслу-
жeнo oтишлa у рукe Зoрицe 
Бajчeтe, прeдстaвa je тaкo-
ђe дoбилa нaгрaду зa нajбo-
љу кoстимoгрaфиjу, кao и 
нaгрaду зa нajбoљу спoрeд-
ну мушку улoгу. Сa пoнoсoм 
joш jeднoм истичeмo дa je 
зa oригинaлну кoстимoгрa-
фиjу зaслужнa прoфeсoри-
цa Нaтaшa Цмиљaнић, a дa 
je Угљeшa Чoлoвић, учeник 
oдjeљeњa IV2, зaслужaн зa 
извaнрeдну интeпрeтaциjу 
„Ђaвoлкa”, спoрeднe, a лa-
кoћoм и увjeрљивoшћу ин-
тeрпрeтaциje, jeднe oд глaв-
них улoгa у прeдстaви.  

Преузето са 
школског сајта

Латинска изрека каже: 
Quot linguas calles tot 
homines valles ‒ колико је-
зика знаш, толико људи 
вриједиш. Сваки пут кад на-
учимо нову ријеч и њено 
з н а ч ењ е , 
с т в а р амо 
мост између 
љепота на-
шег и туђег 
језика.  
Љ у б а в 

према јези-
цима пробу-
дила се у 
о с н о в н о ј 
школи, када 
сам почела 
самостално 
да учим турски језик. Након 
три мјесеца учења ријечи, 
граматике, гледања филмо-
ва и слушања музике на 
турском, коначно сам течно 
говорила тај прелијепи је-
зик. Касније сам од настав-
нице енглеског добила ог-
ромну мотивацију и вјетар 
у леђа да побољшам ен-
глески, учим га ван школе 
и учествујем на многим ме-
ђународним такмичењима. 
Професорица француског 
језика била је највећа под-
ршка  мом учењу тог језика, 
помогавши ми да дођем чак 
и до државног такмичења. 
Сада течно говорим ова три 
језика. 
Схватила сам да су ми је-

зици помогли да пронађем 
себе, стекнем нова знања, 
проширим видике и упоз-
нам нове људе. Моје најбо-
ље другарице Шам и Сали, 
из Сирије и Палестине, које 

су ми показале да породица 
није само по крви, већ и по 
љубави међу људима, упоз-
нала сам прије три године 
преко интернета. Са њима 
причам на турском, енглес-
ком, француском, чак и на 
арапском језику, који смат-
рам најтежим језиком од 
свих. Чак сам научила Шам 
да пише, чита и говори 
црногорски језик. Поред 
њих, мој брат Емин, уједно 
и мој највећи узор, који сту-
дира у Уједињеним Арапс-
ким Емиратима, па самим 
тим познаје њихов језик и 
културу, помаже ми и учи 
ме арапски језик. Поред 
свакодневних разговора са 
Шам и Сали, да бих научила 

језике, користила сам ап-
ликације попут Duolingo, Lin-
godeer, пријављивала се на 
разне курсеве од којих су 
неки били бесплатни. 
Сматрам да су стално 

слушање и 
р а з г о в о р 
најбитнији 
за савла-
давњу но-
вог језика, 
те је кључ-
но пронаћи 
људе који-
ма је то ма-
терњи је-
зик, како би 
нас најбоље 
упутили у 

мале тајне свог језика и до-
чарали нам га. Учење јези-
ка је као путовање, али не 
само кроз говор, већ и кроз 
културу, начин живота и 
разумијевање људи.  
Учење страних језика 

шири наше видике, отвара 
пут у свијет и науку. Позна-
вање ових језика за мене је 
подстрек у учењу нових, јер 
језици су моја страст. Иако 
су четири страна језика 
много, мој циљ је и даље да 
их научим десет. Сматрам 
да би свако требао да зна 
бар по један страни језик, 
јер то је право богатство, то 
је оно што нас повезује с 
другим људима! 

Селма Лујиновић, I2

Сарадња са локалном заједницом 

ПРЕДСТАВА „САН ЉЕТЊЕ НОЋИ” – 
САРАДЊА ГИМНАЗИЈЕ СА ЈУЦК ПЉЕВЉА

Quot linguas calles tot homines vales 

КОЛИКО ЈЕЗИКА 
ВРИЈЕДИШ 

Учење језика је као путовање, али не само кроз говор, већ и кроз културу, начин 
живота и разумијевање људи
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Професорица Невена То-
мић одржала је јавни час из 
медијске писмености на 
тему ,,Друштвени медији и 
здравље”. Час је био инте-
рактивног типа, сумирани 
су резултати истраживања 
значајних установа широм 
свијета који се тичу утицаја 
друштвених медија на 
здравље тинејџера, са по-
себним освртом на друшт-
вене мреже. На крају, про-
фесорица је презентовала 
резултате онлајн анкете 
„Моје искуство са друштве-
ним мрежама”, коју је сачи-
нила и спровела међу уче-

ницима наше школе. 
Час је одржан у Свечаној 

сали, уз присуство чланова 
Секретаријата за друштве-
не дјелатности Сање Ђон-
довић, која је уједно и члан 
Савјета родитеља наше 
школе, и Емира Пилава, са-
мосталног савјетника за 
младе и образовање, као и 
Весне Госпић, координатор-
ке Америчког угла. Осим 
уважених гостију и сарад-
ника, часу су присуствовали 
и директорица Гимназије 
Бојана Грујић, педагошкиња 
Ивана Вукашиновић, про-
фесорице Сања Голубовић, 

Маја Вучинић Драгашевић 
и Ивана Клачар, ученици 
првог и другог разреда.  
Након часа, професорица 

је уручила признања за 
вршњачку едукацију из ме-
дијске писмености свим 
ученицима који су ове годи-
не, по први пут у нашој шко-
ли, похађали наставу из по-
менутог изборног предмета. 
Сви ученици – њих 24 вео-
ма успјешно су савладали 
програм и уложили значајан 
труд у припрему и реализа-
цију радионица. 

Преузето са 
школског сајта

Након успјешно импле-
ментираног пројекта из ме-
дијске писмености „MEET” 
(Media Education Exchange 
Talks: Western Balkans), 
наша професорица Невена 
Томић добила је сертифи-
кат за изузетну разраду и 
реализацију курикулума, 
као и изванредан ментор-
ски рад у обуци студената 
са простора Западног Бал-

кана у периоду јесен 2021 
– прољеће 2022. године. 
Пројекат су спонзорисали 
Балкански фонд за демок-
ратију, Њемачки Маршалов 
фонд САД и Министарство 
иностраних послова Краље-
вине Норвешке, а спрове-
ден је у организацији Аме-
ричких савјета за 
међународно образовање. 
Циљеви пројекта су спре-

чавање дезинформација, 
ширење медијске писменос-
ти, рушење предрасуда и 
оснаживање регионалне са-
радње у области културе и 
образовања како би се што 
више допринијело слободи 
медија, будући да је то од 
суштинске важности за ври-
јеме у коме живимо. 

Преузето са 
школског сајта

Школско такмичење из 
области предузетништва и 
финансијске писмености ор-
ганизовано је 26. и 27. мајa 
2022. године за ученике 
првог разреда наше школе 
који изучавају предмет 
Предузетништво. На такми-
чењу је учествовало седам 
тимова. Учесници су се так-
мичили у сљедећим катего-
ријама: најбоља бизнис иде-
ја, најбољи бизнис план, 
најбољи логотип фирме и 
најбоља презентација/нас-
туп. Модераторка такмиче-
ња била је ученица првог 
разреда Милица Лацмано-
вић. 
Одлуку о најбољим доно-

сио је жири у саставу: Ма-
рица Лековић, представни-
ца Службе за 
предузетништво и туризам 
Секретаријата за привреду 
Општине Пљевља, Бојана 
Грујић, директорица Гимна-
зије, Горан Јоксимовић, нас-
тавник економске групе 
предмета у Средњој струч-
ној школи – Бијело Поље, 
Мирсад Хаџалић, директор 
НВО „Super Hub Pljevlja”, мр 
Љиљана Бајчетић, профе-
сорица историје и представ-
ница Тима за унапређење 
кључних компетенција, про-
фесорице Бисера Булут и 
Адела Дркић, представнице 
Тима за каријерну оријен-
тацију на нивоу школе, као 
и ученици Лазар Пуповић, 

Ивана Лековић, Павле Пу-
повић и Софија Милић, чла-
нови Клуба „Млади пред-
узетници”. 
Тимови који су учество-

вали на такмичењу су: 
„Pirust” (Л. Мазалица, К. Је-
ловац, Л. Кне-
жевић, Е. Мија-
товић и Т. 
Марковић), „SS-
lady” (А. Драгаш, 
Ј. Ћаћић, А. 
Ровчанин, С. 
Стаменић и А. 
Перуничић ) , 
„The Matrix Lux” 
(А. Мрдаковић, 
Н. Кљајевић, Т. 
Ћузовић и Д. 
П у п о в и ћ ) , 
„ExWash” (С. Ла-
ловић, А. Не-
надић, Б. Табаш 
и Л. Јеловац), 
„EcoPen” (Е. 
Златанић, М. 
Свркота, Ј. Том-
чић и Т. Чоло-
вић), „Medicase” (В. Јовић, 
Ј. Павловић, О. Струјић, К. 
Златанић и Ж. Кнежевић) 
и „Greenstone” (А. Бајчета, 
Ј. Живковић, Ђ. Рондовић, 
Ј. Деспотовић и О. Стеван-
чевић). 
Менторка ученицима и 

организаторка такмичења 
била је Адиса Малагић, про-
фесорица социологије. 
Несебичну подршку у ор-

ганизацији и реализацији 

такмичења имали смо од 
управе школе, посебно од 
директорице Бојане Грујић. 
Директорица је захвалила 
Секретаријату за привреду 
Општине Пљевља и секре-
тару Будимиру Бајчетићу, 

који су обезбиједили новча-
на средства за првопласи-
ране такмичаре у све чети-
ри категорије. Затим се 
обратила такмичарима: 
„Знам да сте се веома оз-
биљно и квалитетно при-
премали за ово такмичење 
уз велику подршку профе-
сорице Адисе Малагић. Ци-
јенимо ваш труд, рад и 
жељу да се непрекидно 
усавршавате. Желим вам 

много среће и успјеха, као 
и да на најбољи начин пред-
ставите своја знања и вјеш-
тине. Срећно!” 
Координаторка Тима за 

унапређење кључних ком-
петенција мр Љиљана Бај-

четић имала је ту част да 
отвори школско такмичење 
будући да је заслужна за 
увођење предмета Пред-
узетништво у нашој школи. 
Она је нагласила да ситуи-
рање предузетништва у 
Гимназију много доприноси 
личном развоју сваког уче-
ника, наставника, Гимназије 
као школе, али и локалне 
заједнице. У перспективи 
очекује да имамо озбиљне 

пројекте у области бизниса, 
захваљујући преданом раду 
наших ученика и професо-
ра, уз сарадњу и подршку 
локалне заједнице. Захва-
лила је Општини Пљевља и 
Секретаријату за привреду, 

који је двије го-
дине заредом 
подржао проје-
кат. 
• Прво мјес-
то у све четири 
категорије ос-
војила је ком-
панија 
„EcoPen”. 
• Компанија 
„The Matrix Lux” 
освојила је дру-
го мјесто у ка-
тегоријaма: нај-
боља бизнис 
идеја и најбо-
ља презентаци-
ја/наступ, а 
треће мјесто за 
најбоље дизај-
ниран логотип 

фирме. 
• Треће мјесто за најбо-

љу бизнис идеју и нај-
бољи бизнис план осво-
јила је компанија 
„Pirust”. 

• Друго мјесто за најбо-
ље дизајниран логотип 
фирме припало је ком-
панији „SSlady”. 

• Компанија „ЕxWash” ос-
војила је друго мјесто 
за најбољи бизнис план 

и треће мјесто за најбо-
љу презентацију/нас-
туп. 
Сви ученици су добили 

сертификате, а побједници 
такмичења, чланови компа-
није „EcoPen”, добили су и 
симболичне новчане награ-
де које им је уручила пред-
сједница жирија Марица Ле-
ковић испред 
Секретаријата за привреду 
Општине Пљевља. Она је 
истакла значај развоја 
предузетничког духа међу 
младима. Такође је казала 
да међу гимназијалцима 
препознаје оне који ће бити 
носиоци развоја локалне за-
једнице.  
Циљ овог такмичења јес-

те да пробудимо предузет-
нички дух код средњошко-
лаца, да подстакнемо 
њихову креативност и да их 
усмјеравамо да размишљају 
о свом будућем позиву. Уче-
ници су се упознали са по-
четним корацима уласка у 
свијет бизниса, научили да 
креирају бизнис план, реа-
лизују бизнис идеју, направе 
финансијски план, изврше 
анализу тржишта, промови-
шу и пласирају производе, 
односно имали су прилику 
да прођу кроз цјелокупан 
процес реализације послов-
не идеје. 

 
Преузето са 

школског сајта 

Предузетнички дух средњошколаца 

ДРУГО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Јавни час 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Међународни сертификат  

ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ 
ПРОФЕСОРИЦЕ ТОМИЋ У ПРОЈЕКТУ 

ИЗ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
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У понедјељак, 20. децем-
бра 2021. године, у просто-
ријама Скупштине општине 
Пљевља одржан је Инфо 
дан „ICT Cortex” заједнице 
за ученике Гимназије „Та-
насије Пејатовић” и Средње 
стручне школе.  
Пљеваљским средњош-

колцима представљен је 
програм едукације из ICT 
области, који кроз пројекат 
„Cortex академија” реализу-
је ICT Cortex. Циљ пројекта 

је јачање кооперативног об-
разовања и унапређивање 
образовног система кроз 
побољшање наставних пла-
нова и едукацију наставног 
кадра. Наша школа ће бити 
дио пилот пројекта. Учени-
ци ће бити у прилици да на 
осмонедјељној обуци, зајед-
но са средњошколцима из 
још четири црногорска гра-
да, стекну вјештине и усвоје 
основе теоријског и прак-
тичног знања из информа-

ционих технологија. Услов 
за то је да успјешно заврше 
онлајн курсеве на платфор-
ми „Cortex академије”. У име 
Општине Пљевља ученици-
ма се обратио Емир Пилав. 
Представници иноватив-

не „ICT Cortex” заједнице – 
извршни директор Тарик 
Заимовић и пројектна ме-
наџерка Валентина Бег Де-
љанин представили су уче-
ницима детаље пројекта. 
Истакли су да занимања из 

IT сектора нуде сигурну бу-
дућност, али и да је пут до 
стицања знања из те облас-
ти веома тежак и да захти-
јева напоран рад. 
Инфо сесија је привукла 

велику пажњу гимназијала-
ца. Присуствовало је око 40 
ученика из наше школе. Са 
њима су биле професорице 
информатике Мирка Попа-
дић и Љиљана Раневски. 

Преузето са 
школског сајта

Час екологије посвећен је 
обиљежавању Свјетског 
дана вода. Презентацијом 
и паноима ученици другог 
разреда указали су на зна-
чај вода за околину, сва 
жива бића и планету као 
цјелину. Уз подршку профе-
сорице Тање Драгашевић, 
ученице Теодора Леовац, 
Ива Љиљанић, Ана Капет-
ановић и Бобана Лазаревић 
направиле су презентацију, 

а пано су припремиле Са-
мија Турсумовић, Тајра Аја-
новић, Јована Василијевић, 
Ена Пјевовић и Душица Га-
чевић. 

„Заборављамо да је кру-
жење воде у природи исто 
што и животни циклус свих 
живих бића.” – Жак Ив Кус-
то, славни француски океа-
нограф, научник, еколог и 
проналазач 

Самија Турсумовић, II3

Универзална декларација 
о људским правима усвоје-
на је 10. децембра 1948. го-
дине у Генералној скупшти-
ни Уједињених нација и 
захваљујући томе, од 1950. 
године, 10. децембар се ши-
ром свијета обиљежава као 
Међународни дан људских 
права. 
Декларација прокламује 

заједничке стандарде 
људских права које треба 
да постигну сви народи и 
државе свијета. Први члан 
Декларације каже: „Сва 
људска бића рађају се сло-
бодна и једнака у достојан-
ству и правима.” Десетог 
децембра се додјељује и на-
града УН у области људс-
ких права, као и Нобелова 
награда за мир. 
Поводом обиљежавања 

овог значајног датума, за 
ученике одјељења II3 и II4 
организовано је интерак-
тивно предавање: „Пошто-
вање људских права – пут 
ка здравом друштву”. Уче-
ници су упознати са основ-
ним принципима и врстама 
људских права, институци-
јама и документима који их 
штите, најчешћим примје-

рима кршења права, наро-
чито у периоду пандемије, 
као и њихов значај за развој 
праведног и отвореног 
друштва.  
Након предавања органи-

зован је и квиз са циљем да 
се тестира знање и повећа 
разумијевање ученика у 
овој области. Предавање је 
одржала ученица четвртог 
разреда Нејра Половина, 
чланица Волонтерског клу-
ба и вршњачки едукатор у 

домену људских права на 
локалном и државном ни-
воу. Активно учешће у дис-
кусији узеле су и професо-
рице Адиса Малагић, 
организаторка поменуте ак-
тивности, и Љиљана Ра-
невски, професорица ин-
форматике. 
Едуковање младих да сe 

људска права стичу рође-
њем, да су неотуђива и нед-
јељива без обзира на 
држављанство, пребива-

лиште, пол, национално или 
етничко поријекло, боју 
коже, вјеру, језик или било 
који други статус, циљ је 
предавања. У Црној Гори, 
људска права су загаранто-
вана Уставом, општепри-
хваћеним актима међуна-
родног права, као и 
ратификованим међународ-
ним уговорима. 

 
Преузето са 

школског сајта

Кроз пројекат НВО „Еко-
тим” под називом „Panda 
Labs Junior for JUST Transi-
tion”, који је подржан од 
стране Европске иниција-
тиве за климу, Њемачког 
савезног министарства за 
животну средину, заштиту 
природе и нуклеарне без-
бједности, као и Министар-
ства просвјете Црне Горе, 
30 ученика наше школе 
прошло је обуку од шест мо-
дула. Обуку су спроводиле 
професорице Весна Каст-
ратовић и Тања Драгаше-
вић. 
Петнаест чланова ове 

групе учествовало је 4. и 5. 
јуна 2022. године на мара-
тонском такмичењу – хака-
тону, на тему: „Твоја будућ-
ност је у твојим рукама”. На 
такмичењу су учествовали 
и ученици Средње стручне 
школе, као и студенти Уни-

верзитета Црне Горе и УДГ. 
Било је осам тимова (шест 
до седам чланова). Ментор-
ке групама биле су и поме-
нуте професорице. 
Побједник хакатона је 

група „EKO DOM”, у чијем 
саставу су четири наша 
гимназијалца, и то: Огњен 
Лечић, Јана Ђуровић, Ива 
Перуничић и Лука Минић. 
Они су тимским радом са 
својим колегама понудили 
најбоља рјешења за дати 
изазов. Награда је учешће 
на конференцији у Софији, 
у октобру ове године, што 
је изванредна прилика за 
повезивање у региону и 
остваривање контаката 
младих из Црне Горе са 
вршњацима из Србије, Сје-
верне Македоније и Бугар-
ске. 

Тања Драгашевић, 
професорица

Едукацијом до слободног друштва 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ЉУДСКИХ ПРАВА 

Поштовање људских права – пут ка здравом друштву

Тимски рад је темељ сваког великог постигнућа 

ГИМНАЗИЈАЛЦИ У 
МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ 
И ПОБЈЕДНИЧКОМ ТИМУ 

ХАКАТОНА

Свјетски дан вода 

СВЈЕТСКИ 
ДАН ВОДА

Унапређење образовног система 

„CORTEX АКАДЕМИЈА”
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Гимназијалци су учество-
вали на првом националном 
такмичењу ученичких ком-
панија у Црној Гори, које се 
одржало на Цетињу и у 
Подгорици на Уни-
верзитету Доња Го-
рица, 8. и 9. маја 
2022. године. Међу 18 
ученичких компанија 
које су ушле у финал-
ни круг биле су и че-
тири компаније из 
наше школе: „Еco-
Pen”, „Igraj.me”, „Magic 
wood” и „Sell culture”. 

„EcoPen” се бави 
производњом биораз-
градивих хемијских 
оловака, маркера, 
фломастера и гел 
оловака са мирисом 
лаванде. Ову компа-
нију су основале уче-
нице Емина Златанић, 
Мартина Свркота, 
Јана Томчић и Тамара 
Чоловић. 
Компанија „Igraj.me” 

се бави производњом 
друштвене игре еду-
кативног карактера 
из области историје и кул-
туре Црне Горе. Тим чине 
ученице Софија Милић, Су-
зана Мазалица и Валентина 
Алорић. 

„Magic wood” се бави про-
изводњом специјалних да-
сака за сјечење намирница. 
Тим чине ученице Маша 
Станић, Самија Турсумовић 

и Калина Јечменица. 
Израда сајта који ће се 

бавити продајом умјетнина 
са простора Црне Горе и ре-
гиона представља идеју 

компаније „Sell culture”. Чла-
нови су ученици Лазар Пу-
повић, Лазар Мојовић, Лука 
Рубежић, Павле Булатовић 
и Немања Церовић. 
Чланице стручног жирија 
биле су: Горица Ћурчић, 
представница Института 
за предузетништво и еко-
номски развој, Марга Ко-

ковић, представница При-
вредне коморе Црне Горе, 
Миа Мугоша, представница 
компаније „FINVEO”, 
Тамара Јелић, пред-
ставница компаније 
„COINIS”, и Вања Ра-
диновић из Центра 
за стручно образова-
ње. 
Дводневно такми-

чење одвијало се у 
неколико сегмената: 
компанијски извјеш-
тај, продајни сајам, 
сценски наступ и пре-
зентовање пред пуб-
ликом, као и интервју 
са члановима жирија 
на енглеском језику. 
Наша компанија 

„Igraj.me” освојила је 
друго мјесто. Учени-
це су показале из-
узетне предузетничке ком-
петенције, а њихову идеју 
одликује иновативност, ин-
вестициони потенцијал и 
усклађеност са тржиштeм 

рада. 
Такође, на Дан Европе, 

Студентски Бизнис Центар 

Универзитета Доња Горица 
организовао је XII Берзу 
предузетничких идеја. До-
маћи и регионални привред-
ници надметали су се у ку-

повини идеја младих пред-
узетника. 
Од 100 пријављених, 

одабрано је 11 најбољих 
идеја средњошколаца и сту-
дената из Црне Горе, Срби-
је, Босне и Херцеговине, 
Словеније, Португала, Шпа-

није и Кине. Међу њима на-
шла се и идеја компаније 
„Igraj.me” коју је откупила 

компанија „Е3 Con-
sulting” за цијену од 
1900 евра. Веома је 
важно нагласити да 
је од оснивања Берзе 
предузетничких иде-
ја ово највећи новча-
ни износ дат за неку 
идеју. Идеја је објав-
љена у дванаестом 
издању „Књиге иде-
ја”. 
На националном 

такмичењу ученич-
ких компанија и XII 
Берзи предузетнич-
ких идеја гимназијал-
ци су знањем, креа-
тивношћу, културом 
дијалога и постигну-
тим резултатима на 

достојанствен начин пред-
ставили своју школу и свој 
град. 

Преузето са 
школског сајта

У организацији „Дос-
тигнућа младих у Срби-
ји”, 31. маја и 1. јуна 
2022. године, реализо-
вано је такмичење 
„Пословни изазов За-
падног Балкана”. Пар-
тнери овог такмичења 
су „Достигнућа младих 
у Црној Гори” и Студен-
тски Бизнис Центар. 
Такмичари су дош-
ли из 40 градова, че-
тири земље (Србија, 
Црна Гора, Хрватска, 
Босна и Херцеговина) 
и 43 средње школе. 
Њихов задатак је био 
да искористе потенцијал 
гејминг индустрије и креи-

рају нову вриједност на 
тржишту. 

Ученица наше школе Ка-
лина Јечменица била је дио 

тима „E-scape”, који је осво-
јио друго мјесто, односно 
сребрну медаљу. Они су ос-
мислили escape room у вир-
туелном свијету у којој се 
корисници могу опробати 
као детективи. 
Калина је била дио тима 

„InoVerzum” који је освојио 
прво мјесто на „Пословном 
изазову Црне Горе”, од 11. 
до 13. фебруара 2022. го-
дине, у Подгорици. Такође, 
учествовала је и на Нацио-
налном такмичењу ученич-
ких компанија. Менторка 
ученици била је професо-
рица Адиса Малагић. 

Преузето са 
школског сајта

Креирај сопствени пут 

НАШИ УЧЕНИЦИ – УСПЈЕШНИ 
МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Уочи Дана планете Зем-
ље, проглашењем најбо-
љих учесника, завршен је 
конкурс „Млади еко-ре-
портери”, који је по пет-
наести пут организовала 
НВО „ЕКОМ” у склопу про-
грама Фондације за еко-
лошку едукацију. 
Након селекције, у кон-

куренцији за пласмане 
било је укупно 108 радова, 
и то: 36 чланака, 40 фото-
графија, 22 фото-приче и 
10 видео-клипова. 
Одабране радове је то-

ком априла оцјењивао пет-
наесточлани национални 
жири и одабрао најбоље у 
шест тематских и двије 
старосне категорије – 
средњошколци и основци. 
Наша школа је добила 

Плакету за послатих пре-
ко 50 радова и највећи 
број радова селектованих 
у финалу – 13. 
• У посебној категорији, 

„Губитак биодиверзи-
тета”, Плакетом 
ЕКОМ-а за истражи-
вачки поступак награ-
ђена је Сара Вуковић 
за фотографију „Кана-

ли и ровови умјесто 
зелених оаза”. 

• У категорији „Еко-фо-
тографије” Похвалу је 
добио Алем Ајановић 
за рад „Сјеча шума – 
узрочник тумора плу-
ћа планете”. 

• У категорији „Кратке 
фото-приче” Похвалу 
су завриједили учени-
ци Филип Свркота и 
Филип Дробњак за 
рад „Пљеваљска на-
пуштена војна фабри-
ка”. 
Менторке ученицима 

биле су професорице Ади-
са Малагић, Бисера Булут 
и Љиљана Раневски. 
Похвалу је заслужила и 

Ружица Лаковић за рад 
„Тишина природе је глас-
на”, у категорији видео-ра-
дова. Њен рад (категорија 
19-25) одабран је за учеш-
ће на међународном кон-
курсу „Young reporters for 
the environment 2022”. Мен-
торка ученици је била про-
фесорица Тања Драгаше-
вић. 

Преузето са 
школског сајта

Мисли глобално, дјелуј локално 

МЛАДИ 
ЕКО‑РЕПОРТЕРИ

Међународне награде 

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА КАЛИНУ ЈЕЧМЕНИЦУ НА 
„ПОСЛОВНОМ ИЗАЗОВУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА”

Пројекат „Стартаповање”, 
који за циљ има јачање сви-
јести о важности и могућ-
ностима стартап предузет-
ништва, представљен је 25, 
26. и 29. новембра 2021. го-
дине члановима Предузет-
ничког клуба наше школе. 
Стартапи су нови бизниси 

са великим потенцијалом 
раста, захваљујући модер-
ним технологијама и инова-
тивном приступу, и чине нај-
брже растући дио глобалне 
економије. 
Ученицима су предочени 

основни појмови стартап 
предузетништва и најваж-
нији сегменти пројекта који 
ће у наредних 12 мјесеци 
реализовати Гимназија и 
Стартап центар „Super Hub 

Pljevlja”. 
Предвиђено је да се у ок-

виру осам едукационих мо-
дула (предавања и радио-
нице) ученици упознају са 
најважнијим каракте-
ристикама развоја 
стартапа, од идеје, 
преко формирања 
тима, до креирања 
прототипа и појављи-
вања компаније на 
глобалном тржишту. 
Пројекат је под-

ржан од стране GIST 
иницијативе за развој 
глобалног стартап 
предузетништва аме-
ричког Стејт депар-
тмента, па ће ученицима 
бити презентовани најсав-
ременији приступи у развоју 

стартапа, уз учешће рено-
мираних стручњака из Црне 
Горе и региона. 
Представљању пројекта 

присуствовали су ученици 

првог и другог разреда и 
представници ученика тре-
ћeг и четвртог разреда. По-

ред ученика, присуствовале 
су и професорице: Адиса 
Малагић, координаторка 
клуба „Млади предузетни-
ци”, Бисера Булут, чланица 

Тима за каријерно во-
ђење и савјетовање, 
и Љиљана Раневски, 
чланица Тима за ди-
гиталне компетенци-
је. 
Пројекат је предста-

вио директор Стартап 
центра „Super Hub 
Pljevlja „ Мирсад Хаџа-
лић. Сви учесници 
који успјешно заврше 
програм обуке добиће 
сертификате о стече-

ним знањима и вјештинама. 
Адиса Малагић, 

професорица

Предузетнички дух 

ПРОЈЕКАТ „СТАРТАПОВАЊЕ”
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Поводом 2. априла – Међу-
народног дана особа са ау-
тизмом, чланице Волонтер-
ског клуба и Ученичког 
парламента Гимназије Емина 

Златанић, Тамара Чоловић, 
Весна Јовић, Јана Томчић и 
Ивана Лековић припремиле 
су презентацију која је дан 
раније приказана у холу шко-

ле, као и у просторијама 
Дневног центра и „Зрачка 
наде”. Након тога, ученице и 
њихове менторке, професо-
рица Адиса Малагић и педа-
гошкиња Ивана Вукашино-
вић, придружиле су се шетњи 
градом обучене у плаво, уз 
незаобилазне плаве балоне 
који су пуштени на крају као 
симболични знак подршке 
особама са аутизмом. 

 Циљ презентације јесте 
подизање нивоа свијести о 
проблемима са којима се 
особе са аутизмом суочавају, 
њиховом погледу на свијет 
и начинима на које можемо 
помоћи дјеци са аутизмом и 
пружити им шансу да оства-
ре своје потенцијале. 

Преузето са 
школског сајта

У oквиру oбиљeжaвaњa 
Дjeчиje нeдјeљe, 4. oктoбрa 
2022. гoдинe, Днeвни цeнтaр 
Пљeвљa и „Зрaчaк нaдe” у 
сaрaдњи сa Вoлoнтeрским 
клубoм нaшe шкoлe, ЈПУ 
„Eкo бajкa” и OШ „Сaлкo 
Aљкoвић” рeaлизoвaли су 
eкoлoшку aкциjу. Oвoм при-
ликoм вoлoнтeри су сa млa-
ђим другaримa oчистили зe-
лeнe пoвршинe пaркa 
Стрaжицa, пaркa испoд пoш-
тe кao и спoртски тeрeн и 
двoриштe Гимнaзиje. Нa сa-
мoм пoчeтку eкoлoшкe aкци-
je нaши нajмлaђи сугрaђaни 
пoслaли су eкoлoшкe пoрукe 
o знaчajу oчувaњa нaшe плa-
нeтe. Циљ oвe aктивнoсти 
je рaзвoj eкoлoшкe свиjeсти 
кoд млaдих људи и фoрми-
рaњe критичкoг стaвa прeмa 
нeгaтивним oбрaсцимa пo-
нaшaњa у живoтнoj срeди-
ни. 
Учeници, вoлoнтeри, кojи 

су учeствoвaли у eкoлoшкoj 
aкциjи су: Дуњa Сoкић, Mиa 
Maрић, Вук Џoгaз, Лaзaр Пу-
пoвић, Никoлa Пупoвић, Рa-
миз Maхмутoвић, Вaлeнтинa 
Aлoрић, Eднa Ступaр, Aминa 
Шибaлић, Дрaгaнa Mрдaк, 
Maриja Цвиjoвић, Сузaнa 

Maзaлицa и учeници I3 и III2 
oдjeљeњa. 
Сљeдeћeг дaнa, у прoстo-

риjaмa нaшe шкoлe, oргa -
низoвaнa je прeзeнтaциja зa 
учeникe првoг рaзрeдa нa 
тeму „Зaштo вoлoнтирaм”. 
Прeзeнтaциjу су oргaни -
зoвaли вoлoнтeри нaшe 
шкoлe у сaрaдњи сa пeдaгo-
гoм Гoрaнoм Лeoвцeм и вo-
лoнтeримa Дневног центра 
Пљeвљa и „Зрaчка нaдe”. У 
oквиру прeзeнтaциje учeни-
ци су имaли прилику дa пoг-
лeдajу нeкoликo крaтких 
филмoвa o знaчajу вoлoнти-

рaњa и вoлoнтeрскoг рaдa. 
Пoсeбнa пaжњa je пoсвeћe-
нa нajрaњивиjим кaтeгoри-
jaмa друштвa, oнимa кojимa 
je вoлoнтeрскa пoмoћ нajпoт-
рeбниja. Вoлoнтeри су пoз-
вaли учeникe првог рaзрeдa 
дa им сe придружe и свojим 
учeшћeм пoмoгну рaзвojу сo-
циjaлнe инклузиje. 
У oргaнизaциjи и рeaлизa-

циjи пoмeнутих aктивнo сти 
учeствoвaли су прoфeсoри-
цa Aдисa Maлaгић и Упрaвa 
шкoлe. 

Преузето са 
школског сајта

Завршна конференција 
„СЕВстрани млади” (социо-
емоционалне вјештине) одр-
жана је у четвртак, 4. новем-
бра 2021. године, у „Еvent и 
Тraining Центру – Кућа Чуб-
рановића 1630”. Пројекат 
„СЕВстрани млади” реали-
зовала је Асоцијација за де-
мократски просперитет 
„Зид” из Подго рице, а под-
ржан је од стране Управе за 
спорт и младе. 
На конференцији су пред-

стављени резултати пројек-
та, резултати истраживања 
и видео-приказ напредовања 
вршњачких едукатора, а на-
глашена је и важност социо-
емоционалних вјештина у ја-
чању самопоуздања младих. 

Испред наше школе дога-
ђају су присуствовале про-
фесорица Адиса Малагић и 
педагошкиња Ивана Вука-
шиновић, као и ученице Јо-
вана Бошковић, Нејра По-
ловина и Ружица Лаковић. 
Посебно истичемо ученике 
Тању Лакетић и Марка Је-
ловца који су прошли цјело-
купну обуку и постали 
вршњачки едукатори. Учес-
ница поменутог пројекта 
била је и ученица трећег 
разреда Тијана Матовић.  
Дводневна обука за 

вршњачке едукаторе којој 
су присуствовали Марко и 
Тања одржана је у Подгори-
ци, крајем фебруара 2021. 
године. Ученици су детаљ-

но обрадили теме емоцио-
налне интелигенције, асер-

тивне комуникације, пона-
шања у стресним ситуаци-

јама. Као вршњачки едука-
тори, имају прилику да своја 

знања и вјештине пренесу 
вршњацима и тако им пру-
же подршку у савладавању 
бројних изазова са којима 
се суочавају. 
Социо-емоционалне вјеш-

тине доприносе побољша-
њу школских постигнућа и 
свакодневног живота. Зах-
ваљујући њима, млади су 
боље припремљени за жи-
вот, а нарочито за процес 
рада у коме се данас, осим 
професионалних, све више 
инсистира и на социјалним 
компетенцијама. 

Тања Лакетић, Тијана 
Матовић, Марко Јеловац, 
Нејра Половина, Јована 

Бошковић, и Ружица 
Лаковић

Едукација као гаранција успјеха 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ У 
ПРОЈЕКТУ „СЕВСТРАНИ МЛАДИ” 

Социо-емоционалне вјештине доприносе побољшању школских постигнућа и свакодневног живота. Захваљујући њима, млади су 
боље припремљени за живот

Дјеца су украс свијета 

ДJEЧИJA НEДJEЉА

Аутизам није неспособност, већ другачија способност 

ДАН ОСОБА СА 
АУТИЗМОМ

Медицински факултет Универзите-
та Црне Горе сваке године додјељује 
„Годишњу студентску награду” студен-
тима са индексом просјека преко 9. 
Претходне године награду су добили 
наши гимназијалци: Хана Храстовина, 
Емина Муловић, Даница Кнежевић, 
Алма Шуловић, Тара Кнежевић, Бо-

жидар Ћаћић, Ксенија Чоловић, Ан-
дријана Боровић и Зорана Голочевац.  
Такође, Грађевински факултет 

Универзитета у Београду уручио је 
похвалнице за изузетан успјех Срђа-
ну Шубарићу и Алекси Кушљевићу. 
Осим њих, прошле године су похва-
љени Андреј Ненадић и Димитрије 

Лацмановић. Поносни смо на наше 
ученике и њихове резултате на фа-
култетима у Црној Гори, региону и 
иностранству, дубоко свјесни да је 
средњошколско образовање најваж-
нија карика у цјеложивотном учењу 
сваког појединца.  

Преузето са школског сајта

Поносни на бивше ученике 

НАШИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ 
– НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ
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У нашој школи је 18. апри-
ла 2022. године одржана 
радионица у циљу реализа-
ције пројекта „Green thinking 
for greener community” који 
реализује Институт за стра-
тешке студије и пројекције, 
у сарадњи са Центром за 
климатске промјене, при-
родне ресурсе и енергију, а 
уз подршку Завода за школ-
ство Црне Горе. 
Радионици је присуство-

вало 13 ученика првог, дру-
гог и трећег разреда, и то: 
Тамара Чоловић, Јана Том-
чић, Емина Златанић, Ана 
Капетановић, Ива Љиља-
нић, Бобана Лазаревић, Јо-
вана Василијевић, Ена Пје-
вовић, Душица Гачевић, 
Тајра Ајановић, Теодора 
Леовац, Тања Лакетић, 
Лука Минић, као и профе-
сорице Весна Кастратовић 
и Тања Драгашевић. Едука-
тор је био Зоран Миљковић 
са Електротехничког фа-

култета Универзитета Црне 
Горе и Андрија Леовац са 
Универзитета Доња Гори-
ца. 
Циљ пројекта је повећа-
ње знања и свијести уче-
ника о заштити животне 
средине и климатским про -
мјенама и јачање капаци-

тета образовних институ-
ција за имплементацију по-
литика заштите животне 
средине. 
Све средње школе укљу-

чене у овај пројекат добиће 
стручну и техничку помоћ у 
оснивању „Climate change 
clubs”, рачунању carbon foot-

print (укупна количина еми-
тованих гасова стаклене 
баште) за школе и припре-
ми предлога пројекта у вези 
за заштитом животне сре-
дине и климатским промје-
нама. 

Преузето са 
школског сајта

Дан дигиталног учења 
(Digital Learning Day) оби-
љежава се 22. фебруара 
почев од 2012. године, а у 
циљу промоције употребе 
дигиталних технологија у 
образовном процесу и ја-
чања иновативних и инте-
рактивних пракси настав-
ника. Ове године, Тим за 
дигиталне компетенције 
наше школе, који чине 
професорице информати-
ке Мирка Попадић, Љиља-
на Раневски и Ивана Ан-
ђелић, организовao je за 
своје колегинице и колеге 
онлајн радионицу под на-

зивом „Дигитални алати”. 
На радионици су пред-

стављени неки од диги-
талних алатa и њихова 
практична примјена у 
„класичној” и виртуелној 
учионици. 
Присутне колегинице су 

имале прилику да пробају 
већ креиране апликације, 
али и да се упознају са ци-
јелом палетом могућих ак-
тивности на часу уз помоћ 
алата као што су: „Men-
timeter”, „Padlet”, „Kahoot”, 
„Wordwall”, „Linoit” и др. 

Преузето са 
школског сајта

Дан дјевојчица у ICT-у 
традиционално се обиље-
жава сваког посљедњег 
четвртка у априлу, у зем-
љама чланицама Међуна-
родне уније за телекомуни-
кације. 
Циљ радионице је био да 

се дјевојчицама приближе 

теме у вези за информацио-
ним технологијама и да се 
охрабре како би се у будућ-
ности више бавиле овим 
послом. 
Дјевојчице су представи-

ле познате жене које су 
дале допринос развоју ICT-
а. Након презентације ус-

лиједио је рад на пројекти-
ма, који су креирани у Java 
програмском језику и на mi-
cro:bit-у. Дјевојчице су биле 
веома заинтересоване да 
раде на овим пројектима, 
као и да мијењају кодове и 
тестирају их. 
Гошће на радионици су 

биле ученице ОШ „Салко 
Аљковић” Зара Дељковић 
и Моника Стевановић, за-
једно са наставницом Сла-
ђаном Књегињић. Оне су 
представиле свој пројекат 
са Државног такмичења у 
програмирању. 
Ученице које су реализо-

вале радионицу су: Андреа 
Бајчета, Јелена Ћаћић, 
Александра Драгаш, Дуња 
Драгашевић, Миљана Дром-
љак, Ајра Герина, Ивана 
Крвавац, Јелица Лазаре-
вић, Лара Мазалица, Јована 
Рабреновић, Дуња Сокић, 
Елена Вемић и Емина Зла-
танић. 

Актив 
информатике

У периоду од 14. до 20. 
марта 2022. године, Тим за 
каријерно вођење и савјето-
вање и Тим за предузет-
ништво наше школе реали-
зовали су низ радионица из 
области каријерне оријента-
ције, у сарадњи са Заводом 
за запошљавање – Биро 
рада Пљевља и Центром за 
професионално информиса-
ње и савјетовање. Тим за 
каријерно вођење и савјето-
вање помаже ученицима да 
боље разумију себе и своје 
потребе, као и да превазиђу 
баријере у погледу даљег 
учења и будућег професио-
налног напредовања. 
Активни учесници радио-

ница били су матуранти 
Гимназије и професорице 
Бисера Булут и Адиса Ма-
лагић. Радионице је водила 
психолошкиња Мирјана Ку-
лић, а одржане су у просто-
ријама Бироа рада Пљевља. 

Циљ радионица јесте по-
моћ младим људима при 
одабиру факултета и буду-
ће каријере, разјашњавање 
недоумица у погледу избо-
ра професије, разумијевање 

сопствених способности и 
дефинисање ставова на 
плану понуђених односно 
жељених избора. 

Преузето са 
школског сајта

Заштита животне средине  

ПРОЈЕКАТ „GREEN THINKING 
FOR GREENER COMMUNITY”Дигиталне технологије 

ДАН 
ДИГИТАЛНОГ 

УЧЕЊА

Сарадња са локалном заједницом 

КАРИЈЕРНА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА

Подстицање родне равноправности 

ДАН ДЈЕВОЈЧИЦА У ICT‑У

У oргaнизaциjи Цeнтрa зa грaђaн-
скo oбрaзoвaњe, у Будви je oд 11. дo 
13. фeбруaрa 2022. године oдржaн 
сeминaр нa тeму „Oдгoвoрнo 
oбрaзoвaњe крoз нaстaву o 90-им”. 
Прeдстaвљeни рaдoви прoблeмaти-
зoвaли су дoгaђaje из 90-их гoдинa 
XX виjeкa из рaзличитих aспeкaтa. 

Teмa je oдoбрeнa нa кoнкурсу Цeн-
трa зa грaђaнскo oбрaзoвaњe кao 
диo прojeктa „Нaстaвa кoнтрoвeрзнe 

истoриje зa oдгoвoрнo oбрaзoвaњe”, 
пoдржaнoг oд стрaнe Рeгиoнaлнoг 
прojeктa o рaтним злoчинимa кojи 
имплeмeнтирa УНДП уз пoдршку 
Влaдe Уjeдињeнoг Крaљeвствa. Нa 
кoнкурс сe приjaвиo вeлики брoj прo-
фeсoрa из Црнe Гoрe, сa вeoмa квa-
литeтним рaдиoницaмa. Meђу одаб-
раним ауторима нашла се и 
прoфeсoрицa истoриje, мр Љиљaнa 
Бajчeтић. Oнa je oдржaлa рaдиoницу 

нa тeму „NOTE VS MECI”. 
Циљ рaдиoницe биo je oснa -
живaњe кoмпeтeнциja нaстaвникa у 
oбрaди кoнтрoвeрзних и oсjeтљивих 
тeмa, jaчaњe свиjeсти o тoлeрaнциjи 
и пoмирeњу, рaзвoj критичкoг миш-
љeњa кoд учeникa и кoришћeњe 
инoвaтивних нaстaвних мeтoдa и 
aлaтa. 

мр Љиљaнa Бajчeтић, 
професорица

Historia magistra vitae est  

OДГOВOРНO OБРAЗOВAЊE 
КРOЗ НAСТAВУ O 90‑ИМ
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У  Гимназији је реализо-
вана активност „Дан отво-
рених врата” у оквиру које 
су нашу школу посјетили 
ученици деветог разреда 
градских и сеоских школа 
са својим наставницима. 
Наши ученици и профе-

сори су се потрудили да по-
луматурантима представе 
све предности гимназијског 
образовања. На занимљив 
начин су презентовали нас-
тавне садржаје који се из-
учавају у гимназији и гово-
рили о наставним и 
ваннанставним активности-
ма у којима гимназијалци 
постижу запажене резулта-
те. 
Будућим средњошколци-

ма обратила се и директо-
рица Бојана Грујић која је 
истакла да су наши ученици 
препознатљиви на свим фа-
култетима у држави и ре-
гиону. Нагласила је да је 
пред њима важна одлука и 

да добро размисле о избору 
средње школе. 
Гимназијалци су подије-

лили утиске са својим мла-
ђим другарима и нагласили 
да се у нашој школи доста 
учи, али и да имају сасвим 
довољно времена за дру-

жење и изласке. Поменули 
су и екскурзију у иностран-
ство, као и низ радионица, 
приредби и спортских тур-
нира и да је упис у Гимна-
зију прави избор. 

Преузето са 
школског сајта

Организација Уједињених 
нација за образовање, на-
уку и културу (UNESCO) ус-
тановила је Међународни 
дан толеранције 16. новем-
бра 1995. године. Тај датум 
треба да нас подсјети на 
љепоту различитости и пот-
ребу међусобног уважава-
ња и слоге, без обзира на 
националност, вјеру, поли-
тичко, сексуално или било 
које другo опредјељење. 
Разумјети и прихватити 
мишљење које је другачије 
од нашег, врлина je која гра-
ди здрав и миран живот 
унутар заједнице. Толеран-
тна особа је она која се 
држи својих увјерења, али 
и прихвата чињеницу да 
други имају право на своје 
мишљење и право да буду 
оно што јесу. 
Генерална скупштина УН-

а је 20. новембра 1959. го-
дине усвојила Декларацију 

о правима дјетета, а 1989. 
године Конвенцију о прави-
ма дјетета, чији је потпис-
ник и Црна Гора. Поштова-
ње дјечијих права и 
одговоран однос према 
њима услов је за стварање 
образованих, толерантних 
потомака спремних да се 
суоче са различитим иску-
шењима и изазовима који 
их чекају у будућности. 
Поводом обиљежавања 

ова два значајна датума, 
ученици четвртог разреда 
су заједно са ученицима I0 
одјељења припремили за-
нимљиву едукативну радио-
ницу. Водитељи радионице 
били су Нејра Половина, 
Петар Грујић и Александра 
Ћаћић. Поред едукативне 
игрице упознавања и актив-
ног слушања, ученици су 
имали прилику да кроз уло-
ге препознају и ријеше један 
примјер нетолерантног по-

нашања. Драмску ситуацију 
припремили су Ана Ровча-
нин, Жељко Кнежевић, 
Јана Павловић и Сташа 
Стаменић. 
У оквиру радионице при-

казана је и пре-
зентација на тему: 
„Сви смо различи-
ти, али сви смо 
људи”. Презента-
цију су припреми-
ле Николина Зе-
чевић, Нејра Љуца 
и Рајка Ђаковић. 
Ученице четвр-

тог разреда Јова-
на Цвијовић, Јова-
на Обренић, 
Хелена Пејовић и 
Сретенка Јањић 
припремиле су и 
презентовале за-
нимљиве паное о толеран-
цији и дјечијим правима под 
називом „ИМАМ ПРАВО”. 
Затим је услиједила дис-

кусија о самом појму толе-
ранције, о томе зашто треба 
да је подстичемо код дјеце 
и да ли се она може научи-
ти, о узроцима нетолеран-
тног понашања, и о односу 

толеранције и универзалних 
људских и дјечијих права. 
Активно учешће у дискусији 
узели су и гости радионице: 

в. д. директора Бојана Гру-
јић, професорица филозо-
фије и социологије Бисера 
Булут, као и ученици трећег 
разреда који изучавају 
предмет Грађанско образ-

овање. Најљеп-
ши плод васпи-
тања и 
образовања је 
толеранција и 
толерантно по-
нашање, пору-
ка је учесника 
радионице. 
Ученици пр -

вог разреда 
који су били ак-
тивни учесни-
ци радионице 
су: Тамара Чо-
ловић, Алек-
сандра Дра-

гаш, Тања Гачевић, Жељко 
Кнежевић, Ивана Крвавац, 
Милица Лацмановић, Лазар 
Малиџан, Јана Павловић, 

Аница Перуничић, Дариа 
Пуповић, Ана Ровчанин, 
Сташа Стаменић, Омар 
Струјић, Мартина Свркота, 
Јана Томчић, Емина Злата-
нић и Керим Златанић. 
Несебичну подршку уче-

ницима у организацији и 
реализацији поменуте ак-
тивности пружила је њихова 
менторка Адиса Малагић, 
професорица социологије. 
Она је истакла да је циљ ра-
дионице истицање љепоте 
и богатства различитости, 
али и потребе међусобног 
поштовања, уважавања, 
разумијевања, помагања, 
културе дијалога, једнаких 
шанси, отвореног друштва, 
као и свакодневног практи-
ковања толерантног пона-
шања. 

Петар Грујић, Нејра По-
ловина, Александра Ћа-
ћић, ученици четвртог 

разреда

У Гимназији је 25. 
марта 2022. године 
одржано тематско 
предавање о мулти-
културализму. Пред-
авање је, у сарадњи 
са школом, организо-
вао Социолошки цен-
тар Црне Горе, као 
дио активности које 
се реализују у оквиру 
пројекта Његовање 
мултикултурализма 
у образовном проце-
су као гарант мултив-
јерског и мултиет-
ничког склада који 
финансира Америчка 
амбасада у Подгорици.  
Циљ пројекта је промоција 

мултикултуралних вријед-
ности у наставној пракси у 
средњим школама, те под-
изање нивоа информиса-
ности укупне јавности о пра-

вима, култури и традицији 
свих народа у Црној Гори, 
док је циљ тематског пред-
авања, које се организује у 
десет црногорских школа, 
приближавање средњош-
колцима идеје мултикулту-

рализма и њеног значаја. 
Проф. др Илија Вујачић, који 
је одржао предавање, иста-
као је да поштовање и раз-
вијање мултикултуралности 
црногорског друштва од нас 
захтијева да не живимо јед-
ни поред других, него једни 
са другима, те да мултикул-
турализам почива на идеји 
једнаког достојанства раз-
личитих културних заједни-
ца и једнаког права одрас-
тања у оквиру властите 
културе. 
Поред ученика наше шко-

ле, предавању су присуст-
вовале и професорице Ади-
са Малагић, Бисера Булут 
и Снежана Вуковић. Инспи-
ративно предавање под-
стакло је конструктивну 
дискусију о датој теми и 
протекло је у веома пријат-
ној атмосфери. 

Преузето са 
школског сајта

Љепота различитости и међусобног уважавања 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
И МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЈЕТЕТА 

Толерантна особа је она која се држи својих увјерења, али и прихвата чињеницу да други имају право на своје мишљење и право да 
буду оно што јесу

Добро дошли у Гимназију 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Мултикултурализам  

ТЕМАТСКО ПРЕДАВАЊЕ 
О МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМУ

Scientia potentia est 

ДВАНАЕСТ НАШИХ УЧЕНИЦА И 
УЧЕНИКА У „ACCESS” ПРОГРАМУ

Дванаест ученица и ученика 
Гимназије ће похађати двого-
дишњи интензивни курс енглес-
ког језика – „English Access Mi-
croscholarship Program” и тако 
добити прилику да поред изуча-
вања језика кроз интерактивни 
и савремени приступ, развијају 
комуникацијске и лидерске ком-
петенције, као и да се упознају 
са културом и цивилизацијским 

вриједностима Сједињених Аме-
ричких Држава. Учесници курса 
су: Андреа Бајчета, Јелена Ћа-
ћић, Миљана Дромљак, Јаков 
Голубовић, Калина Јечменица, 
Весна Јовић, Анђела Кнежевић, 
Лара Мазалица, Татјана Милић, 
Јана Павловић, Дариа Пуповић 
и Никола Пуповић.  

Преузето са 
школског сајта
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Пoд пoкрoвитeљствoм зa-
jeдничкoг прojeктa Eврo -
пскe униje и Сaвjeтa Eврoпe 
„Квaлитeтнo oбрaзoвaњe зa 
свe” у мултимeдиjaлнoj сaли 
Унивeрзитeтскoг спoртскo-
културнoг цeнтрa oби љeжeн 
je Дaн инклузиje. Дoгaђaj je 
oргaнизoвaн у пaртнeрству 
сa зajeдничким прoгрaмoм 
Eврoпскe униje и Сaвjeтa 
Eврoпe „Прoмoвисaњe дoб-
рoг упрaвљaњa и oснa жи -
вaњe Рoмa нa лoкaлнoм ни-
вoу (ROMACTED II)”. 
У oквиру пoмeнутe мaни-

фeстaциje oргaнизoвaн je и 
сajaм нa кojeм су учeствo-
вaли учeници и учeницe из 
40 црнoгoрских шкoлa. Крoз 
излoжбу рaдoвa, рукoтвo-
ринa и публикaциja, учeни-
цe нaшe шкoлe Eлeнa Вe-
мић, Mиљaнa Дрoмљaк, 
Jaнa Toмчић, Вaлeнтинa 
Aлoрић зajeднo сa прoфe-
сoрицoм Aдисoм Maлaгић, 
прeдстaвилe су шкoлу и дo-
чaрaлe кaкo њeгуjу инклу-
зивну и дeмoкрaтску кул-
туру у свaкoднeвнoм 
живoту. 
Нa пoмeнутoj мaнифeстa-

циjи свoj рaд прeдстaвилe 
су и нeвлaдинe oргaнизaци-
je кoje сe бaвe зaштитoм 
прaвa рaњивих групa дjeцe, 
кao и Пaрaoлимпиjски кo-
митeт и Црвeни крст. 

Taкoђe у oквиру мaни-

фeстaциje oргaнизoвaнo je 
тaкмичeњe „Игрaj и oсвojи 
зa инклузиjу”, гдje су шкoл-
ски тимoви oснoвних и 
срeдњих шкoлa имaли при-
лику дa  пoкaжу свoje знa-
њe o инклузиjи у зaбaвним 
квизoвимa и игрaмa нa 
oтвoрeнoм, aли и дa oсвoje 
вриjeднe нaгрaдe. Нa пoмe-
нутoм тaкмичeњу тим учe-
ницe Вaлeнтинe Aлoрић 
oсвojиo je првo мjeстo. 
У припрeмaмa зa успje-

шaн нaступ нa сajму свoj дo-
принoс дaли су и члaнoви 
Tимa зa пoдстицaњe дeмoк-
рaтскe културe у шкoлaмa, 
Maja Вучинић Дрaгaшeвић, 
Aдисa Maлaгић и пeдaгoш-
кињa Ивaнa Вукaшинoвић, 
a зa инфoрмaтичкo-тeхнич-
ку пoмoћ и пoдршку зa-
служнa je прoфeсoрицa Љи-
љaнa Рaнeвски. 
Прojeкaт „Квaлитeтнo 

oбрaзoвaњe зa свe” oргa -
низуje сe у oквиру зajeднич-
кoг прoгрaмскoг oквирa 
Eврoпскe униje и Сaвjeтa 
Eврoпe „Хоризонтална под-
ршка за Западни Балкан и 
Турску 2019 – 2022”. Jeдaн 
oд циљeвa зajeдничкoг прo-
грaмa je пoдстицaњe квa-
литeтнoг oбрaзoвaњa зa 
свe, у склaду сa eврoпским 
стaндaрдимa и прaксaмa. 

Преузето са 
школског сајта

Поводом 8. марта – Међу-
народног дана жена, реали-
зован је седми по реду Сајам 
женског стваралаштва, у ор-
ганизацији Секретаријата за 
друштвене дјелатности 
Општине Пљевља. Сајам, 
који у циљу подстицања да-
ровитости, стваралаштва и 
предузетничког духа окупља 
велики број наших свестра-
них суграђанки, локалних 
невладиних организација и 
образовних установа, трајао 
је четири дана, од 5. до 8. 
марта 2022. године. 
Ученици наше школе су 

кроз Клуб младих предузет-
ника и ове године учество-
вали на Сајму гдје су изло-
жили домаће сапуне и 
козметичке препарате, ми-
ришљаве свијеће, колаче, 
саксије са цвијећем, умјет-
ничке слике – ауторска дје-
ла гимназијалаца и бројне 
друге рукотворине. 

Кроз израду бројних за-
нимљивих предмета учени-
ци су показали своју креа-
тивност и умијећа, изузетне 
предузетничке вјештине ко-
муникације, преговарања и 
тимског рада, самопоузда-
ње, одговорност и способ-
ност критичког промишља-
ња. Такође, поред добрих 
резултата које постижу у 
учењу, показали су и да су 
предузимљиви млади људи 
који на иновативан начин 
валоризују своја знања и 
компетенције. 
Новина учешћа на ового-

дишњем Сајму јесте да су 
своје производе представи-
ле и четири компаније на-
ших ученика које су дио ис-
тоименог пројекта који 
реализују „Достигнућа мла-
дих из Црне Горе” у сарад-
њи са Студентским Бизнис 
Центром, Универзитетом 
Доња Горица и Центром за 

стручно образовање. Осни-
вачи ученичких компанија 
су: Емина Златанић, Мар-
тина Свркота, Јана Томчић, 
Тамара Чоловић (компанија 
„ECOPEN”), Маша Станић, 
Самија Турсумовић, Калина 
Јечменица (компанија „Mag-
ic wood”), Софија Милић, Ва-
лентина Алорић, Сузана 
Мазалица (Компанија 
„Igraj.me”), Лазар Пуповић, 
Лазар Мојовић, Павле Бу-

латовић, Немања Церовић 
и Лука Рубежић (компанија 
„Sell culture”). 
Поред ученика – оснивача 

компанија, на Сајму су учест-
вовали и сљедећи ученици: 
Нејра Половина, Сара Дроб-
њак, Рајка Ђаковић, Нико-
лина Зечевић, Катарина Је-
ловац, Лазар Јеловац, 
Луција Кнежевић, Лара Ма-
залица, Емилија Мијатовић, 
Миљана Дромљак, Дуња 
Драгашевић, Јелена Ћаћић, 
Ана Ровчанин, Сташа Ста-
менић, Аница Перуничић, Ке-
рим Златанић, Омар Струјић, 
Жељко Кнежевић, Алексан-
дра Драгаш, Весна Јовић, 
Јана Павловић, Андреа Бај-
чета, Ђорђе Рондовић, Јели-
ца Живковић, Јована Рабре-
новић, Анита Чабаркапа, 
Александра Мрдаковић, Тео-
дора Ћузовић, Обрад Сте-
ванчевић, Теодора Марко-
вић, Јован Деспотовић и 
Новак Кљајевић. 
Професори, чланови 

Тима за предузетништво, 
који су предано радили са 
ученицима и помогли им да 
реализују своје идеје су: мр 
Асим Кухиња, Адиса Мала-
гић, Жаклина Мрдовић, као 
и педагошкиња Ивана Ву-
кашиновић. 
Ученицима и професори-

ма при реализацији ових ак-
тивности пружена је велика 
подршка од стране в. д. ди-
ректора Бојане Грујић. 

Нејра Половина, IV3

Поводом 18. октобра, Ев-
ропског дана борбе против 
трговине људима, ученици 
I1 одјељења наше школе ор-
ганизовали су радионицу на 
тему „Трговина људима као 
облик експлоатације и 
кршења људских и дјечијих 
права”, чији су учесници 
били ученици I1 одјељења. 
Водитељке радионице 

биле су ученице другог раз-
реда Дуња Сокић и Елена 
Вемић. Презентацију о ис-
тоименој теми припремили 
су ученици Миљана Дром-
љак, Срђан Лаловић и Лара 
Мазалица, док су концепт 
радионице осмислиле Еми-
лија Мијатовић и Лејла Бам-
бур. 
На почетку радионице, 

ученици су набрајали асо-
цијације у вези са појмом 
трговине људима и кроз пи-
тања водитељки показали 
колико знају о самој теми. 

Затим је приказана презен-
тација путем које су се уче-
ници упознали са појмом 
трговине људима, ко су 
трговци, а ко жртве тргови-
не људима, који су најчешћи 
начини врбовања, на које 
начине трговци контролишу 
жртве, како препознати 
жртву и коме се обратити 
за помоћ. 
Након презентације, уче-

ници су имали прилику да 
погледају едукативан филм 
„У кожи жртве трговине љу-
дима”. Активно учешће у 
дискусији узела је и гошћа 
радионице, директорица 
Бојана Грујић. 
Трговина људима је нај-

тежи злочин савременог 
доба и најсуровије кршење 
основних људских права 
(право на живот, право на 
људско достојанство…). 
Зато су информисање и 
едукација младих изузетно 

важне у превенцији кршења 
истих. Желимо скренути 
пажњу младима да буду 
опрезни приликом кориш-

ћења друштвених мрежа (са 
ким комуницирају, коме се 

повјеравају и са ким размје-
њују своје личне податке и 
информације из приватног 
живота), на које опасности 

могу наићи и које превен-
тивне мјере могу предузети 

како би заштитили себе и 
друге, јер трговина људима 
није нешто што се дешава 
неком другом и негдје да-

леко, она је присутна око 
нас, она је наша сурова ре-

алност. 
Ученици првог разреда, 

активни учесници радиони-
це су: Татјана Мрдак, Соња 
Ристановић, Јован Шћепа-
новић, Лазар Дамјановић, 
Милош Милинковић, Аида 
Гогалић, Јована Котлаја, Ог-
њен Потпара, Николина 
Мартиновић, Нађа Јелић, 
Милица Војиновић, Андреа 
Џаковић, Емилија Марић, 
Ена Катана и Милица Јело-
вац. Менторка ученицима 
била је професорица Адиса 
Малагић. 
Ова радионица је само 

једна од активности које 
реализују Тим за социо-емо-
ционалну подршку и Тим за 
превенцију и сузбијање на-
сиља и вандализма, а у са-
радњи са Волонтерским 
клубом и Ученичким парла-
ментом наше школе. 

Преузето са 
школског сајта

Савремено ропство ‒ трговина људима 

BРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА НА ТЕМУ „ТРГОВИНА ЉУДИМА КАО 
ОБЛИК ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И КРШЕЊА ЉУДСКИХ И ДЈЕЧИЈИХ ПРАВА”

Квалитетно образовање за све 

ДAН ИНКЛУЗИJE

Будућност је женског рода 

САЈАМ ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА

У Гимназији је у суботу, 2. априла 2022. 
године, одржан семинар под називом „Ефи-
касна педагошка комуникација”. Семинар 
се састојао од сљедећих радионица: „Ко-
муникација и интервенције у настави”, 
„Упознавање са основним стиловима кому-
никације”, „Развојне кризе и понашање уче-
ника” и „Стрес у наставничкој професији”. 
Водитељке семинара су биле Зорица Ми-
нић, психолошкиња у Испитном центру, и 
Александра Лалевић, педагошкиња у Цен-
тру за стручно образовање. Семинару су 

присуствовали вршилац дужности дирек-
тора Бојана Грујић, готово сви професори 
наше школе и педагошкиња Ивана Вука-
шиновић. 
Радна, конструктивна и надасве пози-

тивна атмосфера обиљежила је први се-
минар одржан у Гимназији након дуге паузе 
изазване епидемијом вируса ковид – 19. 
Семинар је организован и реализован на 
иницијативу Тима за обезбјеђивање и уна-
пређивање квалитета образовно-васпитног 
рада, уз идејну потпору в. д. директора Бо-

јане Грујић. 
У знак подршке особама са аутиз-

мом, учесници су носили плаве тракице 
на реверу које је израдила наша педа-
гошкиња Ивана. Гимназија ће се увијек 
залагати за инклузивност на свим ни-
воима, трудећи се да суштински и садр-
жајно слиједи образовно-васпитне по-
литике које промовишу Мисија и Визија 
наше школе. 

Адела Дркић, професорица

Стручно усавршавање 

СЕМИНАР НА ТЕМУ 
ПЕДАГОШКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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Поводом обиљежавања 
14. априла – Дана добрих 
дјела, волонтери и чланови 
Ученичког парламента Гим-
назије, заједно са својим 
другарима из Дневног цен-
тра Пљевља и „Зрачка 
наде”, а уз подршку Асоци-
јације за демократски про-
сперитет – Зид из Подгори-
це, организовали су садњу 
цвијећа у дворишту наше 
школе. 
Акцију су реализовали 

сљедећи ученици: Марко 
Јеловац, Ивана Лековић, 
Валентина Алорић, Милун 
Канкараш, Елена Вемић, 
Миљана Дромљак, Дуња 
Драгашевић, Луција Кнеже-
вић, Наташа Јовић и Доб-
рила Ђуковић. Координа-
торке су биле професорица 
Адиса Малагић и педагош-
киња Ивана Вукашиновић. 
Овом акцијом подстичемо 

младe људe да сопственoм 

иницијативом допринесу 
оплемењивању животног 
простора и буду добар при-
мјер будућим генерацијама 
како развијати љубав пре-
ма природи и одговорно се 
односити према благодети-
ма које нам она свакоднев-
но пружа. 
Добра дјела буде оно на-

јљепше у нама – љубав, за-
довољство, испуњеност, 
срећу, унапређују квалитет 
живота и доприносе пози-
тивним промјенама у нашем 
окружењу. Добра дјела су 
путоказ развоја наше лич-
ности. 
Овом приликом посебну 

захвалност изражавамо 
ДОО „Чистоћа” Пљевља – 
РЈ „Зеленило” који су нам 
донирали саднице и помог-
ли у реализацији поменуте 
активности. 

Преузето са 
школског сајта

Пoвoдoм мaнифeстaциje 
Дaни eврoпскe бaштинe 
2022, пoд пoкрoвитeљствoм 
Mинистaрствa културe и мe-
диja Црнe Гoрe, eдукaтивни 
цeнтaр Moнтeнeсoфт из 
Пoдгoрицe oргaнизoвao je 
29. септембра 2022. године 
oбиљeжaвaњe oвe мaни-
фeстaциje у JУ Дoм стaрих 
у Пљeвљимa. 

Maнифeстaциja je oби љe -
жeнa рaдиoницaмa кoje су 
oсмишљeнe у циљу мeђугe-
нeрaциjскoг пoвeзивaњa и 
прeнoшeњa знaњa o култур-
нoм нaсљeђу, кao и вjeшти-
нa кoje млaди мoгу стeћи oд 
стaрих, у жeљи зa oчу -
вaњeм културне баштине. 
Штићeницe дoмa зa стaрe 

и група учeницa Гимнaзиje 
„Taнaсиje Пejaтoвић” зajeд-
нo су учeствoвaлe у прoгрa-
му учeњa o културнoм нa-
сљeђу кроз рaдиoницe 
Oтвoрeнa живa библиoтeкa, 
Зaнaтскa рaдиoницa – плe-
тeњe и Рaдиoницa дeкупa-
жa. 
Свeсрдну пoдршку oби-

љeжaвaњу Дaнa eврoпскe 
бaштинe пружилe су гoс-
пoђe Џeнaнa Mуслић – рaд-
но-oкупaциoнa тeрaпeутки-

њa у JУ Дoм стaрих Пљeв-
љa и Aдисa Maлaгић – прo-
фeсoрицa сoциoлoгиje у 
Гимнaзиjи „Taнaсиje Пejaтo-
вић”. 
Учeницe, учeсницe рaдиo-

ницe, кoje су дaлe свoj мaли 
aли вeoмa знaчajaн дoпринoс 
oчувaњу културнe бaштинe 
су: Eлeнa Вeмић, Mиљaнa 
Дрoмљaк, Лaрa Maзaлицa, 
Дуњa Дрaгaшeвић, Jaнa 
Toмчић, Aлe ксa ндрa Дрaгaш 
и Teoдoрa Ћузoвић. 

Културнo нaсљeђe je ши-
рoм свиjeтa признaтo кao 
срeдствo културнoг идeнти-
тeтa. Зaштитa нaшeг нa-
сљeђa и прoмoциja културнe 
рaзнoликoсти су вeoмa вaж-
ни инструмeнти зa зближa-
вaњe рaзличитих гeнeрaци-
ja и jaчaњe диjaлoгa и 
рa зумиjeвaњa измeђу стa-
рих и млaдих у истoj зajeд-
ници. 
Кoликo људи пoзнajу свo-

je културнo нaсљeђe зaвиси 

oд тoгa кoликo сe рaди нa 
њeгoвoj прoмoциjи, a тaкoђe 
и oд воље свaкoг чoвjeкa дa 
сe упoзнa сa сoпствeнoм 
културoм и културом других 
зajeдницa. 
Рaзвoj културнe oсви-

jeшћeнoсти и oбрaзoвaњe 
дjeцe и млaдих je jeднa oд 
суштинских стaвки дeмoк-
рaтскoг, мирoљубивoг и 
eмaптичнoг друштвa. 

Преузето са 
школског сајта

Дани европске баштине 

ЗНAЊA И ИСКУСТВA СТAРИХ 
ЗA OБРAЗOВAЊE МЛAДИХ 

Културнo нaсљeђe ‒ срeдствo културнoг идeнтитeтa Добра дјела – путоказ развоја наше личности 

ДАН ДОБРИХ 
ДЈЕЛА

У Гимназији је у понедје-
љак, 6. јуна 2022. године, 
одржано свечано уручење 
диплома, награда и призна-
ња ученицима и њиховим 
менторима који су освојили 
једно од прва три мјеста на 
Државном такмичењу, 
Олимпијади знања, Нацио-
налном такмичењу ученич-
ких компанија, „Пословном 
изазову Западног Балкана”, 
школском такмичењу реци-
татора и школском такми-
чењу у реторици, као и нај-
боље пласираним на 
школским турнирима. 
На почетку, присутне је 

поздравила директорица 
Бојана Грујић и нагласила: 
„Са поносом и дивљењем 
могу рећи да нас ученици 
готово свакодневно обраду-
ју изузетним постигнућима, 
и то у веома јакој и озбиљној 
конкуренцији. Иза сваког 
овог успјеха стоје напоран 
рад, креативност, способ-
ност, респектабилно знање 
и свесрдна подршка менто-
ра. Користим ову прилику 
да захвалим Секретаријату 
за друштвене дјелатности и 
секретарки Емини Салихо-
вић који су обезбиједили 
симболичне новчане награ-
де за побједнике на Држав-
ном такмичењу и Олимпи-
јади знања. Такође, желим 
да захвалим РТВ Пљевља 

која редовно прати сва де-
шавања у нашој школи.” 
Признања су добили 

сљедећи професори: 
• Мр Љиљана Бајчетић и 

Лазар Аранитовић за 
менторство на Држав-
ном такмичењу из исто-
рије и освојено прво, 
односно друго и треће 
мјесто 

• Маја Вучинић Драгаше-
вић за менторство на 
Државном такмичењу 
из математике – освоје-
но треће мјесто и Ивана 
Клачар за менторство 
на Државном такмиче-
њу из француског јези-
ка – освојено треће 
мјесто 

• Весна Кастратовић и 
Тања Драгашевић за 
менторство на Олимпи-
јади знања и освојено 
прво мјесто са трећом 
наградом, односно тре-
ће мјесто са трећом на-
градом 

• Адиса Малагић за мен-
торство ученицима на 
Националном такмиче-
њу ученичких компанија 
и такмичењу „Пословни 
изазов Западног Балка-
на” и оба пута освојено 
друго мјесто 

• Нада Рондовић, Маида 
Делић, Данко Деспото-
вић и Горан Марјановић 

за менторство ученици-
ма на школском такми-
чењу рецитатора, школ-
ском такмичењу у 
реторици и школским 
турнирима 
Дипломе и награде доби-

ли су сљедећи ученици: 
• Елена Вемић за прво 

мјесто на Државном 
такмичењу из историје, 
Милош Мрдак за осво-
јено друго мјесто и Пет-
ар Грујић за освојено 
треће мјесто 

• Павле Пуповић за осво-
јено треће мјесто на 
Државном такмичењу 
из математике и Миља-
на Дромљак за освоје-
но треће мјесто на 
Државном такмичењу 
из француског језика 

• Елена Вемић и Емина 
Златанић за освојено 
прво мјесто са трећом 
наградом, односно тре-
ће мјесто са трећом на-
градом  из биологије на 
Олимпијади знања 

• За освојено друго мјес-
то на Националном так-
мичењу ученичких ком-
панија награђене су 
Софија Милић, Сузана 
Мазалица и Валентина 
Алорић, а Калина Јеч-
меница је награђена за 
освојено друго мјесто 
на „Пословном изазову 

Западног Балкана”. 
• Андреа Шубарић, Тања 

Лакетић и Милица Лон-
чар добиле су дипломе 
за освојено прво, друго 
и треће мјесто на школ-
ском такмичењу реци-
татора док су Андреа 
Гачевић, Елма Гогалић 
и Угљеша Чоловић до-
били дипломе за осво-
јено прво, друго и треће 
мјесто на школском так-

мичењу у реторици. 
Дипломе су добиле и 

сљедеће школске спортске 
екипе (м): 
• Баскет – прво мјесто – 

III1; друго мјесто – IV4; 
треће мјесто – II1 

• Одбојка – прво мјесто – 
IV3; друго мјесто – II4; 
треће мјесто – II1 

• Мали фудбал – прво 
мјесто – IV1; друго мјесто 
– III1; треће мјесто – II3 

У стоном тенису, у жен-
ској конкуренцији, за прво 
мјесто диплому је добила 
Гордана Зорић, за друго 
мјесто Ивана Гледовић, а за 
треће Бојана Кнежевић. У 
мушкој конкуренцији, дип-
ломом је за прво мјесто на-
грађен Лазар Вучетић, за 
друго мјесто Милош Зиндо-
вић, а за треће Лука Минић. 

Адела Дркић, 
професорица

Scientia potentia est 

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ ДИПЛОМА, НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 
Иза сваког овог успјеха ученика стоје напоран рад, креативност, способност, респектабилно знање и свесрдна подршка ментора

Празници су вријеме 
када се радујемо, славимо 
и мислимо једни на друге. 
Новогодишња чаролија ис-
пуњава наша срца, а оно 
чиме се водимо јесте без-
условна љубав и пријатељ-
ство. 
Традиционално и ове 
године волонтери наше 
школе, у сарадњи са Уче-
ничким парламентом, усп-
јешно су организовали и 
реализовали хуманитарну 
акцију ,,Гимназијски паке-
тић љубави”. Ови пакети-
ћи су само мали знак паж-
ње за наше другаре из 
„Зрачка наде” и Дневног 
центра. Жељели смо да 

им уљепшамо предстојеће 
празнике и да им покаже-
мо да мислимо на њих. 
Пандемија нас јесте мало 
успорила, али не и заус-

тавила да чинимо добра 
дјела. 

Сара Дробњак, Нејра 
Половина, Лазар Пупо-
вић, Никола Пуповић

Мисија добрих дјела 

ГИМНАЗИЈСКИ ПАКЕТИЋ ЉУБАВИ
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Школска 2021/2022. година почела је 

1. септембра у складу са упутствима 
МПНКС и Наредбом Министарства 
здравља. Чланови Радне групе изради-
ли су Акциони план за организацију нас-
таве. 
• 7. септембра 2021. године одржани 
онлајн родитељски састанци. Одје-
љењске старјешине првих разреда 
одржале су родитељски састанак у 
Свечаној сали и упознале родитеље 
са организацијом образовно-васпит-
ног рада у новој школској години и 
Акционим планом; изабрани нови 
чланови Савјета родитеља. 

• 14. септембра 2021. године одржана 
сједница Савјета родитеља. Консти-
туисан Савјет родитеља, изабран 
представник родитеља за Школски 
одбор. Бојана Грујић, в. д. директо-
ра, информисала родитеље о почет-
ку школске 2021/2022. године. 

• 15. септембра 2021. године одржана 
сједница Наставничког вијећа на ко-
јој су разматране информације о по-
четку школске 2021/2022. године; 
представљена анализа самоеваула-
ције школе за период од 2018. до 
2020. године, као и Акциони план за 
превазилажење недостатака уоче-
них приликом интерне евалуације. 
Самоеваулацију је спровео Тим за 
самоевалуацију Гимназије „Танасије 
Пејатовић” на иницијативу бивше ди-
ректорице Љиљане Бајчетић.  

• 16. септембра 2021. године в. д. ди-
ректора Бојана Грујић и координа-
торка Тима за самоевалуацију Аде-
ла Дркић присуствовале 
једнодневној радионици, одржаној у 
Беранама, на тему: Самоевалуација 
у васпитно-образовним установама 
у Црној Гори. Радионицу је организо-
вао Завод за школство и Центар за 
стручно образовање у сарадњи са 
Пројектом „Интеграција кључних 
компетенција у образовни систем 
Црне Горе.” 

• 20. септембра 2021. године в. д. ди-
ректора Бојана Грујић присуствова-
ла савјетовању које је Завод за 
школство организовао за вршиоце 
дужности директора. Савјетовање је 
водила Нађа Лутершек, самостални 
савјетник у КПР Завода за школство. 
Тема савјетовања је била: Законов-
давство и администрација.  

• 24. септембра 2021. године једнод-
невним излетом обиљежена Европс-
ка недјеља спорта. Планом Актива 
професора физичког васпитања 
маршрута излета била је Гимназија ‒ 
Видиковац ‒ Голубиња ‒ Гимназија.  

• 26. септембра 2021. године Актив 
страних језик обиљежио Европски 
дан језик пригодним активностима, 
направљен Инстаграм налог Актива 
на ком ученици објављују своје ра-
дове на различитим језицима.  

• 27. септембра 2021. године одржана 
сједница Наставничког вијећа; изне-
сени предлози Наставничког вијећа 
по Конкурсу МПНКС за додјелу сти-
пендија талентованим ученицима за 
школску 2021/2022. годину.  

• 28. септембра 2021. године одржана 
онлајн сједница Савјета родитеља.  

• 29. септембра 2021. године одржана 
конститутивна сједница Школског 
одбора. Маја Вучинић Драгашевић, 
професорица математике, изабрана 
за предсједницу. Чланови ШО: Маја 
Вучинић Драгашевић и Мирка Попа-
дић ‒ представнице наставног особ-
ља, Јасмина Турсумовић ‒ пред-
ставница Савјета родитеља, Радан 
Лаушевић и Михаило Потпара ‒ 
представници Министарства про-
свјете, науке, културе и спорта. Чла-
нови Школског одбора информисани 
о организацији образовно-васпитног 
рада и условима у којима је почела 
школска 2021/2022. година.  

• 5. октобра 2021. године одржана 
конститутивна сједница Ученичког 
парламента. За предсједника Уче-
ничког парламента изабран Марко 
Јеловац, ученик четвртог разреда, а 
за замјеника предсједника Лазар Пу-
повић, ученик другог разреда. Кон-
ститутивном сједницом предсједава-
ла педагошкиња Ивана 
Вукашиновић, сједници присуствова-
ла и в. д. директора Бојана Грујић. 

• 12. октобра 2021. године одржана 
друга сједница Школског одбора.  

• 14. октобра 2021. године одржан 
пројекат „Акциони дан”. У Пљевљи-
ма су у пројекту учествовали четири 
послодавца и пет волонтера ‒ уче-
нице Гимназије: Андреа Шубарић, 
Анастасија Марић, Тајра Катана, 
Тања Лакетић и Ирена Крстонијевић. 
Општински тим, који је руководио 
пројектом на нивоу Пљеваља, чини-
ли су такође ученици наше школе: 
Марко Јеловац ‒ општински коо-
ринатор, Софија Савић, Андреа Га-
чевић, Сретенка Јањић и Емилија 
Кнежевић. 

• 29. октобра 2021. године одржане 
сједнице Одјељењских вијећа и сјед-
ница Наставничког вијећа. 

• 3. новембра 2021. године извршен 
инспекцијски надзор из области ар-
хивске и регистратурске грађе, сход-
но одредбама Закона о архивској 
грађи и Закона о инспекцијском над-
зору. Надзор је извршио инспектор 
Омер Кијамет из Управе за инспек-
цијске послове, Сектор за заштиту 
дјелатности од јавног интереса, Од-
јел инспекције за заштиту културних 

добара, културну баштину и архивс-
ку дјелатност.  

• 3. новембра 2021. године професо-
рица Адиса Малагић присуствовала 
првом састанку Савјетодавне групе 
за рад, који је одржан у Колашину.  

• 4. новембра 2021. године педагош-
киња Ивана Вукашиновић и профе-
сорица Адиса Малагић присуствова-
ле Завршној конференцији 
„СЕВстрани млади” (социо-емоцио-
налне вјештине) која је одржана у 
Подгорици.  

• 4. новембра 2021. године инспектор 
МУП-а из одсјека за заштиту од по-
жара, експлозија и хаварија извршио 
је инспекцијски надзор.  

• 4. новембра 2021. године професо-
рица математике Маја Вучинић Дра-
гашевић одржала је са ученицима 
одјељења III2 час на централном 
градском тргу.  

• 5. новембра 2021. године Гимназија 
добила видео-конференцијску опре-
му у оквиру пројекта „Квалитетно об-
разовање за све”.   

• 9. новембра 2021. године одржани 
родитељски састанци. 

• 16. новембра 2021. године бирани 
најбољи литерарни и ликовни радо-
ви за наградни конкурс поводом ју-
билеја. 
Обиљежен Међународни дан толе-
ранције и Међународни дан дјетета. 

• 16, 17. и 18. новембра 2021. године 
професорица Сања Голубовић при-
суствовала онлајн семинару на тему 
Израда валидних језичких тестова у 
складу са заједничким европским ок-
виром за језике. 

• 17. новембра 2021. године РТЦГ 
снимила прилог о Гимназији. 
Професори Љиљана Бајчетић и Ла-
зар Аранитовић припремили кратак 
текст, пројекцију и предавање о ис-
торијату Гимназије, који су приказа-
ни ученицима у холу школе. Учени-
цима и професорима је подијељен 
лист „Глас Гимназије” који су уређи-
вале професорице Адела Дркић и 
Ивана Клачар. 

• 18. новембра 2021. године одржан 
свечани програм поводом Дана школе. 
Поводом обиљежавања 120 година 
рада школе в. д. директора Бојана 
Грујић гостовала на „Јутарњем про-
граму” РТВ Пљевља. 
В. д. директора Бојана Грујић се ук-
ључила уживо у емисију Мрежа на 
ТВЦГ поводом 120 година Гимназије. 
Одржана Свечана академија у сали 
Центра за културу Пљевља коју су 
припремали ученици наше школе и 
Тим за културно-забавне активности. 
У просторијама Завичајног музеја 
отворена изложба посвећена Тана-
сију Пејатовићу коју је припремио 
Завичајни музеј у сарадњи са нашом 
школом. На отварању изложбе уру-
чене су награде лауреатима лите-
рарног и ликовног конкурса. 

• 22. новембра 2021. године Софија 
Милић освојила прво мјесто за нај-
бољи литерарни рад – причу на 
тему „Граде мој” у оквиру Новембар-
ских свечаности. 

• 23. новембра 2021. године одржана 
сједница Школског одбора. 
Донација Електропривреде – на ра-
чун Школе уплаћено 1000 евра. 

• 24. новембра 2021. године одржана 
сједница Савјета родитеља. 

• 25. новембра 2021. године одржана 
сједница Наставничког вијећа. 

• 25, 26. и 27. новембра 2021. године 
ученицима представљен пројекат 
„Стартаповање” који за циљ има ја-
чање свијести о важности и могућ-
ностима сартап предузетништва.  

• 26. и 27. новембра 2021. године про-
фесорица Маја Драгашевић при-
суствовала радионици, одржаној у 
Колашину, на тему „Евалуација де-
мократске културе у школама”. 

• 2. децембра 2021. године у органи-
зацији Црногорског школског савеза 
спортиста одигране су утакмице 
Општинског такмичења у фудбалу у 
мушкој и женској конкуренцији изме-
ђу Гимназије и ССШ. 

• 3. децембра 2021. године на ТВЦГ 
емитована емисија „Вијек Пљеваљ-
ске гимназије”. Претходно су за 
Дневник говорили в.д. директора Бо-
јана Грујић и бивши ученик Никола 
Станић. 

• 3. децембра 2021. године одржано 
регионално такмичење у кошарци на 
којем се мушки тим Гимназије пласи-
рао на Државно школско првенство. 

• 8. децембра 2021. године одржана 
друга сједница Ученичког парламента. 

• 10. децембра 2021. године обиље-
жен Међународни дан људских пра-
ва. Интерактивно предавање „Пош-
товање људских права – пут ка 
здравом друштву” за ученике  одје-
љења II3, II4 одржала је ученица 
четвртог разреда Нејра Половина, 
чланица Волонтерског клуба и 
вршњачки едукатор у домену људс-
ких права на локалном и државном 
нивоу. У раду су учествовале и про-

фесорице Адиса Малагић и Љиља-
на Раневски. 

• 10. и 11. децембра 2021. године про-
фесорице Тања Драгашевић и Ната-
ша Цмиљанић присуствовале онлајн 
обуци на тему „Моје вриједности и 
врлине” – програм за оснаживање 
васпитне улоге школе.    

• 11. децембра 2021. године одржано 
Школско такмичење у знању у којем је 
учествовало 58 ученика, у чијој је орга-
низацији учествовало 13 наставника. 

• 15. децембра 2021. године в. д. ди-
ректора Бојана Грујић и ICТ коорди-
наторка Мирка Попадић присуство-
вале покретању платформе за 
онлајн учење под називом Дигитал-
на школа, која је плод заједничке 
иницијативе МПНКС и Уницефа. 

• 17. децембра 2021. године одржана 
инфосесија – „Пословни изазов 
Црне Горе” у организацији Студен-
тског бизнис центра, у библиотеци 
Гимназије. 
Одржана радионица „Сарадња и ко-
муникација као кључ за унапређење 
квалитета образовно-васпитног про-
цеса” коју је организовао Ученички 
парламент у сарадњи са Управом 
школе и Тимом за обезбјеђивање и 
унапређивање квалитета образовно-
васпитног рада. 

• 20. децембра 2021. Волонтерски 
клуб и Ученички парламент, поводом 
новогодишњих празника, организо-
вали хуманитарну акцију „Гимназиј-
ски пакетић љубави” за другаре из 
„Зрачка наде” и Дневног центра. 
Поклони су донирани 29. децембра. 
Одржан Инфо дан „ICT Cortex” зајед-
нице за ученике Гимназије „Танасије 
Пејатовић” и ССШ у просторијама 
Скупштине општине Пљевља. 

• 23. децембра 2021. године додије-
љена признања и награде најбоље 
пласираним ученицима на Школ-
ском такмичењу и њиховим менто-
рима као и спортистима наше шко-
ле. Признања су добили и ученици и 
професори који су учествовали у 
припреми и реализацији различитих 
сегмената програма свечаног оби-
љежавања 120 година Гимназије. 

• Одржана четврта сједница Школског 
одбора. 

• 30. децембра 2021. године одржане 
редовне сједнице одјељењских вије-
ћа и Наставничког вијећа. На Сјед-
ници је професорица Мунира Деше-
вић испраћена у заслужену пензију. 

• 19. јануара 2022. године одржан Ма-
турски испит из Енглеског језика у ја-
нуарском року.  

• 24. јануара 2022. године одржана 
сједница Школског одбора. 

• 2. фебруара 2022. године одржана 
сједница Наставничког вијећа на ко-
јој је извршена анализа успјеха и 
владања ученика на крају другог 
класификационог периода, изнесене 
су информације о Матурском испиту, 
резултатима Школског такмичења у 
знању и припремама за Државно 
такмичење. 
Чланови Наставничког вијећа су 
дали мишљење о Бојани Грујић, кан-
дидату на конкурсу за директора 
Школе.  

• 3. фебруара 2022. године одржана 
сједница Школског одбора на којој су 
дате информације о Матурском ис-
питу и Плану уписа ученика у први 
разред. Усвојен је годишњи обрачун 
за 2021. годину. 

• Од 11. до 13. фебруара 2022. године 
наши ученици Јана Томчић, Лука Ру-
бежић, Маша Станић, Калина Јечме-
ница, Софија Милић, Валентина 
Алорић и Сузана Мазалица  учест-
вовали на ХII Пословном изазову 
Црне Горе. Прво мјесто заузео je 
тим „InoVerzum” Калине Јечменице и 
тако добио прилику да представља 
Црну Гору на „Пословном изазову 
Западног Балкана” у Сарајеву у 
априлу ове године. Менторка учени-
цима је била професорица Адиса 
Малагић.  

• Од 11. до 13. фебруара 2022. године 
у организацији Центра за грађанско 
образовање одржан семинар у Буд-
ви на тему „Одговорно образовање 
кроз наставу о 90-им”. Професорица 
Љиљана Бајчетић одржала радио-
ницу на тему „NOTE VS MECI”. 

• 16. фебруара 2022. године одржана 
сједница Наставничког вијећа. 

• 26. фебруара 2022. године Електро-
привреда Црне Горе поклонила на-
шој школи три лаптоп рачунара. Из-
вршни руководилац Директората за 
финансије и платни промет Влади-
мир Ђондовић уручио уређаје 
вршиоцу дужности директора Бојани 
Грујић. 

• 2. марта 2022. године ученици и про-
фесорица руског језика Наташа 
Цмиљанић обиљежили традицио-
нални руски празник Масленицу.  

• Од 28. фебруара до 3. марта 2022. 
године одржан гимназијски турнир у 
стоном тенису.  

• 8. марта 2022. године реализован 

седми по реду Сајам женског ства-
ралаштва у организацији Секретари-
јата за друштвене дјелатности. Уче-
ници наше школе, као чланови 
Клуба младих предузетника, учест-
вовали на Сајму. 

• На Државном такмичењу у знању 
2022. године гимназијалци оствари-
ли запажене резултате из историје, 
математике и француског језика.У 
такмичењу је учествовало 13  наших 
ученика.  

• 15. марта 2022. године одржана 
сједница Наставничког вијећа. 

• 17. марта 2022. године приказан 
француски филм у част Међународ-
ног дана франкофоније. 

• 18. марта 2022. године одржан тур-
нир у баскету. 

• Од 14. до 20. марта 2022. године 
одржане радионице из области ка-
ријерне оријентације. 

• 22. марта 2022. године професорица 
Тања Драгашевић са ученицима 
обиљежила Дан вода. 

• 23. марта 2022. године ученици 
четвртог разреда присуствовали 
Дану отворених врата и Сајму сезон-
ског запошљавања Summer job 
2022. у организацији Универзитета 
Црне Горе. 

• 25. марта 2022. године Рудник угља 
Пљевља поклонио нашој школи два 
рачунара и три  табле у вриједности 
од 1500 евра. Поклон је вршиоцу 
дужности директора Бојани Грујић 
уручио предсједник Одбора директо-
ра Рудника угља Душан Јањушевић. 
Одржано тематско предавање о 
мултикултурализму у организацији 
Социолошког центра Црне Горе. 
Предавање нашим ученицима је 
одржао професор др Илија Вујачић. 

• 31. марта 2022. године одржане ре-
довне сједнице одјељењских вијећа 
на крају трећег класификационог пе-
риода и сједница Наставничког вије-
ћа.  

• 1. априла 2022. године одржана пре-
зентација поводом Међународног 
дана особа са аутизмом и организо-
вана шетња;  учествовали чланови 
Волонтерског клуба и Ученичког 
парламента. 

• 2. априла 2022. године одржан семи-
нар за професоре наше школе на 
тему „Ефикасна педагошка комуни-
кација”. Семинар су водиле Зорица 
Минић, психолог у Испитном центру 
и Александра Лалевић, педагог у 
Центру за стручно образовање. Се-
минар је одржан у организацији шко-
ле. 

• 9. априла 2022. године одржан Ма-
турски испит из Црногорског-српског, 
босанског, хрватског језика и књи-
жевности. 

• Од 5. до 12. априла 2022. године 
одржан школски турнир у одбојци. 

• 14. априла 2022. године обиљежен 
Дан добрих дјела у организацији 
Ученичког парламента и волонтера 
Гимназије заједно са другарима из 
Дневног центра Пљевља и „Зрачка 
наде”. 

• 15. априла 2022. године матуранти и 
чланови ученичких компанија, у 
пратњи професора Данка Деспото-
вића, Адисе Малагић и Горана Мар-
јановића, посјетили Универзитет 
Доња Горица. 

• 18. априла 2022. године отварање 
Access програма у Пљевљима, 12 
ученика Гимназије изабрано да по-
хађа двогодишњи интензивни курс 
енглеског језика. 

• 19. априла 2022. године одржана 
сједница Наставничког вијећа. 

• Од 18. до 20. априла 2022. године 
одржано PISA тестирање. Школски 
координатор и тест администратор 
је била професорица информатике 
Мирка Попадић. 

• 20. априла 2022. године  наши уче-
ници учествовали на Међународном 
еколошком фестивалу дјечије и ом-
ладинске креативности „Бијела бре-
за” , у организацији Министарства 
просвјете Омске области. Наши уче-
ници освојили су 10 награда, под 
менторством професорица Весне 
Кастратовић, Наташе Цмиљанић и 
Тање Драгшевић. 

• 23. априла 2022. године обиљежен 
Међународни дан књиге и ауторских 
права. Програм са ученицима при-
премиле професорица Јелена Вуко-
вић и библиотекарка Љуба Чепић. 

• 3. маја 2022. године проглашени нај-
бољи млади еко-репортери у Црној 
Гори у 2022. години.  

• 4. маја 2022. године одржане радио-
нице Медијске писмености. 

• 5. маја 2022. године одржана радио-
ница на тему превенције малољет-
ничке деликвенције за ученике првог 
разреда у организацији Центра за 
грађанско образовање.  

• 8. и 9.маја 2022. године гимназијал-
ци учествовали на првом национал-
ном такмичењу ученичких компани-
ја. Ученице Софија Милић, Сузана 
Мазалица и Валентина Алорић као 

власнице компаније „Igraj.me” осво-
јиле друго мјесто. 

• 9. маја 2022. године наши ученици 
са својим професорима учествовали 
на конкурсу „Плави талас” у органи-
зацији Министарства просвјете Ом-
ске области поводом Дана вода (22. 
март) и Дана планете земље (23. 
април) и освојили запажене резулта-
те.  

• 9. маја 2022. године поводом Дана 
побједе над фашизмом и Дана Евро-
пе професорица Љиљана Бајчетић 
је са ученицима III3 одјељења одржа-
ла час код споменика на Стражици. 

• 11. маја 2022. године обиљежен Дан 
дјевојчица у ICT-у. 

• 11. маја 2022. године одржано Опш-
тинско такмичење у атлетици.  

• 12. маја 2022. године одржан Школ-
ски турнир у малом фудбалу. 

• 13. маја 2022. године одржане 
вршњачке радионице из Медијске 
писмености. 

• 14. маја 2022. године одржан Матур-
ски испит из Енглеског језика. 

• 16. маја 2022. године представници 
одјељења четвртог разреда посади-
ли матурантско дрво. 

• 17. маја 2022. године одржано деве-
то финално такмичење у реторици. 
Прво мјесто освојила Андреа Гаче-
вић, друго мјесто Елма Гогалић, а 
треће мјесто припало је Угљеши Чо-
ловићу. 

• 17. и 18. маја 2022. године организо-
ван Дан отворених врата за ученике 
деветог разреда основних школа. 

• 19. маја 2022. године одржан Матур-
ски испит из Математике.    

• 20. маја 2022. године објављени ре-
зултати Олимпијаде знања. 
Одржана сједница одјељењских ви-
јећа за матуранте и сједница Нас-
тавничког вијећа. 

• 26. маја 2022. године изашао Спо-
менар за матуранте. 

• 27. маја 2022. године организовано 
друго школско такмичење у пред-
узетништву. 

• 29. маја 2022. године организован 
једнодневни излет за ученике на ре-
лацији Горажде – Вишеград – Мокра 
Гора – Дрвенград – Златибор. 

• 1. јуна 2022. године сребрна меда-
ља за Калину Јечменицу II4 на „Пос-
ловном изазову Западног Балкана”. 

• 5. јуна 2022. године побједа гимнази-
јалаца на Међународном еко-пројекту 
и маратонском такмичењу – хакатону. 

• 6. јуна 2022. године у оквиру мани-
фестације „Неђеља архива“  наши 
ученици, са професорицом Љиља-
ном Бајчетић, посјетили Подручну је-
диницу архива у Пљевљима. 

• 6. јуна 2022. године свечано уручене 
дипломе и награде ученицима и 
менторима за успјехе на Државном 
такмичењу, Олимпијади знања и 
школским такмичењима. 

• 7. јуна 2022. године професорица 
Невена Томић одржала јавни час из 
Медијске писмености на тему 
„Друштвени медији и здравље”.  

• 8. јуна 2022. године одржано полага-
ње предмета од значаја на Матур-
ском испиту. 

• 10. јуна 2022. године организована 
свечана додјела диплома „Луча” у 
Центру за културу Пљевља. 

• 11. јуна 2022. године одржане сјед-
нице одјељењских вијећа првог, дру-
гог и трећег разреда и сједница Нас-
тавничког вијећа. 

• 13. јуна 2022. године организовано 
Матурско вече у Хотелу „Пљевља”. 

• 16. јуна 2022. године организована 
Представа „Сан љетње ноћи” у којој 
су учествовали ученици наше школе 
и професорица Наташа Цмиљанић. 

• 20. јуна 2022. године одржана сјед-
ница Наставничког вијећа на којој је 
утврђен успјех ученика на Матур-
ском испиту. 

• 20. јуна 2022. године уручене матур-
ске дипломе.  

• 22, 23. и 24. јуна 2022. године изве-
ден тродневни излет у Нови Сад и 
Сремске Карловце.  

• 27, 28, 29. и 30. јуна 2022. године из-
вршен упис ученика у први разред. 
Уписано је 55 ученика. 

• 6. јула 2022. године школу посјетила 
инспекција Министарства финансија. 

• 8. јула 2022. године надзор изврши-
ла инспекција Министарства про-
свјете. 

• 11. августа 2022. године почели ра-
дови на адаптацији школе. Извођач 
радова је „АЈ Solution” са Косова. 
Подизвођачи су фирме Микромонт 
из Бијелог Поља и Микромонт из Ро-
жаја. Врши се уградња свих прозора 
и спољашњих врата, потпуна рекон-
струкција система гријања, као и 
адаптација санитарних и пратећих 
просторија у фискултурној сали. Ра-
дове финансира Канцеларија за 
одмбрамбену сарадњу при Америч-
кој амбасади у Подгорици.  

• 17, 18. и 19. августа 2022. године из-
вршен накнадни упис у први разред. 
Одржани поправни испити. 

• 22. и 23. августа 2022. године орга-
низован упис ученика у II, III и IV 
разред.  

• 1. септембра 2022. године одржана 
сједница Наставничког вијећа на ко-
јој је анализиран успјех ученика на 
Матурском испиту и представљени 
извјештаји предсједника актива. 

Припремила Нада Рондовић, 
професорица

ИЗВОД ИЗ ЉЕТОПИСА ЗА 
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
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У сриједу, 11. маја 2022. го-
дине, на Градском стадиону 
је одржано Општинско школ-
ско такмичење у атлетици. 
Ученици наше школе постиг-
ли су сљедеће резултате: 
Трка на 100 м/дјевојке:  

Анђела Лончар – прво, Ива-
на Миликић – друго мјесто. 
Трка на 100 м/момци: Јанко 
Поповић – прво мјесто. Трка 
на 400 м: Новак Кљајевић 
– друго мјесто, Жељко Кне-
жевић – треће мјесто. Ба-
цање кугле: Алекса Бошко-

вић – прво мјесто, Ајра Ге-
рина – друго мјесто. 

Преузето са 
школског сајта

Гимназијски турнир у ко-
шарци одржан је од 7. до 
18. марта 2022. године, а 
учествовало је десет екипа. 
У првој фази такмичења иг-
рало се по систему „свако 
са сваким” на нивоу раз-
реда, а двије првопласира-
не екипе ишле су у четвр-
тфинале. У полуфиналним 
мечевима екипа III1 побије-
дила је екипу II1, а екипа IV4 
је била боља од екипе II4, 
па су екипе III1 и IV4 одмје-
риле снаге у финалу. Сла-
вила је екипа III1 резултатом 
15:11, у врло неизвјесној 
утакмици. 
Турнир је протекао у нај-
бољем реду. Учесници су 
показали фер-плеј, корект-
ност на терену, али и жељу, 
побједнички дух и тај „гим-
назијски карактер” који 
краси наше средњошколце. 
Најбоља екипа овога пута 
била је екипа III1 у саставу: 
Андрија Прерадовић, Ма-

тија Драгутиновић, Данијел 
Боричић, Божо Тошић, Јо-
ван Деспотовић и Јанко Је-
ловац. У сјајном финалном 
баскету Андрија Прерадо-
вић је низом тројки „пресу-
дио” клупским колегама из 

IV4, Ивану Радовићу, Нико-
ли Сандићу, Жарку Терзићу 
и Арсенију Дачевићу.  
Коначан пласман: 
Прво мјесто – III1 
Друго мјесто – IV4 
Треће мјесто – II1 

Све утакмице су судили 
професори Данко Деспото-
вић и Горан Марјановић. За-
писнике су водиле ученице 
Миљана Кљајевић и Ана 
Ђондовић. 

Јанко Јеловац, III1

У четвртак, 12. маја 2022. 
године, на Градском ста-
диону одржан је школски 
турнир у малом фудбалу. 
Сунчано вријеме и жеља 
екипа за побједом довели 
су до узбудљивог и квали-
тетног турнира. 

 На турниру је учествова-
ло девет екипа. Играло се 
по куп систему до коначног 

побједника. У свим мечеви-
ма правду су дијелили про-
фесори Данко Деспотовић 
и Горан Марјановић. Поб-
једничка екипа је екипа од-
јељења IV1, друго мјесто 
припало је играчима III1 од-
јељења, а на подијуму су се 
нашли и фудбалери II3 који 
су освојили треће мјесто.  

Дијана Боричић, III1

Школски турнир у одбој-
ци трајао је од 5. до 12. 
априла 2022. године. Учест-
вовало је десет екипа. У 
првој фази такмичења иг-
рало се по систему „свакo 
са сваким” на нивоу раз-
реда, а двa првопласиранa 

тима отишлa су у четвртфи-
нале. Атмосфера је била из-
ванредна, ђаци су, после 
двије године паузе, поново 
имали прилику да тимском 
игром покажу жељу за поб-
једом. 

 Играло се до 15, на два 
добијена сета. У полуфина-
лу су се састали IV3 и II1, IV4 
и II4, a у финале су се пла-
сирале екипе одјељења IV3 
и II4. 
Турнир je освојила екипа 

IV3, у врло неизвјесној утак-
мици, резултатом 2:0. Спе-
цифичност овог турнира је 
у томе што су екипе биле 
мушко-женске. 
Коначни пласман: прво 

мјесто – IV3, друго мјесто – 
II4 и треће мјесто – II1. 
Све утакмице су судили 

професори Данко Деспото-
вић и Горан Марјановић. За-
писник су водиле ученице 
Миљана Кљајевић и Ана 
Ђондовић. 

Калина Јечменица, II4

Гимназијски турнир у сто-
ном тенису, одржан је у пе-
риоду од 28. фебруара до 2. 
марта 2022. године и у њему 
је учествовало 27 ученика 
(24 дјечака и 3 дјевојчице). 
Играло се по куп систему до 
коначног побје дника.  

 Након дугих и неизвјес-
них мечева, праћених фер 
и коректном игром, само 
најбољи су истрајали за-
узевши једно од прва три 
мјеста.  
У мушкој конкуренцији ост-

варен је сљедећи резултат: 
• Прво мјесто – Лазар Ву-

четић, IV3 
• Друго мјесто – Милош 

Зиндовић, IV3 
• Треће мјесто – Лука 

Минић, III2 
У женској конкуренцији, 

иако је број учесница је био 
симболичан, неизвјесност 
и добра игра нису изостали. 
Остварени су сљедећи ре-
зултати. 
• Прво мјесто – Гордана 

Зорић, III2 
• Друго мјесто – Ивана 

Гледовић, III2 
• Треће мјесто – Бојана 

Кнежевић, III4 
Гордана Зорић, III2

У организацији Црногорског школског 
спортског савеза, у четвртак, 2. децембра 
2021. године, одигране су утакмице Опш-
тинског такмичења у фудбалу, у мушкој и 
женској конкуренцији, између Гимназије 
„Танасије Пејатовић” и Средње стручне 
школе. У мушкој конкуренцији, ученици 
Гимназије побиједили су бољим извођењем 

пенала. Регуларни дио меча завршен је 
резултатом 3:3. Гимназијaлке су изгубиле 
резултатом 3:1. 
На Региналном такмичењу у фудбалу за 

средње школе, екипа наше школе побије-
дила је домаћина – екипу из Берана ре-
зултатом 1:0, а у полуфиналу изгубила од 
екипе из Мојковца резултатом 4:0. 

Преузето са 
школског сајта
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