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Неугасли цветови српске ватре 

 
Пред касарном метеж, војници, деца,  старо и мало – опраштају се, неки певају, 

хармоника... 
 
Официр: У строј, матуранти! Непријатељ не чека! У строј, један по један, по висини. 
 
(Гурају се, стају неспретно, официр говори народу да се одмакне; један касни, јер не 
може да се одвоји од девојке...) 
 
Официр: Тако, само ти, мали, пређи овамо. 
 
(Излази младић који храмље. Официр зачуђено гледа у њега.) 
 
Официр: Ти не можеш у рат!  
 
Хроми младић: Па и ја сам матурирао са њима! Све сам могао што и они; могао сам да 
планинарим, да вежбам у соколском друштву... 
 
Официр: Рекао сам. Ти ћеш бранити своју земљу овде. Има много посла за такве. 
 
Отац: Ја само њега имам. Да имам још синова, он би остао са мном, овако је слово 
пало на њега. Не заустављај га, не одвајај од друштва, он то неће преживети. 
 
(Официр, збуњен, размишља.) 
 
Матурант 1: Тачно, он може све што и ми. 
 
Матурант 2: И брз је... 
 
(Матуранти га вуку ка себи.) 
 
Официр: Па нека вам буде. Ја нећу бити крив, народ ће ми сведочити. 
(Матурант поносно стаје међу своје другове.) 
 
Мајка (једног војника): Милане, заборавио си наочари. Само те једне имаш. Шта ћеш 
ако их поломиш? (народу) Не види даље од ове ограде, а хоће у рат иако су га 
ослободили војске... 
 
Војник-матурант: Не брини, мајко! Јавићу ти се.  (Она плаче.) 
 
Жена из народа: Не плачи, не малериши. (оштро) Камо среће да сам мајка, па да се 
поносим сином какав је твој. 
 
Официр: Кренимо већ једном!  
 
(Полазе, па застају кад чују професора.)  
 
Професор: Хоћу да се поздравим са њима. Матуранти моји, вама је рат одузео 
младост, држава вас је унапредила у војнике, а рат ће сигурно у хероје. Чувајте се, 
децо моја! 
 
Војници: Хоћемо, професоре. 
 

 
Одломци из сценарија поводом стогодишњице Првог светског рата 

Неугасли цветови српске ватре, Анђелка Видаковић Цвркотић 
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Између два Гимназијалца 
 
 Још једна успешна година је иза нас, али нема времена за предах јер у 
предстојећим дешавањима треба открити нове таленте. 

У жељи да нам резултати буду бољи, велику пажњу смо посветили младим 
ваљевским математичарима, који се тек спремају за гимназијски живот. 

Давно беше, сећа се он... Здравко Ранковић промовисао је своју књигу Први 
ваљевски гимназијалци, у жељи да се присети раних почетака дугогодишње богате 
историје Ваљевске гимназије.  

Да се добар глас далеко чује, показује успех матуранта Ваљевске гимназије 
Давида Копривице који је на 46. Међународној хемијској олимпијади у Вијетнаму освојио 
бронзану медаљу и тиме нас учинио превише поноснима. Честитамо! 

На срећу, лепим вестима никад краја. Наша дугогодишња професорка српског 
језика Милена Милисављевић одбранила је магистарски рад на Филолошком 
факултету. О квалитету професорског кадра у Ваљевској гимназији сведочи прва 
награда коју је освојила професорка Јованка Божић на Фестивалу лепих речи у Тителу.  

Иако је распуст у току, Тијана Радовановић је искористила прилику да истакне 
своју уметничку црту освојивши Тимочку лиру. 

А онда, већ добро познато куцање... Нова школска година је пред вратима. Нису 
сви били спремни за почетак, али наши пливачи су нас својим пласманом на 
републичко такмичење мотивисали за предстојеће борбе. У здравом телу здрав дух. За 
чување традиције побринуле су се стонотенисерке предвођене Аном Грачанин и 
Доротејом Ђекић, као и мушка одбојкашка екипа која је освојила прво место и 
оправдала шампионски дух наше школе.  

Школа се потрудила да нам олакша повратак у школске клупе приредивши 
излете у околини Ваљева, па смо тако обележили спортски дан. У међувремену 
матуранти су спаковали кофере и упутили се ка Италији, док су ученици трећег разреда 
нестрпљиво очекивали почетак октобра и путовање у Грчку. Срећан пут!  

Ипак, морамо наставити са припремама за предстојећа искушења; у то име 
одржана је радионица о роботици под вођством Косте Јовановића, као и посета 
Астрономском опсерваторијуму, којој су се нарочито радовали наши научници.  

Oh là là! Професорке Бранкица Перић и Биљана Маринковић посетиле су 
гимназију у Шамалијеру. О свом искуству у иностранству говорили су и ученици који су 
боравили у Немачкој и Турској (у оквиру размене ученика): Бошко Јоцић, Ирина 
Станишић, Милица Радојичић, Мина Муњић и Ана Грачанин.  

Ред је дошао да се и ми окушамо као домаћини; част су нам својом посетом 
учинили директори словеначких средњих школа који су обишли Истраживачку станицу 
Петница.  

О лепоти гимназијског живота и неизбрисивим успоменама говори велики број 
посета некадашњих ученика наше школе. Тако је и наш прослављени глумац Небојша 
Миловановић одржао поетско вече у Центру за културу. Добро запамтите ово име, јер: 
То је Stand down са Небојшом Миловановићем.  

Добре навике не треба мењати, стога су ваљевски гимназијалци посетили 46. 
Међународни сајам књига у Београду.  

Да се хуманост провлачи кроз сва дешавања у нашој школи показује и 
укључивање ваљевских гимназијалаца у хуманитарну акцију пружања помоћи Стефану 
Ђорђевићу коме је неопходна трансплатација срца. Захваљујемо свима који су 
учествовали у акцији уз велику наду и подршку за Стефана. 
 
Желимо успешну предстојећу школску годину. 
 
Срећно, другари! 
 

Невена Станаревић, Дуња Љубичић, Милица Обрадиновић III3 
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 Од приватне реалчице до потпуне гимназије 
 
Настанак и развој гимназијског образовања у Ваљеву до потпуне гимназије  

 
аљевци су већ 1833. 
године у својој молби 
Кнезу Милошу затражили 

да се у Ваљеву оснују четири 
главне (основне) школе и једна 
велика школа. Захтев је одбијен 
од стране Кнеза уз објашњење 
да немају довољно новца, али, 
осим новца, постављало се 
питање и одговарајућег стручног 
кадра, којег у тадашњој 
Кнежевини није било. И следећи 
захтев из 1865. године је 
одбијен; разлог за одбијање 
било је непостојање 
одговарајућег простора за основну школу. Августа 1869. године у Ваљево долази Ђура 
Козарац и подноси молбу Министарству просвете и црквених дела да му дозволи 
приватно подучавање младежи дорасле за школовање у гимназијама. Настава је 
извођена у кући адвоката Мирка Радовановића, чије је троје деце похађало ову школу. 
Целокупну наставу су изводили Ђура Козарац и прота Живојин Марковић, који је 
предавао веронауку и нотно певање. 
 Отварањем приватне гимназијске реалке у јесен 1869. године и изградњом 
простране зграде за основне школе, у којој је било места и за ученике гимназије, 
испуниле су се претпоставке за оснивање државне гимназије у Ваљеву. Ваљевска 
гимназијска реалка почиње са радом 23. новембра 1870. године са тридесет и три 
ученика у првом и десет ученика у другом разреду.  

Како је растао број ученика, уписани су и други и трећи разред, и тако Реалка 
прераста у Нижу гимназију. Године 1912. престаје са радом приватна женска гимназија, 
па су ученице преведене у државну, која од мушке постаје мешовита. Први годишњи 
извештаји штампају се од 1895. године. Прва забележена позоришна представа Сан 
једне ноћи, изведена на 
Савиндан, представља 
почетак ђачког позоришта 
Ваљевске гимназије. 
 Жеља Ваљеваца да 
имају потпуну гимназију 
испунила се 1913. године, 
када је уписан и осми 
разред. Од тада па до 1951. 
године радиће као потпуна, 
осморазредна школа. Пут од 
дворазредне до потпуне 
гимназије трајао је пуне 43 
године. Сви ученици осмог 
разреда су се пријавили за 
завршни испит. Од 25 ученика само један ученик није положио.  

Први матуранти Ваљевске гимназије кренули су на матурску екскурзију на 
Косово. На путу су их стигле драматичне вести о Сарајевском атентату. Уместо на 
даље школовање, морали су се прихватити војних дужности. 
 

Милица Николић IV4 

В 
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Њина дела славиће се до последњих судњих дана 
(Војислав Илић Млађи) 

 
аш обичан радни дан вероватно почиње, 
не тако омиљеним, звуком будилника. Из 
кревета једва устанете, полуотворених 

очију скувате кафу, па седнете у своју омиљену 
столицу да је попијете. Схватате да ћете да 
закасните, па се облачите на брзину, обувате 
се и журно излазите из стана. Стижете на 
радно место. Не сећате се да ли сте искључили 
шпорет, па све време на послу седите као на 
иглама. Зовете укућане да провере. Успутно 
размишљате шта ћете спремити за ручак и шта 
би било прикладно обући за дочек Нове године. Уморни од досаде и неразмишљања, 
заспали сте на каучу. А шта би било да вас је јутрос уместо звука будилника пробудио 
звук пуцња из пушака и да сте се уместо у удобну столицу увалили у ров? Шта би било 
да сте јутрос, уместо на своје радно место, отишли право на бојно поље и да вам радно 
време није било пар сати него цео дан, сваки дан у недоглед? Да ли би тада било битно 
шта је за ручак и која хаљина је пригодна за дочек? Да ли бисте тада размишљали 
више о томе шта је најбоље за отаџбину? Признајте да се у току тог свог обичног 
радног дана ниједном нисте сетили оних који су пали зарад наше слободе, оних који се 
нису жалили на услове док су помагали своме народу? Признајте и промените то 
набоље, јер ушушкани у удобност свакодневнице наши животи губе смисао. Највећи 
корак ка тој промени свакако је и сећање на оне који су зарад нас и наше слободе овој 
земљи поклонили своје животе. Гимназија, попут чувара националног сећања, 
организовала је адекватан програм поводом стогодишњице Првог светског рата, и тако 
наставила дугу традицију чувања српске историје. 

Поводом сто година од примирја у Првом светском рату Ваљевска гимназија 
организовала је посету Крфу и Зејтинлику. Ми, ученици трећег разреда, прилику да 
посетимо Зејтинлик имали смо и током екскурзије. Зејтинлик, српско војничко гробље, 
будило је у нама дубоко поштовање. Чика Ђорђе причао нам је о херојству српских 
јунака и тако нас подсетио да велики никада не умиру; искрено и родољубиво је 
казивао стихове Војислава Илића Млађег: 

 
„Благо потомству што за њима жали 

Јер они беху понос своме роду. 
Благо и њима јер су славно пали 
За Отаџбину, Краља и Слободу.“ 

 
У уторак 11. новембра 2014. године ученици 

првог разреда и њихове разредне старешине 
положили су цвеће на гробове погинулих у Првом 
светском рату. Први светски рат је почео 28. јула 
1914. године, Србија је из једног ратног сукоба који 
се тек завршио ушла у други. Битка на Церу 
завршена је победом српске војске под командом 
Степе Степановића. Била је то прва савезничка 
победа. И сам Степа Степановић био је свестан 
величанственог држања српских војника: „У име 
отаџбине и народа српског, ја, који сам имао срећу да командујем у овој бици, 
изјављујем своју најдубљу захвалност јунацима Друге армије, јунацима који 
извојеваше ову славну победу и прогнаше непријатеља из отаџбине китећи своје 
заставе славом која ће сијати док српства траје.“ 

Колико пута дневно прођете поред споменика Живојину Мишићу? Застанете ли 
да му се, као једном од многобројних српских хероја, захвалите? Застанете ли да 
искажете поштовање свима онима који су волели ову земљу искрено и безусловно, 

В 
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онима који су своје животе предали на жртвеник добровољно? Застанете ли да 
искажете почаст прошлости?  

Ученици трећег и четвртог разреда Ваљевске гимназије заједно са својим 
разредним старешинама застали су у 12 часова да положе цвеће и присуствују часу 
историје на Тргу Живојина Мишића, војводе који је предводио српску војску у једној од 
најчувенијих битака у Првом светском рату, у Колубарској битки. Српска војска је у тој 
битки однела победу, а стратегија Живојина Мишића и дан-данас изазива дивљење и 
проучава се у многим војним школама. Захваљујући добро осмишљеној стратегији, 
Живојин Мишић је добио чин војводе. Многе речи Војводе Мишића и данас одзвањају 
попут вечне поруке.  

 
„Живот је вечита борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред!“ 

 
Војвода Живојин Мишић 

 
 Затим су истог дана у 13 часова ученици првог 
разреда Ваљевске гимназије и њихове разредне 
старешине положили цвеће на споменике Надежди 
Петровић, Самјуелу Арчибалду Куку и Селимиру 
Ђорђевићу. А ко су били они? Почетком 1915. године, 
када је епидемија пегавог тифуса увелико харала 
Србијом, у једној вароши на Балкану, у којој је било 
више рањених и оболелих него здравих становника, и 
у којој је све од школе до кафане и пољане 
претварано у болнице, невероватни лекари из већине 
земаља света помагали су невероватној земљи која је 
водила невероватне битке против пегавог тифуса. Да, 
та варош је Ваљево! И да, та невероватна земља је 
Србија, и неки од тих невероватних лекара су и 
Надежда, Самјуел и Селимир! Многи лекари су се у 
том периоду одрекли вакцина у корист војника. Међу 
њима нашао се и Кук, члан америчке делегације 
Црвеног крста. Он је добровољно последње вакцине 
уступио војницима. Нажалост, пегави тифус стигао је до Кука пре следеће доставе 
вакцина. Он је умро у Ваљеву 1915. године. Доктор Кук, али и многи други лекари из 

савезничких, неутралних, али и других земаља тада су показали шта 
значи пожртвовано и посвећено бити лекар. Доктор Селимир Ђорђевић 
је пао као жртва своје дужности, која му је била јеванђеље кроз цео 
његов живот. Није одустајао од пружања помоћи оболелима чак ни 
онда када су га упозоравали да ће и сам оболети. Доктор Селимир у 
својој 48. години умире у Ваљеву. Сликарка Надежда Петровић је била 
болничарка Инфективне војне болнице. Она је такође оставила по 
страни молбе да одустане и спаси себи главу, помагала је свој народ 
све до своје смрти. Надежда, прва Српкиња која је била ратни 
фотограф, умрла је 3. априла 1915. године, као још једна жртва пегавог 

тифуса. И Надежда и Самјуел и Селимир, као и већина доктора који су Србији дали 
највише што су могли, који су овој земљи дали животе, постали су симбол медицинске 
пожртвованости и несебичности. 
 На ваљевском Новом гробљу, на Tргу Живојина Мишића и на Видраку 11. 
новембра 2014. године ученици наше школе казивали су стихове писаца који су своју 
љубав према домовини обликовали у стихове. Вукан Арсенијевић рецитовао је песму 
На Газиместану Милана Ракића, Марија Огњеновић песму Владислава Петковића Диса 
Цветови славе, Јелена Лончар песму Домовина Душана Васиљева, а Филип Тимотић 
песму Отаџбина Ђуре Јакшића. Гимназијалци су и на тај начин, кроз поезију, одали 
почаст свима онима који су љубили род свој. 

 
Будућност припада онима који се најдаље и најдуже сећају прошлости. (Ниче) 

 
Александра Радојковић III7 
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Трагом хероја 

 
епрегледни маслињаци, цитруси и 
мирис соли у даљини. Стигли смо. 
Како је само сунчан и опуштен 

живот овде. Изразито зелена боја, 
некарактеристична за Медитеран, главна 
је одлика Крфа, по свему јединственог 
острва у Јонском мору. Укоченост удова 
и умор после дугог пута стижу нас по 
доласку. Требало је превалити оволики 
пут у неудобном аутобусу. А замислите, 
пре неких сто година један цео народ са 
краљем, владом и државничким 
апаратом је то претабао пешке. Зима, 
снег, непроходни путеви, залеђени мостови, пљачкашке чете Арбанаса, глад и болест 
биле су препреке које су их сналазиле на овом мучном путу. Тешке муке? 

Српска кућа налази се у самом срцу града Крфа. Након уводних речи тамошњег 
кустоса крећемо у обилазак јединственог музеја српске историје. Потресни призори 
повлачења српске војске преко албанских врлети, живих лешева и људи поређаних на 
гомиле као какве цепанице. Многи су били суочени са лавином емоција преточених у 
сузе које се нису дале контролисати. У једном тренутку проломили су се стихови 
зидовима ове светиње: Стојте, галије царске! Мук. 
 Перипетије око проналажења бродића који би нас превезао до острва Видо. 
Неизвесност да ли ћемо уопште успети да одемо на централно место нашег 
ходочашћа. У задњи час обали се приближава морски такси који нас превози до острва. 
Око нас бескрајно плаветнило мора. Одједном језа. Плава гробница, у којој је 
погребена огромна и страшна тајна епопеје, простире се докле год поглед сеже. 
Испред спомен-костурнице још једном слушамо језиву причу о судбини људи који су 
завршили на овом острву. Махом тифусари, остављени овде да скончају своје јадне 
животе. Уз поглед на костурницу са једне и непрегледно плаветнило са друге стране, 
још једном слушамо стихове Милутина Бојића. Укрцавамо се на бродић у смирај дана и 
напуштамо острво патње и бола. Симболично полажемо руже у море и посматрамо 
како њих педесет лагано и нечујно језди водом и губи се на хоризонту. 

Високи светогорски чемпреси који одишу миром и непрегледно поље белих 
крстова – Зејтилник. Чика Ђорђе, иако погурен под теретом старости, дочекао нас је са 
истим оним жаром којим прича о српској епопеји већ скоро пола века. Осам хиљада 
срских душа почива само на овом гробљу. Мало ли је?! 

Лепо и емотивно, у две речи може се сажети ово наше путешествије трагом 
српских хероја. Часно су се борили за Слободу своје Отаџбине. Слава им и хвала. 

  
Милица Ђурић, Емилија Станишић, Ирина Станишић III2 и Анђела Ћирић I4 

 
Венац сећања  

носе морски таласи 
Дно Јонског мора 

на коме српска војска, 
жртвом, нађе спасење. 

 
Стазом хероја, 

сто година после, Крф 
нас пригрлио опет. 
Крик галеба се чује 

стихом плаве гробнице 
 

Јованкa Божић, професор социологије,  
инспирисана боравком на Крфу, написала је неколико песама ТАНКА жанра 

Н 
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Новинарски круг на квадрат 

 
  уторак 23.9.2014. у 20 часова одржана је презентација Новинарске радионице 
Матичне библиотеке Љубомир Ненадовић у Ваљеву. Поред презентовања свог 
дотадашњег рада млади новинари су се осврнули и на историју ваљевског 

новинарства. Проучавали су омладинске часописе, као што су: Реч омладине, 
Средњошколац, Ваљевски хоризонти, Ваљевске омладинске новине, Истраживач... 
али и радио-емисије, попут Идемо даље, Фрка првог мрака. Малом изложбом су били 
представљени и примерци омладинске штампе, шпице и инсерти радио-емисија. 

Да подсетимо, Новинарска радионица почела је са радом 31. маја, на 
иницијативу Матичне библиотеке Љубомир Ненадовић. Сваке суботе полазници 
Радионице упознају се са чарима новинарске професије, функционисањем и 
организацијом штампаних и електронских медија, али и комерцијалним условима који 
утичу на сам рад медија. Анализирајући локалне националне штампане и електронске 
медије, ваљевски средњошколци уче како да новинарски мисле, а посета локалним 
медијима омогућила им је да виде како новинарство функционише и у пракси. 
Радионица броји пет чланова и ментора Ивану Павловић, дипломираног комуниколога. 

Занимљиво је то да Радионицу чине управо ученици Ваљевске гимназије: Сара 
Ђурђевић IV3, Милица Николић IV4, Андријана Ковачевић III5 и Теодора Радовић III5.  

„Иако сам релативно давно заронила у свет новинарства, морам признати да 
ова Радионица представља једно велико искуство за мене јер сам надоградила своје 
знање, стекла нове вештине и упознала дивне људе. У сваком случају, да бисмо 
напредовали на интелектуалном и било ком другом плану, морамо истраживати и 
пронаћи себе у нечему. Јер ако чекамо да то нешто само од себе падне са неба, то се 
никада неће ни догодити”, изјавила је Сара Ђурђевић. Утисци након презентације били 
су позитивни, како од стране учесника, тако и од стране организатора и публике.  
Ова радионица је отворена за све оне који желе да упознају новинарску професију. 
Заинтересовани се могу јавити на сајту www.novinarskaradionicavaljevo@weebly.com или 
више се информисати у Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић. 
 

Милица Николић IV4 

 

Преко природно-математичког смера до глуме 

 
ош један у низу културних догађања града Ваљева представља 
поетско вече Небојше Миловановића, истакнутог глумца 
Југословенског народног позоришта и бившег ученика Ваљевске 

гимназије. Небојша се истакао у многобројним домаћим филмовима и 
серијама, као што су: Војна академија, Лајање на звезде, Буре 
барута, Mедени месец, Талог и многе друге. Током каријере трудио 
се да, што је више могуће, пружи другачије приступе глумачкој 
професији и позоришту. Stand down са Небојшом Миловановићем је 
по други пут изведен у Ваљеву, овога пута за ученике и професоре 
наше школе у  Центру за културу. За дуго очекивани наступ се може 
слободно рећи да је оставио велики утисак како на професоре, тако и на ученике, што 
се могло приметити и по громогласном аплаузу на крају наступа. 

Наиме, реч је о нетипичној форми позоришта у којој глумац прича своје личне 
животне приче кроз песме, користећи се поезијом и иронијом у форми монодраме. Оно 
што је јако занимљиво јесте да и сама публика учествује, комуницира са глумцем, и 
тако доприноси динамици приче. 

Глумац је лично  на конференцији за новинаре одржаној 23. октобра 2014. у 
нашој школи истакао да је ово његов први самостални ауторски пројекат и да нико 
други у Србији то не ради. „Поезија не само да је лепа, већ је величанствена и као такву 
је треба неговати“, речи су Небојше Миловановића.  

Милица Николић IV4 

У 

Ј 
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Чар песме 

 
 уторак 9. септембра у Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић нову серију 
Завичајних вечери, у којој се представљају аутори из различитих области, 
отворило је дружење са ваљевским песником Александром Видаковићем. Остоја 

Продановић, уредник ове серије, водио је разговор са песником и подстицајним 
питањима водио је посетиоце кроз животни и уметнички портрет Александра. 

Видаковић је рођен 1945. године у Београду. Детињство је провео у Осечини, а 
живи у Ваљеву. Заступљен је у антологијама Српски песници XX века и Хиландар: 
светогорски храм у српском песништву. Објавио је две књиге песама: Храм и Дар. 
Публика је имала прилику да чује изузетне песме из више циклуса, као и стихове из 
необјављене збирке. И Светлана Јевтић и песник Александар Видаковић читали су 
изабрану поезију веома доживљено, те језгровитост, богатство и вишезначност 
пробране Видаковићеве речи приближили су публици различитог узраста. 

Вече са Александром Видаковићем било је и подсећање на песниково 
детињство, на младост, на културна дешавања у Ваљеву пре четири-пет деценија. 
Сећањем су оживљени филмови, музика, књижевност, сликарство, пријатељства и 
дружења. Песник је посебно истицао утицај књижевне речи на младог ствараоца. 
Говорио је метафорично да је од једне Чеховљеве приче живео по неколико дана. Из 
сваке песничке речи наслућивала се особеност његове поезије, пуне мисаоности и 
духовности. 

Овакве вечери су прилика да се публика подсети прошлости, да боље упозна и 
више уважава завичајне ствараоце. 
 

Милица Радојичић и Славка Јовичић III7 
 

Дух оријента и мирис јасмина 
 

асови литерарне секције често су повод да се њихови садржаји повежу са 
редовном наставом.  Једночасовно путовање кроз свет арапског језика  са 
Љубицом Вујић, професором и преводиоцем арапског језика, некадашњом 

гимназијалком која је вредно радила у дебатном клубу Ваљевске гимназије, после часа 
литерарне секције наставило се на часу српског језика и књижевности посвећеном 
лексикологији.  

 што значи „добар дан“, биле су прве речи које је Љубица изговорила ,“سالم عليكم.„
када је ушла у учионицу петог одељења трећег разреда, у којој је и сама проводила 
средњошколске дане. У учионици се зачуо жамор изненађених ученика. Љубица је 
разумела нашу запитаност, јер се и она тако осећала када је дошла на прво предавање. 
Са истим жаром  као и на часу литерарне секције говорила је о арапском језику и 
његовим дијалектима, о народима који овим језиком говоре и тешкоћама са којима се 
срећу када схвате да не могу да разумеју саговорника управо због разноврсности 
дијалеката, о арапској књижевности и њеној топлини, као и о значају познавања  
арапског језика због сарадње са овим народом. Стрпљиво је одговарала на свако наше 
питање и саветовала нас о будућем опредељењу. Увела нас је у арапски језик рекавши 
нам да у њему постоји 28 слова и да се свако слово пише на три  начина не рачунајући 
основни облик, осмехујући нам се док смо је гледали са неверицом. Преписивали смо 
слова која је Љубица вешто писала по табли и објашњавала када се како читају. 
Приближила нам је  свет арапске поезије прочитавши нам песму Нагиба Махфуза, 
једног од најпознатијих песника са тих простора, на арапском, а затим и на српском 
језику. У неверици смо гледали текстове књига које су кружиле по одељењу, чудећи се 
како је могуће разумети необичне знаке и дивећи се упорности свих оних који се 
определе за студије арапског језика. Сазнали смо да текст треба да посматрамо и 
читамо здесна налево. Указивала нам је како се лексички фонд арапског језика 
преплиће са лексиком француског језика. 

 Након што је школско звоно означило крај часа, а Љубица почела да пакује 
своје ствари, окупили смо се око ње спремно држећи папире у рукама и захтеве на 

У 

Ч 
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уснама. Љубица нас је насмејано посматрала и сваком записивала на папире оно што 
је желео. Након што смо се задовољни вратили на своја места, поздравила нас је и 
отишла да шири магију арапског језика, а нама је оставила занимљив запис: 

 
„Буди тихо моје срце, док зора не сване 

јер онај који стрпљиво ишчекује јутро 
засигурно ће га срести, и онај ко љуби 

светлост, бити ће од светлости вољен.“ 
 

Џубран Халил Џубран 
 

    „Путовање у непознато почело је 2008. године. Са срцем испуњеним 
ентузијазмом и отвореним умом да упијем сву магију знања нашла сам се на почетку 
пута. 

  Kажу да је сваки почетак тежак, па ни овај 
није био лак. Требало је изборити се са свим 
тим тачкицама, цртицама, линијама, чудним 
гласовима... Сати и сати проведени су у 
преписивању текстова како би свака реч 
добила свој прави облик. На трећем спрату 
Филолошког факултета чули су се гласови 
студената који покушавају да правилно 
изговоре речи и прочитају текст. У глави им  
је одзвањало: Да ли је то б или можда н, да 
ли је тачкица горе или доле... 
 Пут преда мном се чинио дуг и 
несавладив. Време је пролазило, а моји 

кораци су постајали све сигурнији. Отварао ми се потпуно нови свет и таман када бих 
помислила да сам све савладала и открила, нова стаза којом је требало кренути се 
указивала. На овом путовању научила сам пуно о арапском језику, његовој важности за 
културни идентитет Арапа,  о историји арапског света, о књижевности... Упознала сам 
народ чија је култура,  начин живота и начин на који се посматра свет другачији од 
нашег. Путујући кроз пределе обојене бојом шафрана, отварао ми се врт као из прича 
из 1001 ноћи – богат и разнолик. Таква је и арапска књижевност, самосвојна и 
обележена вишејезичношћу захваљујући мешању стандардног језика и локалног 
говора, као и утицају француског језика и културе у земљама Магреба и Либану. У 
арапском свету велика пажња се поклања поезији, а песници наилазе на велико 
поштовање у народу и њихове песме се рецитују на јавним догађајима. Тако, данас 
нећете наићи на Арапина који не зна за Низара Кабанија, Махмуда Дервиша, 
Абулкасима Шабија или Џубрана Халила Џубрана. Арапску књижевност на Западу је 
прославио Нагиб Махфуз, добитник Нобелове награде за књижевност. 
 Моје путовање и даље траје, а ако желите да осетите макар део магије која са 
собом носи и арому мароканског чаја, мекоћу египатског памука и и ритам оријенталног 
плеса, пронађите у књижари дела Тахе Хусејина, Нагиба Махфуза, Бахе Тахира, Тајиба 
Салиха, Гамала Гитанија, Рафика Шамија, Фатиме Мерниси и Амина Малуфа.  

Управо ми се указао нови пут којим морам поћи. До следећег сусрета, драги 
моји гимназијалци, уживајте у лепоти различитости и стицању нових знања.'' 
 

مع سالم   
Љубица Вујић 

 
Нестрпљиво чекамо поновно обећано виђење са Љубицом Вујић и топло 

препоручујемо свим ученицима  и професорима да буду гости тог књижевног  сусрета.  

 

 
Сара Јовановић III5 
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И Љуба у Галерији знаменитих 

 
 петак 24. октобра у свечаној сали Ваљевске гимназије имали смо прилику да се 
упознамо са радом и стваралаштвом, као и са тек објављеном монографијом 
академика, бившег ђака наше школе, Љубе Попоповића. Монографију Љуба 

писали су велики познаваоци уметности: Милан Комненић, Срето Бошњак, Дејан Ћорић 
и Ан Тронш. Ова монографија је десета о чувеном ваљевском сликару. На 
представаљању монографије 
говорили су књижевник Милан 
Комненић, директор издавачке 
куће Паидеиа, и Петар 
Живадиновић, који је истакао да 
је Љуба јединствени изданак 
овог тла. Домаћин вечери била 
је  професорка Наташа Кристић, 
историчар уметности. Сам 
Љуба није желео да говори о 
овом стваралаштву, рекавши да 
за то има стручнијих од њега. 
Уместо тога, академик је са 
нама поделио приче које још 
увек памти из младости и 
гимназијских дана. Сећао се својих драгих професора, а као веома важног навео је 
послужитеља Максу. У Максиној кући, лево од гимназије, Љуба је основао Модерну 
галерију. Академик каже да се, када је размишљао у ком објекту да отвори галерију, 
захваљујући Максином упечатљивом карактеру, ни тренутак није двоумио да она буде 
управо у Максиној кући. „Као што имате звездано небо и гледате у галаксије, тако и на 
већини Љубиних слика можете да тражите да видите неколико средишта те слике, 
неколико галаксија“, рекао је Милан Комненић, успут напоменувши и значај Модерне 
галерије у животу Ваљеваца. Он је такође најавио Љубину изложбу Тајна на пуној 
светлости, која је отворена од 25. новембра у Модерној галерији и траје до 13. 
децембра.  

На крају вечери др Војислав Андрић, директор наше школе, укључио је у 
Галерију знаменитих још један портрет личности која је направила велику каријеру у  
земљи и свету, бившег ученика Ваљевске гимназије, а сада академика – Љубе 
Поповића. Портрет је дело Душана Арсенића, још једног талентованог ученика 
Ваљевске гимназије. 

Милица Обрадовић III2 
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Дани двојезичног одељења 
 

руга генерација ученика двојезичног одељења успешно је започела своју прву 
годину школовања у Ваљевској гимназији. Како бисмо сазнали нешто више о 
њиховим утисцима,  позвали смо их на разговор који нас је охрабрио и обрадовао. 

Шта вас је навело да упишете  двојезично одељење? 
 Приоритет  је одлазак на студије у Француску, тј. Немачку, као и велика љубав 
према изабраном језику. 
Како сте се снашли у досадашњем раду? 
 У почетку нам је било мало теже јер се нисмо навикли на такав начин рада, 
међутим професори имају доста разумевања и труде се да градиво прилагоде нашем 
узрасту и нивоу знања језика, највише из области  физике, биологије и историје, чија се 
предавања и слушају на изабраном језику.  
Да ли су ваша очекивања испуњена? 
 Да, очекивања су испуњена упркос потешкоћама у раду, будући да се обим 
градива и приступ настави далеко разликује од основне школе. 
Како сте се уклопили у друштво и како функционишете као одељење? 
 Веома смо задовољни друштвом. Јако се добро слажемо и изненађујуће је како 
сви имамо слична интересовања и размишљања. 
Шта поручујете будућим гимназијалцима? 
 Упишите овај смер. Занимљиво је, захтевно, али изазовно, јединствено и 
перспективно за оне којима је језик у срцу. Кад бисмо опет уписивали средњу школу, то 
би без размишљања била Ваљевска гимназија и, наравно, билингвални смер. 

  
Вања Стаменковић и Јана Ђурђевић II3 

 

Манифестација посвећена отварању првог двојезичног 
одељења у Ваљевској гимназији одржана је у септембру у 
организацији и реализацији ученика другог разреда овог смера, 
њихових предметних професора и ученика првог разреда друге 
генерације билингвалаца који део наставе слушају на немачком 
језику. На врло занимљив начин реализатори наставе упознали 
су нас  са културом, уметношћу, индустријом и кухињом земље 
на чијем језику слушају наставу. Свој град, као и историју 
Ваљевске гимназије такође су представили на немачком језику, добивши похвале 

многобројних гостију и представника фирме Сименс.  
 Наредног викенда, ученици другог разреда овог смера 
који наставу слушају на француском језику показали су свој 
рад, труд и жељу у селу Шушеока у Центру за локални и 
регионални развој казујући стихове француских песника и 
представљајући културу и кухињу  језика на којем похађају део 
наставе. 
 Организаторима је било изузетно задовољство да 

угосте аташеа за француски језик Француског института Фабриса Петоа, лектора Жана 
Гупила, др Верана Станојевића, шефа катедре за француски језик Филолошког 
факултета у Београду, затим директора БЕТЕ, новинара и бившег амбасадора у Паризу 
и Бриселу Радомира Диклића, као и колеге из основних школа. 
 Поред Београда двојезично немачко–француско одељење уписале су школе у 
Нишу, Пироту, Новом Саду и Сремским Карловцима, као и наша школа, и то 
захваљујући Goethe-Institut-у, Француском институту у Београду и подршци немачке и 
француске амбасаде, као и великом труду наставника укључених у овај пројекат, који 
успешно прате  две генерације  талентованих ученика.   
 Креативни гимназијалци надају се да ће постати једни од покретача 
традиционалних манифестација. Ново дружење заказано је за наредну годину! 

 
Матеја Манојловић  II5 
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Награда као велики подстрек 

 
ијана Радовановић је талентована 
ученица Ваљевске гимназије, 

специјализовано-математичког 
одељења. Бави се писањем поезије. 
Учествовала је на разним поетским 
конкурсима. Ове године је освојила 
награду Тимочка лира. Тијана је и члан 
Истраживачке станице Петница. 
Похађала је семинаре из психологије и 
астрономије. Такође, била је и један од 
организатора Фестивала науке у 
Ваљевској гимназији. Поред читања, 
писања, бављења културним 
активизмом, као интересовање наводи и прављење накита. На питање колико јој значи 
освајање награде Тимочка лира, истиче: Верујем да нас поједини неуспеси могу 
натерати да изнова превазилазимо сами себе и да су у многоме заслужни за наш 
напредак, због чега сматрам да награде које се додељују младима могу често бити 
мач са две оштрице, поготово када је стваралаштво у питању. Са друге стране, 
када сасвим дубоко зађете у оно што радите и потпуно се посветите томе, што се 
у мом случају односи на поезију, нека признања могу имати велику вредност и такође 
представљати велики подстрек за даље напредовање – што за мене представља 
горепоменута награда. 

Тијана је учествовала на разним поетским конкурсима, укључујући финале 
фестивала Дани поезије у Зајечару, затим добијање плакете Станко Симићевић која се 
додељује најмлађем финалисти Фестивала поезије младих у Врбасу. Објављена јој је 
поезија у Политикином Забавнику, што јој је, како каже, био сан од малих ногу. Такође, 
2012. године била је и финалиста конкурса Десанка Максимовић који организује 
Ваљевска гимназија. Не може да се сети кад је тачно почела да пише, али, како каже, 
издвојила би крај основне школе као одређену прекретницу када је њено писање 
почело да личи на ово што сада ради. 

Да ли се окушала некада и у писању прозе или је ипак само поезија заступљена, 
она истиче: Мислим да је класификовање људи који пишу у један кош често јако 
погрешно, јер човек који пише поезију и онај који пише прозу нису различити само по 
томе што је један одлучио да речи пише једну испод друге, а други једну поред друге, 
већ та два човека имају потпуно различите фасцинације и другачија полазишта. Ја 
се прозе дотичем вероватно само у дневничким записима, јер у суштини, и оно што 
пишем у облику кратких прича сведе се на поезију исписану у редовима, а има ли у 
плану и издавање књиге својих песама, каже: Прва збирка, у издању Радио Београда 2, 
требало би да изађе у августу следеће године. 

Неки песници воле да читају своју поезију пред другима, док су други 
затворенији по том питању, а како је у њеном случају, говори: Све је индивидуално, 
иако не бих рекла за себе да сам отворена особа, не представља ми проблем да своју 
поезију читам пред другима, они којима то представља непријатност обично пате 
само од тога што имају очекивања. Не мислим да ми јавно читање поезије може 
донети било шта лоше, уколико је слушају они који је не разумеју – потапшаће вас по 
рамену или ће вас просто обићи, а уколико вас чује неко ко вас заиста разуме –
верујем да је то драгоцено! Они који не разумеју, али мисле да разумеју или се плаше 
свега што не разумеју, могу бити опасна публика, али верујем уколико допрете до 
једног човека који вас заиста слуша – то што сте изашли негде и усудили се да 
читате заиста има смисла. 

Тијана похађа семинаре у Истраживачкој станици Петница. На питање колико јој 
је то помогло и да ли јој је отворило нове видике, Тијана наводи: ИС Петница је за 
мене било једно потпуно ново искуство и вероватно оно које ме највише променило и 
сваки наредни одлазак тамо представља исто то. Поред формалног дела, тј. 
предавања и рада на пројектима, где заиста имате прилику да се сретнете са оним 
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чему се у школи можда не придаје превише пажње, кључна ствар у ИС Петници је то 
што време проводите са људима који имају многа интересовања и различите 
погледе на свет, окружени сте свежим идејама и људима који уживају у ономе што 
раде – што мислим да се данас јако ретко среће. 

Ученица је специјализовано-математичког смера. Да ли ће природне науке бити 
њен избор у даљем школовању, Тијана истиче: Пролазила сам кроз многе периоде и 
видела себе у много различитих професија претходних година, што мислим да је 
нормално за средњу школу, мада пошто верујем да сам се сада мало боље упознала 
са собом – верујем да природне науке неће бити мој избор у даљем школовању, али ће 
свакако бити негде присутне. После доста лутања и колебања, мој крајњи избор 
дефинитивно ће бити Архитектонски факултет. 

И док се у школи бави природним наукама, ван школе пише и организује 
књижевне вечери и културне програме за младе. Кратак је дан за све њене активности, 
али уз добру организацију све постиже. Мислим да је кључ само у постављању правих 
приоритета у право време, не водим се тиме да је најбоље урадити оно што ће нам 
у том тенутку омогућити неку бољу оцену у неком дневнику који ће за десет година 
бити рециклиран, већ волим да прихватам изазове и тако подстичем саму себе да 
напредујем. Наравно, трудим се да школске обавезе не одлажем и не запуштам, али 
мислим да су дневни распореди обавеза прецењени у данашњем свету. 

 
Андријана Ковачевић III5 

 
 

ДОБРО САМ, ЈУТРО 
 

Добро сам, јутро 
ниси ме препало када сам се родила 

из сопственог сна недосањаног 
као услед покрета давно наученог 

- тргло си ме, родило ми трзај, 
грч у углу усне као флеку при рођењу оставило 

реч си ми последњу дало. 
 

Јутро, добро си ми рођењем дато 
као отац, утроба и мајка 
природа и земља и пећ 

загрљене у мени где горе 
не би ли ми загрљај у тврђаву спекли. 

 
У три тачке све што волим тамноваће са мном 

крај два круга једна тачка тамна је у мени 
све што је у подне ми дошло 

и дисало зазидано, кротко 
дисало је и у теби, јутро. 

 
Што не плачем, јутро, питаш 
при осамнаестом ми рођењу 

- јер те видим како играш 
игру сам ти научила светлости 
не плачу ми очи новорођене 

не лупа ми у грудима слабост 
знам ти покрет, јутро, ти презрена игро 

знала бих га завршити и на десет и још један да га прекинеш 
толико се разданило 

 
Сад сам лака, ноћи 
небо да ми плане 
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Абро фест 
 

рајем септембра одржан је девети Абро фест 
у продукцији градског позоришта Абрашевић, у 
сарадњи са Центром за културу и под 

покровитељством града Ваљева. Ова 
манифестација је јединствена по томе што пружа 
прилику младим уметницима да покажу свој таленат 
и знање стечено на Академији, уз мајсторе који већ 
деценијама истрајавају на позоришним даскама: 
редитеља Мирослава Трифуновића, сценографа 
Душана Арсенића, костимографа Бранку Шишиначки 
Обрадовић и глумца Бранка Антонића.  

Прве вечери Фестивала на програму се 
нашла представа Полицајци, рађена по мотивима 
фарсе Славомира Мрожека, у режији Богдана 
Трифуновића. Театролози кажу да само храбри 
позоришни ансамбли играју овај текст, који је 
написан у Пољској пре 56 година, а може се 
сместити у било које време и у било коју државу.  

Друго вече припало је мастер раду Марка 
Пантелића за Факултет драмских уметности у 
Београду, на коме је, иначе, добио највишу оцену. 
Представа је базирана на креативном и 
иновативном ишчитавању драмских ликова из дела 
Аце Поповића, Бертолда Берхта, Љубомира 
Симовића, Вилијема Шекспира... Изузетно 
талентован, млади позоришни уметник овом 
представом ће конкурисати за најзначајнија 
признања на престижном венецијанском театарском 
бијеналу. 

Овогодишњи Фестивал затворен је 
Мандраголом, представом Страхиње Антонића, 
студента треће године Факултета драмских 
уметности и бившег ученика наше школе. Ову 
комедију Никола Макијавелија Абрашевић је играо и 
пре више од 25 година, када је мандрагола био 
љубавни напитак, док је мандрагола новог доба ‒ 
новац. Такође, за разлику од претходних година 
када су представе игране на камерној сцени, све три 
представе овогодишњег Абро феста изведене су на 
великој сцени Центра за културу. 

                
Јована Вујић и Бојана Прерадовић III5 
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Мандрагола 
 

озоришна представа Мандрагола рађена је по тексту Никола Макијавелија, 
ренесансног политичара, историчара и књижевника.  Комедија је написана 1516. 
године и данас се сматра најбољом комедијом 16. века.  Макијавели је ову 

комедију написао са жељом да се наруга и продрма малограђанску средину 
испреплетану односима богаташа према породици, цркви и животу у Италији, после 
сурове бруталности у доба инквизиције и времена гушења вредности друштва тог 
времена. Комедија сложеног заплета указује на борбу добра и зла, као и на моћ 
интелигенције.  

„Представа је играна пре више од 25 година, када је мандрагола била љубавни 
напитак, а сада мандрагола новог доба је новац,“ каже Бранко Антонић.  

Представу Мандрагола режирао је Страхиња Антонић, Ваљевац, студент 
позоришне и радио-режије на Факултету драмских уметности у Београду.
 Глумачку екипу чине: Катарина Вићентијевић, Маријана Андрић, Љубивоје 
Марковић, Бранко Антонић, Никола Илић, Стефан Трифуновић и Богдан Трифуновић. 
Интересантни костими су дело Бранке Шишански Обрадовић, док је занимљиву 
сценографију и уметнички дизајн плаката осмислио Душан Арсенић. 

Представа Мандрагола изведена је у оквиру позоришног фестивала Абро 
фест, који је организовало градско позориште Абрашевић од 23. до 27. септембра. 
Реприза представе за ученике Ваљевске гимназије одржана је 4. новембра.  

 
 Матија Додовић и Вукан Арсеновић I1 

 
Књиге и Продуценти 

 
 недељу 26. октобра 2014. ученици 
и колектив Ваљевске гимназије 
отпутовали су на 59. Међународни 

сајам књига у Београду. Група је бројала 
290 ученика и 30 запослених. Ове године 
је учествовало 476 излагача, од чега је 
било 72 страних. Част да буде почасни 
гост је припала Кини. Пријатна 
атмосфера, велики број књига и пре свега 
велика заинтересованост да се боље прикаже култура Кине учинили су овај Сајам 
посебним. Најјачи утисак остававио је слоган „Књига продубљује пријатељство, 
сарадња гради будућност.“ Многи други издавачи и излагачи поред Кине учинили су 
овогодишњи Сајам посећенијим и правим местом за уживање међу књигама. Писци су 
имали прилику да излажу своја дела ширем кругу људи. Програми са различитим 
темама привукли су све узрасте. Ипак, ми смо највише провели времена на 
штандовима који су у понуди имали књиге које су популарне међу младима, па смо тако 
значајно обогатили своје кућне библиотеке.  
 Након проведеног времена на Сајму, ученици су присуствовали представи 
„Продуценти“ Позоришта на Теразијама. Главне улоге играли су Небојша Дугалић, 
Слободан Стефановић, Јелена Јовичић. „Продуценти“ су мјузикл који је премијерно 
изведен на Бродвеју 2001. године, а настао је на основу истоименог филма Мела 
Брукса из 1968. године. Београдску верзију мјузикла режирао је Југ Радивојевић. 
Гимназијалци су били одушевљени овим позоришним комадом, а то није ни чудно ако 
се зна да у мјузиклу има 127 улога, 150 костима, 12 промена декора и учешће 
комплетног оркестра. После уживања у представи, ученици и професори су се упутили 
у Ваљево где су стигли у касним вечерњим сатима.  
 

Дуња Добрашиновић, Невена Вићић, Неда Миливојевић I5 
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Богатство је у учењу језика 

 
аљевска гимназија је 
почетком школске године 
представила ученике који су 

се током школске године 
спремали како би своја знања из 
страних језика усавршавали током 
лета боравећи у Немачкој и 
Турској. 

Прво се представила 
Ирина Станишић, ученица трећег 
разреда природно-математичког 
смера, која је годину дана 
боравила у Бремену као ђак на 
размени. Тамо је завршила други 
разред Gymnasium an der 
Hamburger Straße. На позитиван 
начин ју је изненадио начин 
живота и однос чланова породице који је сасвим другачији у односу на живот у Србији. 
Ирина је напоменула да је осетила слободу личног избора у комуникацији и живота у тој 
страној земљи задовољно закључивши обраћање речима: Ово је невероватно 
искуство које ми је веома значило и које ми је променило живот, мишљење о неким 
стварима и мене као особу. Свима препоручује да се распитају о размени ђака јер је то 
невероватно искуство које ће сигурно значити. 

Затим су о свом искуству говориле ученице Мина Муњић и Милица Радојчић 
које су радећи тест добиле стипендију и боравак у Гослару. Током боравка, Милица је 
четири дана радила на филму, док је Мина две недеље радила у новинској фирми чији 
смо примерак новина имали могућност да прелистамо. Њих две су обишле Волфсбург и 
Берлин будући да су имале доста слободног времена за разгледање културних и 
образовних институција и на тај начин се упознају са животом земље у којој су 
боравиле. Охрабриле су потенцијалне стипендисте рекавши да су на врло необичан 
начин, бавећи се оним што воле усавршиле језик, а не похађањем класичних часова. За 
њих је ово било једно лепо, необично искуство, а утиске још увек сабирају. 

Милица Ђурић и Аница Кнежевић, које су преко организације ,,Пријатељство 
Пфафенхофена са Ваљевом'' провеле неколико дана у Пфафенхофену и околним 
градовима, деле позитивне утиске својих другарица. Њих две су обишле многе 
знаменитости, присуствовале су културним манифестацијама, издвојивши књижевно 
вече, посету гимназији у Пфафенхофену и Баварском војном музеју. Обишле су 
Минхен, Нирнберг и Регенсбург, крстариле Дунавом. Веома су задовољне својим 
боравком и драго им је што су сазнале доста тога о немачкој култури у тамошњим 
градовима. 

За сам крај о свом искуству причали су нам Ана Грачанин и Бошко Јоцић чија се 
стипендија разликује по томе што су усавршавали немачки у Истанбулу где су провели 
десет дана. Њих двоје су направили видео на тему ,,Моја визија будућности'' и на 
основу тога добили стипендију. Имали су могућност да учествују у разним 
активностима, а они су се определили за рад у радио групи. У међувремену су посетили 
знаменитости града који се простире на два континента, а за крај су нам презентовали 
видео и песму који су направили заједно са остатком тима. 

Сви учесници деле врло позитивне утиске говорећи о важности и богатству 
учења језика. Такође наглашавају да су стипендије сјајана награда за труд и рад који 
улажемо током школске године учећи оно што волимо. Усавршили су знање страних 
језика на занимљив, креативан и крајње необичан начин радећи и упознајући културу и 
живот градова Европе. 
 

Анђела Јовић и Јелена Живановић II3 
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Goslar wunderbar 

 
Goslar, wunderbar, Freunde aus der ganzen Welt 

Wir alle waren hier, Goslar waren wir! 
 

Vom 6. bis 26. Juli waren wir in Deutschland in einer kleinen Stadt Goslar. Auf 

unserem Kurs trafen wir eine Menge Leute, und wir haben neue Freundschaften gewonnen, 

nicht nur mit Ausländern, sondern auch mit Jugendlichen aus Serbien. Dieser Kurs war eine 

tolle Gelegenheit, die Kenntnisse der deutschen Sprache zu verbessern. Wir hatten die 

Gelegenheit, in die Stadt zu gehen, an verschiedenen Projekten teilzunehmen und wir hatten 

einen interessanten Unterricht. Was die Projekte betrifft, gab es fünf: Zeitung, Film, Theater, 

Toleranz und Kochen. Wir entschieden uns für die Zeitung (Mina) und für den Film (Milica). 

Die Zeitungsgrupe hat an unserer Kurszeitung gearbeitet. Sie haben die Teilnehmer des 

Kurses Interviewt, über die Ausflüge geschrieben und Fotos gemacht. Die Filmgrupe hat 

einen Kurtzfilm gedreht. Es gab auch zwei Ausflüge und zwar nach Wolfsburg und nach 

Berlin. Freie Zeit hatte wir genug. Es gab Möglichkeiten, in den Wald und ins Schwimmbad zu 

gehen, Schmuck und Masken aus Gips selber zu machen, zeichnen, usw. Natürlich, könnte 

man auch in Grupen in die Stadt gehen. Alles war gut organisiert und so hatten wir am Abend 

ein paar Partys mit verschiedenen Themen. Eines Abends hatten wir einen Nationalabend, 

wo sich jedes Land auf seine Art vorstellen könnte: mit Kochen, Tanzen oder Spielen. Wir 

sind sehr froh, dass wir diese Gelegenheit hatten und wir würden es jedem empfehlen, sich 

für dieses Stipendium zu bewerben. 

 
Предивни Гослар 

 
„Гослар, предивни, пријатељи из целог света 

Сви смо били овде, Гослар били смо!“ 
 
 Од 6. до 26. јула  билe смо у Немачкој у малом граду Гослар. На курсу који смо 
похађале упознале смо много људи, и стекле нова пријатељства, не само са 
странцима, већ и са младим људима из Србије. Овај курс је био одлична прилика да се 
побољша знање немачког језика. Имали смо прилику да идемо у град, да учествујемо у 
разним пројектима и имали смо занимљиве часове.  
 Што се тиче пројеката, било их је пет: новине, филм, позориште, толеранција и 
кување. Определиле смо се за новине (Мина) и за филм (Милица). Новинарска секција 
је имала задатак да објави новине. Интервијуисали су учеснике курса, писали о 
излетима и фотографисали. Филмска група је снимила кратак филм. Имали смо два 
излета и то у Волфсбург и Берлин. Слободног времена било је довољно. Могли смо 
отићи у шетњу шумом, на базен, да правимо накит и маске од гипса, да сликамо... 
Наравно, могло се отићи у град у групама. Све је било добро организовано и имали смо 
неколико тематских журки. Једно вече је било национално вече, свака земља је имала 
прилику да се представи на свој начин: кувањем, плесом или игром.  
 Веома нам је драго што смо имале ову прилику и свима бисмо препоручиле да 
се пријаве за ову стипендију.  
 

Милица Радојичић III7 и Мина Муњић III4 
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Српски језик данас и вуковска језичка парадигма 

 
Ове године одржан је низ манифестација у част Вука Стефановића Караџића, с 

обзиром на то да је двестогодишњица од издавања прве српске граматике. Једна од 
оваквих манифестација одржана је 6. новембра у Филолошкој гимназији у Београду. У 
питању је округли сто под називом Српски језик данас и вуковска језичка парадигма.  
 Овом скупу присуствовали су најеминентнији стручњаци у области србистике 
попут Слободана Реметића, Милоша Ковачевића и Бранка Златковића. Специјални 
гости су били Ваљевска и Земунска гимназија. Говорило се о значају Вуковог дела за 
српски језик и целокупну српску културу, као и о проблемима са којима се наш језик 
данас суочава: неоправдан и неумерен прилив англицизама, интернетизација језика, 
преименовање српског језика у бившим југословенским републикама у циљу постизања 
политичких циљева итд.  
 Професорка Милена Петровић прочитала је рад Између језика и стварности 
који је настао као плод вишегодишњег рада лингвистичке секције наше гимназије.  
 Скуп је послао битну поруку свим присутнима о значају језичке културе и позвао 
све младе да негују матерњи језик и чувају га од разних негативних утицаја. 

 

Марко Тодоровић III6 

 

У двојезичном одељењу: 

Зашто нам је потребна лаж у животу? 
 
 Свако од нас каже неистину 200 пута на дан. И то је такође добро, мој научниче. 
Јер лажи нас чине паметнијим, оне су уље нашег постојања и темељ цивилизованог 
друштва. Али шта је уопште лаж? Где је граница између добре и лоше лажи? 
 Да ли сам ти недостајао? Пословни пут је трајао три дана од раних сати до 
касно. Нема времена за чежњу за партнером. Али са заљубљеним погледом, дошао је 
и одговор: „Мислио сам на тебе и дању и ноћу, моје благо.” Свако лаже. Колико често 
заправо? Једна америчка студија са 300 тестираних особа дошла је до просека од две 
до три лажи у току од 10 минута током свакодневног разговора. Остали мисле да 
лажемо и до 200 пута на дан, а остатак и до 12,5 пута на сат. Без обзира на то, лаж 
изгледа  уобичајено, док  научници долазе до истине о лажима све ближе: Са новим 
техникама снимања, неуролози гледају лажи у мозгу, психолози покушавају са 
софистицираним тестовима да открију несвесне мотиве као заблуду. И то показује да је 
људима потребна лаж у животу. Способност да се лаже је предуслов да се носимо у 
животу. Еволуциони биолози иду веома далеко са тврђењем: лажи су мотор културног 
напретка, прво нас је лаж учинила људима. 
 „Ти нећеш сведочити лажно”, каже осма заповест Библије. „Али рећи истину ће 
бити прецењено морално”, каже Дејвид Ниберг, професор филозофије  из Њујорка. 
Бити против било какве лажи је погрешно као и осудити све бактерије – укључујући и 
оне са којима се припрема и вино и сир. Слично томе, ово се види као међународно 
признање истраживача Питера Штигница. „Лагање је добро и корисно”, каже професор 
Винер. Али постоји граница између „добре” и „зле” лажи. Морална граница престаје 
тамо где себи и другима намерно наносимо штету. То је други закон науке о лажима. 
Први закон је и истовремено и дефиниција: лагање је намеран одлазак из стварности. 
Професор Штигниц је поделио лажи у три категорије: 

- Лагање самог себе: „Ово је последња цигарета“, каже страствени пушач и врло 
добро зна да ће прекршити то обећање.  

- Лагање других: „Петар је само колега са посла“ - супруга је преварила свог мужа 
„рогоњу“. 

- Колективна лаж (особа лаже анонимну масу): „Нико не намерава да изгради 
зид.“ Ова изјава Валтера Убрихта је једна од најистакнутијих примера ове лажи. 

 
са немачког превела Невена Вићић I5 
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AFS Vivre Sans Frontières 
 

AFS Vivre Sans Frontières est une organisation internationale, non gouvernementale, 
à but non lucratif, qui propose de favoriser l'apprentissage des relations interculturelles. Elle 
forme un réseau de 50 pays qui réalisent entre eux des échanges individuels de collégiens, 
lycéens et jeunes adultes pour des durées variant de 1 mois à 1 an. 

Chaque année AFS VSF propose entre 20 et 30 destinations, parmi les 52 pays du 
réseau AFS. Pour partir avec AFS VSF il faut avoir de bonnes notes. Les appréciations 
portées sur le bulletins scolaire doivent indiquer une capacité à s'appliquer au travail et à 
obtenir de bons résultats dans un autre pays. Ceci s'ajoute évidemment à une curiosité et une 
réelle ouverture sur l'étranger. Chaque candidat remplit un dossier de candidature puis passe 
différents entretiens avec des bénévoles AFS. La sélection finale est effectuée par notre 
partenaire dans le pays choisi. On acquiert la langue très rapidement, surtout avec l'aide de 
sa famille d'accueil et de ses nouveaux amis. Une fois le dossier du candidat au départ 
accepté par le pays d'accueil, l'équipe d' AFS sur place fait tout son possible pour choisir une 
famille qui corresponde au profil du candidat. Des visites à domicile dans les familles 
permettent de se faire une idée sur leur mode de vie, leur environnement, leurs habitudes et 
d'évaluer leurs motivations. Les familles d'accueil étant bénévoles, elles sont par définition 
motivées, ouvertes et prêtes à faire partager leur vie quotidienne au jeune. On peut être 
accueilli dans une famille avec de jeunes enfants et être le grand frère ou la grande soeur, ou 
bien être le plus jeune dans une famille où les enfants sont adultes. On peut aussi être 
accueilli par un couple sans enfants ou par une famille monoparentale. La famille d'accueil 
inscrit son jeune dans le lycée de son choix, puis lui fait partager sa vie quotidienne, prend en 
charge les frais de repas et tous les frais liés à la vie quotidienne, à l'exception de l'argent de 
poche. Pendant la durée du séjour, la famille d'accueil a la responsabilité du jeune qui lui est 
confié. En cas de maladie ou d'accident, AFS prends en charge les soins médicaux et les 
frais de repatriement. 

 
АФС Живот без граница 

 
АФС Живот без граница је међународна, невладина, непрофитабилна 

организација, која нуди учење кроз међународну културолошку размену. Њу чини мрежа 
од 50 земаља, које остварују међусобну размену ученика, гимназијалаца и омладине у 
трајању од једног месеца до годину дана.  

Сваке године АФС нуди између 20 и 30 дестинација, у оквиру мреже 52 земље 
чланице. Да бисте отишли на размену, треба имати добре оцене. Али препорука из 
ваше школе треба да јасно стави до знања да поседујете способност да се ангажујете у 
раду и да можете остварити добре резултате у другој земљи. Овоме свакако треба 
придодати вашу радозналост и стварну окренутост ка иностранству. Сваки кандидат 
испуњава досије, затим одлази на разне интервјуе са волонтерима АФС. Коначан 
одабир врши партнер у одабраној земљи. Језик се брзо учи, посебно уз помоћ 
породице домаћина и нових пријатеља. Након што се досије кандидата прихвати од 
стране земље домаћина, екипа АФС-а на лицу места чини све што је у њеној моћи да 
пронађе породицу која одговара профилу кандидата. Посете породицама омогућују да 
се стекне слика о њиховом начину живота, њиховој околини и навикама и да се процени 
њихова мотивисаност. Имајући у виду да су породице домаћини волонтери, оне су по 
дефициниј мотивисане, отворене и спремне да поделе свакодневни живот са младим 
гостом. Можете бити смештени у породицу са малом децом и добити улогу старијег 
брата или сестре, или пак бити најмлађи у породици где су деца већ одрасле особе. 
Можете такође бити примљени у породицу без деце или ону, са једним родитељем. 
Породица домаћин уписује госта у школу по његовом избору, са њим дели свакодневни 
живот, задужена је за оброке и све трошкове свакодневног живота, осим џепарца. 
Током боравка, породица је одговорна за младог човека који јој је поверен. У случају 
болести или несреће, АФС сноси трошкове лечења или повратка у своју земљу. 
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Не постоји ништа лепше од дивно казане речи 

 
спех ученика Ваљевске гимназије расте из године у годину. Ученица која ниже 
невероватне успехе на републичким такмичењима рецитатора је Ирина 
Маријановић. 

Када си почела да се бавиш рецитовањем? 
У петом разреду основне школе.  

Због чега си одлучила да се бавиш 
рецитовањем? 

У мом случају, боље је рећи због кога. 
Захваљујући првенствено својој наставници из 
основне школе, Наташи Антонић. На њен предлог сам 
почела да се бавим рецитовањем. У почетку сам 
мислила да је то доста слично глуми, коју волим још 
од малена. Међутим, схватила сам да су то две 
различите врсте уметности и два различита начина 
казивања, која се само у неким сегментима додирују. 
Временом, рецитовање је постало моја велика љубав, 
као и глума, између којих никада не бих могла да 
бирам. Захвална сам својој наставници и професорима који су ми пренели своју љубав 
према поезији у којој често проналазим свој мир, кад год ми је то потребно. 
Које си све награде освојила? 

До сада сам се шест пута пласирала на Републичко такмичење, од тога пет пута 
сам обезбедила директан пласман са општинског такмичења на Републичку смотру 
рецитатора Песниче народа мог. Последње две године, освајала сам друго место на 
републичком нивоу. Такође, двоструки сам добитник Сребрне плакете и награде Вукове 
задужбине. 
Од многобројних награда, која ти је најдража? 
 Свака награда представља потврду првенствено моје љубави према 
рецитовању, а затим и труда који у то улажем. Наравно, поред свих признања које сам 
добила, републичке награде су ми посебно драге. Освојивши њих, остварила сам свој 
рецитаторски сан. 
Имаш ли омиљену песму, и због чега ти је баш она омиљена? 
 Међу многим, можда бих могла да издвојим песму Добрице Ерића Свитац. 

Стихове ове песме говорила сам на 
свом првом такмичењу, у петом 
разреду, када сам се први пут 
директно пласирала на Републичку 
смотру. 
Да ли планираш да наставиш се 
бавиш рецитовањем? 
 Наравно, иако се, нажалост, 
након средње школе, за мене 
завршава такмичарски део. Волела 
бих да упишем књижевност и српски 
језик на Филолошком факултету. Тако 
бих, jедног дана, могла да радим са 
децом и пренесем им своју љубав 
према поезији и рецитовању.  

 
Нађа Милисављевић IV4 
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Новинарство дефинитивно 
 

илица Обрадовић је по завршетку 
друштвеног смера Ваљевске гимназије 
уписала новинарство и комуникологију на 

Факултету политичких наука у Београду. Тренутно је 
и полазник курса новинарства при Матичној 
библиотеци Љубомир Ненадовић. Као омиљени 
предмет у школи наводи социологију и филозофију. 
Осим новинарства, интересују је језици и глума. 
Поука коју носи из школе и коју ће следити је: „Све 
је могуће, све је на дохват руке само се човек не 
сме предати.” 
Милице, ове године си уписала журналистику, 
зашто си изабрала овај факултет да 
студираш? 

Кад сам уписала гимназију, нисам ни сањала 
о политичким наукама, желела сам да пробам глуму 
или филолошки, међутим на почетку четврте године 
чула сам за тај смер, мало сам се распитала преко интернета, од професора и учинио 
ми се као веома интересантан. Новинарством сам желела да се бавим још од малена, 
али у Београду тај смер постоји углавном на приватним факултетима, зато сам се у 
почетку удаљавала од те идеје, међутим када сам чула за ФПН, знала сам да је то то. 
Како ти видиш данашње новинарство и положај новинара? 

Ја из своје перспективе видим Ољу Бећковић и Оливеру Ковачевић и кажем 
себи да је дивно бити новинар и имати такву каријеру! Међутим, зна се у каквом 
положају су новинари који су на почетку каријере, колико је тешко наћи посао и колико 
су плате мизерне. Искрено се надам да ће се ситуација за пет година знатно поправити. 
Према твом мишљењу, шта је оно што треба да одликује правог новинара? 

Правог новинара на првом месту треба да одликује свестраност, сналажљивост, 
упорност, свеприсутност, доследност, и што је јако битно, постављање границе преко 
које, какве год околности биле, неће прећи. 
Да ли мислиш да је радио данас мало запостављен поред интернета и 
телевизије? 

Радио дефинитивно више није оно што је био некада. Свака кућа данас има 
компјутер, телевизор и ко би се сетио да упали радио поред свега тога. Људи у граду 
данас немају времена да слушају, отворе онлајн вести и прочитају оно што их занима. 
Које електронске, а које штампане медије пратиш? 

Највише гледам Б92 и РТС. Искрено не читам новине толико, чешће прочитам 
онлајн вести. 
Једна си од полазница новинарске радионице. Колико ти то значи у тренутку 
када си на прагу да једног дана постанеш новинар? 

Веома интересантно. Због свих обавеза око пријемног и мало због лењости 
нисам стизала на сваку радионицу, али остали учесници радо ми пренесу шта се 
радило, где су били, шта су видели. Мени сад свака информација, свака посета некој 
телевизији, радију, свако знање пуно значи и мислим да је радионица јако корисна 
поготово што је води студент ФПН-а. Много ће ми значити у будућности, сигурна сам. 
Имали сте прилику да у оквиру радионице посетите телевизију, радио и 
новине. Да ли си научила нешто ново? 

Свакако да јесам. Сретала сам људе који су завршили факултет који сам ја сад 
уписала, осетила атмосферу свог будућег радног места, чула много тога корисног, 
добила безброј савета. Јако је битно имати било какво искуство и подлогу за даље. 
И за крај, у ком би медију највише волела да радиш? 

Телевизија дефинитивно! То ми је циљ и надам се да ћу га остварити. 
 

Андријана Ковачевић III5 
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Постоји само лепота 

(Малармe) 
 

епота је у оку посматрача. 
Највећа драж лепоте је што 
сваки човек може на 

различите начине да је види, 
осети и доживи. Али за лепоту је 
потребна идеја која ће је 
изнедрити и тишина која ће је 
обликовати. 

Грчка је пример једног 
чуда лепоте коју су изнедриле 
многе античке душе пуне 
љубави, где је религија у коју су 
те исте душе веровале истински, 
а не због моралних принципа, 
обликовала чудесну природу. 

Дучић је античке Грке сматрао највећим и најхуманијим народом на земљи који 
је путем религије проживео све радости и среће, што је и навео у својој збирци 
путописних есеја Градови и химере. Антички Грци су пре свега били народ највернији 
својој земљи, у чије потенцијале и лепоте су веровали и онда када су били најслабији. 
Веровали су у себе и своје идеале, и свету оставили у аманет стваралаштво које је 
доступно људском оку, какава је данас цела Грчка. 

У Атини и данас живи Сократ. ''Небо и 
земља нигде нису овако тесно везани...Као 
што је велика снага ћутљива, велика је 
мудрост слаткоречива...'' Свугде сунце и 
звезде. 

„Сада стоји Акрополис као трагични 
споменик некадашњег измирења у космосу 
богова и људи. Стоји усамљен и стран у овом 
времену новог односа неба и земље“, рекао је 
Дучић. Да, тачно је да је Акропољ одраз 
трагедије једног народа где сваки камен плаче 
на свој начин, и тим сузама покушава да 
залечи ране које су им велики народи као 

најсуровији варвари  нанели тих трагичних дана. Али Акропољ је једно сведочанство 
слободе зарад које се гинуло часно, побеђивало поносно и губило достојанствено. Зато 
данас могу велелепни остаци Партенона да сијају под сунчевим зрацима исто као онда 
када је Партенон у целини то чинио препун гордости и поноса. 

Са оне стране стакла сам посматрала уздизање магле која је покривала читав 
предео Метеора. Пролазећи кроз ту маглу осетила сам невероватан спокој и мир. Док 
сам улазила у манастир Велики Метеори трудила сам се да што више упијем талас 
спокоја и да се на тај начин приближим душама које мир шаљу као добродошлицу. Иако 
је магла спутала моју жељу да видим лепоту Метеора, моја душа је била неспутана да 
осети блаженство мира и тишине. 

Микена, Делфи, Епидаурус нису ништа мање лепши од Акропоља и Метеора. 
Све су те лепоте продукт идеје и чувају облик тишине. „Идем! Броде, на ком јарбоље се 
ваља, дижи сидро, хајмо пут дивних земаља!“ написао је Маларме у песми Морски 
лахор. Ни њега није могло спречити ништа да иде пут дивних земаља, ни Грке да буду 
истрајни и да верују у своје идеје, ни мене, ни било кога другог не може спречити ништа 
да ходамо путем среће и уживамо у лепоти и чарима живота, не оним које нам живот 
пружи, већ оним које ми узмемо од живота и прилагођавамо себи што више можемо. 
Лепота је у оку посматрача. 

Ђурђина Марић III4 

Л 
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Omnes viae Romam ducunt 
 

рвог тренутка када смо се срели и весело поздравили, тог јутра на бензинској 
станици Југопетрол, знали смо да ће то бити незаборавно путовање, преплетено 
искреним пријатељством и срећом свих путника. Седмог дана септембра, негде 

око пет часова ујутру повикаше сви радосно „збогом“ и упутисмо се у Италију. Наш 
првобитни циљ био је да дођемо у Фиренцу, а дан касније Via de Solei (Пут Сунца) 
одвео нас је у Рим, а потом у Болоњу и Венецију.  

По доласку у Фиренцу, тачније у Монтекатини, атмосфера из аутобуса пренела 
се на хотел и еуфоричне матуранте. Песма, весеље и лоша вечера били су утисци које 
смо са собом понели даље у Фиренцу. 

Други дан екскурзије - град уметности, 
град великог Дантеа и Микеланђела, град 
окупан сунцем и преплављен туристима. 
Обилазак овог феноменалног града, драгуља 
италијанске и европске културе, започињемо 
причом о Медичијевима, папама, сплеткама и 
интригама средњовековне Италије, да бисмо се 
полако дотакли и неких битних историјских 
чињеница. Уске улице нас воде поред гробнице 
Медичијевих, преко трга пуног цвећа до величанствене катедрале Санта Марија де ла 
Фијоре, Ђотовог звоника и Крстионице Светог Јована. Лепота и грандиозност ове 
грађевине оставили су све без даха. До краја дана ученици су видели све знаменитости 
овог града, начинили групну фотографију пред палатом Пити и око осам часова увече 
пошли пут Рима. 

Omnes viae Romam ducunt - Сви путеви воде у Рим, па тако и ми, матуранти 
Ваљевске гимназије дођосмо у Вечни град. Град пун живота, град римских императора, 
ренесансних папа и барокних грађевина ширио је своје руке, и као и милионе туриста 
сваке године у своје наручје примио пет одељења Гимназије и њихове професоре. Три 
дана, колико смо провели у овом ванвременском и увек младом граду била су 
испуњена напорним шетњама, уживањима у италијанској храни и наравно огромној 
културно-историјској баштини. Видели смо Колосеум, тријумфалне капије, Капитол, 
Римски форум, Ватикан и безброј других, не мање важних или лепих локалитета. 
Успомене из Рима као и дружења и дуги разговори у хотелу и по собама остају трајно 
забележени у нашим памћењима. 

Петог дана нашег путешествија по Италији обрели смо се у Болоњи. 
Симпатичан град, пун младих и срећних људи, широких улица и најбољих шпагета на 
свету, свакако је место које обавезно свако треба да посети. Половина градске 
популације су млади, што је сигурно допринело да се у Болоњи осећамо безбрижно и 
као своји на своме.  

Петог и шестог дана екскурзије били смо смештени у Лидо ди Јесолу. Хотел се 
налази у самом центру града и само неколико метара од 5 km дуге пешчане плаже. 
Главна улица, у којој смо били смештени, пружа младим људима све што им је 
потребно како би им одмор био незабораван. Ту су бројне дискотеке, клубови и кафићи, 
као и продавнице и шопинг центри. Незабораван тренутак који је обележио боравак у 
Лиду било је бодрење наших кошаркаша у српском бару у њиховом походу на 
кошаркашки трон света. Било је то вече кулминације радости и еуфорије матураната и 
свих присутних. Сутрадан, упутили смо се у обилазак Венеције. Комплетан утисак, који 
је био више него позитиван, киша и лоше време успели су да умање, али се ми нисмо 
много обазирали на све то. Али и ко би се обазирао на тако тривијалну ствар поред 
нестварних канала, гондола, катедрала и палата. Као шлаг на торту, дошла је и посета 
чувеној катедрали Santa Maria della Salute, а сам доживљај катедрале употпунило је 
рецитовање истоимене песме нашег чувеног песника.  

Поздравили смо се са прелепом и срдачном Италијом, преплављени утисцима и 
испуњени надом да ћемо се поново вратити у ову прелепу земљу. 

 
IV7 
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Германизми у идиолекту Феме из комедије 
Покондирана тиква Јована Стерије Поповића 

 
а овај рад изабрана је комедија Покондирена тиква јер је настала средином 19. 
века на тлу Војводине, где је утицај немачког језика био неминован. Германизми 
су уочавани у идиолекту Феме, како због тога што је она главна улога тако и због 

тога што су речи немачког порекла неизоставни део њеног идиолекта. Циљ 
прикупљања германизама јесте указивање на њихову бројност у Покондиреној тикви, 
као и њихова интеграција у наш језик. 
 У овој комедији Фема у својим репликама користи 29 различитих германизама у 
68 наврата. Германизми које она користи могу се поделити на више начина. Овде ће 
бити  изнета подела према интеграцији у српски језик. 

 
Реч  Значење  Изворна реч Изворно значење Број јављања 

ајнодловати позвати einladen позвати 1 

ауфшпонен кренути аufspannen отворити, разапети 1 

бештеловати наручити bestellen наручити 2 

вирфте избацити werfen бацити 1 

кумте доћи kommen доћи 1 

лукте недостајати die Lücke рупа, празнина 1 

мајстор мајстор
1
 der Meister мајстор 7 

мидер прслук das Mieder прслук 3 

нит не nicht одрична речца 2 

пединтер слуга der Bediente слуга 9 

рифтик тачно richtig тачно 7 

сауерај свињац die Sauerei свињац 1 

тропен капи die Tropfen капи 1 

тринкелт напојница, бакшиш das Trinkgeld напојница 3 

унтеролдовати забављати се unterhalten забављати се 4 

унтерхалтовати забављати се unterhalten забављати се 4 

фиршкиња супруга неког значајног човека die Führerin жена вођа 1 

фрајла неудата жена das Fräulein госпођица 3 

фрак свечано одело der Frack свечано одело 1 

фришак свеж frisch свеж 1 

фриштикат доручак das Frühstück доручак 1 

фрау госпођа die Frau госпођа 2 

хер господин der Herr господин 2 

хинауз напоље hinaus напоље 2 

шпанцир шетња spazieren  шетати 2 

шпацир шетња spazieren шетати 1 

шпректе причати sprechen причати 1 

штекер утикач der Stecker утикач 2 

штрикерај плетење die Strickerei плетење 1 

  
Према томе да ли су се и у којој мери интегрисали у наш језик, германизме из 

Феминог говора можемо поделити у три врсте: 

                                                 
1
одомаћена реч без адекватне домаће замене 

З 
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1) потпуно одомаћени германизми који немају адекватну замену у нашем језику: фрак, 
мајстор; 
2) морфолошки (имају деклинацију или конјугацију) и фонетички прилагођени 
германизми који се нису одомаћили: ајнодловати, бештеловати, мидер, пединтер, 
сауерај, тринкелт, унтеролдовати, унтерхалтовати, фрајла, фришак, фриштикат, 
фиршкиња, шпанцир, шпацир, штекер, штрикерај 
3) германизми који су неприлагођени нашем језику (Фема их користи у изворном 
облику): ауфшпонен, вирфте, кумте, лукте, нит, рифтик, тропен, хер, хинауз, 
шпректе . 
 Анализом и класификацијом прикупљених германизама дошло се до закључка 
да је врло мало германизама из овог дела и данас у употреби. Већина њих данас звучи 
потпуно страно и не могу се разумети ван контекста. Јасно је да су германизми Феминог 
идиолекта одлика оног времена и простора, а пре свега њен покушај да звучи што 
учтивије и образованије, а то је тема проучавања њеног лика са гледишта науке о 
књижевности. 

Лингвистичка секција 

 
Друга генерација седмака у Гимназији 

 
ве године је уписана друга 
генерација седмог разреда 
ученика обдарених за 

математику. У жељи да чујемо 
њихова очекивања, жеље и 
искуства, поставили смо им 
неколико питања на која су нам, 
надамо се, дали искрене одговоре. 
Шта је највише утицало на 
одлуку да упишете  овај смер? 
 Адекватна припрема за 
пријемни испит за средњу школу 
који нас чека кроз две године, као и 
боље и опширније знање из 
области природних наука, нарочито математике и физике. 
Иако сте дошли у нову средину, међу непознате другаре и строже професоре, 
чини се да се добро сналазите? 
 Углавном смо се познавали из основних школа, са Интеграла, као и из летњих и 
зимских школа математике. Начин рада се доста разликује у односу на основну школу, 
а највећи проблем су наше радне навике. Професори нас уче да је рад најважнији. 
Да ли вам недостају другари из основних школа? 
 Да. Неколико нас се растало од другара са којима су били заједно још од вртића. 

С друге стране и у овом одељењу смо 
пронашли нове другаре и слична 
интересовања. 
Шта је предност Ваљевске гимназије и 
смера обдарених ученика? 
 Определили смо се за оно што волимо 
да учимо, али се од нас захтева да учимо и 
друге предмете како бисмо имали комплетно 
знање. Стичемо радне навике. Велика је 
понуда секција, посетили смо Сајам књига, 
музеј и позоришне представе. То је за нас 
нешто ново и занимљиво. 

 
Ана Петровић и Катарина Тулимировић II3 

О 
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 Здравом исхраном до здравља 
 

ело брашно, свињска бела маст, бела со и бели 
шећер су такозване четири беле смрти. Са 
друге стране је мед који је изузетно здрав, а 

узима се дрвеном кашиком. Јело треба мешати у 
смеру казаљке на сату.  

Вештачки додаци − емулгатори користе се за 
појачавање укуса, превасходно због боје и вештачке 
ароме, али су изузетно опасни по здравље. Постоје 
званично нешкодљиви, али и веома опасни који се могу 
наћи у гуменим и чоколадним бомбонама, пудингу са 
шлагом и разним сосовима. Веома опасни су: Е-102, 
110, 120, 124. Емулгатор Е-123 сматра се отровним и 
забрањен је у Америци. Велибор Ђорђевић Џо, познати 
ваљевски инжењер који се бави макробиотиком и 
традиционалном кинеском медицином, потврђује да 
погрешна исхрана узима данак у нашим животима. 
Производи McDonald’s искључиво су прављени уз додатке штетних емулгатора и то их 
чини изузетно нездравим, упозорава Велибор додајући да нам остаје само то да 
обавезно погледамо и више пажње посветимо декларацији на производима које 
купујемо. 

Бело брашно, свињска бела маст, бела со и бели шећер су такозване четири 
беле смрти, али и намирнице које су доста заступљене у свакодневној исхрани. Према 
речима Ђорђевића треба их заобилазити у широком луку. Инжењер који је пред сам 
почетак ове године одржао предавање у Матичној библиотеци о здравој исхрани, 
подвлачи да у исхрану треба обавезно уврстити маслиново уље које спречава мождани 
удар и ђумбир који је добар за варење.  

Како истиче наш саговорник, по традиционалној кинеској медицини, мед треба 
конзумирати растворен у води и треба га јести дрвеном или пластичном кашиком, 
никако металном. Такође, Велибор открива и то да треба кувати и мешати јело у смеру 
казаљке на сату јер се тако одржава равнотежа организма. 
 

Андријана Ковачевић III5 

 
Хуманитарна акција 

 
 току друге половине октобра организована је хуманитарна акција на нивоу целе 
школе. Циљ акције било је прикупљање финансијских средстава за помоћ 
двадесетчетворогодишњем Стефану Ђорђевићу из Бошњаца код Лебана. Њему 

је тешко обољење срца откривено пре три године, а до сада је имао четири хируршке 
интервенције. Због тешке дијагнозе хитно му је потребна трансплантација срца. И 
поред своје болести Стефан је успешан студент који у индексу ређа све десетке. 

„Надам се да ћу добити ново срце како бих испунио планове да завршим 
факултет и оженим се. Сањам о породичном животу и о томе како ћу то остварити са 
својом девојком.“ рекао је Стефан. Да бисмо помогли у остварењу Стефанових снова, 
Ђачки парламент Ваљевске гимназије заједно са професорком веронауке Бранком 
Јевтић, преузео је спровођење акције у којој су своју хуманост показали сви ученици 
наше школе и која је добила велику подршку од стране професора. Поред прикупљеног 
новца, организовано је и скупљање старог папира и картона, помоћу којег је скупљен 
један део финансијске помоћи. Захваљујемо свим ученицима и професорима који су 
овом акцијом и својим залагањем учествовали.  

 
Јелисавета Аџић III6 
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Колико нам је школа приступачна 

 
 Ваљевској гимназији одржана је трибина на тему Колико нам је школа 
приступачна. Трибини су присуствовали ученици са инвалидитетом из Гимназије, 
Економске и Пољопривредне школе као и неколико одраслих особа са истим 

проблемима. 
На самом почетку, психолог наше школе Гордана Аврамовић упутила је 

присутне у тему трибине, а након тога реч је дала Светлани Бељанин, помоћнику 
градоначелника Ваљева, која је говорила о особама са инвалидитетом, њиховим 
проблемима, недоумицама као и приступачношћу градских објеката особама које имају 
потешкоће. Након њених речи подршке и охрабрења реч је преузела Тања Стојшић, 
психолог из Новог Сада, која је говорила о свом животном искуству и истрајности током 
школских дана који су били испуњени потешкоћама и донекле неразумевањем околине. 
Од ове сјајне жене научили смо много тога, а најкориснији савет је дала рекавши да 
треба да се боримо, ма шта да нам се дешава и да никако не посустајемо. 

Са њима се сложила и лепо нас поучила Јелена Радовић, правница, која је 
говорила о свом трновитом путу до дипломе, а која је уз све потешкоће успела да 
оствари свој животни сан. Она сматра да је право богатство осетити чари студентског 
живота и да без обзира на време и ситуацију у којој се налазимо, вољу за сазнањем 
морамо да негујемо. 

За крај, реч је добио Коста Ђорђић, наш друг, ученик прве године двојезичног 
одељења, који је поделио своје утиске о Гимназији рекавши да му је за сад предивно, 
другари се труде да му помогну и презадовољан је знањем које професори преносе. 
Једино што би му додатно помогло, јесте рампа која би му омогућила несметани 
одлазак на одмор и дружење са друговима. 

Слушајући ове људе, схватили смо колико је важно међусобно поштовање и 
помагање како бисмо уживали једни у другима и како бисмо коначно занемарили 
разлике, јер сви смо људи, а на то не смемо заборавити. 

 
Неда Миливојевић, Невена Вићић, Дуња Добрашиновић I5 

 
Вечити путник 

 
атична библиотека Љубомир Ненадовић 2. септембра 2014. године приредила 
је свечано отварање мини-изложбе Вечити путник посвећене лику и делу 
путописца, песника и приповедача Љубомира Ненадовића. Била је то увертира 

у нове културолошке подухвате које ће организовати Матична библиотека. Изложбу је 
приредио Остоја Продановић и на отварању подсетио на Љубин садржајан живот и 
богато књижевно дело. Виолета Милошевић, директорка библиотеке, објавила је да ће 
од ове године почети да се додељује Награда Љубомир П. Ненадовић за најбољу 
путописну књигу објављену на српском језику у две претходне календарске године. 
Жири чине проф. др Радивоје Микић, проф. др Михаило Пантић и проф. Владимир 
Шекуларац. Награда се састоји од свечане повеље и новчаног дела. Биће уручена 
тринаестог децембра на Дан библиотеке. 

Изложбу су посетили бројни гимназијалци. Свечаном отварању изложбе 
присуствовали су ученици I1 и III2 као и чланови литерарне секције Ваљевске гимназије 
који су покренули пројекат Зашто читати Љубу Ненадовића. Учесници пројекта могу 
бити сви заинтересовани који пошаљу мејлом своје радове, највише две стране куцане 
ћирилицом, на адресу milenamilisavljevic@gmail.com најкасније до 1. септембра 2015. 
године. 

Придружите се новим читањима Љубе Ненадовића и покажите поштовање 
према завичајној и српској књижевности. 

 
Катарина Арсић III7 

У 

М 
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 Гимназијалци у Суботици 

 
оводом прославе Дана школе Гимназије „Светозар Марковић“, у Суботици, 
изабрана је мешовита одбојкашка екипа коју је припремала професорка Снежана 
Ђурђевић. Наши ученици боравили су два дана код својих другова из суботичке 

гимназије који су им припремили забаву као знак добродошлице.  
 Другог дана одиграна је пријатељска утакмица на којој је нашу екипу водила 
професорка Бојана Којић. Екипу Ваљевске гимназије чинили су: Вања Петрић I3, 
Боривоје Михаиловић II2, Милан Ерчић II5, Милица Обрадиновић III3, Биљана Перић III7 
и Софија Радојчић IV7. Поводом Дана школе одржан је концерт на ком су ученици 
истакли своје таленте. Наши представници су били тужни због повратка, али су са 
осмехом причали о искуству које су доживели. Пре свега, много им је пријало 
гостопримство домаћина који су се потрудили да им угоде и омогуће што квалитетније 
проведено време. Пријатељство двеју школа је део традиције која се годинама 
поштовала. Стога жељно ишчекујемо долазак суботичких гимназијалаца који ће бити 
уприличен 22. новембра. Искрено се надамо да ћемо узвратити гостопримство и тиме 
успешно неговати пријатељство. Ученици наше школе угостиће своје другове, и 
припремити им пригодан програм како бисмо их упознали са богатствима и лепотама  
Ваљева, а пре свега Ваљевске гимназије. 
 Сви који су заинтересовани са стицање нових пријатељстава, позвани су на 
прославу Дана школе Ваљевске гимназије, да се заједно дружимо! Добродошли! 

 
Милица Обрадиновић III3  

П 
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Спортски дан 
 

ознато је да Ваљевска гимназија подстиче ученике да се добро прикажу у разним 
научним областима, што доказују многобројна признања и награде, али такође 
настоји да негује и спортски дух, па се за тај вид активности бар једном годишње 

организује спортски дан на базенима у Петници, на ком се прваци међусобно упознају, 
а школски „староседеоци“ шире нове трачеве, играју карте, a по обичају се опкладе, па 
сви оду кући празних џепова, док се победник, са враголастим осмехом на лицу, 
шепури; неки се чак изолују и надају да ће коначно освојити срце љубљене и тако 
запалити свеску несуђених љубави, док се други помало брчкају у базенима и жале што 
нису понели лопту, па се даве у води и смеју на сав глас док пажљиво слушају шале 
својих другова. Постоји и неколицина такмичарски настројених гимназијалаца којима је 
дата прилика да своје вештине и умеће покажу у кошаркашким, одбојкашким и 
пливачким окршајима. 

Међутим, ове године је промењена традиција, стога су разредне старешине 
добиле задатак да за свој разред организују спортски дан, који је реализован у суботу, 
13. септембра 2014. године. 

Док су ученици првог разреда и VII1 и VIII1, посетили Истраживачку станицу 
Петница, одељења другог разреда, којима су се придружили и поједини предметни 
професори, могли да уживају у цвркуту птица и таласићима реке Градац. 

Ученици и разредне старешине трећег разреда су реализовали пешачку туру од 
школе преко Маркове столице и Видрака до парка Пећина, где су могли затећи IV1 и IV3, 
који су прошетали парком, пребројали дрвеће и у журби отишли кућама, не би ли 
избегли кишу, док су остали матуранти били на екскурзији. 

Поред тога што су стекли или одржали добру кондицију, гимназијалци су се 
забавили и напунили батерије за нове победе. 

Сара Ђурђевић IV3 

П 
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Удружење Ваљевски гимназијалци 

 
У суботу 5. јула 2014. године, после промоције књиге Здравка Ранковића Први 

ваљевски гимназијалци 1869−1894, започела је Оснивачка скупштина Удружења 
Ваљевски гимназијалци у свечаној сали Ваљевске гимназије. На седници је изабран 
Управни и Надзорни одбор Удружења, као и Статут и Програм рада.  
 
Активности којима ће друштво посветити највише пажње су: 

 
 Унапређивање организације традиционалних скупова ученика Ваљевске 

гимназије; 
 Организација културно-уметничких, научних, спортских и других манифестација 

од посебног значаја за Школу и Ваљево у целини; 
 Реализација научно-истраживачких, наставних, издавачких и других пројеката 

ученика и наставника, али и чланова Удружења;  
 Поспешивање издавачке делатности;  
 Подстицање свих облика стваралаштва, нарочито у јубиларним годинама за 

Ваљевску гимназију;  
 Материјална помоћ ученицима Ваљевске гимназије чије породице нису у 

могућности да обезбеде ни минималне услове за образовање;  
 Награђивање чланова Удружења, а посебно ученика и наставника Ваљевске 

гимназије који су својим резултатима обезбедили позитивну промоцију школе у 
Србији и свету;  

 Стварање предуслова за стручно усавршавање ученика и помоћ наставницима у 
реализацији докторских студија и других облика усавршавања;  

 Обезбеђивање материјалних и финансијских средстава за реализацију свих 
пројеката дефинисаних програмима Удружења прикупљањем чланарине и 
других; 

 Информисање шире јавности о активностима и резултатима;  
 Евидентирање идеја и предлога чланова о битним питањима у вези са 

циљевима Удружења;  
 Најужа сарадња са Фондацијом Ваљевске гимназије, која има сличне циљеве и 

задатке;  
 Развијање и других активности које имају за циљ ширење и подстицање рада 

Удружења;   
 
Ко се све може учланити? Ово Удружење прима све оне који, како каже др Војислав 

Андрић, у овој школи виде једну звезду водиљу ка неким бољим и новим образовним 
програмима и креативном изражавању младих људи. Сви они, који у младима виде 
бољу будућност, а у знању излаз из сваке ситуације и решење сваког проблема, бивши 
и садашњи гимназијалци, родитељи, пријатељи Ваљевске гимназије, могу се учланити 
у ово Удружење. Чланарина је на месечном нивоу двадесет динара (ученици), педесет 
динара (студенти), сто динара (запослени). 

Детаљније информације доступне су на сајту Ваљевске гимназије 
http://www.valjevskagimnazija.edu.rs/alumni и на мејлу gimvaljevo@gmail.com. 
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Филолози препоручују 

 
I4 
Предности једног маргиналца, Стивен Шбоски 
Игре глади, Сузан Колинс 
Врела срца, Ајзак Марион 
У потрази за Аљаском, Џон Грин 
Путовање на крај света, Џон Бојн 
 
 
II4 
Зато што те волим, Гијом Мусо 
Острво, Меша Селимовић 
Армагедон, Влада Арсић 
Под уклетим звездама, Џозефина Анџелини 
Триологија  «Дивергентни», Вероника Рот 
 
 
III4 
Све што сам желела, Лори Нелсон Спилман 
Инферно, Ден Браун 
Девојчица на литици, Лусинда Рајли 
Тврђава, Меша Селимовић 
Обележена, Милица Благојевић Јанковић 
Алхемичар, Пауло Коељо 
 
IV4 
Оркански висови, Емили Бронте 
Ово личи на крај, Џулијан Барнс 
Сидарта, Херман Хесе 
Ловац на змајеве, Халед Хосеини 
Ловац у житу, Џером Дејвид Селинџер 
Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић 
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Чуло се на часу... 
 
Професор: „Дечко, што ти ниси радио задатке? Из неких верских разлога, је л'?“ 
 
Ученик: „Професоре колико је требало за три?“ 
Професор: „Пуно.“ 
 
Ученик предаје лекцију о Александру Великом: „Кренуо је у освајања у Америку и имао 
је острво у Србији.“ 
 
Професор: „Које још водене површине постоје осим језера, мора, океана, река?“ 
Ученик: „Поток!“ 
 
Професор излази са часа, закачи и обори столицу. Ученици се окрену, а професор ће 
на то: „Ова столица има падавицу.“ 
 
Ученик: „Докле ћете Ви предавати пре него што почнете да питате?“ 
Професор: „Паа, до 225. стране, а после за четврто тромесечје вам остаје 60-ак страна, 
је л' вам није мало?“ 
 
Професор: „Помоћу чега меримо правац ветра?“ 
Ученик: „Аа, то је оно на в... Путоказ!!!“ 
 
Професор: „Децо, у колико цинцилише?“ 
 
Професор: „Значи прво су настали Срби, па амебе, па парамецијум, биљке, па тек све 
оно остало.“ 
 
Ученик пише на табли: „NaOH“ 
Професор: „Како то пишеш N као шлогирани каранфил!“ 
 
Професор: „Хајде једна алотропска модификација угљеника на Ф, а да није фрцокла?“ 
 
Ученик: „Шта ће бити на писменом?“ 
Професор: „Реченице“ 
Ученик: „А речи?“ 
Професор: „Не, биће реченице без речи.“ 
 
Професор: „Морате хватати белешке.“ 
Ученик: „Можемо ли да укључимо телефон?“ 
Професор: „Ни случајно! Ионако вам је прошлост криминална.“ 

Главни и одговорни уредници: Бојана Прерадовић III5 и Данијела Голубовић, професор 

Технички уредници: Неда Ликнић, Александра Радојковић III7 и Јелисавета Аџић III6 

Редакција: Круна Глушац и Наташа Кристић, професори и новинарска секција 

Коректура: Лука Николић III3 и специјализовано филолошко одељење I4 

Илустрације: Јована Вујић III5 и Виолета Митровић IV5 

Насловна страна: Милан Радовић III3 и Ђорђе Степановић, III2 на основу фотографије 

Лазара Бранковића IV5  
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