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Уметник који се не мења жалосна је појава
Књижевнику не можеш забранити да проналази нове
путеве
Не можеш књижевнику држати перо и уместо њега
писати
Са романима, какви су данас, не може се дићи
револуција
Цела наша земља састављена је од комада
прошлости
У будућност треба гледати
У будућност треба ићи
У будућност гледају и иду сви срећнији народи
Диктатура – забрана слободног стваралаштва!
Ја видим да ће доћи једно боље столеће
Оно увек долази
Милош Црњански
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Између два Гимназијалца
Завршио се још један летњи распуст у низу многих и ђаци су се, препланули, са
осмесима на лицу и мноштвом доживљаја, вратили у своје школске клупе. Тако су нас,
поново заронивши у ђачке воде пуне обавеза и одговорности, ученици наше школе
почастили својим успесима из претходне, и већ вредно раде да свој успех докажу и ове
школске године.
Док су ученици, али и професори, уживали током топлих летњих дана, Давид
Копривица, ученик четвртог разреда специјализованог математичког одељења, врсни
физичар и хемичар, учествовао је на Међународној хемијској олимпијади у Москви, где
је представљао нашу земљу и школу, освојивши бронзану медаљу.
Нина Новићевић, управница, и Драган Лакићевић, уредник СКЗ говорили су у
нашој школи о Српској књижевној задрузи, установи која постоји више од 120 година, ,
тиме приволевши многе ученике да постану њени чланови.
„Играти живот“, монографија Милорада Мишковића, светски признатог
балетског уметника из Србије, представљена у свечаној сали говором Јована Ћирилова
и Марије Јанковић.
Поред традиционалних награда „Драгутин Мијановић“ која се додељује
гимназијалцу који се највише истиче у културном аматеризму, „Валентина Поповић“
најбољем такмичару, установљена је и награда „Љубица Ножица Ћубана“ за најбољи
писмени задатак из српског језика и књижевности. Наш бивши ученик Стефан
Степановић био је трећепласирани на ранг листи на групи Српски језик и књижевност.
Поред тога он је био и најбољи ученик одељења, и награђен је из фонда „Гордана
Лазаревић“ за најбоље пласирано место на пријемном испиту за упис на Филолошком
факултету на смеру за Српски језик и књижевност стипендијом од 500 евра.
Нова школска година донела је и бројне новине. Ходници су свакодневно
испуњени талентованим седмацима који су са ентузијазмом и жељом за знањем
постали ученици Ваљевске гимназије. У духу тога основано је и билингвално одељење
за полазнике Гимназије.
Дечја недеља подсетила је на чари детињства, и ученици су је обележили
богатим програмом, као што су пројекције филмова, дебата на тему „Стратегија о
повећању наталитета у Србији“, акција прикупљања школског прибора, дидактичких
средстава и едукативних играчака које су поклоњени ученицима из Доњих Лесковица, и
емисије која је емитована на Радио Ваљеву, која је истовремено пратила сва дешавања
током Дечје недеље, а у којој су учествовале Јелисавета Новаковић и Милица Ракић,
матуранткиње филолошког одељења и Милица Обрадовић, ученица IV5.
Ученици трећег разреда су у септембру у склопу екскурзије посетили
Будимпешту, Сент Андреју, Братиславу, Беч и Праг. Такође су и ученици четвртог
разреда обогатили себе посетама Фиренци, Болоњи, Венецији и Риму.
Октобар је обележен солистичким концертом Оливере Пантелић која је својим
лаганим додирима зачарала дирке на клавиру одушевљавајући публику својим
музичким умећем.
Новембар и киша донели су са собом едукативне програме, међу којима је и
обука за едукаторе у којима су и неки ученици Ваљевске гимназије имали прилику да
чују нешто више о психоактивним супстанцама и постану вршњачки едукатори.
Средином новембра одржана је трибина „Одлив мозгова“ коју су водили др
Војислав Андрић, др Томица Трипковић, мр Бранко Матић, Томица Мишљеновић,
Младен Радојевић, Давид Копривица, др Радован Маријановић, а сви присутни су
учествовали.
У свечаној сали школе 20. новембра презентовани су преводи српских епских
песама на француски језик Биљане Јаневски, бившег професора Гимназије.
Као и до сада, наши ученици труде се да усавршавањем свог знања и погледа
на свет оплемене свој младалачки дух и допринесу очувању угледа Ваљевске
гимназије, попут многих пре њих.
Марија Стефановић, II4, Сара Ђурђевић III3 и Никола Тодоровић, IV6
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Деца, млади, одрасли - дилеме и
неспоразуми
Нека питања добијају на значају када се покрену у правом тренутку. А можда је
баш сада прави тренутак да се запитамо какви су нам међуљудски односи. Баш на тему
„Деца, млади, одрасли - дилеме и неспоразуми“ организована је трибина која је 19.
септембра одржана у свечаној сали Ваљевске гимназије. Предавач је била др Биљана
Пиргић, а организатор Светосавска омладинска заједница Епархије ваљевске.
Подсетили смо се свих оних правих вредности, пратили смо ток васпитавања од
раног детињства. Данас, када не знамо одакле да почнемо с тражењем решења,
окрећемо се ка самом почетку. Током ове трибине бавили смо се и питањем: „Где да
тражимо решења?“
После трибине др Биљана Пиргић одговорила је на нека наша питања.
Који су проблеми с којима се најчешће срећете на свом радном месту?
Срећем се се различитим врстама емоционалних проблема, као што су:
страхови, несигурност у себе, тешкоће у контроли беса и др. Али долазе и особе са
већим и озбиљнијим проблемима. То су неретко ситуације коришћења психоактивних
супстанци, проблеми у исхрани, депресивне сметње, анксиозна стања са паником или
без ње, поремећаји понашања, самоповређивање и др.
Да ли је чест случај да родитељи негирају постојање проблема? Ко
чешће негира проблеме, родитељи или деца?
Постоје родитељи који се тешко суочавају са тим да њихово дете има психичке
проблеме. Има и родитеља који затварају очи пред проблемом, али су га делимично
свесни, самим тим што долазе по помоћ. Такође има веома самосвесних родитеља који
затраже помоћ чим примете проблем у психолошком функционисању детета. Има и
оних који траже савете и стручнo мишљење превентивно чим почну да сумњају у своје
родитељско умеће. Постоје психички поремећаји код којих је уобичајено да млади
негирају проблеме, на пример поремећај исхране – анорексија или злоупотреба
психоактивних супстанци …
Да ли мислите да су грешке деце у ствари грешке родитеља?
Врло често су грешке деце пропусти родитеља, али није добро сваљивати све
на родитеља. Дете често греши, јер не може да се снађе у неким, њему новим
условима, некадa из страха или због веома компликоване животне ситуације у којој се
налази породица, стресова и трауматских искуства ван породице и многих других
узрока.
Да ли се још у раном детињству може приметити склоност детета ка
насиљу?
У детињству се може приметити склоност ка деструктивном понашању, али се
насилничко понашање манифестује у адолесценцији.
Да ли се по вашем мишљењу много тога променило у односу родитеља
и деце некад и сад?
Променило се друштво, друштвене вредности, па су промене неминовне и у
породици. Раније је васпитање било патријархално, више су се поштовале моралне
вредности, закон и друштвене норме, такође традиција, па су то и родитељи преносили
на децу. Родитељи савременог друштва су под великим притисцима, отуђеност је све
већа, све је мање хуманости, а то се мора одразити и у односу са децом.
Да ли мислите да страхови деце заправо зависе од родитеља?
Зависи и од способности родитеља да обезбеди континуирано осећање
сигурности детету - кроз љубав, прихватање и разумевање. Зависи и од способности
родитеља да умири дете које се плаши. Код деце постоје развојни страхови, као на
пример страх од мрака, страх од непознатих, страх од одвајања и др. Родитељи често
умеју да пренесу своје страхове на дете.
Шта је по вашем мишљењу кључ доброг односа између деце и
родитеља?
Љубав која подразумева границе, одговорност, узајамно разумевање и
поштовање. Aко ми постанемо бољи, биће нам боља и деца и омладина.
Невена Каљевић, Александра Радојковић и Невена Ашковић, II7
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Вансеријски хемичар
Вероватноћа да у оквиру Ваљевске гимназије
нађете вансеријског хемичара је 0.00125. Наизглед веома
мали број. Наша радост због чињенице да у оквиру свог
малог одељења имамо једног таквог друга је као вредност
x
функције е , када х тежи плус бесконачно. Давид Копривица
нам је протекле три године школовања био помоћни
професор за било који предмет. Пре сваке писмене вежбе
организовано је „вежбање код Давида“. Најчешће се то
вежбање сводило на дегустацију Давидових шпагета са
Миланезе сосом, које су веома укусне. После напорног
вежбања следи одмор, који се углавном своди на игре са
картама и смех до суза. Већ три године бави се
изучавањем јапанског језика. Ево и питања која смо му ми поставили, у нади да ћете га
мало боље упознати.
Почећемо од најважнијег питања. Како си, Давиде?
Хм. То је најтеже питање које ми је неко данас поставио. Одговор је тешко
описати једном реченицом. Најчешће људи кажу реч или две. Углавном то није
довољно објашњење.
Како проводиш своје слободно време?
Слободно време? Специјалац? Неее! Шалим се, наравно. Највише волим да се
завалим у фотељу и уживам гледајући јапанске анимиране серијале или читајући
јапанске стрипове-манге. Најбоље се опуштам слушајући музику и шетајући.
Имаш ли омиљену врсту хране?
Омиљени специјалитет италијанске кухиње су ми шпагете са Миланезе сосом и
млевеним месом. Што се тиче јапанске кухиње, волим нудле сукијаки, тј. пиринчана
резанца. Једно мало упозорење: сукијаки никако не иду са парадајз сосом. Одлично иду
са анисом и циметом. Теријаки који је са лососом и пилетином је такође веома укусан.
Од када је почело твоје интересовање за хемију?
Почело је још пре основне школе. Гледајући једну телевизијску емисију, чуо сам
причу о четири елемента. Пошто сам их заборавио, питао сам маму, а она је почела да
ми набраја хемијске елементе из Периодног система. Онда сам почео да читам разне
текстове и књигу „1000 зашто 1000 зато“. Упознао сам се са првим хемијским
формулама. Неке од њих, попут воде и угљен-диоксида, знао сам пре него што сам
добио хемију као предмет, што је изненадило моју професорку хемије. Право
интересовање за хемију је почело у седмом разреду. Имао сам изузетну професорку
Ружу, која ми је држала и додатну наставу, на којој су се радили веома тешки задаци.
Тај проблемски приступ ме је највише заинтересовао. Хемија је другачија од осталих
природних наука, јер у себи садржи практичну ноту и практичан приступ. Састоји се из
много питања: како решити проблем полазећи од краја, која је средства дозвољено
употребити да би се открила природа проблема. Био сам веома срећан тада, јер ми је
професорка објашњавала, све што ми је било несхватљиво.
Који ти је омиљени хемијски елемент и зашто?
Незгодно питање. Нарочито ми је драга платина, ни сам не знам зашто.
Вероватно због тога што и поред постојеће хијерархије по којој је злато, сребро па
бронза, платина ипак има занимљивије карактеристике. Више се истиче, има беличасти
сјај и специфичнија је.
Који свој успех сматраш највреднијим?
ПЕТ из Устава и права прошле године! (смех) Међутим, најдраже ми је искуство
стечено на Међународној хемијској олимпијади у Русији.
Какав је утисак Москва оставила на тебе?
Москва је заиста невероватан град, метропола са великим саобраћајним
колапсима. Град у којем се увек нешто гради: путеви, зграде... Наши домаћини су нам
омогућили обилазак великог броја знаменитости. Кремљ ми се веома допао. Црвени трг
је доста мањи него што сам очекивао и заправо уопште није црвене боје. Највише ми се
свидело седам Стаљинових зграда, које су изграђене у веома необичном стилу.
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Да ли би могао да замислиш свој живот у Москви?
Искрено, не би ми сметало да радим на таквом месту. Првенствено због
стручности и опремљености. Част је бити на Ломоносову и другим светски признатим
универзитетима. Хладно време ми одговара, тако да са снегом и мразом не бих имао
проблема. Са друге стране, велики град прати велики број људи, велике гужве, што би
ми веома сметало.
Колики допринос успеху је дао твој професор хемије?
Професор Момир ме је доста спремао и веома сам му захвалан на свему. Дао
ми је сву своју литературу и поставио веома важну основу. Не можеш увек све сам да
научиш, већ је потребан неко стручан да те води кроз замршену мрежу хемијских
процеса.
Да ли поред свих својих обавеза имаш времена и за љубавни живот?
Љубавни живот? Умем да напишем то на јапанском!
Да ли би могао да издвојиш неку омиљену књигу и цитат?
Дефинитивно је мој избор „Када падне ноћ“ Харукија Муракамија, јапанског
писца који је био номинован за Нобелову награду. Изузетна књига коју бих свима
препоручио. Даје нам доживљај мрачних делова људске психе, скривених мотива
наших поступака током једне токијске ноћи. Описује петоро људи, чији су се путеви
укрстили под светлима неонки. Сматрам да писац има веома јединствен стил писања. У
неким деловима осећам се као да сам ја лик, док ми се крв леди у жилама, док читам
неке делове. Издвојио бих и најновији роман Халеда Хосеинија „А планине одјекнуше“.
Најснажнији утисак на мене оставља пишчево разумевање људске емпатије, недаћа,
животних тескоба. Писац истиче фине нијансе људске свести, које је понекад веома
тешко уочити.
Волео би да смо те питали, а нисмо?
Волео бих да сте ме питали да ли пристајем на овај интервју.
Захваљујемо се Давиду као дивном саговорнику и честитамо му на освојеној
бронзаној медаљи.
Заувек са Давидом у успесима и поразима IV1

У трећем свету
Свечана сала је увек припремљена за дочек нових пажљивих лица слушалаца,
као и стрпљивих и вештих предавача. Први гост ове школске године био је jepej
Саша Ђурђевић, који је своју публику одушевио причама из Венецуеле у којој живи
откад је тамо добио парохију.
Непосредно пре почетка предавања, господин Саша је био љубазан да одговори на
неколико питања за наш школски часопис.
О чему ћете вечерас говорити?
Вечерас ћемо чути, као што и сама тема каже, о православљу у Латинској
Америци. Генерално о историји православне цркве, њеним почецима, животу
православне цркве и о томе како она данас живи у Латинској Америци, с обзиром на то
да егзистира тамо више од једног века.
Колико се разликује начин живота у Венецуели у односу на овдашњи?
За њу кажу да је трећи свет и оно што смо ми осетили је да је много различитије
и другачије него што је на овим просторима. То је народ који је настајао кроз петшест векова и доста има европског народа, мулата, мелеза, тако да је то једна
мешавина. Што се тиче начина живота, варира од јако богатих људи, урбанизација са
перфектном архитектуром до јако сиромашних људи који живе у фавелавама, то је нека
контрадикторност.
Где Вам је лепше?
Увек тамо где си се родио. Тамо где те је мајка задојила, где си први пут осетио
чист ваздух и где си се напио чисте воде. То је оно што те увек вуче и што ће те увек
вући.
Колико је тамо заступљено православље?
Не у тако великом броју. Највише има православних Арапа, па Грка, Руса,
а Румуни, Бугари и Срби су на последњем месту.
Сара Ђурђевић, III3
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Љубав треба кроз живот да нас води
Млади се осећају запостављено, напуштено, изневерено. Проналазе идоле у
погрешним људима, имају погрешне идеале и немају никога ко би их извео на прави
пут.
Мрежа Европског покрета у Србији спроводи пројекат „Није све само у Европи“.
Циљ пројекта је да младим људима кроз различите начине комуникације приближе
вредности које би требало применити у свакодневном животу.
У уторак, 29. октобра, у Клубу Абраш, трибину је одржао познати ваљевски
универзитетски и средњошколски професор доктор Војислав Андрић.
Др Војислав Андрић се у различитим периодима ангажовао у свим областима
јавног живота: спорта, културе, политике... Поделио је са нама своје животно искуство у
нади да ће утицати бар мало на данашњу омладину и помоћи им да успеју поштено,
радом и трудом.
Рекао нам је да вредности вуче из породице, и да су га баш те вредности
водиле кроз живот. Најважнија вредност која човека усрећује и остварује је рад.
„Резултат успеха је 90% рад и 10% таленат. Рад је нешто што води ка новим
сазнањима и вредностима“, рекао нам је професор који се сложио да данас имамо
много супротних примера, али да морамо да будемо свесни да је богатство пролазно и
да се рад награђује знањем које је вредно у животу. Свакодневница нам и то демантује,
јер смо окружени преварама, крађама, корупцијама, али једино ће нас знање и рад
извући из такве ситуације.
Професор Андрић још истиче да се 37 година бори да његови ученици знају, јер
је то највреднији поклон који може да им поклони. Њега кроз живот води љубав, љубав
према жени, деци, унуцима, пријатељима, родитељима. Многе важне ствари је учинио
из љубави. Посветио је књиге драгим пријатељима, али из љубави према оцу је
дипломирао.
„Иза сваког успеха, идеје, сваке добре ствари, стоји љубав. Љубав може оно
што ништа друго не може, и зато заслужује да нас води кроз живот.“ Охрабрио нас је.
Професор говори да човек мора да поседује неке битне особине да би успео:
иницијативу да нас покрене и води напред, ентузијазам да се боримо за своју идеју,
оптимизам као покретач, праву солидарност и хуманост објаснивши да треба да се
одрекнемо нечега што је наше у корист онога ко то нема. Говори да човек треба да
поседује храброст, патриотизам, али и толеранцију, да треба прво саслушати, а онда
давати аргументе, али и поштовати другачија уверења и особеност.
Поделио је са нама да је у спорту кроз више од 20 година играња рукомета, као
резултат живљења у колективу, стекао поштовање.
„У спорту се човек научи да буде борбен, упоран, и стекне тимски дух који
човека не напушта док је жив.“
Из разговора са њим научили смо да професор поседује још једну врлину, а то
је скромност. На питање како коментарише то што је проглашен за најпознатијег
професора одговара да не мисли за себе да је најпознатији професор, и да, поред
њега, ради и постоји још много сјајних професора и колега.
Поделио је животно искуство са нама, а сада остаје на нама да ли ћемо тежити
знању и да ли ће нас љубав водити кроз живот, да ли ћемо се потрудити да променимо
оно што не ваља. Јер на младима свет остаје.
Нађа Милисављевић, III4
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Димитрије у Немачкој
Познато је да су ученици наше школе веома
успешни у разним областима и да често иду на
размене у друге земље како би унапредили знање
страних језика и доживели остале културе без
присуства стереотипа и на другачији начин него
што то приказују медији.
Међу њима је и Димитрије Николић, ученик
четвртог разреда филолошког одељења, који се
недавно вратио са размене ученика у Немачкој и за
читаоце нашег часописа је испричао утиске о
години проведеној ван Србије: „Много сам очекивао
пре него што сам отишао и сматрам да је то било
лоше са моје стране, али нисам био ни изневерен,
с друге стране. Замишљао сам да су људи истог
менталитета као ми, насмејани и расположени, а да
су крајње вредни. Има много клишеа о Немцима,
као што су да много пију, носе кожне шортсеве и да
су хладан народ, што није истина. Требало им је
више времена да се отворе, али кад су се
отворили, били су веома весели, правили фазоне,
ишли редовно на журке и лепо се опходили према
мени.“
Да ли ти је на почетку било тешко да се уклопиш у нову средину?
Није ми било много тешко, јер сам имао тај осећај еуфорије и задовољства што
сам коначно испунио своју жељу и дошао, тако да сам имао мотивацију да се уклапам и
упознајем људе. Много ми је помогло добро познавање немачког језика, поготово у
школи.
У мом одељењу је била једна Бразилка и један Мексиканац који су такође били
на размени и они су ми били најбољи другови. Имао сам и немачких пријатеља, али ми
се чини да сам био ближи са Јужноамериканцима. Немци су неизмерно толерантни по
свим питањима – верској, националној, сексуалној оријентацији они ће вас прихватити
какви год да сте.
Какав је живот у односу на наш?
Живот је много бољи и квалитетнији. Веома су рационални и немају страх што
се тиче опстанка. Знају да ће добити плату и све искалкулишу према томе.
Где си био смештен?
У породици. Имао сам оца – ја га тако зовем, јер сам га заволео као правог оца
– и брата. Живео сам у предграђу и требало ми је доста времена да дођем до школе и
центра града, али је то средина са предивном атмосфером, људи у околини су
љубазни, опуштени и сви су ме заволели.
Каква им је храна?
Једу много готових ствари. Јели смо доста кобасица, макарона и хлеба. Имају
добре чорбе и неке мешавине које називају ein Topf – што буквално преведено значи
један лонац – а то је пире од измиксаног поврћа у које се убаце кобасице. Ишао сам и у
српски ресторан где сам упознао жену из Ваљева и у менију нашао Ваљевску шницлу.
Које су највеће разлике у настави?
Све је другачије – приступ рада са ђацима, односи између професора и
ученика. Није као код нас где професор само диктира, онај ко седи у последњој клупи
чита књигу, слуша музику или прича са друговима, већ је нормално да су сви активни у
праћењу наставе. Наравно, причају и они међусобно на часу, добаце неке шале, али
сви учествују у разговору и то утиче на већи део оцене. На пример, први пут сам радио
писмени задатак из ликовног, религије и музичког. Учили смо акорде и сличне ствари
које би се код нас радиле само у музичкој школи. У мојој школи је био систем оцена од
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јединице до шестице, где је јединица најбоља оцена и тад сам се у животу највише
радовао кад добијем јединицу.
Да ли си морао више да учиш како би постигао бољи успех?
Учио сам као што бих и у Србији, није било никакве разлике у приступу и начину рада.
Професори су били одушевљени мојим знањем немачког језика и рекли су да се много
лепо изражавам. Једини проблем су били тестови јер они пишу интерпретације и имају
одређену шему по којој их попуњавају и веома су детаљни и прецизни по том питању.
Како ти је било да се привикнеш кад си се вратио у Србију?
У школи ми је било мало чудно. Доживео сам шок као да сам са Марса дошао
на Земљу, али сам се брзо уклопио. Приметио сам да људи у нашој држави немају
свест о иностранству јер смо изоловани и немамо пара да путујемо, али треба да се
отиснемо и разумемо друге средине и да тежимо том савршенијем свету.
Сара Ђурђевић, III3

НОВА ОДЕЉЕЊА У ГИМНАЗИЈИ

Основци у ходницима Гимназије
Добри познаваоци природних наука
и изванредни математичари, седмаци су,
напустивши своје основне школе, постали
ученици
Ваљевске
гимназије,
смера
обдарени за математику. Завршиће основну
школу у Гимназији, а затим радити класичан
пријемни испит, а ако буду хтели да упишу
специјализовано-математичко
одељење,
онда ће полагати пријемни испит као и
претходних година, с тим што ће бити у
предности јер уче више математике.
Недељно имају три часа геометрије,
алгебре и физике и четири часа српског
језика, нешто мање музичког и ликовног.
„Мало су немирнији, али су прави математичари“, каже разредни старешина,
Круна Глушац.
Теодори Марић се свиђа програм: „Све је лепо. Градиво је захтевније, али
дошли смо да радимо, тако да није страшно. Најтеже су ми друштвене науке, пошто
мислим да имам талента за математику и највише ме занима тај предмет.“
Анђела Мишковић додаје да историја није лака: „Код куће морамо да је учимо два-три
сата и зато не стижемо да учимо остале предмете.“
Милош Миловановић каже да се све учи као и пре, једино је математика тежа.
„Одлучио сам да дођем овде јер сам имао доста успеха на такмичењима из
математике. Овде је другачије то, што сам у основној школи ја решавао све задатке,
док сад сви радимо подједнако.“
Луки Јовановићу највише значи то што више не прелазе из једног кабинета у
други, као у основној школи: „Више не морамо да бацамо књиге испред учионица јер
сада имамо нашу учионицу у којој радимо све. Није нам претерано обимно градиво, бар
за сада. Најтеже ми падају ликовно, музичко и граматика српског језика. Добро нам је
одељење, знао сам доста њих са „Интеграла“.“
Председник одељења Данко Пиргић тврди да је ново одељење сложније: „Нема
толико свађе, заједно славимо рођендане и купујемо једни другима поклоне.“
Данкова очекивања су да ће више научити, лакше решавати задатке и уписати
специјализовано-математичко одељење, док Анђела сматра да ће боље проћи на
такмичењима, јер ће се више спремати: „То ми много значи због будућности, јер желим
да завршим факултет и постанем наставница математике.“
Сара Ђурђевић, III3
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Билингвално одељење
Од ове године у Ваљевској гимназији је
отворено ново одељење друштвено-језичког
смера, тачније билингвално одељење. Настава
у овом одељењу друштвено-језичког смера је
другачија по томе јер постоје издвојени
предмети код којих се 30% градива предаје на
првом страном језику, а то су немачки и
француски језик. Од 25 ученика, 13 учи
немачки, а 12 француски језик. Енглески је на
овом смеру други страни језик.
Да би уписали овај смер, ученици су
полагали
посебан
пријемни
испит
из
француског и немачког језика, у зависности од
тога који су језик учили у основној школи. Након положеног пријемног,ученици су
полагали класичан пријемни испит и уписали су се на друштвено-језички смер.
У првом разреду настава на француском и немачком језику одвија се из
информатике, историје и математике, али без тестова и провера знања на страном
језику. У наредним годинама ученици ће добијати још предмета са 30% градива на
страном језику и полако ће им се уводити тестови тог градива на страном језику.
Ученице овог одељења Анђела Милошевић и Тијана Пантелић, рекле су да су
задовољне досадашњим учењем у Ваљевској гимназији, али и да је тешко и да је
потребно уложити велики напор и труд. Истичу да им је разредна Анђелка Видаковић
Цвркотић велика подршка, да их бодри и да се труди да им олакша почетак што је више
могуће, али и да је ту да их изведе на прави пут.
Ученици билингвалног одељења након завршетка четвртог разреда добијају
посебан сертификат као признање да су положили ниво C2 из првог страног језика, као
и могућност да са тим сертификатом своје школовање наставе у иностранству.
Нађа Mилисављевић, III4

Осми Аброфест
,,Prodesse et delectare’’... Баш у ову Хорацијеву мисао уклапа се представа која
је у среду 18. септембра у 20 h отворила осми Аброфест. Да, била је и забавна и
корисна. Прича прати младог ињжењера Виктора, окруженог незгодним људима у још
незгоднијим ситуацијама. У представи играју Милица Трифуновић (Нина), Огњен
Петковић (Виктор) и Богдан Трифуновић (чиновник). Сатирична фарса ,,Случајеви’’
запиткивала нас је на духовит начин. Питања су била разна, животна. Када је слобода
заробљеништво? Како то да ,,човек не припада себи, само се нервира?’’
Да су нека дела свевремена показала нам је и представа „Страдија” која је
рађена по мотивима из приповедака Радоја Домановића, а у режији Мирослава
Трифуновића одиграна 20. септембра у Дому културе. Домановић је своја дела стварао
пре једног века па смо се после представе запитали шта се од тада променило? У овој
представи глумила је и ученица наше школе Јана Здравковић.
Иако је за 22. септембар најављена представа ,,Бог масакра”, уместо ње у 20 h
почела је представа „Мој живот”. Радња нас је водила кроз живот познате балерине
Исидоре Данкан, коју су многи сматрали мајком модерног плеса...
Вацлав Хавел био је један од забрањиваних писаца. После окончања Прашког
пролећа овај писац је морао да одслужи принудни рад у једној пивари. У тај период
смештена је радња представе „Аудијенција и Вернисаж” коју је режирао Иван Пантелић,
а која је затворила осми Аброфест 25. септембра.
Уживали смо у свакој представи која је одржана током ове манифестације која је
трајала седам дана. Дом културе напуштали смо пуни утисака и нестрпљиви да видимо
следећу представу.
Aлександра Радојковић, Јелена Андрић, Неда Ликнић, II7
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Седамнаест векова хришћанства
Милански едикт је законски акт
који је донео цар Константин Велики, а
којим
је
проглашена
верска
равноправност и престанак прогона
хришћана. Проглашен је у Медиолану
(данашњи Милано) 313. године. Њиме
хришћанство није постало државна
религија, нити је било привилеговано,
али дозвољено је јавно испољавање
своје вере без икаквих последица. Ове
године тачно је 17 векова од доношења Миланског едикта. У свету је он обележен
различитим церемонијама, али главна свечаност одржана је у Нишу, родном граду цара
Константина Великог.
Србија
,,Живи крст обасјан миром и толеранцијом’’
Више од 5 000 грађана Ниша, међу којима је било највише ученика, студената и
деце, учествовало је у акцији под називом „И ЈА САМ ДЕО КРСТА“, у оквиру које су са
живим свећама формирали „живи крст“. На раскрсници Булевара Немањића и Сремске
улице, а у непосредној близини Цркве Светог цара Константина и царице Јелене,
Нишлије су желеле да у цео свет пошаљу слику хришћанског крста и поруку да су
најважнији мир и толеранција међу свим људима.
Милица Николић, III4

Вршњачка едукација
Поводом
одржавања
обуке
за
вршњачке едукаторе на тему „Промоција
здравих стилова живота и превенција болести
зависности“ и активности које ће бити
реализоване у наредним месецима у Ваљеву,
позвани су сви заинтересовани средњошколци
који желе да постану вршњачки едукатори и
чују нешто више о штетности и проблемима
које са собом носи злоупотреба психоактивних
супстанци.
Обука је одржана у понедељак
11.11.2013. са почетком у 9:30 у холу Центра
за културу Ваљево (некадашњи Арт хол). Након реализоване обуке за вршњачке
едукаторе, сви заједно ће у новембру месецу покушати да пренесу стечена знања
ученицима основних и средњих школа у Ваљеву у циљу едукације деце и младих о
замкама и штетности коришћења наркотика.
Сара Ђурђевић, III3
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Курс немачког језика
Најлепше ствари дешавају се када то најмање очекујемо. Тако је било и овог
пута. Захваљујући стипендији Гете института провела сам три незаборавне недеље у
Немачкој.
Из Србије нас је ишло укупно шесторо. Кренули смо на пут са аеродрома
Никола Тесла 4. августа 2013. Први град који смо посетили био је Франкфурт, али у
њему се нисмо дуго задржавали. Сместили су нас у интернат за омладину у Швебиш
Халу. Сваки дан био је све бољи и бољи, а како се крај ближио све више смо желели да
останемо. Ишли смо у школу, дружили се, певали, плакали, смејали се и пробали
ствари које никада до тада нисмо. Учесници курса су долазили из различитих земаља:
Обале Слоноваче, Русије, Америке, Грузије, Индије и Кине. Гете институт је свима нама
пружио прилику да течно научимо немачки језик, да упознамо друге културе и народе.
По завршетку курса понуђена нам је могућност да полажемо одређени ниво знања
немачког језика. И поред напорног учења имали смо пуно слободног времена које смо
проводили путујући у друге градове који такође припадају покрајини Baden-Württemberg:
Штутгарт, Хајделберг, Хајлбрун. Научили смо доста о Немачкој, њеним становницима,
култури и језику.
У Немачкој сам стекла пријатеље које ћу заувек памтити. Понела сам са собом
предивне успомене и наду да ћемо се некада поново срести.
Милица Николић, III4

Сви филолози су добри домаћини
Моравија је рекао: „У школи
нас никад нису учили како да будемо
незапослени“. Како и у свакој другој
школи, тако су и у Филолошкој
гимназији ђаци стално запослени, а
дође понекад и тренутак да се рад
покаже и пред другима.
Тако су ђаци Филолошке
гимназије 25. октобра у Установи
културе Вук Караџић извели приредбу
названу „Језик је Богова дар“, где су
показали сав свој, добро исплаћени и
награђивани труд.
Директор школе др Душко
Бабић указао је да школа има статус од посебног националног значаја, јер се у њој
проучава десет језика, два класична (латински и старогрчки) и осам живих (енглески,
француски, руски, немачки, италијански, шпански, кинески и јапански). Ученици се баве
језицима и друштвеним наукама, објављују часописе, освајају награде, такмиче се и
уживају у томе. Поткрала се неколицина техничких грешака, али оданост и приврженост
ђака према оном чиме се баве у Филолошкој гимназији могла се и чути и видети и
осетити. Они одлично глуме, певају, рецитују, свирају на свим језицима које изучавају.
Посебну пажњу привукле су ученице које певају старинске српске песме и тако доказују
да младе може интересовати и нешто традиционално и од историјског значаја. Певачка
група састављена од два професора и садашњих, али и бивших, ученика школе, дала је
посебан угођај гледаоцима, спојивши старо са новим, младост с искуством.
Језик је доиста „Богова дар“, помоћу њега се и спајамо и раздвајамо, али да
нема њега, не бисмо могли да доживимо оно што помоћу њега можемо, и сигурнo нас
не би ни било.
Јелисавета Новаковић, IV4
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Петар II Петровић Његош Ловћенски
Тајновидац и Свети Владика Николај Жички
Иако смо стигли пре времена, једва смо нашли слободна места. Омни центар
био је пун 18. oктобра. Овакав одзив био је очекиван јер је у 19 часова почела трибина
„Петар II Петровић Његош Ловћенски Тајновидац и Свети Владика Николај Жички“.
Повод за одржавање ове трибине је 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша
и пресвлачења моштију Светог Владике Николаја. Предавачи су били академик Матија
Бећковић и архиепископ цетињски и митрополит црногорско-приморски Амфилохије.
На почетку трибине свештеник Игор Илић прочитао је део Његошевог „Горског
вијенца“, а затим је дечји црквени хор „Хаџи Рувим“ отпевао сплет песама са Косова
међу којима су биле песме „Хеј, црвен' цвете“, „Ој, Косово, Косово“, „Густа ми магла
паднала“ и „Хеј, драги, драги, божурове сади“. После овог сплета песама епископ
захумско-херцеговачки и приморски Атанасије заједно са овим хором отпевао је песму
„Јечам жњела Косовка девојка“.
Око пола осам свој говор започео је Матија Бећковић. Ваљево је давно почело
да плете венац Његошу. Први је то учинио Љуба Ненадовић, син Проте Матеје, у
својим „Писмима из Италије“. Љубомир Ненадовић у овом делу каже да ће после
сусрета са Његошем више писати о њему него о Италији. Између осталог у томе се
види значај Његошев за Љубомира Ненадовића. Ваљевац Николај Велимировић,
написао је „Религију Његошеву“. То је химна Његошу, у којој се пустињак лелићки
натпевавао са пустињаком цетињским. Осим Његошевог дела „Горски вијенац“
говорило се и о његовом делу „Луча микрокозма“ које је написано за време Великог
поста. „Његош је већи и значајнији данас него што је икада био. Једино је мањи од себе
сама, онога који ће тек бити.“ Повод за одржавање ове трибине је и Његошев рођендан.
„Нашем нараштају је припао удео да прослави његов двестоти рођендан. Таква част
нам се више неће указати. То је најзначајнији датум у нашем, а не у Његошевом
животу.“
После говора Матије Бећковића свештеник Игор Илић прочитао је део „Религије
Његошеве“, а затим је дечји хор „Хаџи Рувим“ извео химну Богородици Нектарија
Егинског.
Архиепископ цетињски и митрополит црногорско-приморски Амфилохије
говорио је о ова два велика имена наше историје, о Његошу и о владики Николају
Велимировићу. Било је речи о једном од најзначајнијих дела владике Николаја
Велимировића „Религија Његошева“. У сали Омни центра владала је пријатна
атмосфера, сви смо потпуно концентрисани слушали говор архиепископа Амфилохија
који је између осталог рекао: „Нисмо свесни шта нам је Бог подарио у овом распетом
времену. Они су пуни огња вере, снаге, непобедиве силе Божје... Имају вечну младост.
Сви који се дотакну чега су се они дотицали, не старе“.
Трибину посвећену овој двојици значајних људи академик Матија Бећковић
закључио је стиховима: „Куд с Његошем, а после Његоша? Да онако није загрмио,
могли бисмо муцат' испочетка!“
Као и све претходне трибине, које је организовала Светосавска омладинска
заједница Епархије ваљевске, и ова трибина нам се веома допала. Свидела нам се
тема, начин на који је тема обрађена, свидела нам се и атмосфера. Уживали смо у
свакој причи, сваком цитату, свакој речи.
Александра Радојковић, Неда Ликнић и Катарина Арсић, II7
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РТАЊ EXPERIMENT 2013.

Зрачимо позитивно
Сви сте вероватно чули за планину Ртањ, a да ли сте знали да је она уједно и
пирамида? И то не било каква, већ пирамида чије су странице димензионисане тако да
је свака већа од претходне за једну трећину и да је Ртањ, када се повуку његове
основице са висинама, истог облика као структурна формула молекула водоника.
Уколико нисте, или чак јесте, али желите да сазнате још нешто о тој чудноватој
планини, одвојите неколико минута за овај чланак јер ћете сигурно открити нешто
занимљиво.
Како је Ртањ једна веома интересантна и јединствена планина по много чему,
научна екипа која га проучава већ четири године у августу је организовала
Интернационалну истраживачку конференцију Ртањ Experiment 2013. где је боравило
20 стручњака из Канаде, Русије, Енглеске, Италије, Финске, Словеније, Хрватске, Босне
и Херцеговине и Србије, који су са око 100 волонтера спровели организационо
најзахтевнији и технички најсложенији истраживачки подухват икада изведен на Ртњу и
уопште када су у питању истраживања електромагнетних феномена пирамида у свету.
Како бисмо чули нешто више о томе, причали смо са наставницом физике у пензији
Зорицом Жугић Ђорђевић из Ваљева, која је присуствовала научном скупу.
„Име скупа је експеримент зато што су сад, после четири године рада, људи из
Духа Ртња констатовали да је потребно да се то чује у свету. Дошли су доктори наука
из иностранства и донели своје уређаје који су далеко прецизнији од ових којима ми
располажемо и на Ртањ је, на висину око 1600 m изнето преко 500 kg опреме. На врху
су провели три дана и три ноћи. Дошли су до закључка да Ртањ увек и константно ради.
То значи да он са целом околином отпушта много јаче електромагнетно зрачење него
што је то нормално.“ Шта су научници открили знаће се за три месеца. Потребно им је
110 дана за снимања која су радили камерама за чујност, електромагнетна и остала
зрачења. „Сад треба све да преслушају“, каже Зорица, и све ће објавити на youtubu, јер
они ништа не крију. Шта више, очекују да им се прикључе људи из целог света и да ће
им помоћи они који могу да помогну. „Последњег дана на конференцији смо имали
прилику да чујемо оглашавање Ртња. Камере су спуштане кроз отвор пирамиде и
снимале. Чули смо како Ртањ, што бих ја рекла, „пева“.То је нешто, могу да тврдим, као
мушки баритон. Такође су поредили његово оглашавање са оглашавањем пирамида у
Високом који је као женски алт и те две пирамиде сарађују.“
Где су вршена мерења?
Ми смо ишли до Бора, Брестовачке бање, обишли смо целу околину Ртња,
источну Србију, помиње се чак и Радан планина.
Како је био организован програм?
Свако вече смо имали предавања, где су два предавача излагала од 20 до 22
часа. После тога смо имали вечери музике – свирале су се мелодије чији звуци су у
сагласности са трептајима наших ћелија. То су, на пример, Свилен конац, Лет кондора и
озбиљна музика.
Шта је на Вас оставило утисак?
Најинтересантније место, по мом мишљењу, било је место по имену
Светилиште. Овога пута је одређена величина и простор у облику срца, где је посебно
електромагнетно зрачење. Знамо да су електромагнетни таласи паралелни са
Земљином куглом, а на Светилишту је зрачење до једанаест сати пре подне нормално.
Међутим, у једанаест сати зраци се дижу вертикално према звезди Sirius, да би се
између четири и пет поподне вратили у хоризонталу. Исто тако, на скупу је био
инжењер Марјановић који је 20. децембра прошле године, кад смо ми били на Ртњу, док
су сви други очекивали смак света, извео успели Теслин експеримент бежичног
преношења електричне струје на даљину и та слика је отишла у свет захваљујући
директном преносу Прве српске ТВ. Више информација о Ртњу и експериментима
можете наћи на сајту: http://www.duhrtnja.com/
Сара Ђурђевић, III3
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Од Дома војске до Дома уметности
Данас, када се млади окрећу погрешним узорима, потребно је нешто да нас
покрене у правом смеру. Тако нешто сада постоји и у нашем граду. Ваљево је добило
Дом уметности.
Поводом отварања, у суботу 14. септембра у Башти уметности, одржана је
игранка. Игранци су присуствовали и ученици наше школе. У поподневним часовима у
Башти је одржана трибина са искусним гостима из Београда, који су младе уметнике
посаветовали о начинима реализације овог пројекта у будућности. Мало касније,
одржана је дечја сликарска радионица, где су најмлађи имали прилику да покажу своје
таленте. Игранком у 19 часова званично је отворен Дом уметности.
Сврха овог догађаја је да промовише велики број младих људи из свих области
уметности. Јако нам се свидела тематска организација простора. Башта је била
подељена на више зона. Имали смо уметнике из сфере филма, ликовне уметнике,
фотографе, архитекте, дизајнере, музичаре и, наравно, плесаче.
Средину Баште заузимала је бина, на којој су млади плесом изражавали своју
креативност. Један део био је посвећен сликарској и фотографској уметности. На
оронулим зидовима биле су закачене фотографије познатих ваљевских уметника.
Веома занимљива била је и зона регрутације, где су посетиоци на интересантан начин
одржали дух некадашњег Дома војске, облачећи војне униформе.
У Башти су, наравно, биле представљене и многе друге зоне.
Догађај је осмишљен као целодневна презентација, која је требало да
представи везу између прошлости и будућности и враћање на давно време игранки и
предлог функционисања ове зграде у будућности.
Својом идејом, коју је подржао велики број уметника и суграђана, млади
уметници су показали ентузијазам за развијање уметности и промовисање у граду, и
спремност да се у томе и истраје.
Уживали смо у овом несвакидашњем догађају у нашем граду и надамо се да ће их у
будућности бити још.
Сви путеви воде ка уметности.
Невена Ашковић и Невена Каљевић, II7

Гимназијалац 92

новембар 2013.

Гимназијалци у Атељеу 212
У недељу 20. октобра у 20 часова, у Атељеу 212
одржана је представа „Ревизор“ којој су присуствовали
ученици Ваљевске гимназије заједно са професорима
српског језика и књижевности.
Представа „Ревизор“ урађена је по делу Николаја
Васиљевича Гогоља. Гогољ је ову комедију написао
инспирисан анегдотом коју му је испричао пријатељ
Александар Сергејевич Пушкин.
Радња представе се дешава у провинцијској
средини и показује све слојеве друштвеног апарата,
судство, здравство и образовање. Градоначелник Антон
Антонович позива све главне људе у граду да им саопшти
да је у град стигао ревизор из Петровграда. Из разговора
са надлежним људима сазнајемо какав хаос влада у граду,
и колико они то не схватају за озбиљно. Градске спахије доносе информацију да је
ревизор одсео у гостионици и да му је име Иван Александрович Хлестаков. Низом
комичних сцена сазнајемо колико људи могу бити наивни и лакомислени. Сви ликови:
судија, школски надзорник, управник болнице, трговци, малограђани покушавају да
угоде ревизору и у њему виде спас и бољи живот. Градоначелник види прилику да уда
своју ћерку за једног тако имућног господина, и види шансу за напредак у каријери, а
верује да ће му зет обезбедити висок положај у престоничком друштву. Ова идила би
трајала још дуго да није дошао управник поште са писмом из којег сазнајемо да
„ревизор“ уопште није ревизор и да је он само случајни пролазник. Док се сви чуде
бруком коју је ово писмо изазвало, стиже вест да је у град стигао прави ревизор.
Представу је режирала Ива Милошевић. Улогу градоначелника је тумачио
Небојша Илић који је као и у свакој представи показао да је изванредан глумац. Улогу
судије нам је дочарала Горица Поповић. Бранимир Брстина је успео да забави публику
улогом Бопчинског. Градоначелникову жену је тумачила Бранка Шелић. Најјачи утисак
на публику је оставио Гордан Кичић који је тумачио улогу чувеног Ревизора тј. Ивана
Александовича. Школски надзорник је био Иван Јевтовић. Улогу Допчинског је тумачио
Бранислав Зеремски. Улогу удовице на комичан начин је дочарала Исидора Минић.
Представи су допринели и многи други глумци.
Надамо се да ћемо и даље имати прилику да посећујемо Атеље 212, и да ћемо
наставити да уживамо у изванредним представама.
Јелена Андрић, II7

Хуманитарна акција гимназијалаца у
оквиру Дечје недеље
Као и много пута до сада, Ваљевска гимназија организовала је хуманитарну
акцију за помоћ деци. Овога пута је то била помоћ за Основну школу у Доњим
Лесковицама. Ђаци Ваљевске гимназије су сакупљали школски прибор који је потребан
основцима за нормално обављање наставних активности. Тај прибор је од великог
значаја деци која живе у лошим материјалним условима, мада они имају других
проблема, као што је велика удаљеност од школе, а немају стално обезбеђен превоз.
Ову акцију успешно су реализовали ученици наше школе и психолог Гордана
Аврамовић. Уз диван пријем наставника и срдачан дочек основаца, гимназијалци су
видели у каквим условима уче ђаци те школе. Они најмлађи били су највеселији и
постављали су многобројна занимљива питања. Једно од тих питање је било: „Шта је то
гимназијалац?" Када је дошло време дељења поклона, деца су са одушевљењем
чекала у реду. Ти скромни поклони су многима улепшали дан, а то се могло видети по
осмесима на њиховим лицима. Надам се да ће наша школа организовати још оваквих
догађаја током школске године.
Маја Симић, III7
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„Гимназијалке“ на Дечјој недељи
Ове године Дечја недеља у
Ваљеву трајала је од 7. до 13.
октобра.
Гимназијалци
су ову
манифестацију испратили од стране
новинарске
секције
Ваљевске
гимназије. Одлучено је да ову Дечју
недељу испрате наше новинарке,
Милица Обрадовић, Милица Ракић и
Јелисавета Новаковић, које су
прошле године водиле омладинску
радијску емисију на „Радио Патку“
под називом „Гиназијалке“. Оне су
сваког дана Дечје недеље пратиле
макар по један догађај, па су на крају
Недеље снимиле емисију којом су заокружиле догађаје, овог пута на „Радио Ваљеву“.
Првог дана „Гимназијалке“ су испратиле два догађаја. Први под називом
„Колективно је боље“ у организацији Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ у
Дечјој библиотеци. Ово је био интерактивни програм промоције читања за ученике Прве
основне школе. Основци су овим путем пришли читању на један потпуно нов начин и
схватили колико је важно да стекну навику читања у овим годинама, јер после је много
теже научити правилно читати, а самим тим, даље се развијати. Касније тог дана у
свечаној сали Ваљевске гимназије одржана је пројекција друштвено ангажованих
филмова „Пунам“ и „Живот деце није филм“, после којих је предвиђена дискусија о
животу деце из различитих сфера живота. Новинарке Милица Ракић и Јелисавета
Новаковић су уједно биле и вође дискусије заједно са психологом школе Горданом
Аврамовић. Дискусија је текла одлично, ђаци су били врло заинтересовани за тему, и
изразили жељу да се овакви пројекти дешавају чешће не би ли скренули пажњу на сву
децу света, подсетиле децу колико они имају, и указале да треба помоћи оној деци у
лошијем положају.
Другог дана Недеље, такође у Ваљевској гимназији, дебатовало се на тему
„Држава треба да усвоји стратегију наталитета“ у којој су учествовали ученици средњих
школа и чланови Дебатног клуба Ваљевске гиманзије. Наша држава је све старија, па
није чудо да се постављају оваква питања. Глобално, ово је врло важна тема, поготово
због тога што се људи услед брзог начина живота све чешће опредељују да касније
заснују породицу, што има и добрих и лоших страна. Родитељи обично тада имају
економску стабилност, али и мање времена да проведу са децом.
У среду, трећег дана Дечје недеље, у Холу центра за културу Ваљево у
организацији Дома здравља Ваљево и његовим сарадницима одржана је едукација за
ученике првог и другог разреда средњих школа под називом „Репродуктивно здравље
младих“. Средњошколци су имали прилику да погледају кратке филмове који имају циљ
да их подстакну на избор здравог живота и да их сексуално образују, а и решавали су
тест информисаности о овој теми. По одгледаним филмовима средњошколци су
разговарали и закључивали заједно са два старија едукатора, који су нам рекли да
Завод за јавно здравље и Саветовалиште за младе стално спроводе овакве акције, али
немају добар одзив управо због недовољне информисаности младих.
Четвртог дана у ОШ „Нада Пурић“ пазарило се и производило на „Базару“. Ово
је била акција у којој су учествовали и ученици одељења деце са посебним потребама и
на којој су показали слогу и радост заједничког рада. Директорка школе Ана Савковић
напоменула је да град никад не заборавља ученике овог одељења и да људи из
организације Дечје недеље сваке године скрену пажњу на децу са посебним потребама.
Последњег дана Недеље и малишани до две године учествовали су у радионици
заједно са својим родитељима у оквиру промоције читања названој „Дођи на кекс,
млеко и причу“ у Дечјој библиотеци. Научно је доказано да деца која добро читају имају
добро памћење. Зато треба почети са читањем деци што раније, у почетку то би
требало да буду појмовне сликовнице које су деци занимљиве, шарене, без тешког
текста, а касније би текст требало да буде мало сложенији, са поукама. Библиотека у
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Ваљеву има добар фонд књига за малишане и од половине октобра у Дечјој
библиотеци могуће је учланити децу до две године. Ускоро, како се надају запослени у
библиотеци, родитељима ће бити омогућено да читају својој деци у просторијама
библиотеке, а овакве акције ће се дешавати сваког месеца од октобра.
Новинарска секција закључила је да је Дечја недеља ове године имала богат
програм. Све ваљевске основне школе биле су укључене у рад Недеље, као и основна
школа из Доњих Лесковица. Међутим, једина је Ваљевска гимназија од средњих школа
дала допринос Дечјој недељи, па су „Гимназијалке“ апеловале путем радијске емисије
да се следеће године укључе и друге средње школе.
Јелисавета Новаковић, IV4
МУЗИЧКИ ПРОФИЛ ВАЉЕВА

Свирка у Музеју
Група средњошколаца која се супротставља данашњим музичким трендовима је
у септембру у оквиру пројекта „Музички профил Ваљева“ одржала свирку у Музеју.
Лазар Аврамовић, организатор, каже да је са овим пројектом конкурисао у општини
града Ваљева која је изашла у сусрет да нам омогући свирке у промоцији младих
музичара, што је мало замрло у Ваљеву. „Свака генерација је имала своју шансу. Из
моје генерација, пре и после моје, изашло је доста познатих музичара, док данашња
деца нигде не могу да се појаве, понајвише због најезде друге популације музике“, зна
се на коју музику се односи.
„Приметио сам да млади музичари добро свирају, али немају где. И не треба да
свирају у кафићима, него у Арт холу, Дому културе и на јавним манифестацијама“,
додао је Лазар.
Колико ће трајати програм?
Седам месеци, али ја се надам да ће они наставити тиме да се баве, а ја ћу им,
кад ме буду звали, изаћи у сусрет и организовати све што треба. Имали смо и
радионице где сам им скренуо пажњу како да изнесу ствари које свирају – не само
музички него и бински. Обезбеђено им је снимање у студију, где ће моћи да сниме своје
песме.
Да ли сте задовољни током радње?
Јесам. Свирке су тек кренуле и мало су напети. Први концерт је био да се
опусте и да се друже, а кад се појаве на већој бини – то ће бити мало озбиљније. Ја се
надам да ће нам Арт хол изаћи у сусрет.
Да ли планирате проширење, односно хоћете ли звати још неке
бендове?
Како да не, врата су увек отворена за све. За сад имамо два бенда и двоје
солиста. Хоћу да их сјединим, а то је тешко. За почетак ћу да убацим више стилова –
поп и рок, џез, фанк и онда се може приметити да је то лепа музичка слика Ваљева.
Разговарали смо и са члановима бендова JOHNNY CREEP и S.O.S.R.
Никола Милошевић, бас гитариста бенда JOHNNY CREEP и ученик Ваљевске
гимназије, открива да ће они можда укључити нове инструменте и покушати да направе
нешто аутентично. „Овај бенд постоји већ три године, само са различитим члановима.
Сада нас је четворица и састали смо се јер смо чули да ће бити свирки и планирамо
неки ауторски пројекат. Свирамо алтернативни рок, а пробе имамо у складу са
могућностима, јер је ово нискобуџетни бенд и немамо довољно опреме за сталне
пробе. Вероватно ћемо остати бенд и после пројекта, а планирали смо да ускоро
почнемо да свирамо и ван Ваљева. “
Гитариста S.O.S.R.-а, Марко Тодоровић, каже да њихов бенд има пет чланова
(две гитаре, бас гитара, бубњеви и певачица). „Као бенд постојимо две године и
свирамо домаћи поп-рок. Имали смо наступе у кафеу Биоскоп, Фото-кафеу, а од овог
наступа очекујемо промоцију бенда и надамо се да ћемо прогурати рокенрол у
Ваљеву.“
Сара Ђурђевић, III3 и Јелисавета Новаковић, IV4
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Обележавање Дана писмености у Ваљеву
На Дан писмености, 8. септембра 2013. године, ученице специјализовано-филолошког смера Ваљевске гимназије спровеле су анкету на подручју града Ваљева
како би обележиле тај дан. Испитаницима, у просеку старим тридесет година,
постављена су четири питања. Анкета је затвореног типа, те су они на питања могли
одговорити са ДА или НЕ.
Прво питање:
Ако упоредимо ове резултате са резултатима добијеним из анкете коју су
радили средњошколци, видимо да су различити, то јест да старији више користе
латиницу од ћирилице.

Друго питање:

Резултати које смо добили сразмерни су резултатима добијеним у анкети на
нивоу школе. Ниво познавања српске абецеде забрињавајући је у односу на то колико
се латиница користи. Неки испитаници одговорили су енглеским алфабетом, што је
примећено и код средњошколаца, а неки су чак сматрали да је одговор азбука.

Треће питање:
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С обзиром на то да је Ваљево на подручју екавског изговора штокавског
дијалекта, Ваљевци користе свих седам падежа, па је очекивано да знају да наброје
падеже. Међутим, резултати су показали другачије.
Четврто питање

:
Људи данас све мање читају и тако усвајају мали број речи, па имају и
сиромашан вокабулар. Резултат тога су бројне поштапалице којима се, према
добијеним резултатима, и грађани Ваљева често користе. Очекивано је да образовани
грађани ређе или чак никад не користе поштапалице.

Лингвистичка секција

Тајна ајкулине пећине
Зимски дан обасјан уморним сунцем које провирује кроз велике беле облаке и
као да милује снежни покривач града у коме живим. Била сам у својој редакцији као и
обично. Знате, познати биолог као што сам ја, нема много времена за одмор. Замало да
заборавим, зовем се Гордана живим у ужурбаном и прелепом граду Београду.
Завршила сам хербаријум сачињен од ретких врста биљака које расту само у Америци,
и коначно сам могла да одем кући и одморим се. Поспремила сам канцеларијски сто и
изашла из редакције. Док сам закључавала врата, видела сам величанствени залазак
сунца који даје посебан шарм овом бучном граду. Упалила сам кола и одвезла се до
куће. Живим недалеко од обале реке Дунав, на само неколико километара од великог
тржног центра који често посећујем. Ах дом, улазим у кућу и бацам се на кревет. После
неколико минута лежања устала сам, спремила себи воћну салату, пустила музику и
напросто сам бивала све опуштенија, сва напетост као да је нестала, била сам спремна
да одлетим до Париза, да се нађем у Лондону и да пропутујем цео свет. Али још увек
сам била код куће и свесна обавеза које имам, бацила сам се на пројекат о биљкама.
Сати су неприметно пролазили. Била сам већ при крају када се на вратима
зачуло звоно које ми је у том тренутку звучало као неки велики будилник који ми каже
да треба мало да одморим. Одшетала сам до врата и видела поштара. Поштар није
имао никакво писмо, уопште није имао ни торбу. Замолио ме је да потпишем
признаницу и из поштанског камионета извадио је огроман пакет. Помогао ми је да га
унесем и отишао је. Питала сам се шта је то. Отворила сам пакет и одједном сам се
зачудила, умало нисам вриснула од среће. Видела сам ронилачко одело, дрвену кутију
средње величине, неку униформу и дебели коверат. Отворила сам коверат и почела да
читам...
Гордана Гламочанин, VII
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Сто младих талената колубарског краја
Здравко Новаковић, ученик седмог разреда одељења ученика обдарених за
математику, написао је песму Фотосинтеза која је објављена у књизи Сто младих
талената колубарског краја.

Фотосинтеза
Фотосинтеза зна један трик
Да производи шећер и кисеоник.
Док корен упија из земље воду
Гомиле угљен-диоксида у листове оду.
Ништа се не постиже без сунчева зрака
Јер биљки је потребна светлост врло јака.
Одбацује кисеоник, а шећер задржава
Јер фотосинтеза заиста је страва.
Ми живи људи, сладимо се крофном
Док се биљке сладе само аутотрофно.
Ето то је један процес који биљка ради
Да помогнеш људима, ти биљку посади.

Споменик Десанки Максимовић
Скоро свакодневно, пре школе, после школе или за време одмора, проведем
неко време на Тргу Десанке Максимовић. Тргом доминира споменик урађен у граниту.
Представља Десанку Максимовић.
Од гранита је исклесана и фино исполирана статуа младе жене која држи књигу.
Представља Десанку из млађих дана. Уметник је верно дочарао фину, танану фигуру
жене са анђеоским лицем. Не могу, а да не закључим да је ова даровита списатељка
била анђео, која је за собом оставила ризницу вредну дивљења. Статуа делује
усамљено и на тренутак пробуди у мени благу тугу, али већ следећег тренутка, вика
деце, њихово играње око статуе, седење у њеном подножју, отера ми тај осећај.
Уметник је учинио пун погодак, стављајући је на сред трга, она је окружена зградама у
којима живе и расту деца. Гледајући споменик са књигом и децу око њега, у машти ми
се буди слика Бранковине и сеоске школе окружене воћкама, деце која трче по зеленом
травнатом дворишту и Десанке која их благо грди због несташлука. Да ли је и уметник
имао ту визију радећи на скулптури? Да ли је уметник осећао уметника? Је ли уметник
осећао Десанкину љубав према деци и својим делом изразио ту љубав?
Гледајући скулптуру и књигу у њеним рукама помислим на све оне прекрасне
стихове, на сву радост, тугу, родољубље који су исказани у њима.
Напуштајући трг прате ме у мислима стихови „Стрепње". Можда је неправично
што сам акценат ставио на скулптуру, а не на њеног уметника, али оно што буди у мени
машту јесте сам споменик Десанки Максимовић. Мада имам и поштовање према дару
скулптора који га је израдио.
Тимотић Филип, I6
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Путовања...
Живот је путовање путовања. Сваки пут када изађемо из сопственог дома, ми
путујемо. Макар отишли само до продавнице, ми путујемо. Некад ћемо поред фискалне
касе затећи касирку, која ће нам поспано рећи да је сав хлеб распродат, а некада ћемо
срести хемичара који ће замишљено тражити натријум-хидрогенкарбонат, након
неколико зачуђених погледа затражиће соду бикарбону.
Веома често, ми свога путовања нисмо ни свесни. Људи углавном причају о
својим сновима као о неким безвредним ситницама, вероватно због тога што се нису
сусрели са Андрићевом мудрошћу која каже: „Путовати и кретати се, то је у мојим
сновима највећа срећа." Не умањујући значај ове мисли, рећи ћу вам да је највећа
срећа, када у стварности отпутујете на места, о којима сте увек сањали. Париз, град
светлости, добија своју праву слику у вашој души, када га погледате са Монмартра
после три стотине пређених степеника. Када вам се Болоњска шума поклони, Ајфелов
торањ намигне и Тријумфална капија махне, знате да вам је тај величанствени град
заузео део срца, тик поред родног града. Слушаћете француски језик, тј. покушаћете да
га разумете, ако сте познавалац тог језика. Уколико то нисте, препустићете се брзој
реци речи и благом ветру који вам милозвучно испуњава ушну шкољку. Свакако их
нећете разумети језиком, већ срцем.
Својим путовањем учинићете да људи који мисле о вама, такође путују. Путују
својим мислима, можда чак од тог путовања саставе и неки стих попут Мике Антића.
„Одлучила је да оде. Одлучила је да се не смеје више. Ко зна куда ће поћи. Ко зна куда
ће је њени снови одвести, којом обалом ће корачати. Нестаће као прах... Биће негде
далеко загледана у хоризонте. А ја ћу чувати њену косу на мом сутрашњем рамену".
Самим одласком изазваћете буру емоција: среће, љубави, туге, бола, узбуђења,
стрепње... Повратком са путовања донећете кофере пуне нових сазнања. Мухамед би
вам онда рекао: „Не причај ми о томе колико си образован, реци ми колико си путовао."
Невена Параментић, IV1

„Не напуштај ме свете, не иди невина
ласто“
(Бранко Миљковић)
Још као девојчица, загледана у таваницу, негде између сна и јаве, размишљала
сам о корацима.
Тако је лако отићи, заборавити све и постати неко други. Моји драги су одлазили
и дуго после тога, дубоко у ходницима сећања одзвањао је бат њихових корака. Најпре
су се удаљавали неприметно, посматрајући крајичком ока оне што остављају, као да се
сраме. А онда све више и више, попут увежбане чете војске, нису се ни окретали.
Понекад су се враћали, као залутали ехо, са циничним осмехом иза ког се назирао
подсмех.
„Panta rei“, знам. Али опет, ја не желим да одем. Идите сви бајроновски јунаци,
пустолови, драги пријатељи и непријатељи! Идите! Будите песак, који ће ветар носити,
време прегазити и људи мењати. А ја, за мене не брините, остаћу непомичан камен на
месту свог бића. Остаћу своја и срећна, одана себи и свом гнезду.
А онда кад на овом свету нестане и песка и камења, чекаће ме Дантеов лимб.
Јер и ја сам, драги моји пријатељи и непријатељи, само човек, грешник. И тада, гореће
у мени вечна чежња, чежња за домом, чежња без наде. Али чежња која даје снагу. А
шта ће је вама дати, птице моје селице?
Наташа Грбовић, IV7
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Излизане флекице
Анушка се жалила како је јутрос остарила.
Није могла изути
пред вратима своје ципеле
каже, ноге су јој натекле,
али још увек је носе високе потпетице
као када је имала 16
па је желела изгледати старије
или сада са 56 када жели
одглумити младост,
Анушка се никада са својим годинама није мирила.
Живот је посматрала линеарно
и зато старост није могла гледати
као тежњу ка поновној младости
већ само кроз боре,
и како материја кружи
тако добија на смислу овај
многоугао вектора нашег живота
где се последњи завршава
тамо где први опет почиње
а циљ је на крају досегнути нулу
и највећи одговор у ствари је - ништа.
Смешак који је изгубио смисао за хумор
и самим тим њеном
хумору одузео смисао,
Анушка има нове зубе
и када остане сама ноћас, моћи ће
да шушка и слуша превод који не разуме
као када су јој први млечни испадали.
Анушка
мала моја Анушка
ноћас први пут је чула своје зидове.
Тијана Радовановић, III1

Мисао (2)
Нешто пресеца тишину. Дубоки повратак у таму освешћује тек настале боре.
Сви ти кораци у бестрагу ускоро ће сијати познатим трагом одавања. Ускоро, јер нема
простора за трошење. На пола склопљени бисери, очи издајице, мучно се боре са
тупим ударцима у зеницама. Нешто болно сече те замршене, трновите гране, те силне
колутове даљина.
Загледана сам у себе у нади да ћу се освестити. Ови ветрови мука, што хладно
струје кроз главу, склапају ти усне, ти несвесно тонеш у мук и остајеш привидно нем.
Украшћу одговор из себе да би ново ја значило рођење. Ишчупаћу ту безбојну жаоку
која пече и жари од стопала до темена. Површност, у дубоком наклону, скида капу
смелости. Та моја идеја биће стварна. Ускоро. Бар тако желим. Бар се тако трудим.
То нешто се пени све више, дижући се у небо и са собом повлачи читав низ
тачака и зареза. Сирене. Сав вал у трену гаси се и пали. Патроле уплашених откуцаја
круже у међупростору јаве и сна. Нешто пролеће у времену. Каква је то бујица осећања
и сијасет недоумица прошла у трену.
Била је то једна, само једна мисао...
Верица Михаиловић, IV7
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Буђење живота
Пробуди ме,
У нечијем тамном, воденом полусвету.
Пробуди ме,
Да поново заспим.
Сув и лебдећи створ.
Можда ћу живети у међувремену,
А можда ћу само дисати.
Можда ћу живети у самом свом бићу,
А можда ћу живети у Теби.
Упали моју звезду и запамти,
Пета је од Малог медведа, бројећи од севера.
Несташна деца ће бројати звезде,
Сигурно и понеки заљубљен пар,
Покриј ме Својом руком да и мене не изброје.
Запамти, угасићу се тада, а искрено, не желим такав крај.
Пробуди ме,
Да могу волети неко сасвим неузвишено Твоје дело.
Да некоме украдем снове и неколико сланина за доручак.
Пробуди ме,
Да обучем црвену, црну, белу или жуту кожу као најфиније одело.
Да погледам у море, траву или мрак
И да их задржим у свом оку као свица у фењеру.
Пробуди ме,
Да одсвирам две, три ноте и напишем две, три песме,
Да урадим много добрих ствари и пожелим оно што се не сме.
Пробуди ме,
У неком топлом, пријатном мраку,
Пусти ме да дуго и страсно грлим своју слободу,
А онда, зажмури ме на последњем јутарњем сунчевом зраку.
Јелена Марковић, III1

Платно
Рођен са грешком на уснама. Звездом на челу. Буди се. Даје прве знаке живота.
Испушта понизне крике. Шири руке ка сунцу. Креће. Ломи се у струку и бори са
слабошћу. Убија страх. Расте. Све је већи и већи. Тело му се шири од поноса. Достиже
небо и делић изнад. Понекад падне, но њему је све дозвољено. Жели да живот на
земљи не памти само по томе што је био и остао бео, као свеже опрано платно, што
игра на ветру. Свесно жели да га упрља. Крвљу.
Громови слуте олују. Она снажно подиже платно, заноси га за облаке, ковитла
преко таласа и враћа рањеног. Исцепаног. Уморног погледа чека шта му се то још може
догодити.
Има ли на овом свету још по који рођен са грешком на уснама, звездом на
челу?
Верица Михаиловић, IV7
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Пост – путопис
У хотелској соби реч „слобода“ хучи и одбија се о зидове довољно блиско као
жеља за поседовањем, довољно неухватљиво да остаје заробљена у афекту.
На ТВ-у су пустили Doors-e:
„Can you picture what will be
so limitless and free,
desperately in need of some stranger's hand
in a desperate land…“
трећи дан:
Водичи су нас упозорили на могуће падавине. Киша у Прагу – помислих са
усхићењем, мада, пошто сам прочитала очито незадовољство на туђим лицима,
одлучих да се задовољим тиме да те мале радости остану неизречене (што ме навело
да замислим себе у црначком црквеном хору како певам додолске песме, као
у неком америчком нискобуџетном филму, док ме остатак људи из аутобуса
избезумљено посматра, а ја им нудим неко инстант спасење). И тако сам се након пар
минута нашла на улицама Прага. И поврх свих претходних припрема за то, деловало
ми је као да сам била потпуно неспремна (као да имате прилику да упознате свог идола
из детињства и чини вам се као да бисте могли да му кажете хиљаду ствари о њему
самом које, чини се, ни он не би знао, али када бисте се нашли пред њим просто бисте
ћутали – знате то, сигурно бисте ћутали). Потајно сам се дивила овом граду. Сваком
његовом хладном кутку и сваком човеку који је из фотеље у својој соби гледао неки од
тих кутака и сваком болеснику коме се овдашња влага увукла у кости – све те слике
искричаво су пениле пред мојим очима и истом брзином ишчезавале у том
непрегледном мору које је наново надолазило. Мислим да човек заиста не може да
поднесе сувише лепоте. Не ради се о презасићености, већ о чистој неспособности за
њено даље спознавање. Зато се мој боравак свео на посматрање, упијање чистих и
прозрачних сцена које су ми промицале пред очима. Слатка опијеност изазвана
пролазношћу, етерично бивање (мада како се ово претворило у неки спис о
самоспознаји, покушаћу да се мало фокусирам на сам град). Дакле, Праг. Прво што смо
угледали била је железничка станица, чија фасада је била китњасто украшена, грађена
од неког светлог камена који је временом (по)тамнео. Златни Праг у својој вековној
оронулости. Прошли смо поред
споменика Светог
Вацлава
(на
коњу),
до наредног пасажа у којем је био смештен други споменик који је опет приказивао
коњаника чији коњ је под њим стајао наопако - и тако су заједно војсковођа и његов коњ
висили са плафона, симболично обешени (а таман смо хтели да дамо опаску о томе
како сваки град мора имати нешто сасвим иновативно као споменик са коњем).
Споменик је дело Davidа Cerny-а, који је такође познат по томе што је израдио џиновске
разнорасне бебе које се 'пењу' уз ТВ торањ и контраверзну инсталацију испред
Кафкиног музеја, названу „Piss“, која представља два механичка човека који уринирају
по мапи Чешке. Уследио је обилазак Астрономског сата и старог града, након чега смо
се ми, стицајем околности, одвојили од остатка групе и обишли изложбу Салвадора
Далија, као и музеј воштаних фигура (између осталог и музеј справа за мучење) док је
остатак групе проводио време у Јеврејској четврти, тако да о Јеврејској четврти стварно
не бих знала да вам нешто напишем (мада знам да је тамо смештена предивна
синагога, мада, Дали је Дали). Елем, након тога смо благосиљани са пар сати
слободног времена, које смо искористили за посету оближњем музеју стрипа,
продавницама плоча и углавном слушајући уличне музичаре. Град jazz-а и класичне
музике, као празник пред повратак у аутобус са свим његовим музичким чарима.
пети дан:
Упутили смо се до цркве у којој је својевремено чувана „Ђавоља
библија“. Наиме, један од свештеника је добио задатак да за једну ноћ напише књигу
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која ће прославити манастир и обухватити цело дотадашње људско знање, како би
заслужио помиловање због злочина који је претходно починио и како би му живот био
поштеђен. Како је то био услов који је било немогуће испунити, легенда каже да се
монах прво обратио богу и како је овај одбио да му помогне, монах је одлучио да се
обрати ђаволу који му је услишио молбу – и тако је настала такозвана „Ђавоља
библија“ (касније је доказано како би само за калиграфски део било потребно пет
година непрекидног писања, што указује на то да легенда ипак остаје легенда). Затим
смо пред Прашким замком присуствовали смени страже, импресионирани више масом
туриста која се комешала (како би свачија камера успела да овековечи део догађаја
који су, чинило се, и заборавили да гледају пиљећи у своје екране) него самом
церемонијом због које смо дошли. Водич нам је скренуо пажњу на један бунар у који су
жене бацале своје мужеве ако их ухвате у превари. То звучи исувише сурово, чак и када
се појам женске части доведе у питање. Убрзо се пред нама указала величанствена
катедрала Светог Вида о којој би било заиста бесмислено писати - јер би то за
последицу имало скрнављење самог призора, када је свака реч уједно сувише скучена
у својој одређености, а недовољно способна да окарактерише флуидност доживљаја.
Саму реч у највећој мери чини сопствена недореченост и због тог вакуума којим одише
сви велики писци успевали су да у те шупљине сакрију касабе и неугледна предграђа,
толико да нас слике обгрле својом опојношћу, док величанствене грађевине стоје
самозадовољно изнад свих речи у које је покушавано да се укалупе. Ускоро смо
прелазили преко Влтаве Карловим мостом и чинило се као да је Сметана успео да
укроти ову силну реку, чију мелодију као да пије и уједно се дави у њој. Чини се – такав
је и сам Праг, град троме раскоши у коме људи болују од великих мисли, а своје болове
предано славе.
„ ... this is the end
my only friend, the end
of our elaborate plans, the end.“
Тијана Радовановић, III1

Гимназијалац 92

2013. новембар

Aeternа res publica – Italia
План екскурзије водио је матуранте Ваљевске гимназије путем Фиренце, Рима,
Болоње и Венеције. Италија, земља вечности, место под сунцем где сваки
мегалополис, варошица или сеоце крије смарагд, драгуљ и злато прошлости на ком је
изграђена садашњост, а већ се наслућује познато непозната будућност.
Путујући кроз Фиренцу били смо сведоци, макар на трен, града иновација,
културних, уметничких, војних, градa мецена, градa у чијем се срцу чувају до данашњих
дана оригинални списи Аристотела, Платона и других. Препород Европе почео је овде,
на тлу Апенина, а ренесансну Фиренцу уздигли су до златне имагинације:
Донатело, Ботичели, касније Микеланђело, Макијавели, Леонардо да Винчи, Галилео
Галилеј који је и преминуо у Фиренци. Ту је и дом Дантеа, који је изгнан, а живот је
окончао у Равени. Велелепна и пребогато украшена градска катедрала Света Марија
Цветна краси панораму града, несвакидашњи мост-базар Ponte Vecchio, Микеланђелов
Давид и мноштво других успомена које су темељ модерне Италије, Европе и света. Али
то није све што Фиренца нуди, осим Дантеове куће, небеских катедрала, насељених
мостова, ту је и храна. Специјалитет који нуди Фиренца је lampredotto, а састоји се од
јунећих изнутрица, на прву помисао нешто не тако лепо, али уверите се сами,
препоручујем вам. Друго одредиште је био Рим, али најлепше ћемо оставити за крај.
Стигли смо у Болоњу, град „универзитет“, град где „никада“ нећете покиснути
због многобројних аркада које штите тротоаре, град торњева од којих су до данас
опстала два најпознатија, Азинели и Гарисенда, град са површином старог града, која је
највећа у Италији.
Као и у већем делу Италије, Болоњом доминирају браон и црвене боје опеке као
фасаде зграда које су углавном из 16. века, па чак и раније и још увек су у функцији.
Болоњски универзитет један је од најстаријих европских универзитета. Болоња је град
где имате могућност да уочите правог Италијана, а ако баш имате времена, и да се
упознате. Град где нема гужве, идиличан, монденски градић који на први поглед делује
старо и изморено, али одише младошћу и снагом.
Полако али сигурно ближи се крај посете трону модерне Европе, који је магичан
и непоновљив. А нас је са свом својом нестварношћу дочекала Венеција. Не замерите,
али то је мравињак на води. Крцати, плутајући град са хиљадама и хиљадама људи из
целог света који су се упутили овде да осете нестварно. Чаробно улично осветљење са
привидно розе стаклима пружа посматрачу осећај пристрасне повезаности са
мистичношћу и романтичношћу чувеног венецијанског карневала под маскама, једним
од симбола града, чији се знакови обелодањују на сваком кораку у скученим базарима
са сувенирима. Дуждев двор, грађен вековима, плени својом мистичношћу и складом
облика. Мост Уздаха, има више романтичан назив него што је била његова стварна
употреба а то је „промет“ затвореника из градске већнице у Дуждевој палати до суседне
зграде затвора. Марков трг са истоименим торњем и црквом стари су центар града. На
цркви Св. Марка доминирају обле куполе, вероватно грађене под утицајем оријента, и
чувена четири коња украдена из Цариграда 1204. године. Сат Св. Марка који
истовремено откуцава сате једног дана, али и сате живота, подсећају човека на
пролазност младости и снаге са две бронзане фигуре младића и старца чији је
механизам такав да на сваки сат чекићем огласе да је један сат вашег живота прошао
ударајући о звоно.
Ако се у Венецији се потрудите да се изгубите, то ћете и успети, али само
пратите групу туриста на које наиђете и довешће вас на Трг Св. Марка, јер овде уместо
у Рим сви путеви воде ка овом Тргу. Ривалдијев мост, највећи мост у Венецији,
мермерно бео шљашти додирнут златним сунчевим зрацима, а свуда су људи, гомиле
људи које вас гурају лево и десно, напред и назад, наравно у свом том хаосу и ви се
гурате, пролазите и трудите се да уживате у погледу, јер то је и циљ вашег доласка, да
уживате.
Небројено пуно гондола, које плове Венецијом од далеке 1094. па све до данас,
успомена су на прошлост, као и све у овом граду и у овој држави. Посетили смо и
чаробну цркву Santa Maria della Salute, која је изграђена после помора куге у Венецији, и
коју је опевао српски песник и писац Лаза Костић у истоименој песми.
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Ова матурска екскурзија никада се више неће поновити на себи својствен начин,
зато се и ретроактивно окрећем једином граду на свету који је посматран из сваког угла
неминовно непоновљив. На тлу државе очувано је сећање на почетак, развој, успон,
помпу и пад једне милитаристичке, прагматичне и културне машинерије зване Римско
царство, чији је центар био Рим!
Долазак у Рим примора вас да својевољно посветите сопствене очи
споменицима историје од антике, па све до модерних дана, који се пружају пред вама,
на сваком кораку.
У Риму смо прво посетили цркву Св. Петра у ланцима, унутар које се налази
јединствена Микеланђелова статуа Св. Петра, као и реликвија Ланци Св. Петра. Одатле
смо кренули у дугу шетњу центром старог Рима. Са једне стране колосални крвави џин
Колосеум, са друге Cicus maximus, Палатин и римски форум, са својим Сатурновим
светилиштем, Вестиним храмом, тржницама. Поглед је привлачило све, људи,
грађевине, спој новог и старог на ивици крхкости, а и даље тако поносно и гордо попут
нежног плаветнила неба, које лако каткад зна постати тмурно и опасно, као и сам Рим.
Ходајући улицом Via dei Fori Imperiali зауставили смо се тик поред римског
форума, а поглед нам се пружио на зграду Курије, Сатурново светилиште, Вестин храм,
Титов славолук, тржнице старог Рима... Настављајући даље са десне стране улице
поглед плене форуми Цезара, Aвгуста, Трајана и Нерва, сваки посебан по својој причи.
Потом смо се попели на један од седам брежуљака на којима је овај бесмртни
град основан, Капитол, где нас је стоички дочекао Марко Аурелије на свом коњу
мотрећи свој град. Одатле се поглед лепи за блештави мермерни споменик уједињења
Италије, настао крајем деветнаестог века, споменик Виторију Емануелу II. Споменик је
мешавина архитектуре антике, готике, ренесансе, класицизма и неокласицизма, и
својом белином доприноси да сјај овог града буде још видљивији и моћнији.
Немате осећај за време које брзо пролази, и за кратко, условно речено, време
посетили смо чаробни фонтану di Trevi, за коју се веже легенда да треба бацити два
новчића у њу: један вам осигурава поновни долазак у Рима, а други, па то је већ на
вама да одлучите, а да ли се жеља испуњава, па јавите се ако опет одете у Рим.
Наставили смо ка Шпанском тргу, малим и уским уличицама. Одатле сте могли да
путујете Римом, а ја вам препоручујем да то урадите самостално, јер тако ћете најбоље
упознати град. Од Шпанског трга само наставите право и угледаћете како се пред вама
пружа мегаломански обелиск на Тргу народа, тик поред виле Медичија, која је почетак
огромне зелене зоне паркова и шеталишта. Обавезно пратите пут узвишења, и
сведочићете нестварној и вечитој панорами.
Ако нисте знали, антички Римљани су имали толико божанстава да су неки
градови имали више божанстава којима треба принети жртве него житеља. Ех,
досетљиви Римљани изградили су храм посвећен свим боговима, и онима који су
постојали, који постоје и онима који ће тек настати, чувени Пантеон са отвором у
куполи, кроз који како легенда каже киша никада не пада. У Пантеону, који је данас
црква Св. Марија од мученика, налази се гроб ренесансног уметника Фараела.
У близини Пантеона налази се Трг Навона, који је задржао свој првобитни облик
римског хиподрома. За изглед, какав Трг Навона има данас, заслужан је папа
Иноћентије X који је наредио градњу фонтана које су посвећене божанствима воде, чију
средишњу фонтану краси високи обелиск. Познато је да је за време градње ових
фонтана, које су биле веома скупе, папа увео и порез на хлеб.
Одатле смо наставили ка Тибру, који смо прешли и ногом ступили на тло улице
Conciliazione, у којој се налази ни мање ни више већ 365 цркава, колико је и дана у
години. Благо речено предворје Ватикана, најмање државе на свету, са највише
поданика широм света. Прошавши трг Пија XII, ступили смо на на тло државе Ватикан,
крцате верницима из целог света.
Посматрајући симетричност градње цркве Св. Петра као и истоименог трга
уочавате гигантност здања који истовремено плаши и надахњује, али и пригрљава под
своје окриље вернике. Занимљиво је да је обелиск који краси Трг Св. Петра, али и сваки
други обелиск у Риму изворно пренет из Египта, са освајачких похода Римског царства.
Одатле смо се упутили ка ватиканском музеју, где су нам због техничких проблема кроз
шаке прошла добра три сата. Али вредело је! Ватикански музеји, иначе крцати
туристима из целог света нуде непроцењиве погледе на вредна дела људског
стваралаштва кроз епохе. Путовање Ватиканом завршили смо у Микеланђеловој
Сикстинској капели, која доминира тамноплавим бојама, приказујући библијске приче на
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свом своду, и одатле наставили ка помпезној цркви Св. Петра, највећој цркви на свету!
Све што се могло очекивати од маште коју човек поседује да прикаже: лепо и ружно,
добро и лоше, нашло се унутар ње. Злато преливено крвљу мученика, ореоли, судњи
час, сваки детаљ који садржи библија извајан је, осликан, или опеван унутар ове цркве,
на тлу државе Свете Столице!
Напуштајући Ватикан слободно време до сумрака било нам је на располагању.
Да бих надокнадио изгубљена три сата, успешно сам се пешке вратио до Колосеума и
веома кратко уживао у његовој унутрашњости. Тај умирући див, никада више неће бити
машина која пумпа крв из чисте забаве, бришући безразложно са лица Земље на
хиљаде људи, из простог разлога, јер је музеј сам за себе,
Журећи да погледам и посетим све оно што желим, појурио сам ушавши у јавни
превоз до тврђаве Сант Анђело, првобитног Хадријановог маузолеја, потом утврде за
скривање папа, „крваве“ палате Борџијевих. Сам мост Сант Анђело асоцира на пут који
води ка рају, а води ка Ватикану.
Ако изузмемо буку саобраћаја, гужву, туристе, и напорне уличне продавце, Рим
је заиста био предворје раја, али и пакла, због све лепоте живота коју велича, али и
због своје крволочне прошлости. Он нам пружа увид у то да се историја ствара крвљу и
знојем, глађу и неумереношћу, једном речју историју, коју овај град брижљиво и
похлепно чува, кроје крајности.
Никола Тодоровић, IV6

Веома посебна елипса
Оданост сопственим идеалима, насталим обликовањем спољашњих утицаја,
који у свом финалном стадијуму имају срж која чини идивидуу посебном по својим
принципима и идеалима, најважније је постигнуће једног животног тока.
Али, посматрајући принципе који ограничавају спектар погледа ка неоткривеном
и неразјашњеном, као и нетолерантној искључивости појединаца или групације
неистомишљеника из друштвеног живота, ратне и насилне интервенције упућене тим
поводом, такве принципе не можемо назвати идеалним, а понајмање одобравајућим.
Време, једина непроменљива појава која се стално мења.
Живот је незнатан и миноран руљи која хрли за хлебом, оденута новим и
младим, бесом, наспрам оронулог и старог, утемељеног. Клонуће једне цивилизације,
сина и ћерке Олимпа, Рима, узроковало је да фундамент на ком почива једна културна
мешавина антике подлегне услед неповољног сплета околности разарајућим нередима,
чији је циљ смена идеологије. Такве околности однеле су животе људи који нису
желели да буду уплетени, људи који су нападали, људи који су бранили, и људи који су
желели мир!
Слобода ума = моћ
Жена која је говорила слободно, или жена која је жена? У оба случаја жена, али
жена која говори слободно! Њене речи опхрване су самилошћу и разумевањем: Задржи
своје право да мислиш, па чак мислио и погрешно, боље је и то, него да не мислиш
уопште. Можемо је звати Декартовим узором, јер је индиректним путем овим речима
садржана Декартова мисао Мислим, дакле постојим.
Али опет, осврнимо се на исправно и неисправно: Све формалне и догматске
религије су погрешне и никада их не смеју прихватити особе које имају
самопоштовање према себи као коначне. Дакле, да ли треба слепо веровати и без
размишљања прихватити записано? Не, Хипатија нам то говори! Све оно што
ограничава људско ширење свести на боље требало би свести на минимум, и томе
окренути леђа.
Ако кажем да, то ће бити лаж, ако кажем не, и то ће бити лаж. ~
Од када постоји човек, постоји и мисао која се пита шта је истина. Заправо
човек ће се борити за празноверје истом брзином као и за живу истину – често више,
како је празноверје тако необјашњиво, не постоји могућност одбити га, јер не
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постоји могућност објаснити га, али истина је такође угао из ког се посматра, и
тиме је променљива. О времена, о обичаја – о истина! Колико је само истина које су
оповргнуте постојало. Да ли су? Ако је истина само питање угла из ког се посматра, а
узећемо да постоји бесконачно много углова посматрања, онда постоји бесконачно
много истина.
Али, ако изаберете да не учините ништа, временом неће бити никога у
овом граду над киме би ова власт владала.
Мржња и бес, неразумевање узроци су разарања духа, тела и материјалних
творевина човека која нас окружују. Сва таква делања поткрепљују такозвани
манипулатори оних који не знају, који не разумеју, и којима је потребан неко,
једноставних циљева, која су за добробит свих! Али у самој суштини свака индивидуа
која је човек, еквивалентна је оној наспрам себе на основу физичких својстава у свом
корену, али и по једној неугаслој особини чија клица постоји у сваком човеку – жеља за
откривањем истине! Из тога следује Еуклид који каже: Ако су две ствари једнаке
трећој, онда су све три једнаке међусобно.
Наш најважнији циљ у животу треба да буде уздизање наше душе.
Смрт се увек приближава изненада, чак и онда када знамо да је ту, око нас и
чекамо је спремни. Жена која се по знању и интелигенцији уздизала изнад свих људи
свог доба, Хипатија. Неоплатониста, филозофкиња у римском Египту, Александрији,
прва жена племенитог порекла математичар. На челу Платонове школе у Александрији,
подучавала је филозофију и астрономију. Али зарад утемељења нове хришћанске
религије Александрија постаје поприште крвавог грађанског рата. Сукоби између
хришћана и „пагана“ резултовали су спаљивањем Александријске библиотеке,
стецишта најдрагоценијих сазнања антике, од стране хришћана.
Хипатија је на крају, због своје проницљивости, слободе и незнабоштва
каменована, а њено беживотно тело вучено је улицама данима потом, све док није
спаљено на ломачи.
Жена која је говорила слободно! Хипатија је жена која је живела за слободу,
закон, мудрост, знање, моћ размишљања. Пре свега, она је била човек међу
многобројним мушкарцима! Велика жена која је знала да опрости, воли, разуме, и изнад
свега да живи зарад својих идеала не угрожавајући и не ослањајући се на туђе.
Никола Тодоровић, IV6

Гимназијалац 92

2013. новембар

Спортски дан у Петници
Као и свих претходних година, окупили смо се у СРЦ „Петница“ да заједно
испратимо лето и дочекамо нову школску годину.
Спортски дан одржан је 10. септембра са појачањем нових одељења и
најмлађих учесника VII разреда наше школе. Одржана су такмичења у пливању, малом
фудбалу, одбојци... Као и увек, учесници су постигли завидне резултате.
Прво место у пливању у категорији за дечаке освојио је Немања Живковић,
ученик IV4. Друго место припало је Милошу Мијатовићу, ученику III2, а треће место Луки
Глигоријевићу, ученику II5. У категорији девојчица, прво место је заузела Милица Ђурић,
ученица II2, друго место Анђела Споладор, ученица I1, и треће место Јелисавета
Новаковић, ученица IV4.
Прво место у баскету освојила је екипа одељења III3 са појачањем једног
ученика III2, Николом Марковићем.
Прво место у малом фудбалу припало је екипи одељења II5, друго место екипи
одељења II3, а треће место екипи коју су чинили ученици одељења II7 и III6.
У одбојци се такмичило десет мешовитих екипа. Прво место освојила је екипа
под називом „Пепељасто розе“ у којој су играли Лидија Крстивојевић, Милан Симић,
Милан Шијаковић и Александар Станковић, ученици IV3. Друго место освојила је екипа
„Видарице“ коју су чинили ученици IV5 и IV7, треће место је заузела екипа „II-35 B“ коју
су чинили ученици II3 и II5.
Да наша школа има веома талентоване пливаче, доказали су ученици који су се
пласирали на општинско и окружно такмичење у пливању. Ученик IV4, Немања
Живковић, пласирао се на општинско и окружно такмичење освојивши прво место у
делфин стилу. Прво место у краул стилу освојили су ученици Милош Мијатовић, ученик
III2, и Милица Ђурић, ученица II2. Ученик VII разреда Алекса Ђурђевић такође је освојио
прво место у овој категорији, међутим, он се такмичио са својим вршњацима на
такмичењу основних школа. У категорији прсног пливања, прво место освојила је
Анђела Споладор, ученица I1, а друго место освојио је Лука Глигоријевић, ученик II5.
Милан Марковић III2 такмичио се и у категорији пливања у леђном стилу и освојио треће
место.
Нађа Милисављевић, III4

Крос РТС-а
У нашем граду, на стадиону Пети пук, 20. септембра 2013. године, одржан је
крос РТС-а. На кросу је учествовало 40 ученика I и II године наше школе. Најуспешнији
су били у конкуренцији девојчица Александра Урошевић I3 и Јасмина Хаџић II6 које су
освојиле прво место и Дуња Жујовић II5 која је освојила друго место, а у конкуренцији
дечака Огњен Пантић II2 који је освојио прво, Александар Андрић II2 који је освојио друго
и Урош Ристовић II3 који је освојио треће место.
Такође, једини представник наше школе на традиционалном кросу „Градац“,
одржаном 21. септембра 2013. године, била је Јасмина Хаџић II6 која је освојила другу
награду.
Ученике је водила проф. Снежана Ђурђевић.
Јелена Марковић, III1
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Гимназијалци препоручују
VII
Неко као ти, Сара Десен
Пети лептир, Урош Петровић
Тесла човек ван времена, Маргарет Чејни
Први човек Рима, Колин Мекло
III7
Зов анђела, Гијон Мусо
Иди време је, Марија Јовановић
Демијан, Херман Хесе
Нарцис и златоусти, Херман Хесе
Љубавник, А. П. Чехов
III3
Игра престола, Џорџ Р.Р. Мартин
Давинчијев код, Дан Браун
Убиство у Орјент Експресу, Агата Кристи
III1
Наиван.Супер. Ерленд Лу
Неподношљива лакоћа постојања, Милан Кундера
Влати траве, Волт Витмен
III2
Дете звано То, Дејв Пелцер
1984. Џорџ Орвел
Колиба, Вилијем Пол Јанг
Место злочина, Ли Чајлд
Ловац на змајеве, Халед Хосеини
Хиљаду чудесних сунаца, Халед Хосеини
Коцкар, Ф. М. Достојевски
Гордана Гламочанин, VII разред
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Чуло се на часу...
Професор: „Где су распрострањене алге?“
Ученица: „У морима и сланим водама.“
Професор: „Члан THE користи испред свих шест страна света.“
Професор се обраћа ученику: „Хајде, иди ми очисти наочаре, не видим ништа, к’о да
сам ручао на њима.“
Професор: „У чему је разлика између обичне и дестиловане воде?“
Ученица: „У дестилованој води нема честица, нпр. прашине, чађи, и зато она може да
проводи струју.“
На часу српског радимо песму Бој на Мишару.
Ученица: „Сви имамо туш кабину, само Кулин каду.“
Професор: „Хајде, реци нам ти нешто о Ханибалу.“
Ученица: „Он је био римски вођа..“
Професор: „Ју, сад се сигурно преврнуо у гробу!“
Ученица: „Водоник je у течном стању јер се налази у води.“
Професор: „Шта вреди што на плоту пише Ана воли Милована кад Милован није
прочитао!“
Ученица објашњава нешто и каже: „Они су пили кафу и тако та пића са пуно кафетина..“
Професор прича о Јелени Тројанској: „Јелена и није била нека риба , ал’ су због ње
заратили.“
Професор: „На коју врсту песама вас подсећа овај део на почетку?“
Ученица: „На бајку.“
Професор: „Претвори се у уво да би ти било добро у животу!“
Професор улази у учионицу. „Уух, што овде смрди на цигаре. Која вам је ово крџа?“
Професор: „Где вам је разредна? Нема је к’o кафе.“
Ученица: „Ушће је место где се река улива у неку другу реку, море или планину.“
Одељење: „А професоре, дајте јој 2, трудила се!“
Професор: „Е, па и ја сам се у животу трудио, ал’ нисам остао трудан.”

Главни и одговорни уредници: Сара Ђурђевић, III3, Никола Тодоровић, IV4, Данијела Голубовић, професор
Технички уредници: Милица Машић, IV5, Бојана Прерадовић, II3, Неда Ликнић, II7, Александра Радојковић, II7
Редакција: Круна Глушац, професор, Јелисавета Новаковић, IV4, Нађа Милисављевић, III4, новинарска секција
Коректура: Биљана Ерчић, професор, специјализовано филолошко одељење III4
Фотографије: Лазар Бранковић, III5 и новинарска секција
Насловна страна: Иван Добрић, VII, Иван Стојаковић, VII, на основу цртежа Невене Ашковић, II7, и Маше Живковић, VII
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