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ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
Основана је 1870. године у Ваљеву, као дворазредна Гимназијска
реалка, школске 1874/75. године добија трећи, а 1875/76. и четврти разред.
Тек 1893/94. школске године отворен је пети, а следеће и шести
разред. Године 1898. виши разреди се укидају и Ваљевска гимназија је поново
сведена на четвороразредну.
Школске 1903/04. године поново је уведен пети, а следеће и шести
разред. Године 1904. започета је изградња, а 1906. годинесе Гимназија
уселила у своју садашњу зграду.
Покушај са увођењем и седмог разреда 1907. године није имао
подршку државних органа, те је после две године овај разред укинут. Седми
разред отворен је поново 1912. године. Потпуна осморазредна Гимназија у
Ваљеву постаје школске 1913/14. године. Јуна 1914. године обављен је први
виши течајни испит у овој школи.
У току Првог светског рата Гимназија је радила само 1918. године и
то без осмог разреда.
Између два рата школа ради као државна потпуна мешовита реална
Гимназија у Ваљеву, с тим што је почетком школске 1940/41. године
подељена на две мешовите гимназије (Прву и Другу).
Обе школе су наставиле рад и под окупацијом. Прва гимназија
претворена је априла 1942. године у Мушку, а Друга у Женску гимназију.
После ослобођења обе гимназије су у марту 1945. године наставиле
рад, с тим што су поново претворене у мешовите. Као Прва и Друга
гимназија, школе су издвојено радиле до краја школске 1950/51. године.
Издвајањем виших разреда обеју ваљевских гимназија, основана је
почетком школске 1951/52. године тзв. Виша гимназија, која је смештена у
зграду основне школе у улици Милована Глишића број 45.Септембра 1966.
године Гимназија поново добија своју зграду, проширену и адаптирану за
потребе савремене наставе.
Поводом прославе стогодишњице постојања и рада Ваљевске
гимназије председник СФРЈ Јосип Броз Тито, Указом бр. 94 од 25. V 1970.
године, одликовао је ову школу Орденом заслуга за народ са златном звездом.
Одлуком Савета школе од 26. V 1970. године ваљевска Гимназија
добија име „Владимир Иљич Лењин”, а установљен је и Дан школе - 22. IV.
Услед промена у организовању, школа је два пута мењала назив:
ООУР за усмерено образовање „Владимир Иљич Лењин” у саставу Радне
организације за усмерено образовање „Ваљево” и Радна организација за
усмерено образовање „Ваљевска гимназија Владимир Иљич Лењин”, да би се
8. VI 1987. године радни људи, тајним гласањем на референдуму, изјаснили да
школа носи назив: Ваљевска гимназија „Владимир Иљич-Лењин”. На
референдуму одржаном 26. IX 1989. године радници школе су тајним
гласањем одлучили да школа носи назив ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА, а за Дан
школе је одређен 23. XI - дан оснивања Гимназије у Ваљеву.
Културно-просветна заједница Србије 21. XII 1995. године додељује
Вукову награду Ваљевској гимназији за изузетан допринос развоју културе у
Републици Србији и свесрпском културном простору.
На предлог Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског
Господина Милутина, Свети Архијерејски Синод Српске Православне
црквеодликовао је Ваљевску гимназију 5. II 2008. године Орденом Светог
Саве II степена за њен дугогодишњи плодотворни васпитно-образовни рад.

УВОД
„Non scholae, sed vitae discimus.“
„Не учимо за школу, него за живот.“
Сенека
Образовна филозофија Ваљевске гимназије као школе која
прагматично држи до своје традиције и стеченог угледа, почива на простој
чињеници да младост која непрестано тече њеним бићем треба оспособити за
све сложеније услове живота у савременом свету у актуелном 21. веку.
Шта су најважнији ослонци такве филозофије?
Правилан однос према знању и непристајање на опште прихваћену
„сналажљивост“ као ерозивни „нус продукт“ који нас све више окружује и
политизацијом свега око нас, мале, ни криве ни дужне претвара у велике, а велике
чини малим, јер добровољно пристају на такву срамно подређену позицију.
Култура, као општа карактеристика сваког, па и гимназијског
образовања и васпитања и као универзална људска врлина која вековима
одолева свим цивилизацијским искушењима, невероватно тачно систематизује
сва људска достигнућа кроз векове.
Исправан однос према свом националном бићу, што подразумева
добро познавање свих карактеристика нације којој припадамо и непристрасно
сагледавање наше прошлости, садашњости и будућности и истинске улоге
Срба и Србије у историји и развоју светске цивилизације.
Неговање креативности као особине људског духа која ствара нова научна
достигнућа и вансеријска уметничка дела, чини друштвена и економска чуда и
обезбеђује да живот савременог човека буде лакши и лепши у сваком погледу.
Радозналост, иницијативност и предузимљивост – особине данас толико карактеристичне и неопходне сваком успешном човеку, а понекад толико далеке од наше
реалне друштвене и економске стварности.
Одговорност, развијање слободоумности и грађанске храбрости да се
све сагледа отворених очију, без сакривања под тепих, без добро познатог „а
шта ме се то тиче“ и способност да се истакне истина и отворено и без устезања
сваки људски феномен окарактерише правим именом и на прави начин.
Хуманост и стална брига за независну и неутралну егзистенцију
сваког живог бића, а поготову оних који су неспособни да самостално реше
разноврсне ситуације у којима се најчешће нађу без своје воље и пристајања
на такву позицију.
Може ли се све наведено и још много тога ненаведеног и постићи у
клупама једне мале школе, велике традиције, чувених ђака и јасно исказаних
стремљења ка бољем у сваком погледу?
Странице које следе су прилог историји - неми, али трајни сведоци
настојања још једне генерације ученика Ваљевске гимназије и њихових
професора, да потпомогнути родитељским колективом и подстакнути не баш
значајном друштвеном бригом, у школској 2016/17. години, превазиђу све и
достигну на образовно-васпитном плану домете блиске оптималним.
Војислав Андрић
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***
Два пера, лакша од ветра штите хитро срце.
Сам себи заклон –закон живота наук.
***
Желиш моје време или иштеш више?
Није ли ти довољан до данас дан?
Узми, граби, све што желиш…
***
Милосрдан или не - сат откуцава касно.
Без додира руке, уживаш у доказу величине.
***
Без сузе угинуо би живот,
положио руку на некуцајуће срце
и скинуо капу у знак предаје…
***
Бесконачност продире преда мном
и иза мене.Вртимо се у круг.

Aнђела Ножица, IV-1
Финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
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ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
У речима се може видети стање ума, карактер и нарав.
Плутарх
„После више од 15 година сам поново у Ваљевској гимназији. Срећна
сам и поносна да видим обновљену гимназију која никад боље није изгледала.
Колико емоција, сећања... хвала Воји што своју енергију и креативност
уграђује у нашу Ваљевску гимназију.“
6. VIII 2016.
Александра Лабовић
„У Ваљевској гимназији, у ово вече, док пада киша, бележим да сам
срећан што сам пред тако добром публиком, сем својих песама казао и Веру
Павладољску“.
10. VIII 2016.
Перо Зубац, песник
„Велика ми је част што сам у Ваљевској гимназији, школи која
заслужује сва признања. Желим још дуго, дуго да постоји и васпитава и
ствара нове људе, који ће, уверен сам увек да је носе у свом срцу.“
3. X 2016.
Цветко Вилотић из Крупња
„Thank you for the invitation to present at Aleksandar Gogic’s school in
Valjevo. It was a joy to speak to the students there about environmental protection.
They were engaged and attentive. Even though I presented in English, all
understood my message, judging from the questions asked after the presentation. I
was very impressed by the students at Valjevo Gymnasium.“
10. X 2016.
(signed) Ted Hunter
„Делећи мишљење и трећег предавача, Jim Hoath-a, хтео бих да се
придружим Ted Hunter-у (Божи Ловцу) и захвалим се г. Андрићу за изузетно
гостопримство у Гимназији и прилику да младим гимназијалцима и гостима
представимо понешто из нашег радног искуства и мотивишемо их на
вредноћу у учењу, те да их инспиришемо у потрази за својом будућом
каријером. Пажња коју су ученици испољили је импресивна до те мере да сам
на моменат помислио да је у школи инсталиран систем целуларног ометања.
Шалу на страну, начин на који су ученици пажљиво пратили наша излагања
потврдио је моје убеђење да је Гимназија остала храм знања и моћни симбол
који зрачи Ваљевом, продирући далеко даље од тог града. Гимназија је магнет
за вредне и даровите младе људе. Лепо је то било видети и свакако је
најлепша награда за труд мене и мојих копредавача.“
10. X 2016.
Александар Гогић
„Веома добро посећено предавање од стране ученика и колега. Утисак
је да програми у Ваљевској гимназији који имају за циљ популаризацију науке
имају у овом граду своју публику и да са сличним предавањима треба
наставити у наредном периоду. Популаризација науке уз њено представљање
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широј заједници на занимљив начин учиниће да се о науци говори и да се
интересовање макар и тако шири.“
19. X 2016.
Вељко Ћировић, професор Ваљевске гимназије
„Овакво вече се не заборавља! Увек на вашој страни.“
20. X 2016.
Михајло Пантић, писац и књижевни критичар
„Успомена на ово вече је предивна. Не знам да ли су ми се више
свиделе учеснице литерарне секције, публика или професорке и директор.
Ваљево и Гимназија остају заувек у ♥ (нити је клише, нити фраза) због
гостопримљивости поплочане дивним, младим и надахнутим интелектуалцима.
Искрено, с поштовањем и великом подршком“.
7. XI 2016.
Александра Михајловић
„Дивна и подстицајна атмосфера, професори, ученици и директор
зраче несвакидашњом позитивношћу и виспреношћу. Амбијент у школи је
више него пријатан. Било ми је задовољство гостовати у вашој школи.“
7. XI 2016.
Са жељом за поновним дружењем, Вања Јекић
„Хвала на прелепом амбијенту, дивној атмосфери и још лепшем
гостопримству! Дивно проведено вече. ☺ Надам се поновном доласку.“
7. XI 2016.

Ања Ивачковић

„Хвала пуно на прелепом и топлом гостопримству и на томе што сте
такви какви сте – дивни примери будућим и садашњим генерацијама! Враћате
веру у људе и дајете наду нама родитељима!“
7. XI 2016.
Марија Станишић
„Велика ми је част, привилегија и задовољство што сам имала
прилику да у знаменитој Ваљевској гимназији представим књигу Луке
Трипковића „Осмех под гором маслиновом“ и дам свој скроман прилог
обележавању 146-те годишњице рада ове установе. Први пут у својству
говорника... све честитке Луки, професор и ментор“
23. XI 2016.
Владислава Гордић Петковић
„Вечерас смо трагове оставили на гимназијским степеницама! Част је
бити део историје, традиције и дисати са великанима! Хвала најсјајнијем
директору Војиславу Мађару на изузетном сензибилитету и урођеној
музикалности.“
24. XI 2016.
Снежана Стевановић, диригент гудачког оркестра „Феникс“
„Срећа се човеку ретко осмехује у животу. Када се осмехне тај дан
спада у најзначајније и најлепше дане у животу. Дан у коме сам почаствован
да одржим промоцију у најсветијем храму српске просвете – у Ваљевској
гимназији, спада у оне дане када се срећа широко осмехне.
Овај дан 7. у месецу децембру 2016. године посвећен је и рођењу мога
сина, великог уредника, издавача и штампара – Александра Ранковића, који
сада штампа и чита небеске књиге.
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Ово вече обавезује да породица Ранковића овој школи и убудуће
подари значајан фонд књига за награду заслужним ученицима на крају
школске године. Сваке године у будућности.
Саши на радост а његовој деци за пример и памћење.“
2. XII 2016.
Љубомир Ранковић, аутор књиге „Крсна слава“
„Остао сам нем пред лепотом и годинама ове гимназије. 146 година је
нешто пред чиме би требало и сагнути главу и поносно је подићи. Срећан сам
што некада могу рећи: Да, ја сам гостовао у гимназији у Ваљеву. И срећан
што је део мене остао у њој.“
15. XII 2016.
Бранислав Јанковић, књижевник
„Осећала сам се као у храму образовања и културе. Енергија
гимназијалаца, професора, директора, амбијент у коме су представили
Јанковићеве романе учинио је да се осећам привилегованом и почаствованом
што сам говорила пред свима њима.“
15. XII 2016.
Каролина Ћојбашић
„Велика част и привилегија је била учествовати на трибини која се
организовала у вашој гимназији. Хвала свима који су дошли и хвала мом
пријатељу Воји Мађару.“
2. III 2017.
Веселин Вујовић, славни рукометаш и тренер
„Хвала свима, веома сте гостопримљиви! Са најлепшим жељама,“
10. III 2017.
Марио Лигуори, писац и лингвиста
„Чаробна сала, дивно Ваљево. Хвала на гостопримству.“
21. III 2017.
Ивана Димић, обичан домаћи писац
(добитница НИН-ове награде за књижевност 2016)
„Била је част и прави празник говорити у Вашој гимназији која је Универзитет Ваљева.“
28. III 2017.
Злата Бојовић, историчар књижевности
„Част је корачати тлом којим су пре мене то чинили Десанка
Максимовић, Љубица Марић, Љуба Поповић, Петар Пајић... Уверен да ова
школа рађа оно најбоље у српском бићу...“
28. III 2017.
Ранко Стојиловић, новинар
„Поносан сам што ми је школа, моја школа, посветила ово вече.“
28. III 2017.
Милош Јевтић, новинар,
публициста, дугогодишњи уредник Другог програма Радио Београда
„Изузетно сам поносан што је премијерни USP Live Act изведен у
свечаној сали Ваљевске гимназије. Осећај приликом извођења је био
фантастичан, дубок и у складу са очекивањима. Вече за памћење.“
30. III 2017.
Урош Спасојевић, басиста и некадашњи ученик
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„Свакако вече за памћење. Вече пуно емоција. Пуно успомена. Прелеп
је осећај опет се вратити у оне исте ходнике, у ону исту свечану салу...
почаствована и срећна.“
30. III 2017.
Нена Јелача
„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује
памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“
4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић,
виши научни сарадник Института за психологију
„Прича о мотивацији ученика је прича о мотивацији свих нас. Вечерас
је био изванредан сусрет ученика, професора, родитеља. Потрага за решењем
је већ довољна, захваљујући вољи да се ствари унапреде. Ваљевској гимназији
не мањка ни енергије ни резултата.“
4. IV 2017.
Зоран Хамовић, главни уредник ИП Клио
„Диван утисак, дивни људи, позитивна енергија коју ова школа
доноси! Предиван концерт у сали која надахњује уметнике, дивно вече!“
6. IV 2017.
Јована Којић, матуранткиња на одсеку за соло певање
у Музичкој школи „Живорад Грбић“
„Са великом љубављу и поштовањем према Љуби Поповићу. Било је
задовољство. Хвала.“
8. IV 2017.
Ивана Дедић,
помоћник министра за културу и информисање
„Ваљево се одужило достојно и величанствено, делу и лику свог
суграђанина! Нестварном изложбом слика Љубе Поповића као и промоцијом
нове монографије. Хвала Вам, дивни људи!“
8. IV 2017.
Живојин Иванишевић, уредник монографије о Љуби Поповићу
„Дивно је било у друштву оваквих пјесника.“
16. V 2017.
професор књижевности из Бара
Било ми је дивно!
16. V 2017.
Изабел Чеперковић Диас, финалисткиња
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“, Филолошка гимназија
„Све дивно организовано. Предивна школа. Надам се да се још видимо.“
16. V 2017.
Катарина Чокрлић, учесница
Ученичког округлог стола, Карловачка гимназија
Све похвале! Видимо се ускоро!
16. V 2017.
Станислава Стојков, Карловачка гимназија
„Десанка, диво, живјећеш док живи Ваљевска гимназија. Одлична
организација.“
16. V 2017.
Мирсада Шаботић, професор из Рожаја, Црна Гора
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„Нашим присуством на манифестацији и Вашим „надљудским“
дочеком направљена је једна нова прекретница која је потврдила чињеницу да
у овом туробном времену има наде за човјека. Неизмјерно вам се захваљујем
на добродошлици, мислим на Вас али и на читав колектив. Ви сте доказали да
у свјету има просвјетних радника и школа које његују људскост, толеранцију,
и срушили сте зид свим предрасудама и непоштовању човјека. Замислите да
из једног малог мјеста какво је Рожаје, једно сироче добије награду.
Замислите, молим Вас. Свака част на коректности и непристрасности. Свака
част Жирију. Ма, ви сте генијалци. Браво за Србију. Воли Вас и поштује“
16. V 2017.
Мирсада Шаботић, професор из Рожаја, Црна Гора
„Хвала драга Вера Теби и свим Твојим и мојим колегама и
пријатељима, дирнута сам Вашим гостопримством и ентузијазмом којим
чувате културу у овим некултурним временима; надам се да ми нећете на
овоме замјерити, улили сте ми наду да таквим ентузијазмом који ви носите
можемо сачувати душу од агресивне површности и просјечности и овој дјеци
показати пут. Велики поздрав и искрено се надам новом сусрету! “
16. V 2017.
Ваша Радинка Ћинћур
„Дивно је бити домаћин оваквој манифестацији.“
16. V 2017.
Анастасија Ив Вулетић, Ваљевска гимназија
„Ново, надахњујуће искуство.“
16. V 2017.
Ленка Живановић, учесница Ученичког округлог стола,
Ваљевска гимназија
„Инспиративно, надахнуто, топло, нежно и са укусом. Драго ми је
што сам био учесник таквог дружења. С великим задовољством“
19. V 2017.
Живко Кулић, декан Правног факултета
Универзитета „Џон Незбит” у Београду, афористичар
„Са радошћу увек у Гимназији. Ентузијазам професорке Милене
Милисављевић је за све учеснике програма инспиративан. Представљајући се
својом хаику поезијом литерарцима, са четири хаику песме поздрављам све
своје ученике.“
Злати се храм од

Гимназијалци

знања – усред Ваљева –

испод липе крај чесме,

младост је вечна.

удишу снове.

... Одлазак коначан –

Ако и оде,

сећања на школу –

професор је увек са

бесконачна...

својим ђацима.

19. V 2017.

мр Јованка Божић, професор
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ЛЕТОПИС
Ко проникне у тишину и дозове је њеним правим именом,
тај је постигао највише.
И. Андрић

ЈУН 2016.
12-27. VI 2016. Катарина Мирковић, професор немачког језика, похађала
стручни семинар у Хамбургу и Дрездену, у Немачкој.
 24-30. VI 2016. На Балканској географској олимпијади у Радаљској бањи
код Малог Зворника, Мина Марковић III-3, освојила бронзану медаљу.
Ментор Милка Мајсторовић, професор географије.


ЈУЛ 2016.


27. VI - 2. VII 2016. Одржан четврти Куп Математичке гимназије међународно такмичење младих математичара, физичара и информатичара.
На њему је учествовало 25 екипа из 13 земаља. Екипу Ваљевске гимназије
чинили: Јован Марковић VII разред, Михаило Тимотић VIII разред, Нина
Матић и Ђорђе Трифуновић, I разред. Из математике, сребрне медаље
добили: Нина Матић, Михаило Тимотић и Ђорђе Трифуновић, а бронзану
медаљу Јован Марковић. Из физике златну медаљу добио Михаило
Тимотић, а сребрну Нина Матић. Из програмирања Јован Марковић
заслужио бронзану медаљу. Са ученицима такмичењу присуствовали вође
екипа Радиша Ковачевић, професор информатике и програмирања и Вељко
Ћировић, професор математике.

Наши такмичари и професори на додели награда
8

5 и 6. VII 2016. Упис ученика у први
разред Ваљевске гимназије за школску
2016-17.
 13. VII 2016. Ваљевска гимназија
омогућује својим ученицима да за
наредну школску годину уџбенике
могу набавити посредством школе.
Пријављивање се обавља искључиво
електронским путем. Сваки ученик
може да поручи уџбенике попуном
електронског формулара.
 20. VII - 2. VII 2016. Кристина
Живановић III-1, похађала семинар
хемије у ИС Петница.
 31. VII – 16. VII 2016. Јасмина
Момчиловић, педагог, боравила у
Берлину као стипендиста Гете института
на курсу за наставнике немачког.


Јасмина Момчиловић у Берлину

АВГУСТ 2016.










1 - 10. VIII 2016. Матија Додовић III-1, учествовао на посматрачком кампу
Персеиди.
10. VIII 2016. У оквиру 30. Тешњарских вечери у свечаној сали приређено
књижевно вече нашег песника Пера Зупца.
12. VIII 2016. У 82. години преминуо сликар, бивши гимназијалац, академик
Љуба Поповић. На комеморацији, у Центру за културу Ваљево, између
осталих, говорио директор Ваљевске гимназије др Војислав Андрић.
14 - 21.VIII 2016. Ивана Веселиновић, професор немачког језика, похађала
семинар Берлин-филмски град у Берлину, у Немачкој.
16 - 22. VIII 2016. Светска Географска олимпијада одржана у НР Кини.
Наш представник, Марко Тодоровић није освојио медаљу, али је остварио
одличан резултат. Овај пласман и учешће значајно је, како за Марка, тако и
за Ваљевску гимназију и међународно представљање Републике Србије у
далекој, великој Кини. Ово је до сада најбољи резултат наше школе
постигнут из географије на светском такмичењу. Ментор Милка
Мајсторовић, професор географије.
17 - 30. VIII 2016. Матија Додовић III-1 похађао Летњи семинар
астрономије у ИС Петница.
22 - 28. VIII 2016. Ивана Веселиновић представљала нашу школу на
Регионалном семинару свих PASCH, партнерских школа, Гете института у
Југоисточној Европи, који је одржан у Београду.
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22. VIII 2016. Седница Наставничког већа; педагошки колегијум, разредни
испити, припремна настава.
23 – 27. VIII 2016. Састанци стручних актива, поправни испити.
29. VIII 2016. Састанак колегијума; Седница Наставничког већа.
30. VIII 2016. Подела сведочанстава ученицима који су полагали поправни
испит и упис ученика.
31. VIII 2016. Часови одељењских старешина.
31. VIII 2016. Заједничка седница Наставничког већа, Савета родитеља,
Школског одбора и Ђачког парламента.
31. VIII 2016. Наш град посетила група од 28 студената Декарт факултета
из Париза. Студенти су гости ИС Петница. Сарадња Декарт факултета и ИС
Петница траје успешно већ неколико година. У оквиру те научноистраживачке сарадње, сваке године је у плану и посета Ваљеву, а наши
ученици су задужени да им покажу лепоте и знаменитости Ваљева.

СЕПТЕМБАР 2016.
1. IX 2016. Почетак редовне наставе за ученике VII, I и III преподневна и за
VIII, II и IV разред, поподневна смена.
 1. IX 2016. У оквиру циклуса Православље и млади одржана промоција
књиге Православље и ГМО, протојереја ставрофора Саше Радоичића,
пароха Епархије Аустралијско-новозеландске у Сиднеју. Свечана сала.
 1. IX 2016. У дневном листу Данас др Војислав Андрић, директор школе,
објавио текст Реформа гимназија – „врућ кромпир“који ниједан министар
не жели да преузме.


Спортски дан у СРЦ Петница
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2. IX 2016. Организован спортски дан Ваљевске гимназије у СРЦ Петница.
Одржана такмичења у баскету, пливању, одбојци и малом фудбалу. У
баскету је победило одељење III-3. У пливању је учествовало 32 ученика. У
категорији за девојчице прво место деле Анђела Лазић VII разред и Анђела
Лукић I-5. Друго место заузела Соња Лазић III-3, а треће место Теодора
Перишић III-6. У категорији за дечаке прво место заузео Алекса Ђурђевић
II-1, друго место деле Милан Лукић III-1 и Антоније Станковић II-7, а треће
Филип Пуце III-7. У такмичењу у одбојци учествовало 16 екипа.
5 – 17. IX 2016. Михајло Павловић и Јован Марковић, ученици осмог
разреда учествовали на семинару у ИС Петница.
11. IX – 13. XI 2016. Ивана Веселиновић, професор немачког језика
похађала онлајн семинар Дигитални медији и језичка компетенција, у
организацији Гете института и ЗУОВ-а.
12 – 17. IX 2016. Матеја Манојловић IV-5, организовао и реализовао
промоцију Групе за друштвене науке Друштва истраживача „Владимир
Мандић Манда“, посетом свих ваљевских средњих школа.
15. IX 2016. Заједничка седница Наставничког већа, Школског одбора,
Савета родитеља и Ђачког парламента.

Посета министра просвете нашој школи

19 - 29. IX 2016. Матурска екскурзија на релацији Ваљево - Монтекатини Верона - Фиренца - Рим - Венеција - Ваљево.
 19 – 30. IX 2016. Давид Рао и Вељко Гајић, ученици осмог разреда учествовали на семинару у ИС „Петница“.
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20. и 29. IX 2016. У организацији Актива за физичко васпитање, за ученике I и
II разреда, реализоване су пешачке туре од Ваљева до Ћелија, у дужини од 10
км. Учествовали професори физичког васпитања: Снежанa Ђурђевић, Драган
Ђурђевић, Александар Севић, вероучитељ Невен Лукић, професор српског
језика и књижевности Жељко Љубичић и разредне старешине: Мирка
Ћировић, Катарина Мирковић, Милена Милисављевић и Данијела Голубовић.
22. IX 2016. Промоција књиге Зраци мр Јованке Божић, професора
социологије, одржана у Установи за културу и спорт на Убу.
23. IX 2016. Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади
Републике Србије, Младен Шарчевић, после посете Ваљевске гимназије,
Пољопривредне школе, ОШ „Десанка Максимовић“ и Истраживачке
станице „Петница“ изјавио: Школе које смо имали прилике да обиђемо су
примерне. Ваљевска гимназија је институција од изузетног значаја и
требало би да обезбедимо боље услове да се деца баве спортом.
23. IX 2016. Ревија Колубарске: Ваљевска гимназија треба до 2020. да се
пресели у нови објекат, који би био изграђен на простору касарне
Кадињача. Нова, већа, функционалнија зграда Гимназије омогућила би
једносменски рад, каже др Војислав Андрић, а од министра Шарчевића
добија подршку: Ваљевска гимназија је сама за себе институција, као и њен
директор, господин Андрић који је води. У Гимназији је било речи о
посебности те школе у смислу законског акта, о развоју школе и
дислокацији зграде и бољим условима за спорт, и о томе да се у школама
попут Гимназије омогући да lex specialis прописом упражњена места, након
одласка професора у пензију попуњавају, не из технолошких вишкова, него
стручним и квалитетним кадровима.
27. IX 2016. Текст под насловом Нова зграда Ваљевске гимназије на простору
Кадињаче аутора др Војислава Aндрића, директора школе, објављен у
електронској ревији Колубара и достављен свим члановима Наставничког већа.
28. IX 2016. Поводом прославе Дана Пољопривредне школе, наши ученици
учествовали на турниру у баскету. Заузели су прво место и у женској и у
мушкој конкуренцији. Са ученицима били професори физичког васпитања
Снежана Ђурђевић и Драган Ђурђевић.
29. IX 2016. Њена Екселенција госпођа Кристин Моро, амбасадор Француске
у Србији и делегација ратних војних ветерана, посетили Гимназију.
30. IX - 1. X 2016. Поводом прославе Дана Гимназије „Светозар Марковић“
делегација наше школе: професори Бранислав Јовановић, Бојана Којић,
Снежана Ђурђевић, помоћна радница Слађана Живковић и 6 ученика,
посетила ову школу. Мешовита одбојкашка екипа одиграла ревијалну
утакмицу са домаћином који је победио резултатом 2:1. Екипу чинили:
Филип Јеремић, II-2, Вања Петрић, III-3, Емилија Вујић, III-3, Тамара
Бељић, III-6, Марија Живковић, III-6 и Јована Сировљевић III-6.



30. IX – 1. X 2016. Професорке немачког језика Катарина Мирковић, Ивана
Виторовић и Ивана Вуковић боравиле у Сремским Карловцима, на
сусретима наставника немачког језика, одржаним у Карловачкој гимназији.

Делегација Ваљевске гимназије на Зејтинлику


30. IX -2. X 2016. У Солуну на обележавању пробоја Солунског фронта и
комеморацији на Зејтинлику, учествовала делегације Ваљевске гимназије (20
ученика и 8 професора) са директором др Војиславом Андрићем.

ОКТОБАР 2016.








3. X 2016. Представљена књига др Слободана Ристановића То су наших руку
дела посвећена радним акцијама у Југославији (1941-1990). Говорили: проф.
др Миломир Минић, Стеван Стојановић, председник Удружења акцијаша и
волонтера, Милорад Радојчић, публициста и аутор. Свечана сала.
5. X 2016. Одељењска већа I и VII разреда.
5. X 2016. На ваљевском Новом гробљу сахрањен Драган Ђурић (19842016) млади професор биологије у Ваљевској гимназији и убској Гимназији
Бранислав Петронијевић, некадашњи ђак наше школе. Пијетет у листу
Напред изразили колективи обе гимназије, Актив за биологију и његови
другови генерације 1999/2003. са разредним старешином. На сахрани о
лику Драгана Ђурића као ученика и професора Ваљевске гимназије
говорио директор Војислав Андрић.
7 - 10. X 2016. Матија Додовић III-1, похађао Јесењи семинар астрономије у
ИС Петница.
7. X 2016. Иницијално тестирање ученика првог разреда из математике.
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7 - 14. X 2016. Систематски преглед ученика другог и четвртог разреда.
8. X 2016. Мр Јованка Божић, професор социологије, добила Захвалницу за
песму Кад зажмурим на манифестацији Међународни сусрети песника
Миљковићеве вечери поезије, у Нишу. Песма је објављена у Зборнику.
10. X 2016. Одржана трибина Три предавања са далеког запада. Некадашњи
ђак Ваљевске гимназије, Александар Гогић, са још два научника из Америке,
одржао веома занимљиве презентације из области истраживачког деловања.
Ted Hunter говорио на тему Правни аспекти заштите животне средине, Jim
Hoath Здравство и информатика, а др Александар Гогић Интелигентни
транспортни системи и електроника у аутомобилима. Свечана сала.
10 - 17. X 2016. Екскурзија ученика трећег разреда на релацији Ваљево Будимпешта - Праг - Дрезден - Беч - Ваљево.
11. X 2016. Родитељски састанци за I и VII разред.
11 -14. X 2016. Кристина Живановић III-1, похађала јесењи семинар хемије
у ИС Петница.
15. X 2016. На трибини Православље и млади говорили др Драгутиновић
Предраг, професор Православног факултета у Београду, Глигорије
Марковић, духовник у Централном затвору у Београду и Дејан Трипковић,
свештеник. Свечана сала.
17 - 22. X 2016. Група од 21 ученика другог разреда и професори Мирка
Ћировић и Драган Ђурђевић посетили Словенију, град Идрију, у оквиру
програма размене ученика.

Наши ученици и њихови словеначки домаћини
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18. X 2016. У организацији Америчке амбасаде у Србији, одржано
предавање ученицима трећег и четвртог разреда о систему америчких
председничких избора. Свечана сала.
 18. X 2016. У одељењу I-5 одржан угледни час са коришћењем телефонске
апликације у утврђивању градива књижевног дела „Бели очњак“ Џека
Лондона. Реализација часа, професорке енглеског језика, Марија
Миловановић и Смиљана Милановић.
 19. X 2016. Одржано научно популарно предавање на тему Од игре до
науке кроз свет математике и физике. Предавање је имало три сегмента и
било је намењено ученицима основних и средњих школа, као и грађанству.
Предавачи: професор математике др Војислав Андрић, професор физике др
Дејан Ђокић и професор математике Вељко Ћировић, а организатори Клуб
љубитеља науке Ваљевске гимназије и Подружница математичара Ваљево.
Свечана сала.
 20. X 2016. Дружење са писцем и професором Универзитета у Београду Михајлом
Пантићем. Аутори ученици Ваљевске гимназије, реализација професора српског
језика и књижевности Вере Ваш и мр Милене Милисављевић.


Књижевно вече посвећено писцу и професору Михајлу Пантићу

20. X 2016. Аташе за сарадњу при Француској амбасади Флоранс Кос и
координатор за двојезичну наставу Жилијет Тирлик посетиле Гимназију.
 22. X 2016. Стручни скуп Примена иновативних програма за надарене
ученике, одржан у Филолошкој гимназији у Београду. Учествовали
професори српског и страних језика: Анђелка Видаковић Цвркотић, Милена
Петровић, Биљана Маринковић, Ивана Виторовић и Невена Софронић.
 23. X 2016. Ученици и професори Ваљевске гимназије посетили 61.
Међународни београдски сајам књига. Увече су у Позоришту на Теразијама


15

гледали мјузикл Виктор Викторија, у режији Михаила Вукобратовића, са
Мином Лазаревић у главној улози.
 23-25. X 2016. На Тари одржана едукативна радионица за чланове
редакција средњошколских листова у Србији. Радионици су присуствовали
ученици из десет градова Србије. Из наше школе учествовале Теодора
Митровић и Јована Мијаиловић II-6.

Ученице наше школе на Тари

26. X 2016. Седница Наставничког већа.
26. X 2016. Психолошко тестирање за пријаве на семинаре у ИС Петница.
 28. X 2016. Одржана традиционална трка Генерал Светозар Ђукић.
Учествовало 14 ученика у трци средњошколаца на 800 м и постигли
запажене резултате: Марија Огњеновић III-1 треће место, Андрија
Глигоријевић III-7 четврто место, Андрија Бојичић I-6 пето место.
Учествовали и: Вања Марић и Невена Старчевић I-6, Крсман Павловић I-3,
Ана Радосављевић III-1, Бошко Ђенисић III-3, Јована Сировљевић III-6,
Матеа Прокић III-7, Огњен Јовановић IV-4, Давид Рао, Алекса Ковачевић и
Марко Митровић VIII-1.
 28. X 2016. За ученике наше школе Аматерско позориште „Абрашевић“ из
Ваљева, одиграло представу Кус петлић Александра Поповића. Велика сала
Центра за културу Ваљево.
 30. X 2016. У Ваљевској гимназији одржана такмичења - Отворена
првенства Ваљева у решавању судокуа и логичких загонетки. Одличне
резултате на оба такмичења постигли су ученици седмог разреда Ваљевске
гимназије Лазар Јевтовић, Ивана Милошевић и Реља Миловић. Такмичења
су организована у оквиру пројекта „Од игре до науке кроз свет математике“
који подржава град Ваљево кроз Локални акциони план за децу.
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НОВЕМБАР 2016.
3. XI 2016. Акција добровољног давања крви организована у школи.
5. XI – 10. XII 2016. Слађана Маријанац, професор руског језика похађала
онлајн семинар Електронски часопис у служби креативности ученика у
организацији Образовно-културног центра Бор и ЗУОВ-а.
 6. XI 2016. Дан шаха одржан у организацији Подружница математичара
Ваљево и Ваљевске гимназије у оквиру пројекта Од игре до науке кроз свет
математике, у који је било укључено 250 ученика основних и средњих
школа. У улози организатора и шаховског судије Предраг Стефановић,
професор физике. Такмичење је реализовано у учионицама наше школе.



Дан шаха у Ваљевској гимназији

7. XI 2016. Представљање романа Александре Михајловић Кроз прстохват
цимета у организацији Клуба читалаца и литерарне секције Ваљевске
гимназије. Радовима инспирисаним читањем романа Кроз прстохват цимета,
насталим на часовима креативног писања, представиле се Ленка Живановић,
Теодора Марковић, Милица Вујовић, Катарина Гајић, ученице I-5,
Aлександра Андрић, Марија Чулић и Милица Стојаковић, ученице III-2.
Историјски лик Наталије Обреновић тумачила Кристина Јевтић III-6.
 8. XI 2016. Ваљевска гимназија учествовала у програму обележавања Дана
просветних радника, у Музичкој школи „Живорад Грбић“. Наступили
рецитатори Филип Тимотић IV-7 и Јелена Лончар III-4.
 10. XI 2016. Православна трибина Наша црква-наш народ. Предавач Ненад
Илић, ђакон. Свечана сала.
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12 - 19. XI 2016. Ученици Милица Златановић II-5 и Михаило Ћирић III-5
представљали су нашу школу на семинару PASCH Online - обуци за писање
школских новина, у Берлину у организацији Гете института. Професорка
немачког језика, Драгица Грачанин била је професор пратилац ученицима
из Србије.

Промоција романа Александре Михаиловић

14. XI 2016. Завршетак првог класификационог периода. Одељењска већа.
 14. XI 2016. Након инструкционог састанка, почела реализација пројекта
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, онлајн Обука
запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег образовања у делу општеобразовних предмета, а завршена до краја
2016. Обуку су завршили: Александар Саботковски, Ана Миљковић, Анита
Новосел, Биљана Маринковић, Биљана Танасијевић Вуксановић, Биљана
Ерчић, Бојана Којић, Бранкица Перић, Вељко Ћировић, Вера Ваш, Верица
Миловановић Аврамовић, Вида Никић, Владимир Мишић, Војислав
Андрић, Данијела Голубовић, Дејан Ђокић, Драгица Грачанин, Ивана
Веселиновић, Ивана Виторовић, Јасмина Радић, Јасмина Момчиловић,
Јелена Деспотовић, Катарина Мирковић, Круна Глушац, Лазар Ненадовић,
Марија Сиришки, Марија Миловановић, Маријана Стефановић, Мила
Илчић, Милан Поповић, Милена Милисављевић, Милена Петровић, Милка
Мајсторовић, Милорад Белић, МиркаЋировић, Момир Станојевић, Нада
Нешковић, Невена Софронић, Оливера Ерцег Бејатовић, Оливера
Црнобрња, Предраг Стефановић, Ружица Стефановић, Светлана Дашковић
Миловановић, Славица Милић, Слађана Маријанац, Смиљана Милановић,
Снежана Урошевић, Татјана Маринковић
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15. XI 2016. Општинско такмичење у кошарци одржано у хали Студент.
Ученици Ваљевске гимназије учествовали у обе категорије. Дечаци су били
успешнији и заузели I место, а девојчице II место. Тренер мушке екипе
Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања, а женске екипе Снежана
Ђурђевић, професор физичког васпитања.
16. XI 2016. На Републичком такмичењу у пливању, одржаном у
Крагујевцу, Анђела Лазић VII разред, освојила шесто место. Учествовали:
Теодора Перишић III-6, Богдан Миловановић VII разред, Матија
Миловановић VII разред, Антоније Станковић II-7 и Милан Лукић III-1.
Вођа пута професор физичког васпитања Драган Ђурђевић.
17. XI 2016. Седница Наставничког већа.
20. XI 2016. Чланови географске секције, ученици IV-2 Ана Улемек, Сара
Лазаревић и Дејан Ђурашиновић, са својим ментором Бојаном Којић,
професорком географије, на конкурсу организације Европске уније, за
најбољи двоминутни филм из екологије, заузели треће место.
22. XI 2016. У оквиру обележавања 146. година Ваљевске гимназије,
одржан четврти Фестивал науке Ваљевске гимназије. Учесници су били
ученици наше школе као и гости из Прве крагујевачке гимназије.
Посетиоци фестивала могли су да виде разне експерименте из биологије,
астрономије, хемије, математике, физике. Гости из Крагујевца приказали су
експерименте из електронике.

Промоција књиге Луке Трипковића

23. XI 2016. Промоција књиге Осмех под гором маслиновом, аутора Луке
Трипковића, академског сликара, бившег ученика Ваљевске гимназије.
Поред аутора говорили проф. др Станислава Гордић Петковић и проф. др
Милета Продановић. Издавач књиге Матица српска, Нови Сад. Свечана сала.
 23. XI 2016. Актив професора физичког васпитања организовао турнир
ваљевских средњошколаца у баскету за девојчице и дечаке. У обе категорији
прво место заузеле екипе Ваљевске гимназије. Фискултурна сала.
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24. XI 2016. Позоришна представа Госпођа министарка Драмског студија
на немачком језику одиграна за ученике основних и средњих школа.
Центар за културу Ваљево.
24. XI 2016. Школа у гостима - концерт ученика и професора Музичке
школе „Живорад Грбић“ из Ваљева под називом Трагом златних степеница.
Свечана сала.
25. XI 2016. Сценско-музички програм ученика наше школе Станица
Подлугови. Сценарио и режија професор српског језика и књижевности
Анђелка Видаковић Цвркотић. Центар за културу Ваљево.
26. XI 2016. Ивана Веселиновић, професор немачког језика, похађала
семинар Веб 2.0 у настави немачког језика, који је одржан у Крагујевцу, у
организацији Гете института из Загреба.
26. XI 2016. Заједничка седница Наставничког већа, Школског одбора и
Савета родитеља. Свечана сала.
26. XI 2016. Поводом обележавања Дана школе, у свечаној сали одржана
пројекција радова географаске секције под називом Биоскоп географске
секције. Ментор, професор географије Бојана Којић.
26. XI 2016. Одбојкашки сусрет између мешовитих екипа Суботичке и
Ваљевске гимназије. Победила екипа наше школе. Вођа екипе Снежана
Ђурђевић, професор физичког васпитања. Фискултурна сала.

Позоришна представа „Јазавац пред судом“

26. XI 2016. Позоришна представа „Јазавац пред судом“, у режији
професора српског језика Милана Поповића, приказана за ученике,
родитеље и госте у Центру за културу Ваљево.
 26. XI 2016. Објављен Гимназијалац број 98, који је редакција ученика овог
листа припремила за 146. рођендан школе. Одговорни уредник Данијела
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Голубовић, професор српског језика и књижевности. Истим поводом,
географска секција објавила неколико путописа. Ментор, професор
географије Бојана Којић.
 26. XI 2016. Изложба фотографија Луке Милановића отворена у Ђачком клубу.
 29. XI 2016. У презентацији на тему Зашто студирати у Француској?,
одговоре понудила Сандра Елезовић, представник агенције Campus France
у оквиру Француског института у Србији. Свечана сала.

Представљање најновије књиге песама Матије Бећковића

29. XI 2016. По традицији, на свој 77. рођендан, академик Матија Бећковић,
некадашњи ђак наше школе, представио је своју најновију књигу песама
посвећену Његошу - Праху оца поезије. Издавач СКЗ. Говорили: Драган
Лакићевић, књижевник и главни и одговорни уредник Српске књижевне
задруге, др Стојан Ђорђић, књижевни критичар и др Душко Бабић,
књижевник и директор Филолошке гимназије у Београду. Рецитатори:
бивши ђак Новица Параментић и Вукан Арсенијевић III-1. Госте поздравио
директор школе, др Војислав Андрић. Свечана сала.
 30. XI 2016. Јован Племић, професор, библиотекар, после четрдесет година
рада у Ваљевској гимназији, отишао у заслужену пензију.
 30. XI 2016. Семинар Основе савременог библиотекарства за школске
библиотекаре одржали предавачи из Библиотеке града Београда у Матичној
библиотеци „Љубомир П. Ненадовић“. Семинару присуствовале
професорке Слађана Маријанац и Бојана Којић.
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ДЕЦЕМБАР 2016.









1. XII 2016. У часопису за методику српског језика и књижевности
Школски час број 5 за 2016. објављен рад мр Милене Милисављевић Писма
из Норвешке Исидоре Секулић у наставној пракси.
2. XII 2016. Директор др Војислав Андрић, у дневном спортском листу
Спортски журнал, објавио серију текстова посвећених рукомету.
3. XII 2016. У Ваљеву је одржан први Интеграл куп, математички турнир за
ученике основних и средњих школа, у организацији Подружнице
математичара Ваљево и Ваљевске гимназије. Учествовали ученици из
Београда, Ниша, Крагујевца, Суботице, Шапца, Ваљева и Ивањице У
екипној конкуренцији најуспешнија је била екипа Математичке гимназије
из Београда, друга Ваљевска гимназија, а трећа Гимназије „Светозар
Марковић“ из Ниша. Подршку је дало Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
3. XII 2016. Пригодном свечаношћу обележено je 30 година постојања и
успешног рада школе за љубитеље математике Интеграл. О историјату
говорио његов оснивач др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије.
Председник Подружнице математичара Ваљево, Вељко Ћировић, доделио
је плакете и специјалне захвалнице за допринос раду ове школе за једанаест
сарадника који су били оснивачи или у Интегралу радили дуже од 10
година. Свечана сала.
3. XII 2016. Поводом 30 година рада Интеграла одржан је стручни скуп о
раду са талентованим ученицима из области математике.

Обележавање јубилеја Школе за љубитеље математике „Интеграл“
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5. XII 2016. Концерт девојачког хора Аделинa, у коме певају ученице
Гимназије: Ленка Ђурђевић I-2, Тијана Мишић I-2, Љубица Ђерић II-7,
Наталија Момић II-7, Соња Стојнић II-3, Анђела Ђурић II-3 и Јелена
Богдановић II-3. Диригент хора Николина Нинић, професор Музичке
школе. Свечана сала.
5. XII 2016. Обележена четрдесетогодишњица Младих истраживача Србије,
насталих из иницијативе Друштва младих истраживача „Владимир Мандић
Манда“ Ваљево. Учествовали оснивачи Друштва, бивши и садашњи
активисти. Свечана сала.
5 - 9. XII 2016. Из великог броја предмета, на око 50 часова, реализована
акција Ђачког парламента Уђи у туђе ципеле (ученици у улози професора).
11. XII 2016. У емисији РТС Жикина шареница учествовале Нина
Станковић IV-6, Тијана Пантелић IV-5 и Тодора Ђурашиновић IV-5, као
чланице плесног Клуба РМП из Ваљева.
13 - 17. XII 2016. Матија Додовић III-1, учествовао у посматрачком кампу – Геминиди.
14. XII 2016. Форум Театар Не(видљиве) гостовао и одиграо позоришни
комад са темом о проблемима жена са инвалидитетом. Свечана сала.
14. XII 2016. У часопису за методику наставе српског језика и књижевности
„Школски час“ број 5 за 2016. годину објављен рад мр Милене
Милисаљевић „Писма из Норвешке Исидоре Секулић“ у наставној пракси.

Годишњи концерт мешовитог хора „Абрашевић“


14. XII 2016. Градски мешовити хор „Абрашевић“ одржао је
традиционални Годишњи концерт. Диригент, професор Драган Васиљевић.
Свечана сала.
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15. XII 2016. Из штампе изашла књига Биљане Јаневске, некадашње
професорке француског и латинског језика у Ваљевској гимназији, Српска
лирика на француском - препеви на француски језик српских народних
песама. Рецензент Биљана Маринковић, професорка француског и
латинског језика.
 15. XII 2016. Представљени романи књижевника Бранислава Јанковића: О
вуковима и сенкама, Сузе Светог Николе, Ветрови зла и Пета жица. Делове
романа читали су рецитатори Ваљевске гимназије Марија Огњеновић и
Вукан Арсенијевић, ученици III-1, а програм водила Каролина Ђојбашић.
Књижевни сусрет организовало ИП Лагуна и Клуб читалаца Ваљевске
гимназије. Свечана сала.


Додела награда часописа Акт

16. XII 2016. Одржана премијера документарног филма Пруга Ваљево Лозница - сто година ишчекивања, аутора Иване Павловић. Аутор музике,
професор музичке културе у нашој школи, Владимир Јанковић. Центар за
културу Ваљево.
 18. XII 2016. Мр Јованка Божић, професор социологије, добила је
новоустановљену књижевну награду, која је посвећена поштовању дела
Животе Филиповића, књижевника, преводиоца, некадашњег професора
немачког и енглеског језика у Ваљевској гимназији. Књижевна заједница
Ваљево донела је одлуку о додели признања: Плакета „Живота Филиповић“
- мајстор новеле, која се у 2016. додељује књижевници Јованки Божић, за
изузeтан допринос у постигнутој стваралачкој вештини писања новела.
Плакету за животно дело добила је Биљана Јаневска, професор француског
и латинског језика у пензији. Свечаност доделе награда организована је 16.
јануара 2017. године у Центру за културу Ваљево.


24

















21. XII 2016. У Градској библиотеци Љубомир Ненадовић Ваљево, добитницима
награда на Међународном књижевном конкурсу часописа Акт, уредник и члан
жирија, Дејан Богојевић, уручио признања. У категорији средњошколаца
равноправне награде добили Ђорђе Попара, II-2, Невена Жујовић II-5 и Немања
Грујичић I-1. У такмичарској категорији за одрасле, другу награду, за причу
Дугме, добила, мр Јованка Божић, професор социологије.
22. XII 2016. Промоција књиге др Љубомира Ранковића Крсна слава.
Говорили аутор и др Драгомир Антонић, етнолог. Свечана сала.
22 – 25. XII 2016. У оквиру Ваљевских филмских сусрета у организацији
Ваљевске културне мреже, ученици наше школе су учествовали у раду
филмских радионица. Водитељи радионица су били редитељи Коста
Ђорђевић и Владимир Петровић. Резултат рада, кратки филм је приказан на
затварању фестивала. Учесници филмске радионице: Алекса Симић,
Милица Златановић, Милица Пантелић, Стефан Крунић, Неда
Миливојевић, Ђурђија Марјановић, Кристина Ђурић, Јелена Лончар,
Емилија Станишић, Нађа Мандић и Михаило Савковић.
26. XII 2016. Организован офталмолошки преглед за запослене. Биолошки кабинет.
26. XII 2016. Отворена седница Ђачког парламента одржана у свечаној сали.
26. XII 2016. Седница Наставничког већа.
27. XII 2016. Приредба и подела новогодишњих пакетића деци запослених.
Свечана сала.
29. XII 2016. Дебатни клуб Ваљевске гимназије одржао дебату на тему:
„Ваљевска гимназија треба да организује екскурзије за ученике I и II разреда“.
Афирмативни тим чинили: Матија Тодосић I-7, Павле Игњатовић I-7, Немања
Грујичић I-1. Негативни тим: Немања Шујдовић II-3, Ленка Живановић I-5,
Вељко Ускоковић II-3. Ментор Гордана Аврамовић, психолог.
30. XII 2016. Мр Јованка Божић, професор друштвених наука (социологије
и грађанског васпитања) после 40 година, 2 месеца и 20 дана непрекидног
рада у Ваљевској гимназији, отишла у заслужену пензију.
30. XII 2016. Завршетак наставе у календарској 2016. години.
31. XII 2016 – 9. I 2017. Прослава Нове године и Божића.

ЈАНУАР 2017.
7. I 2017. Епископ Ваљевски Милутин честитао Божић колективу и
ученицима Ваљевске гимназије.
 8 – 21. I 2017. Ивана Веселиновића, професор немачког језика, у граду
Гетингену у Немачкој, похађала семинар са темом Методика и дидактика у
настави немачког језика.
 9. и 10. I 2017. Због епидемије грипа и екстремно ниских температура
Министарство просвете, науке и технолошког развоја продужило распуст
за два дана.
 11. I 2017. Наставак првог полугодишта у 2017. години.
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11. I 2017. Након одласка у пензију професорке социологије, мр Јованке
Божић, наставу преузела Нада Ковачевић, професор социологије.
 11. I 2017. Након одласка у пензију професора Јована Племића,
библиотекара, послове школског библиотекара преузела Слађана
Маријанац, професор руског језика и књижевности.
 13. I 2017. Седница Школског одбора.


Наша делегација у Градској кући у Паризу
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13 - 16. I 2017. Лауреати Ања Симунић III-5 и Вељко Ускоковић II-3,
директор школе др Војислав Андрић, Снежана Урошевић, професор
историје и Биљана Маринковић, професор француског језика, боравили у
Паризу. Организатор путовања је Удружење ратних војних ветерана Андре
Мажино и председник овог удружења адмирал Анри Лакај. На 23.
такмичењу из историје (теме из I светскoг рата) које се 23. пут одржава у
Француској, први пут су учествовали наши ученици. Њима су додељене
посебне награде на церемонији у Градској кући у Паризу. Наша делегација
је присуствовала комеморацији у Цркви Сен Луј, оживљавању пламена код
Тријумфалне капије, сусрели се са амбасадором Србије Његовом
Екселенцијом Рајком Ристићем, са амбасадором Србије при УНЕСКУ,
проф. др Дарком Танасковићем и пуковником Мирославом Николићем.
Захвалност за посету Паризу припада Петру Петровићу, представнику
Српске заједнице у Паризу, деценијском носиоцу српске заставе на свим
манифестацијама у Паризу.



14. I 2017. У организацији Културно просветне заједнице Ваљево,
Ваљевске гимназије и града Ваљева, у знак очувања успомене на значајног
ваљевског карикатуристу, представљена Монографија Бранка Обрадовића
Књига смеха без заборава. Госте поздравила Вера Ваш, професор српског
језика и књижевности, а књигу представили Будо Нововић, новинар,
Бранко Лукић, драматург, Душан Арсенић, архитекта и (дизајнер
Монографије) и Весељко Белушевић. Свечана сала.

Промоција монографије Бранка Обрадовића









16. I 2017. Дневни лист Политика објавио велику репортажу (страна 7) под
насловом Ваљевски ђаци у Паризу на такмичењу о Великом рату, као и
дневни лист Новости.
16 – 25. I 2017. Поводом Савиндана организована хуманитарна акција
„Књига солидарности“ са циљем помоћи у опремању школских библиотека
у градским и сеоским школама нашег краја. Ученици су прикупили 1856
књига. Најуспешније одељење је I-5 са сакупљених 267 књига, затим IV-2
са 167 књига и одељење VIII разреда са 141 књигом. Појединачно, Милица
Пантелић I-5, даровала 154 књиге, Сара Лазаревић IV-2 поклонила 145
књига и Лазар Блануша, ученик VIII разреда 62 књиге.
18. I 2017. Представљање Групе за електронику и електротехнику Друштва
истраживача „Владимир Мандић Манда“, реализовано у свечаној сали.
18 - 19. I 2017. Организована посета Градској библиотеци и изложби старе
књиге Епархије ваљевске за ученике првог и трећег разреда. Изложбу
приредили Ружица Дамњановић, библиотекар и Јосип Грачанин,
информатичар. Ученици су том приликом посетили и новоотворени Музеј
завичајних писаца. О нашим писцима ученицима говорио драматург
Бранко Лукић. Ученике водили професори Милена Милисављевић,
Данијела Голубовић, Слађана Маријанац и Милан Поповић.
19. I 2017. Одржано школско такмичење из математике за VII и VIII разред
основне школе.
27
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20. I 2017.
Поштовани директоре, колегинице и колеге,
После 30 година исписивања историје школе кроз рукопис ЛЕТОПИСА
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ја овде - са овом страницом - завршавам!
Желим да успешно наставите да га исписујете следећих 30 година. Па
онда следећих 300... И тако непрекидно...
Очекујем да се ова грађа сачува од временског пропадања. А то се може
ако се свим књигама, од 1986. године, од када сам их исписивала, нађе
одговарајући простор, адекватно, суво, прозрачно, место у коме
циркулише ваздух, „дише“ и чува живот исписаним страницама. А
ускоро, скенирањем, дода и дигитална верзија. Тек тако ће бити
обезбеђена сигурност трајања овог документа.
У овим књигама (које су наслагане више од моје висине од 177 цм) удахнут
је цео живот. А што је најважније у њима је детаљна документарно –
историјски вредна ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНЕ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ –
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ.
Са најлепшим жељама,
мр Јованка Божић, професорка социологије (11. X 1976 - 30. XII 2016)







21. I 2017. Одржано општинско такмичење из математике за средњу школу.
Ваљевска гимназија.
22. I 2017. Одржано школско такмичење из физике.
22. I 2017. Школско такмичење из географије.
23. I 2017. Седница Наставничког већа. На већу је одлучено да се два дана,
када није било наставе због епидемије грипа, надокнаде 30. и 31. јануара.
25. I 2017. Светосавска академија одржана у великој сали Центра за
културу. У програму учествовали чланови Мешовитог црквеног хора
„Хаџи Рувим“, којим је дириговала Милица Степановић Бабамилкић,
Драмски студио Ваљевске гимназије, који је извео музичко-сценски
рецитал „Анастасија“, по сценарију Анђелке Видаковић Цвркотић.
Светосавску химну извели чланови црквеног хора „Хаџи Рувим“, хор
Ваљевске гимназије и чланови дечјег црквеног хора „Хаџи Рувим“.

Додела Светосавских награда


27. I 2017. Свечано обележена школска слава, Свети Сава. У славу Светог
Саве у Ваљевској гимназији чинодејствовали протојереји Драган Алексић и
Саша Ђурђевић са члановима црквеног хора „Хаџи Рувим“, којим је
дириговала Милица Степановић Бабамилкић. Обележавање овогодишње
школске славе увеличали су, народном песмом, ученице: Јована Максимовић
IV-4, Марина Петаковић и Љубица Ђерић II-7, уз интструменталну пратњу
Синише Недића II-7 и Алексе Лазића II-4. Одломак из музичко-сценског
рецитала „Анастасија“ извели чланови Драмског студија, за који је сценарио
написала професор Анђелка Видаковић Цвркотић, а режирао професор
Милан Поповић. Директор школе др Војислав Андрић у име колектива
Ваљевске гимназије, уручио Светосавске награде ученику Вељку
Ускоковићу за изванредне резултате остварене у областима историје,
француског језика, физике, драмске и музичке уметности и за велики
29












допринос успешном репрезентовању Ваљевске гимназије у Ваљеву, Србији и
на међународном плану; професорки Јованки Божић, дугогодишњем
професору социологије, за четири деценије плодног педагошког рада,
привржености својим ученицима, знању, култури и за вансеријски допринос
чувању традиције и историје Ваљевске гимназије; професорки Анђелки
Видаковић Цвркотић, професору српског језика и књижевности, за
дугогодишње ангажовање на плану чувања успомене на светост и
просветитељску улогу Светога Саве и извођење многих генерација
ваљевских гимназијалаца на прави светосавски пут и породици професорке
Гордане Лазаревић за вишегодишње доброчинство и огромну подршку
Ваљевској гимназији у обављању своје образовне, научне и културне мисије
и сјајну подршку стваралаштву младих људи из области књижевности.
Светосавску химну извели чланови хора Ваљевске гимназије. Дириговала је
професор Неда Думић.
27. I 2017. – Одржана завршница међуодељењског турнира у одбојци. На
турниру је учествовало 18 екипа VII, I, II и III разреда у периоду од 7. XI
2016. до 27. I 2017. Финале је одиграно на Савиндан између екипа III-6 и
III-7. Победник турнира је екипа III-6 у саставу: Бојана Челић, Јована
Сировљевић, Тамара Бељић, Марија Живковић, Иван Станковић, Марко
Рајевац, Михајло Снегић. У суђењу и организацији турнира помогли:
Софија Кандић и Никола Ђорђевић II-6, Ленка Ђурђевић I-2 и Филип
Живковић III-7. Организатор турнира професорка Снежана Ђурђевић.
27. I 2017. Теодора Перишић, ученица III-6 представљала школу на
традиционалној Светосавској трци, одржаној на улицама града Ваљева.
27. I 2017. - Из штампе изашле школске публикације Физика и техника и Млади
математичар. Главни и одговорни уредник 45. броја листа Физика и техника је
др Дејан Ђокић, професор физике. Главни и одговорни уредник 26. броја листа
Млади математичар је Маријана Стефановић, професор математике.
28. I 2017. – Седнице одељењских већа.
30. I 2017. – Седница Наставничког већа. Родитељски састанци.
30. I 2017. – У Годишњаку Катедре за српску књижевност са
јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду за
школску 2015/2016. годину објављен оригинални научни рад мср Вере
Ваш, под називом „Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у
бугарској усменој традицији - компаративна анализа“.
31. I 2017. – Завршетак првог полугодишта.

ФЕБРУАР 2017.
2. II 2017. Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга расписале 24.
песнички конкурс,,Десанка Максимовић“.
 9. II 2017. На конкурсу за најбоље основношколске и средњошколске
листове и часописе у школској 2015/2016. години Гимназијалац Ваљевске
гимназије освојио треће место, уредник професор Данијела Голубовић.
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Tрећа награда додељена је и Литерарној секцији, коју води мр Милена
Милисављевић. Похвала додељена Лингвистичкој секцији, коју води мср
Милена Петровић.
9 – 11. II 2017. Семинар за професоре српског језика и књижевности
одржан на Филолошком факултету у Београду. Присуствовали професори
српског језика и књижевности Вера Ваш, Данијела Голубовић, Биљана
Ерчић, Милена Милисављевић и Милена Петровић.
9 – 11. II 2017. На Конференцији Нове технологије у образовању у Београду
у организацији British council и Министарства просвете и образовања
присуствовали директор др Војислав Андрић и Јасмина Момчиловић,
педагог школе.
9 – 12. II 2017. На Кадетском фестивалу шахиста Централне Србије,
одржаном у Краљеву, учествовала Тијана Ђорђић, ученица VII разреда и
освојила 6. место у конкуренцији девојчица до 14 година.
11 – 12. II 2017. Државни семинар о настави математике и информатике у
основним и средњим школама одржан у Београду, у организацији Друштва
математичара Србије. На овом скупу, посвећеном стручном усавршавању,
учествовало је 10 професора математике и информатике Ваљевске
гимназије. Као предавачи на овом семинару учествовали су др Војислав
Андрић, Иванка Томић и Вељко Ћировић. Учесници државног семинара
били су професори математике: др Војислав Андрић, Предраг Јевтић,
Светлана Николић, Маријана Стефановић, Иванка Томић и Вељко
Ћировић, и професори информатике Александра Јевтић, Ненад
Будимировић, Радиша Ковачевић и Горан Митровић.
13. II 2017. Почетак наставе у другом полугодишту.
13. II 2017. Часове Маријане Будимировић, која је на породиљском
одсуству, преузео Лазар Пиргић, дипломирани пословни информатичар.
15 – 16. II 2017. Сретење – Дан државности Србије. Нерадни дани.
15 – 17. II 2017. Група од петнаест професора Ваљевске гимназије боравила
на студијском путовању у Словенији. Током посете, професори Ваљевске
гимназије обишли гимназију у Идрији, гимназије „Вич“ и „Бежиград“ у
Љубљани, као и Прву и Другу мариборску гимназију. Љубазни домаћини
су представили своје школе и указали на актуелности у словеначком
гимназијском образовању. Анализиране су могућности за сарадњу.
17 – 28. II 2017. Реализовани систематски прегледи за ученике VII, I и III
разреда у школском диспанзеру Дома здравља.
19. II 2017. Одржано окружно такмичење из математике за средње школе.
Ваљевска гимназија.
19. II 2017. Одржано општинско такмичење из физике за основне школе у
ОШ „Андра Савчић“. Са ученицима такмичењу присуствовала Милка
Нинковић, наставник физике.
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20. II 2017. Одржано школско такмичење из енглеског језика.
20. II 2017. Почетак припремне наставе за ученике основне школе.
20. II 2017 Заједнички угледни час филозофије и историје на тему
просветитељства одржале професорке Ружица Стефановић и Ромина
Николић у одељењу III-6.
20 – 24. II 2017. Маша Живковић II-1, похађала Зимски семинар у Петници.
21. II 2017. Професорке француског језика, Биљана Маринковић и
Бранкица Перић, присуствовале скупу Дан двојезичне мреже,
организованом у Француском институту у Београду. Учесници скупа били
су директори и координатори двојезичних школа у Србији, представници
Француског института и Министарства просвете. Њена Екселенција
Амбасадор Француске у Србији, Кристин Моро, примила је учеснике скупа
у амбасади Француске, где је настављен разговор о двојезичној настави.
21. II 2017. Заједничка седница Наставничког већа, Школског одбора и
Савета родитеља.
22. II 2017. Одржано општинско такмичење из физике за средње школе.
Ваљевска гимназија.
22. и 23. II 2017. Посете основним школама „Нада Пурић“ и „Милован
Глишић“ и уручење пакета књига у оквиру акције „Књига солидарности“.
Ученице Анђелка Панић IV-3, Јана Секулић, Тодора Ђурашиновић IV-5, Тања
Савић IV-7 и Вељко Ускоковић II-3 учествовали у уметничком програму и
причали о својим искуствима у Ваљевској гимназији, о учењу, слободним
активностима и могућностима после завршетка школе. Са ученицима у посети
биле професорке Гордана Аврамовић и Слађана Маријанац.

23 - 27. II 2017. Матија Додовић III-1, похађао Зимски семинар астрономије
у Истраживачкој станици Петница.
 24. II 2017. Секција за историју, литерарна секција и Клуб читалаца Ваљевске
гимназије организовали књижевни сусрет „Прочитајте и ви...“. Учествовали
Невена Вићић и Коста Ђорђић III-5, Анђела Лукић и Ања Јанкићевић I-5.
Представљене су две књиге: историјска биографија „Сулејман и Рокселана“
аутора Радована Самарџића и „Марија Стјуарт“ Штефана Цвајга. Гости на
књижевном сусрету били некадашњи ученици и чланови Литерарне секције
Ђурђина Марић и Ђорђе Милинковић, као и Марко Параментић, ученик
Техничке школе. Свечана сала Ваљевске гимназије.
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25. II 2017. Наставна субота. Распоред од четвртка.
25. II 2017. Одржано школско такмичење из биологије.
25. II 2017. Одржано општинско такмичење из математике за основне
школе у ОШ „Владика Николај Велимировић“. Са ученицима такмичењу
присуствовали професори математике Предраг Јевтић и Вељко Ћировић.
25. II 2017. Одржано општинско такмичење из географије у Економској школи.
25. II 2017. Општинско такмичење из енглеског језика за основну школу
одржано у ОШ „Милован Глишић“. Са ученицима такмичењу
присуствовала Мирка Ћировић, професор енглеског језика.
26. II 2017. Одржано окружно такмичење из физике за средње школе.
Ваљевска гимназија.
26. II 2017. Одржано општинско такмичење из хемије за основне школе у ОШ
„Сестре Илић“. Такмичењу присуствовала Славица Милић, професор хемије.
27. II 2017. Одржано школско такмичење из француског језика.
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27. II 2017. Одржан информативни састанак са ученицима и њиховим
родитељима заинтересованим за упис у математичку гимназију и гимназију
природно-математичког смера.
28. II 2017. Одржано школско такмичење из српског језика и језичке културе.
28. II 2017. Часове физике Марије Сиришки преузео професор Драган Радосављевић.
28. II 2017. Група од 20 ученика полагала испите из немачког језика Fit A1
и Fit A2 на Гете институту у Београду. У пратњи ученика била Катарина
Мирковић, професор немачког језика..
28. II 2017. Професорка српског језика и књижевности Милена Петровић
присуствовала обуци Лидeрствo зa прoфeсиoнaлни рaзвој – унапређивање тренерских
вештина, која је одржана у Заводу за унапређивање образовања и васпитања.
28. II 2017. У сали Завичајног музеја писаца Матичне библиотеке
„Љубомир Ненадовић“ одржана промоција првог броја часописа Љубини
дани, установљеног поводом годишње награде „Љубомир П. Ненадовић“ за
најбољу путописну књигу. У програму представљања часописа учествовала
мр Милена Милисављевић, професор српског језика у нашој школи, чији је
текст под насловом Путописи и Ваљевска гимназија објављен у овом броју.

МАРТ 2017.
1. III 2017. Одржан информативни састанак са ученицима и њиховим
родитељима у вези уписа у филолошку, билингвалну гимназију и гимназију
друштвено-језичког смера.
 2. III 2017. Општинско такмичење у одбојци за девојчице одржано у
спортској хали „Студент“. Ученице наше школе победиле екипу Медицинске
школе 2:0, а у финалу и екипу Економске школе 2:0 и пласирале се у даљи
ток такмичења. Екипу Ваљевске гимназије чиниле су: Јована Сировљевић,
Бојана Челић, Тамара Бељић, Марија Живковић III-6, Јелена Палавестрић и
Тамара Срећковић III-7, Софија Кандић II-6, Милица Јоцић I-2, Марија
Павловић I-4, Александра Живковић I-7, Сања Радовић и Сара Џукић I-5.
 2. III 2017. Књижевна заједница Ваљева доделила Плакету за животно дело
у 2016. години професорки Ваљевске гимназије у пензији Биљани Јаневској
за изузетан преводилачки рад током кога је превела на француски језик
опус од десет књига у периоду од 1999. до 2016. године. Својим преводима
професорка Биљана Јаневска је учинила несумњив допринос српској
књижевној баштини.
 2. III 2017. У свечаној сали одржана спортска трибина „Ко у чуда верује, тај
чуда и ствара“ у организацији Ваљевске гимназије и Удружења ваљевских
спортиста. Гост трибине био је наш прослављени рукометаш шабачке
„Металопластике“ и трофејне репрезентације Југославије Веселин Вујовић, а
сада успешан тренер. Трибину и разговор водио, такође, некадашњи играч
„Металопластике“, директор Ваљевске гимназије др Војислав Андрић.
Учесници трибине били су у прилици да разговарају са славним спортистом.
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Трибина прослављеног рукометаша и тренера Веселина Вујовића













3 – 5. III 2017. Професорке немачког језика, Драгица Грачанин, Ивана
Веселиновић и Катарина Мирковић боравиле у Загребу и присуствовале
позоришној представи Берлинског позоришта. Заједно са 120 професора из
окружења усавршавале своја стручно-педагошка знања везана за наставу
немачког језика на семинару Инсценирање у настави немачког језика као
страног – за перформативну културу учења.
5. III 2017. Одржано општинско такмичење из српског језика за средње
школе у Медицинској школи.
6. III 2017. Почела припремна настава за ученике осмог разреда који се
припремају за упис у први разред Ваљевске гимназије за школску 2017/18.
годину. Припремна настава се изводи за предмете: математика за све
смерове, српски језик и енглески језик за филолошку гимназију, немачки и
француски језик за билингвалну гимназију.
6. III 2017. Трибина „Словеначке гимназије“ одржана у свечаној сали. О
утисцима са студијског путовања по Словенији говорили професори:
Јасмина Радић о гимназији у Идрији, Милена Милисављевић о гимназији
„Вич“ у Љубљани, Бојана Којић о Другој мариборској гимназији, Дејан
Ђокић о гимназији „Бежиград“ у Љубљани, Вељко Ћировић о Првој
мариборској гимназији, а директор Војислав Андрић о примени виђеног у
наставној пракси наше школе.
7. III 2017. Одржано школско такмичење у рецитовању у свечаној сали школе.
7. III 2017. Окружно такмичење у одбојци за девојчице одржано у Лајковцу.
Ученице наше школе победиле екипу из Лајковца са 2:0 и заузеле прво место.
8. III 2017. Састанак са професорима који предају у двојезичном одељењу и
разредним старешинама двојезичних одељења.
9. III 2017. Седница Педагошког већа Ваљевске гимназије.
9 – 12. III 2017. Професорка немачког језика Ивана Виторовић боравила у
Сарајеву, поводом рада на новом пројекту Гете института и организације
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„Jugend will“. У питању је заједнички пројекат свих PASCH школа из
Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске, чији ученици пишу приче на
немачком језику, које ће бити обједињене у књигу и објављене у октобру
месецу на Београдском сајму књига.
 10. III 2017. Одржано међуокружно такмичење у одбојци за девојчице у
Шапцу. Ученице наше школе су изгубиле од спортске гимназије и заузеле
четврто место. Екипу организовала и водила професорка Снежана Ђурђевић.

Јавни час креативног писања

10. III 2017. У свечаној сали одржан јавни час креативног писања. Гости
литерарне секције били су ученици двојезичних одељења Ваљевске
гимназије, који су захваљујући знању немачког језика боравили у
иностранству. У овој групи ученика били су: Тијана Павловић, Вања
Mарић I-6, Невена Вићић, Коста Ђорђић и Михаило Ћирић III-5, Милан
Ерчић и Матеја Манојловић, ученици IV-5. Час креативног писања
организовала професорка Милена Милисављевић.
 10. III 2017. У сали Ваљевске гимназије, одржана промоција књиге
„Напуљски дипломата“ писца Марија Лигуорија. Приређено је и вече
италијанске културе захваљујући нашој суграђанки Ради Севић и
удружењу „Културни круг“. Разговор са угледним писцем, лингвистом и
професором Филозофског факултета и Академије уметности у Новом Саду,
водила Слађана Васиљевић, новинарка дописништва РТС-а. Посетиоци су
могли да уживају у италијанским песмама у извођењу солиста Музичке
школе „Живорад Грбић“ и да разговарају са уваженим гостом.
 11. III 2017. Девет ученика Ваљевске гимназије учествовало на Државном
такмичењу из математике, одржаном у Београду у Деветој београдској
гимназији. У оквиру А категорије, за ученике из одељења математичке
гимназије, најуспешнији су били Саво Цвијетић I-1 и Нина Матић, II-1,
који су освојили похвале, док је у оквиру Б категорије најуспешнији био
Стефан Јелић II-2, који је освојио III награду. Саво Цвијетић I-1 је
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пласманом међу првих 20 ученика у својој генерацији обезбедио пласман
на јуниорску Српску математичку олимпијаду, која ће бити одржана у мају
месецу. Са ученицима на Државном такмичењу присуствовала Маријана
Стефановић, професор математике.

Промоција књиге Марија Лигуорија








11. III 2017. Одржано окружно такмичење из физике за основне школе у ОШ
„Андра Савчић“. Ученике пратила Милка Нинковић, наставник физике.
12. III 2017. Општинско такмичење из историје за ученике гимназија
одржано у Економској школи у Ваљеву. Учествовало 10 ученика. За даљи
круг такмичења се пласирало троје ученика освојивши треће место: Богдан
Радојичић I-4, Ђорђе Попара и Петар Вишњић II-2. Са ученицима такмичењу
присуствовали професори Миодраг Белић и Ружица Стефановић.
14. III 2017. Одржано школско такмичење из књижевности.
14. III 2017. Прослави Дана школе у ОШ „Драгољуб Илић“ у Драчићу
присуствовали др Војислав Андрић, професорка Слађана Маријанац,
ученице Љубица Марковић III-3 и Доротеја Вуковић I-6. Том приликом су
ученице извеле пригодан програм за ученике школе и уручен је пакет са
књигама, сакупљених у хуманитарној акцији „Књига солидарности“.
Директор школе у Драчићу, Зоран Новаковић, уручио захвалницу
ученицима Ваљевске гимназије за донацију књига.
14. III 2017. Приређено вече посвећено Грегору Менделу, зачетнику
генетике. Овај догађај су приредиле ученице трећег разреда филолошког
одељења Наташа Драгојловић, Јелена Лончар и Ксенија Селенић у сарадњи
са Надом Нешковић, професорком биологије.
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15. III 2017. Из штампе изашао Зборник ђачких радова о Петру Пајићу.
Уреднице Зборника су мср Вера Ваш и мр Милена Милисављевић,
професорке школе, које су биле и ментори ауторима, ученицима Ваљевске
гимназије, док су ментори ученицима из Филолошке и Карловачке
гимназије биле професорке Лела Росић и др Маја Стокин. Издавач
Зборника је Ваљевска гимназија.
 16. III 2017. Одржано Међународно такмичење из математике „Кенгур без
граница“. Учествовало је 223 ученика Ваљевске гимназије. Наши ученици
су освојили 22 признања (9 награда и 13 похвала), две златне, једну сребрну
и 6 бронзаних медаља и пласирали се на Олимпијаду која ће се одржати у
Београду 27. маја. Организатор такмичења у нашој школи била је Светлана
Дашковић Миловановић, професорка математике.


Филолошки сусрети у Сремским Карловцима
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16 – 17. III 2017. У Сремским Карловцима одржани Филолошки сусрети,
дружење ученика и професора Ваљевске, Филолошке и Карловачке
гимназије. Првог дана у спомен-библиотеци организован је округли сто о
стваралаштву Дрaгана Лакићевића. Драмски студио Ваљевске гимназије
извео је представу „Јазавац пред судом“ у свечаној сали Карловачке
гимназије. Другог дана професори и ученици све три гимназије учествовали
су у разговору на тему Поезија и стварни свет. У име Ваљевске гимназије, на
Филолошким сусретима учествовали рецитатори Јелена Лончар III-4 и Вук
Огњеновић I-3, представници литерарне секције Немања Грујичић I-1,
Милица Вујовић I-5, Мирјана Ћукић I-5, Јелена Лончар III-4, Анђелка Панић
IV-3, чланови Драмског студија Доротеjа Вуковић I-6, Јана Ђурђевић IV-3,
Вељко Ускоковић II-2, Јован Голубовић I-6, Филип Тимотић IV-6, Павле

Шупета IV-7 и ученици на размени Наталија Мојсиловић II-4 и Силвија
Бутарац III-4, професори Вера Ваш, мр Милена Милисављевић, Анита
Новосел, Милан Поповић и директор школе др Војислав Андрић.
 17. III 2017. Трибина „Вантелесна оплодња“ одржана у свечаној сали.
Предавач Милица Крстивојевић, ембриолог, а организатор трибине
професор биологије Јелена Деспотовић.
 17. III 2017. Квиз на тему Тројански рат одржан у школи. Учествовале
петочлане екипе одељења I-3, II-2, II-3, II-4. Победничку екипу II-2 чиниле:
Ема Улемек, Магдалена Митровић, Барбара Споладор, Марија Стефановић,
Јована Баратовић. Организатори квиза професорке историје Снежана
Урошевић и Ружица Стефановић. Водитељке квиза ученице III-2 Марија
Чулић и Милица Стојаковић.
 17. III 2017. У посети ОШ „Владика Николај Велимировић“ били ученици
Тања Савић IV-7, Љубица Марковић III-3, Марко Глогиња III-2 и
професорка Слађана Маријанац и уручили пакет са књигама, прикупљеним
у акцији „Књига солидарности“.

Aкцијa наше школе „Књига солидарности“

18. III 2017. У ИС „Петница“ на обуци за коришћење робота у настави
информатике учествовали ученици VII разреда Богдан Миловановић и
Матија Миловановић у пратњи професора Горана Митровића. Наша школа
је том приликом добила један примерак едукативног робота са пратећом
литературом и софтвером у донацији Ротари клуба из Ваљева.
 18. III 2017. Књижевна олимпијада – општинско такмичење. Ваљевска гимназија.
 19. III 2017. Одржано окружно такмичење у знању страних језика у нашој
школи. Учествовало 58 ученика из Колубарског округа. На републичко
такмичење се пласирало 12 ученика наше школе (8 за такмичење из
енглеског, по један из француског, немачког, руског и шпанског језика).
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19. III 2017. Окружно такмичење из биологије одржано у Пољопривредној
школи у Шапцу. Прво место заузела Милица Вишић I-2, а Бојан
Рафаиловић I-2 друго место. Са ученицима такмичењу присуствовала
Верица Миловановић Аврамовић, професор биологије.
20. III 2017. Почело обележавање Недеље франкофоније презентацијом
француских регија у реализацији ученика II-4 и II-5.
20. III 2017. У свечаној сали одржана промоција Технолошко-металуршког
факултета из Београда за заинтересоване ученике четвртог разреда.
20. III 2017. Свечана академија и додела награда града Ваљева одржана у
Центру за културу. Награде добили Марко Тодоровић и Михаило Тимотић.
Награда у области образовања и васпитања уручена мр Јованки Божић,
професорки социологије у Ваљевској гимназији, која је више од четири
деценије успешан професор друштвених наука.
21. III 2017. У свечаној сали своје студијске програме представио Факултет
техничких наука из Новог Сада.
21. III 2017. Радионице за ученике основних школа у оквиру Недеље
франкофоније одржала Жилијет Тирлик, координатор двојезичне наставе.
21. III 2017. У свечаној сали школе пригодно обележен Светски дан поезије.
Ученици су казивали своје стихове, стихове познатих песника, као и одломке
из есеја о песништву. Организатори професори српског језика и књижевности.
21. III 2017. У организацији Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“
одржана промоција награђеног романа „Арзамас“ Иване Димић, добитнице
НИН-ове награде за 2016. годину. Гости Јасмина Врбавац, књижевни
критичар и водитељ Остоја Продановић. Свечана сала.
22. III 2017. Предавање Ma vie à Lausanne (Мој живот у Лозани) на
француском језику одржао професор др Дејан Ђокић.
23. III 2017. Презентација Метрополитан универзитета из Београда. Свечана сала.
23. III 2017. Пројекција француског филма Породица Белије у оквиру
обележавања Недеље франкофоније.
24. III 2017. У свечаној сали одржан културно-уметнички програм ученика
Ваљевске гимназије на француском језику у оквиру Недеље франкофоније.
Ученице двојезичног одељења четвртог разреда су припремиле музички програм, а
ученици првог и трећег разреда блок посвећен Жаку Преверу. Након програма је
испред свечане сале приређена дегустација француских специјалитета.
24 – 25. III 2017. У организацији Јуниорског кошаркашког турнира
учествовале ученице: Ана Радосављевић III-1, Емилија Ђурић и Александра
Тешић III-3, Јована Мијаиловић III-6 и Анђела Ранковић I-1.
25. III 2017. Наставна субота. Распоред од понедељка.
25. III 2017. У Београду у Савременој гимназији одржано регионално
такмичење из географије. Учествовало 16 ученика. На републичко
такмичење се пласирало седам такмичара: Мина Марковић и Марко

Алексић IV-3, Стефан Јелић, Богдан Пантелић, Дамјан Ђермановић II-3,
Ђорђе Попара II-2 и Богдан Радојичић I-4. Са ученицима такмичењу
присуствовале професорке географије Милка Мајсторовић и Бојана Којић.

Државно такмичење из физике у Кладову









25 – 26. III 2017. Државно такмичење из физике ученика средњих школа
одржано у Средњој школи „Свети Сава“ у Кладову. Учествовало 14
ученика наше школе. Нина Матић II-1 освојила је II награду, Никола
Ненадовић I-1 освојио је II награду и Михаило Тимотић I-1, III награду.
Ученици I-1: Лазар Станковић, Немања Грујичић и Саво Цвијетић освојили
похвале. Са ученицима тaкмичењу присуствовали професори Предраг
Стефановић и Дејан Ђокић.
27. III 2017. Концерт камерне музике ученика Музичке школе „Живорад
Грбић“, учесника Републичког такмичења. Свечана сала.
28. III 2017. Турнир у малом фудбалу одржан у Хали спортова. Екипу, коју
је припремао професор Александар Севић чине: Павле Гавриловић и Ђорђе
Вуковић IV-7, Никола Ђерић IV-3, Стефан Ћировић и Андрија
Глигоријевић III-7, Михајло Снегић и Јовица Дачевић III-6, Вељко
Ускоковић II-3, Никола Головић II-7, Матеја Малешевић I-1.
28. III 2017. Представљена књига Милоша Јевтића „Кутија за памћење“,
зборника разговора, које је аутор водио са најзначајнијим именима наше
културе, науке и друштвеног живота. Учесници: историчар књижевности
Злата Бојовић, књижевник Радован Бели Марковић, новинар Ранко
Стојиловић и аутор. Ученици наше школе Нина Станковић IV-6, Јана
Секулић и Матеја Манојловић IV-5 учествовали у програму. Свечана сала.
29. III 2017. На Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“
ученици наше школе постигли запажен успех. Прво место заузела Доротеја
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Вуковић I-6, друго место Вукан Арсенијевић III-1, а треће место освојили:
Тања Савић IV-7, Филип Тимотић и Надица Мандић IV-6, Марија
Огњеновић III-1, Јелена Лончар III-4 и Коста Ђорђић III-5.
 29. III 2017. На 21. Позоришним сусретима ученика гимназија у Крагујевцу,
ученици Ваљевске гимназије - актери позоришне представе „Јазавац пред
судом“ коју је по истоименом књижевном делу Петра Кочића адаптирао и
режирао професор Милан Поповић, освојили две прве награде: прву
награду за главну мушку улогу добио је Вељко Ускоковић II-3, за улогу
Давида Штрпца; прву награду за епизодну женску улогу добила је Доротеја
Вуковић I-6, за улогу Давидове жене.

Промоција књиге Милоша Јевтића

30. III 2017. Акција добровољног давања крви.
 30. III 2017. Посета ОШ „Андра Савчић“ и уручење пакета књига у оквиру
акције „Књига солидарности“. Ученице Анђелка Панић IV-3 и Јана
Секулић IV-5 су учествовале у уметничком програму, а Гордана
Аврамовић, психолог школе је разговарала са ученицима, заинтересованим
за упис у нашу школу. Разговору су присуствовали и стручни сарадници
ОШ „Андра Савчић“ Милица Војић Марковић и Марија Урошевић.
 30. III 2017. Концерт џез музичара, нашег некадашњег ученика, члана
гимназијских бендова, адвоката Уроша Спасојевића. Поред њега
наступали: Нена Јелача, Душан Јанковић и Владимир Ружичић Кебац.
 30. III – 2. IV 2017. Драмски студио на немачком језику гостовао у
Вараждину, у Хрватској у оквиру 14. Позоришних игара и одиграо
представу „Зашто не плачеш?“. Са ученицима боравиле професорке
немачког језика Ивана Веселиновић и Катарина Мирковић.
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АПРИЛ 2017.
1. IV 2017. Стеван Марјановић, ученик VIII разреда учествовао на окружном
такмичењу из књижевности у ОШ „Милован Глишић“. Такмичењу
присуствовала Круна Глушац, професорка српског језика и књижевности.
 1. IV 2017. Одржано окружно такмичење из хемије за основне школе у ОШ
„Сестре Илић“. На републичко такмичење се пласирала ученица седмог
разреда Ивана Милошевић. Такмичењу присуствовала Славица Милић,
професор хемије.
 1. IV 2017. Финале Поетског конкурса „Мирослав Мика Антић“ за најбољу
љубавну песму у категорији средњошколаца одржано у гимназији „20.
октобар“ из Бачке Паланке. Међу шесторо финалиста су и двоје ученика
Ваљевске гимназије: Нинa Станковић, IV-6 и Немања Грујичић, I-1.
Награђене песме штампане су у зборнику радова „Да сат ми помере, дуже
бих те волела“. Свечаности је присуствовао и професор Жељко Љубичић.


Финалисти Поетског конкурса „Мирослав Мика Антић“

4. IV 2017. Ромина Николић, професор филозофије положила А2 испит из
немачког језика на Гете институту у Београду.
 4. IV 2017. Трибина Како мотивисати ученике да уче и представљање
истоимене књиге Џере Брофија, америчког педагога и психолога. Трибину
отворио директор школе, др Војислав Андрић. Говорили др Драгица
Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију и Зоран
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Хамовић, главни уредник ИП Клио. Гости су одговарали на питања
присутних професора, ученика и родитеља. Свечана сала.
 4. IV 2017. Организација HERE која се бави GPRS навигацијом и
Географско-информационим системом ГИС, одржала презентацију у нашој
школи ученицима првог и другог разреда.

Предавање о Географско-информационом систему
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5. IV 2017. Одржано школско такмичење из хемије.
5. IV 2017. Реализована аудиција за годишњи концерт „Распевана гимназија“.
6. IV 2017. Седница Ђачког парламента.
6. IV 2017. Концерт Јоване Којић, сопрана, ученице четвртог разреда средње
Музичке школе „Живорад Грбић“ у класи професора Бојана Величковића.
Гост, пијаниста Никола Тодоровић и камерни гудачки оркестар Феникс.
6. IV 2017. У недељнику Напред објављен текст Резултати на разним
пољима, о успесима ученика Ваљевске гимназије.
7. IV 2017. Пробни завршни испит из математике радили ученици VIII разреда.
7. IV 2017. Седнице одељењских већа за II, IV, VIII разред.
7. IV 2017. У раду конференције МРЕЖА са темом Виртуелни и ментални
простор на Универзитету Сингидунум учествовале Јасмина Момчиловић,
педагог и Весна Голубовић, психолог.
8. IV 2017. Пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест
радили ученици VIII разреда.



8. IV 2017. У Модерној галерији отворена изложба „Љуба-слике“, коју чине
49 дела Љубе Поповића. Након отварања изложбе, у свечаној сали Ваљевске
гимназије одржана је промоција монографије „Љуба – избор радова 19532016“, објављена у издању Париског круга и Модерне галерије Ваљево. На
промоцији говорили: уредник монографије и директор уметничке агенције
Париски круг мр Живојин Иванишевић, некадашњи министар културе
Братислав Петковић и историчарка уметности и професор наше школе
Наташа Кристић. У име породице публици се обратила најстарија кћи
упокојеног великана сликарства, Адријана Поповић.

Промоција монографије „Љуба – избор радова 1953-2016“

8. IV 2017. Књижевна олимпијада – окружно такмичење ученика средњих
школа из књижевности, одржано у Ваљевској гимназији. На републичко
такмичење пласирало се 10 ученика првог разреда, 5 ученика другог
разреда, 3 ученика трећег разреда.
 8. IV 2017. Окружно такмичење из историје одржано у Економској школи у
Ваљеву. Учествовала три ученика: Богдан Радојичић I-4, Петар Вишњић и
Ђорђе Попара II-2. Два ученика се пласирала на републичко такмичење:
Богдан Радојичић освојивши 2. место и Петар Вишњић 3. место. Са
ученицима такмичењу присуствовали професори: Милорад Белић, Ружица
Стефановић и Јелена Лекић.
 8 – 23. IV 2017. Еколошки дан школе. Као и претходних година разредне
старешине су у договору са својим одељењима изводиле акције на
одређеним локацијама у граду. Поред еколошких активности, организоване
су и допунске спортске и културне активности.
 9. IV 2017. Државно такмичење из физике за ученике основних школа
одржано у ОШ „Николај Велимировић“ у Шапцу. Јован Марковић, ученик
VIII разреда, освојио другу награду, која му је омогућила пласман на
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Српску физичку олимпијаду. Такмичењу присуствовала Милка Нинковић,
наставник физике.
10. IV 2017. Школско такмичење из латинског језика за први и други разред.
10. IV 2017. Седнице одељењских већа за I, III, VII разред.
10. IV 2017. Једногодишњи програм стручне праксе у нашој школи
започеле Ирена Карадаревић, мастер филозофије и Јелена Лекић, мастер
историчар. Ментори Ромина Николић, професор филозофије и Милорад
Белић, професор историје.
11. IV 2017. Окружно такмичење у малом фудбалу одржано у Хали
спортова. Екипу наше школе припремао и водио Александар Севић.
11-12. IV 2017. Четврти Фестивал школског театра на страном језику, одржан
у гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду. У финале такмичења прошло
је 8 представа, од којих је 7 изведено на енглеском и једна на немачком
језику. Наша школа је имала две представе у финалу: „Warum weinst du
nicht?“, у режији Катарине Мирковић и Иване Веселиновић и „Lamb to the
Slaughter“, у режији Аните Новосел. На овогодишњем фестивалу, наша
школа је освојила три награде и то: Милица Матић, 1. награда за главну
женску улогу у представи „Lamb to the Slaughter“; Тамара Ранковић, 3.
награда за главну женску улогу у представи „Warum weinst du nicht?“;
Професорка Анита Новосел, 3. награда за најбољу сценографију.
12. IV 2017. У организацији Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“
одржан Форум Библиотекарског друштва Србије. Свечана сала.
13 – 17. IV 2017. Пролећни и Васкршњи распуст.
16. IV 2017. Епископ Ваљевски Милутин честитао Ускрс колективу и
ученицима Ваљевске гимназије.
18. IV 2017. Наставак четвртог тромесечја.
19. IV 2017. Дану школе Филолошке гимназије у Београду присуствовали
директор школе др Војислав Андрић и професори српског језика и
књижевности Милена Петровић и Милан Поповић.
19. IV 2017. Раденко Пејић, ученик IV-1 освојио трећу награду на Турниру
младих физичара представивши свој оригинални експериментални рад.
Такмичење је одржано на Физичком факултету у Београду, а са учеником
такмичењу присуствовао професор Дејан Ђокић.
20. IV 2017. У недељнику „Напред“ објављен текст „Награде за знање и
таленат“ о успесима ученика Ваљевске гимназије.
20. IV 2017. Седница Наставничког већа.
21. IV 2017. Тридесетседми састанак Методичке радионице Подружнице
математичара у Ваљеву, одржан у просторијама Ваљевске гимназије.
Руководилац Методичке радионице Иванка Томић, професор математике.
21. IV 2017. Одиграна представа „У свету постоји једно царство“ у режији
бившег ученика Ваљевске гимназије Драгослава Парезановића у Центру за

















културу. Сценографију за представу осмислили ученици наше школе Нина
Станковић, Наталија Лукић IV-6 и Стефан Крунић III-3.
21. IV 2017. Расписан јавни позив за избор слогана Ваљевске гимназије.
Право учешћа у формулисању слогана имају сви некадашњи и садашњи
ученици, професори и запослени у Ваљевској гимназији. Жири у саставу:
професори Вера Ваш, Биљана Ерчић, Наташа Кристић и ученици Исидора
Јосиповић, Стефан Крунић и Дуња Дукић ће изабрати слоган најкасније до
31. маја 2017. године. Предлози оригиналних ауторских слогана, цитата или
изјава неке познате личности ће се достављати у запечаћеним ковертама на
адресу школе или убацивати у плексиглас кутију у холу школе.
22. IV 2017. Окружно такмичење из хемије одржано у Пољопривредној
школи у Ваљеву. Учествовало 12 ученика првог, другог и трећег разреда.
Вук Огњеновић I-3 и Богдан Пантелић II-3 освојили прво место, Урош
Гођевац I-3 друго место и Марија Стефановић II-2, заузела четврто место.
Ових четворо ученика се пласирало на републичко такмичење.
22. IV 2017. Републичко такмичење из страних језика одржано на
Филолошком факултету у Београду. Такмичило се 12 ученика. Енглески:
Милена Видић IV-1, Валентина Петрановић IV-7, Марко Прашчевић IV-1,
Вукашин Матић IV-5, Александра Тешић IV-2; шпански: Катарина Крунић
IV-6, енглески специјална категорија: Јована Тадић, Матија Цветановић и
Мина Јукић IV-4; француски специјална категорија: Јелена Јовановић IV-5;
руски специјална категорија: Александра Бошковић IV-4; немачки
специјална категорија: Матеја Манојловић IV-5. На усмени део се
пласирали Александра Бошковић (руски) и Матија Цветановић (енглески) и
у коначном поретку заузели у својим категоријама пето, односно шесто
место. Са ученицима такмичењу присуствовале професорке Анита Новосел
и Оливера Продановић.
22. IV 2017. На Београдском маратону наша ученица Теодора Перишић III-6,
трчала полумаратон (21 км).
23. IV 2017. У оквиру Другог ваљевског фестивала хорова „Хорфест“ који
је организован у Музичкој школи и Ваљевској гимназији, наступали хорови
у свечаној сали наше школе.
23. IV 2017. Група ученика полагала испит Delfi из француског језика на
Француском институту. Ученике пратила Биљана Маринковић, професорка
француског језика.
24. IV 2017. У Клубу Гимназијалац Ваљевске гимназије отворена изложба
фотографија Матее Прокић III-7, под називом „Лица“ са преко четрдесет
дечијих портрета.
25. IV 2017. Лука Јовановић, ученик II-6 одржао предавање на тему
Коришћење интернета и приватност на интернету. Свечана сала.
25 – 27. IV 2017. Наши ученици, чланови Друштва истраживача „Владимир
Мандић Манда“, учествовали у изради пројекта и акцији уређења простора
око Мејине чесме на Градцу.
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26. IV 2017. На окружној смотри рецитатора „Песниче народа мог“ Јелена
Лончар III-4 заузела друго место, а Филип Тимотић IV-6 треће место.
Центар за културу.
 26. IV – 2. V 2017. Драмски студио на немачком језику учествовао у
Темишвару на Позоришном фестивалу младих, и представили се
представом „Warum weinst du nicht?“. Са петнаест ученика у Темишвару
боравиле професорке Ивана Веселиновић и Катарина Мирковић.


Чланови Драмског студија на немачком језику у Темишвару

27. IV 2017. Седница Савета родитеља.
28. IV 2017. Група од 19 ученика боравила у Музеју кинотеке и
присуствовала презентацији документарних филмова на немачком језику,
које су реализовали ученици PASCH школа у оквиру пројекта Гете
института. На смотри Filmnachmittag приказан филм, снимљен у Берлину,
чији су коаутори Михајло Ћирић III-5 и Милица Златановић II-5. Са
ученицима на смотри била Јасмина Момчиловић, педагог.
 28 – 29. IV 2017. Лазар Јеремић II-3, такмичио се као члан репрезентације
Србије, на Светском купу Чешка 2017, у пецању пастрмки на варалице, на
реци Бечва у Чешкој.
 29. IV 2017. Одржано окружно такмичење из српског језика за средње
школе у Медицинској школи.
 29. IV 2017. Државно такмичење из математике за ученике основних школа
одржано у ОШ „20. октобар“ у Новом Београду. Ученик Јован Марковић
VIII-1, освојио трећу награду, а ученик Лазар Јевтовић VII-1, похвалу. На
такмичењу су учествовали и Ивана Милошевић VII-1, Јанко Ђурић,
Добрица Цветиновић и Стеван Марјановић VIII-1. Такмичењу
присуствовали професори Светлана Николић, Вељко Ћировић и директор
школе др Војислав Андрић.
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1-2. V 2017. Првомајски празници.
2 – 5. V 2017. Матија Додовић III-1, похађао Пролећни семинар Астрономија 2,
у Истраживачкој станици „Петница“.
3. V 2017. Наставак рада после првомајских празника.
3. V 2017. У стручном часопису Књижевност и језик бр. 1-2, мај 2017.
објављен научни рад професора Вере Ваш, Текстолошки аспекти „Писама
из Италије“ Љубомира Ненадовића у контексту издања штампаних за време
његовог живота (1868-1895).
3 – 6. V 2017. Мирка Ћировић, професор енглеског језика, излагала рад
Modal Verbs and Characters in Mrs Dalloway на међународној конференцији
Англофонија у Загребу.
6 – 7. V 2017. Републичко такмичење из хемије за средње школе одржано
на Хемијском факултету у Београду. Богдан Пантелић II-3, освојио III
награду. Професор Момир Станојевић присуствовао такмичењу.
7. V 2017. Регионална смотра научно-истраживачких радова талената
одржана у Лозници. На смотри учествовало 60 ученика са радовима из
српског језика, књижевности, енглеског језика, психологије, историје,
математике, информатике и рачунарства, биологије, екологије, физике и
хемије. На Републичку смотру се пласирала 52 ученика. У пратњи ученика
били професори: Весна Голубовић, Анита Новосел, Милорад Белић и
Предраг Стефановић.
7. V 2017. Државно такмичење из историје одржано у Првој крагујевачкој
гимназији. Петар Вишњић II-2 заузео пето место, а Богдан Радојичић I-4 шесто
место. У пратњи ученика била Ружица Стефановић, професор историје.
8. V 2017. Часове ликовне културе професора Миломира Романовића, који
одлази у пензију, преузео Милан Хрњазовић, дипломирани сликар.
8 - 9. V 2017. На Српској физичкој олимпијади одржаној у Београду, Јован
Марковић ученик VIII разреда освојио другу награду и пласирао се на
Изборно такмичење, које ће бити одржано у септембру. Тада ће се
такмичити за улазак у олимпијски тим Србије, у групу од 6 ученика, која
путује у Холандију на 14. International Junior Science Olympiad. Такмичењу
присуствовала Милка Нинковић, наставник физике.
8 - 13. V 2017. Гости из школе „Јуриј Вега“ из Идрије у Словенији
боравили у Ваљеву. Групу су чинили двадесет ученика и две професорке
енглеског језика.
9. V 2017. У свечаној сали организована дебата са гостима из Словеније на
тему „Школа треба да дозволи употребу мобилних телефона на часовима“.
Афирмативни тим чинили: Вељко Ускоковић II-3, Ника Брложник, Ленка
Живановић I-5. Негативни тим били: Анђела Срећковић I-5, Бењамин
Бајук, Ана Хладник. Након дебате, за госте је приређена посета
Истраживачкој станици Петница.
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9. V 2017. Концерт Музичке школе „Живорад Грбић“ у свечаној сали
приређен за госте из Словеније.
10. V 2017. За госте из Словеније организован обилазак производних
погона фабрике „Горење“, Бранковине, Ваљевског музеја, Модерне
галерије, Тешњара.
10. V 2017. У оквиру Недеље здравља, у организацији Факултета
здравствених, правних и пословних студија Универзитета Сингидунум,
професорка Снежана Ђурђевић, учествовала у дебати на тему „Деца и
омладина у спорту, безбедно бављење спортом, мотивација деце, правилна
исхрана и телесни деформитети“. Универзитет Сингидунум.
10. V 2017. Приредба на страним језицима одржана у сали Музичке школе.
Прва представа одржана у 13 сати за ученике и колеге из основних школа, а
друга у 19 сати за ученике, колеге и пријатеље школе. Око 60 ученика је
приказало своје таленте рецитујући, глумећи и певајући на енглеском,
немачком, француском, руском, шпанском и јапанском језику. У програму
су учествовали и гости из Словеније, који су се представили словеначком
песмом и рецитовањем на шпанском језику.
11. V 2017. Организована посета Београду са гостима из Словеније. Том
приликом је посећена Филолошка гимназија, а наши ученици су одиграли
представу „Јазавац пред судом“ у Руском дому у Београду.

Наши гости из Словеније у посети Београду
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12. V 2017. Крос РТС-а Ваљевске гимназије у организацији актива за
физичко васпитање одржан на трим стази парка Пећина. Учествовао 101
ученик свих разреда школе.



12. V 2017. У свечаној сали Ваљевске гимназије одржано традиционално
Вече рецитатора, учесника овогодишње општинске, окружне и републичке
смотре рецитатора „Песниче народа мог“. Као гости, наступили ученици
Гимназије „Јуриј Вега“ из Идрије, као и рецитатори основних школа који
су се у својим категоријама пласирали на републичку смотру.

Вече рецитатора

13. V 2017. Архимедесов математички турнир одржан у Београду. Ученици
Ваљевске гимназије постигли одличне резултате. На 39. првенству средњих
школа Републике Србије екипа Ваљевске гимназије освојила трећу награду, а у
појединачној конкуренцији: Михаило Тимотић I-1 и Нина Матић II-1, освојили
треће награде, док је Раденко Пејић IV-1 освојио похвалу. Ученици седмог и
осмог разреда су се на 43. првенству основних школа Републике Србије
такмичили као чланови екипе „Интеграл - школа за љубитеље математике,
Ваљево“ и такође постигли изванредне резултате. Лазар Јевтовић VII освојио
трећу награду, а Јанко Ђурић VIII-1, похвалу. Екипа „Интеграл - школа за
љубитеље математике, Ваљево“ освојила другу награду.
 14. V 2017. Књижевна олимпијада одржана у Сремским Карловцима у
Карловачкој гимназији. Учествовало укупно 582 такмичара, од чега 14 ученика
Ваљевске гимназије. Освојено 6 награда: 1. место Немања Грујичић, I-1; 2.
место Динка Радосављевић, I-5; 3. место: Милица Вишић, I-2, Никола
Манојловић, I-7, Невена Жујовић, II-5 и Теодора Митровић, II-7. Са ученицима
такмичењу присуствовале професорке Вера Ваш и Милена Милисављевић.
 14. V 2017. Републичко такмичење из билогије одржано у Новом Саду. Ученици
Ваљевске гимназије остварили одличне резултате. Прво место освојио Бојан
Рафаиловић, I-2, а друго место Милица Вишић, такође ученица I-2. Такмичењу је
присуствовала професорка Верица Миловановић Аврамовић.
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14. V 2017. Јован Марковић VIII-1, учествовао на републичком такмичењу
из енглеског језика за ученике основне школе, одржаном на Универзитету
Сингидунум у Београду. Са учеником такмичењу присуствовала Мирка
Ћировић, професор енглеског језика.
 15. V 2017. Представљање Зборника научних радова о поезији Петра
Пајића. У Зборнику је објављено десет научних радова међу којима су и
рад проф. Вере Ваш „Дaн - прва песничка књига Петра Пајића“ и рад
главног уредника СКЗ Драгана Лакићевића „Мотиви снега и севера у
поезији Петра Пајића“. Зборник је представила мр Милена Милисављевић,
члан Управног одбора Задужбине, а одломке из својих радова су прочитали
присутни аутори, Вера Ваш и Драган Лакићевић. Свечана сала.


Учесници округлог стола

15. V 2017. Ученички округли сто о поезији Тање Крагујевић и Моша
Одаловића, добитника Награде „Десанка Максимовић“, Хелене Петровић и
Радмиле Петровић, победница 21. и 22. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“. Учесници округлог стола су ученици Ваљевске, Карловачке
и Филолошке гимназије. Ментори ученицима, који су говорили о
награђеним песницима, били су Лела Росић, професор Филолошке
гимназије, др Маја Стокин, професор Карловачке гимназије и мр Милена
Милисављевић, професор Ваљевске гимназије. Свечана сала.
 15. V 2017. Представљање Зборника ђачких радова о Петру Пајићу, у
издању Српске књижевне задруге и Ваљевске гимназије приређено у
свечаној сали. Говорила професорка Вера Ваш, која је, заједно са
професорком Миленом Милисављевић, уредник Зборника. Одломке из
својих објављених радова читали бивши гимназијалци: Јелисавета
Новаковић, Јелисавета Аџић и Марко Тодоровић.
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15. V 2017. Проглашење победника 24. Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ и промоција збирке песама Анастасије Бијелић,
прошлогодишње победнице конкурса. Од четрдесет и једне приспеле
збирке младих песника из Србије, Црне Горе и Републике Српске, тринаест
је изабрано у финалe. Стручни жири у саставу Драган Лакићевић,
књижевник, главни уредник Српске књижевне задруге, Петар Пајић,
песник, и Вера Ваш, професор српског језика и књижевности Ваљевске
гимназије, донели су одлуку да Амини Куч из ЈУ Гимназије „30.
септембар“ из Рожаја, у Црној Гори, доделе прву награду. Ученица наше
школе Анђела Ножица IV-1, такође је била финалиста овог конкурса, а
њена поезија је добила позитивне критике. Свечана сала.

Финалисти Поетског конкурса са члановима жирија

16. V 2017. На тргу песништва у 11 сати одржан Поетски час ваљевских
ђака у спомен нашој великој песникињи. Рецитовали: Тања Савић IV-7,
Надица Мандић IV-6 и Амина Куч, овогодишња победница Поетског
конкурса „Десанка Максимовић“. У 12 сати су у Бранковини представници
Града, Задужбине и Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ положили
цвеће на хумку Десанке Максимовић. На свечаности у Бранковини
додељена Награда „Десанка Максимовић“ песнику Милану Ненадићу.
 16. V 2017. У часопису за српски језик и књижевност Школски час, објављени
радови мр Милене Милисављевић: „Градови и химере“ Јована Дучића у
настави и Милене Петровић „Ставови ученика према романским, германским
и словенским језицима и утицај фонетике на формирање става о језику“.
 17. V 2017. Као најуспешније одељење, са највећим бројем прикупљених
књига у хуманитарној акцији „Књига солидарности“, ученици I-5 су
награђени улазницама за концерт „Два света“ прослављеног музичара
Жељка Јоксимовића, некадашњег ученика Ваљевске гимназије. Велика сала
Центра за културу.
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19. V 2017. У великој сали Центра за културу, одржано 49. републичко
такмичење у рецитовању. У категорији старији узраст, у конкуренцији 35
такмичара, победила је Доротеја Вуковић, ученица I-6, која је говорила
песму „Живот из кесице“ Хелене Петровић. Доротеја је проглашена и за
апсолутног победника Смотре, освојивши тако и Плакету „Бранивој
Ђорђевић“ коју додељује општина Велика Плана као први организатор
Смотре рецитатора. Доротејин ментор је професор Вера Ваш.

Сусрет Књижевне паралеле









54

19. V 2017. Литерарна секција и Клуб читалаца Ваљевске гимназије
организовали сусрет Књижевне паралеле. Своје стваралаштво представили
гости литерарне секције, мр Јованка Божић, професор социологије, аутор
више књига поезије и прозе, добитник Награде града Ваљева за образовање
2017. године и др Живко Кулић, универзитетски професор, декан Правног
факултета Универзитета „Џон Незбит“ у Београду, члан Удружења
књижевника Србије, аутор седам књига афоризама.
19 – 21. V 2017. Републичко такмичење из географије одржано у Београду.
Остварени су запажени резултати. Друго место освојили: Мина Марковић
IV-3, Богдан Пантелић II-3 и Ђорђе Попара II-2. Треће место освојили:
Марко Алексић IV-3, Стефан Јелић II-2 и Богдан Радојичић I-4. Учествовао
и Дамјан Ђермановић II-3. Са ученицима такмичењу присуствовале
професорке Милка Мајсторовић и Бојана Којић.
20. V 2017. Миломир Романовић, академски сликар и професор ликовне
културе, отишао у пензију.
20. V 2017. Српска математичка олимпијада за ученике до 15,5 година
одржана у Математичкој гимназији у Београду. Учествовао Саво Цвијетић
I-1, у пратњи професорa Вељкa Ћировићa.
20 – 21. V 2017. Републичко такмичење из хемије за основне школе
одржано у Свилајнцу. Учествовала ученица VII разреда Ивана Милошевић,
а у пратњи била професорка Славица Милић.

Учесници Републичког такмичења из географије













21. V 2017. Излет, пешачка тура, у организацији географске секције реализован
од Дивчибара до Равне горе. Са 20 ученика географске и фото-секције
пешачили 19 км професори Бојана Којић, Јасмина Радић и Лазар Ненадовић.
21. V 2017. На Државном такмичењу из информатике за ученике VII и VIII
разреда, одржаном у Београду, Јован Марковић VIII-1 и освојио прву
награду. Ментор Југослав Кандић, професор.
21. V 2017. Семинар Остваривање и примена програма верске наставе за
ученике са сметњама у развоју, одржан у сали Црквене општине
Обреновац. Семинару присуствовали вероучитељи Бранка Јевтић
Стојановић и Невен Лукић.
22 – 31. V 2017. Ученица Маша Живковић II-1, похађала Летњу школу
комбинованих наука у ИС Петница.
22. V 2017. Из штампе изашла пета књига у едицији Професори Ваљевске
гимназије Драгутин Драган Мијановић: професор, културни посленик,
личност. Аутор књиге је професор др Радован Марјановић, дипломирани
филозоф и доктор политичких наука. Издавач Ваљевска гимназија.
22. V 2017. Конференција за новинаре – резултати и најаве важних догађаја.
22. V 2017. Распевана гимназија - традиционални концерт ученика наше
школе, талентованих за музику и плес. Центар за културу.
23 - 24. V 2017. Екскурзија ученика VII и VIII разреда. Релација Ваљево –
Зрењанин – Суботица – Палић – Сомбор – Нови Сад – Петроварадин –
Сремски Карловци – Ваљево.
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23. V 2017. Отварање ликовне изложбе „Уметничка Збирка САНУ –
уметници академици“ у свечаној сали. Ваљевска гимназија и Српска
академија наука и уметности приредиле изванредну изложбу од педест
радова истакнутих српских академика уметника, који су стварали у раздобљу
од друге половине XIX века до савременог доба. У име домаћина
присутнима се обратио др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије,
који је у свом уводном говору образложио значај изложбе и важност сарадње
институција културе, науке и образовања. О уметничким аспектима изложбе,
ствараоцима, њиховим делима и ликовној клими двадесетог века, говорила
Наташа Кристић, историчар уметности, професор Ваљевске гимназије.
Изложбу отворио академик и председник САНУ, др Владимир Костић,
истакнути неуролог, професор Медицинског факултета Универзитета у
Београду и директор Клинике за неурологију Клиничког центра Србије.
Изложба је доступна јавности до 30. јуна 2017. године.

Отварање ликовне изложбе „Уметничка Збирка САНУ“

24. V 2017. У Стартит Центру Ваљево Маја Стикић - Data Scientist у
Microsoft развојном центра Србије одржала предавање Data Science мултидисциплинарна наука која мења наш свет. Предавању је
присуствовало 50 ученика другог и трећег разреда.
 24 – 27. V 2017. Гордана Аврамовић и Весна Голубовић учествовале на
Конгресу психолога под називом Глобализација и локализација
психологије, који је одржан на Златибору.
 25. V 2017. Отворени час филозофије на немачком језику. Предавање на
тему Psychologisches Gesicht der Philosophie - Artur Schopenhauer припремио
Матеја Манојловић IV-5 уз помоћ професорке филозофије Ромине Николић
и лекторски рад професорке немачког језика Драгице Грачанин.
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25. V 2017. Професорке енглеског језика Марија Миловановић и Смиљана
Милановић организовале за ученике I-5 посету Модерној галерији и изложби
слика Љубе Поповића, након чега je реализован у учионици угледни час
енглеског језика са изложбом одабраних репродукција нашег сликара.
26. V 2017. Промоција библиографије 50 бројева часописа Гласник
Међуопштинског историјског архива Ваљево и изложбе Протина писма
поводом 240 година рођења Проте Матеје Ненадовића. У програму у
Међуопштинском историјском архиву и Ваљевској гимназији учествовао и
ученик Матеја Манојловић, IV-5.
26. V 2017. Завршетак наставе за ученике IV разреда. Последњи школски
час. Одељења VII, I, II и III разреда уобичајено послужење заменили
хуманитарном акцијом у корист сиромашних ученика у школи.
27. V 2017. Пријемни испит из француског и немачког језика за двојезично одељење.
27. V 2017. Обележавање 15, 30, 35 и 40 година матуре.
27. V 2017. На Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе, одржаном у Тршићу, учествовало 13 ученика. Јана Марковић II-4
освојила прво место. Ментор ученице професорка Биљана Ерчић.
Такмичењу присуствовале професорке српског језика и књижевности
Биљана Ерчић и Данијела Голубовић.
27. V 2017. На међународном литерарном конкурсу „Дани ћирилице“ есеј
Николине Радовановић, ученице I-4 освојио другу награду. Свечана додела
награда одржана у у ОШ „Боро Радић“ у Баваништу. Конкурс расписује
Удружење „Дани ћирилице“ под покровитељством Министарства просветe,
науке и технолошког развоја Републике Србије. На конкурсу је учествовао
5231 ученик из 340 школа.

Учесници финалног турнира „Кенгур без граница“
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28. V 2017. Финални турнир међународног математичког такмичења
„Кенгур без граница“ одржано у „Comtrade“ средњој школи за
Информационе технологије у Београду. У финалном такмичењу
учествовало седам ученика Ваљевске гимназије, а освојене су три медаље.
Раденко Пејић IV-1 добитник друге награде и сребрне медаље, а Милош
Миловановић II-1 и Михаило Тимотић I-1 добитници су треће награде и
бронзане медаље. Са ученицима такмичењу присуствовали директор др
Војислав Андрић и професор Вељко Ћировић.
28. V 2017. У оквиру Међународног фестивала гудача „Златне степенице“,
одржаног од 26. до 28. V у Музичкој школи „Живорад Грбић“, део
програма реализован у нашој школи.
29. V 2017. Посета компанији HERE у Београду, која израђује навигационе
карте које користе милиони људи широм света у аутомобилима, мобилним
телефонима и навигационим уређајима. Група ученика са професорима
географије Милком Мајсторовић и Бојаном Којић упознала се са радом
компаније, мапирањем и ГИС системима.
29. V 2017. Одељењска већа IV и VIII разреда.
29. V – 2. VI 2017. Ученици Матија Додовић и Филип Дамњановић III-1,
похађали Осму школу метеорске астрономије у ИС Петница.
30. V 2017. Седница Наставничког већа.
30. V 2017. Завршетак наставе за ученике VIII разреда.
30. V 2017. Припремна настава за ученике IV разреда, који полажу
поправне испите.
30. V 2017. Подела сведочанстава ученицима IV разреда. Пријављивање
матурских испита и предаја матурских радова.
30. V 2017. Солистички концерт виолинисте Митра Јовановића, матуранта
Музичке школе „Живорад Грбић“ у класи мр Снежане Стевановић.
Клавирска пратња Андријана Божић. Свечана сала.
31. V 2017. Матурски писмени испит из српског језика.
31. V 2017. Тијана Ђорђић, ученица VII разреда освојила прво место у шаху
на Спортским играма младих, одржаним у Ваљеву.

ЈУН 2017.
1. VI 2017. Солистички концерт виолинисткиње Јане Рашић, матуранткиње
Музичке школе „Живорад Грбић“ у класи мр Снежане Стевановић.
Клавирска пратња Андријана Божић. Свечана сала.
 1.VI 2017. Ученик VIII разреда Давид Рао се после вишемесечног такмичења,
пласирао у суперфинале телевизијске емисије „Ја имам таленат“ и својим
вештинама илузионисте оставио изузетан утисак на жири и јавност.
 2. VI 2017. Матурски писмени испит из математике и страног језика.
 3. VI 2017. Пријемни испит за математичку и филолошку гимназију.
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3. VI 2017. Обележавање 50 година матуре.
2. VI 2017. У оквиру Првог интернационалног фестивала уметности,
чланови литерарне и новинарске секције представили издавачку делатност
наше школе на Међународној изложби књига, часописа и других
публикација. Хол Центра за културу.
3 – 4. VI 2017. Републичко такмичење Смотра научно-истраживачких
радова одржано у Дому ученика Средње железничке школе у Београду.
Освојено 13 награда, од тога 4 прва места, 1 друго и 8 трећих места. Прво
место заузели: Мирјана Ђукић I-5 књижевност, Матија Додовић III-1
математика, ученици VIII разреда Јанко Ђурић и Јелисавета Ненадовић
енглески. Друго место заузела Ленка Живановић I-5, енглески. Треће место
заузели: Матија Цветановић IV-4 енглески, Нина Катић III-6, Стеван
Марјановић VIII, Марија Огњеновић III-1 за радове из математике, Милица
Вишић I-2 биологија, Вук Огњеновић I-3 хемија, Павле Игњатовић I-7
историја, Матеја Манојловић IV-5 психологија. У пратњи 52 ученика били
професори: Весна Голубовић, Анита Новосел и Предраг Стефановић.
5. VI 2017. Пријава поправних испита за матуранте.
5 – 9. VI 2017. Одбрана матурских радова.

Одбрана матурског рада из географије

6. VI 2017. Седница Наставничког већа.
 7. VI 2017. Поправни испити за ученике IV разреда.
 8. VI 2017. Разговору на тему
Вршњачко насиље и малолетничка
деликвенција за ученике другог разреда присуствовала Јелена Пиљић
Никићевић, инспектор Полицијске управе Ваљево.
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10. VI 2017. У оквиру дводневне посете граду Ваљеву, делегација словеначког
града Жалец са градоначелником Јанком Косом, посетила нашу школу.
10. VI 2017. Јуниорска српска информатичка олимпијада одржана у
Београду. Учествовали Јован Марковић VIII-1 и Саво Цвијетић I-1, који је
освојио похвалу.
12. VI 2017. На Литерарном конкурсу Карловачке гимназије, Вељко
Ускоковић II-3, добитник је друге републичке награде на 11. конкурсу за
најбољу кратку причу из области научне и епске фантастике на тeму „Е, ту је
квака“, који је расписала Карловачка гимназија, Фонд „Филип Француски” из
Сремских Карловаца и Издавачка кућа „Весели четвртак” из Београда.
12. VI 2017. Седница Наставничког већа – резултати матуре и поправних испита.
13. VI 2017. Завршетак наставе за VII разред.
14. VI 2017. Завршни испит за ученике VIII разреда (тест из српског језика).
15. VI 2017. Завршни испит за ученике VIII разреда (тест из математике).
15. VI 2017. Завршна матурска свечаност одржана у великој сали Центра за културу.
16. VI 2017. Завршни испит за ученике VIII разреда (комбиновани тест).
Завршетак наставе за ученике I, II и III разреда.
16. VI 2017. Матурско вече генерације 2013-2017. одржано у сали „Гранд“ хотела.
16 – 19. VI 2017. На 17. Међународном позоришном фестивалу на
немачком језику у Осијеку, у Хрватској, учествовала група од 10 ученика,
чланова Драмског студија на немачком језику. Фестивал је организовала
Заједница подунавских Шваба. Са ученицима на фестивалу била Јасмина
Момчиловић, педагог школе.
17. VI 2017. Одељењска већа VII, I, II и III разреда. Пријемни испит за VII
разред обдарених у математици.
17. VI 2017. Обележавање 20 година матуре.
18. VI – 1. VII 2017. Иванка Томић, професор математике борави у Швебиш
Халу у Немачкој, на двонедељном методичком семинару за наставнике који
предају на немачком језику у двојезичним одељењима.
19. VI 2017. Седница Наставничког већа.
19. VI 2017. Ромина Николић, професор филозофије и Маријана
Стефановић, професор математике, полагале Б1 испит из немачког језика
на Гете институту.
20. VI 2017. Почетак припремне наставе за поправне и разредне испите.
Подела комплетних докумената матурантима.
20. VI 2017. Из штампе изашао ученички лист Полиглота, чији су главни
уредници професори енглеског језика Анита Новосел и Александар
Саботковски.
22. VI 2017. Професор српског језика и књижевности Вера Ваш, по позиву,
учествовала на научном симпозијуму о делу Милована Глишића, одржаном








у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“, на коме је представила свој
рад Глишићев приповедачки опус у светлу савремених књижевних теорија.
24. VI – 1. VII 2017. Професорка немачког језика Ивана Виторовић борави
у Берлину на методичком семинару у организацији Гете института.
26. VI – 1. VII 2017. На Међународном турниру МГ Куп из математике,
физике и програмирања, у Београду учествује екипа наше школе „Србија 4“,
коју чине: Михаило Тимотић, Никола Ненадовић и Саво Цвијетић I-1 и Јован
Марковић VIII-1.
28. VI 2017. Из штампе изашли ученички листови Гимназијалац, чији је
главни уредник Данијела Голубовић, професор српског језика и
књижевности и Алманах, главни уредник Милена Милисављевић,
професор српског језика и књижевности.
28. VI 2017. Завршна школска свечаност - подела сведочанстава, награда и
похвала ученицима VII, I, II и III разреда.
Летопис водиле
мр Јованка Божић и Слађана Маријанац, професорке

Изложба САНУ у свечаној сали
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НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
Научна сетва сазреће у народну жетву.
Мендељев
Као један од својих најважнијих циљева, Ваљевска гимназија
поставља развијање и осавремењивање наставног процеса. Континуирано
радимо на повећању квалитета и актуелности образовног процеса, сталном
стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, као и на
побољшању услова у којима се наставни процес одвија. Учешће школе на
конкурсима и пројектима које организују европске културне и образовне
институције омогућује иновирање и размену искустава. Резултат тих
активности је упис четврте генерације билингвалног, немачко - француског,
одељења. Ови ученици су један део наставе, који је дефинисан Годишњим
планом рада школе, учили на једном од ова два језика. Прва генерација
билингвалног одељења је у овој школској години матурирала.
Oве школске године уписали смо и четврту генерацију ученика
седмог разреда основног образовања, обдарених за математику. Успешно су
реализоване активности везане за самовредновање и развојно планирање, а
такође су у току активности за израду Школског програма.
Семинар стручног усавршавања наставника, који има директне
импликације на наставни процес је „Примена образовних стандарда у
гимназијама“. Ову обуку ће током наредне године завршити и наставници
осталих актива, што ће допринети стандардизацији наставног процеса и
допринети бољој припреми гимназије за општу матуру ученика.
Као и претходних година бавили смо се активностима које су везане
за квалитет и доступност образовања за ученике из осетљивих група и за
ученике којима је потребна додатна подршка у развоју и учењу; повећање
квалитета редовне наставе, интеграција наставних садржаја, усвајање и
примену разноврсних, ефикаснијих метода рада, усаглашавање критеријума
оцењивања и стандарда знања, као и обезбеђивање и неговање позитивне
атмосфере у којој се оцењивање одвија, као и неговање сарадничних односа и
тимског рада.
Гордана Аврамовић
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
Јаки разлози чине јака дела.
В. Шекспир
Актив за српски језик је и у овој школској години поред редовне
наставе, матурских и пријемних испита ангажован у целокупној културној и
јавној делатности школе. Организована је додатна настава, припремна настава
за филолошко одељење и иницијално тестирање за ученике првог и другог
разреда. Све активности реализовали су следећи професори: Анђелка
Видаковић Цвркотић, Вера Ваш, мр Милена Милисављевић, Биљана Ерчић,
Данијела Голубовић, Милена Петровић, Милан Поповић, Оливера Ерцег
Бејатовић (прво полугодиште) и Круна Глушац (друго полугодиште). До 19.
маја 2017. професор српског језика и књижевности Жељко Љубичић био је на
стручној пракси у оквиру програма Националне службе запошљавања, а
његов рад пратила је професор Вера Ваш.
И ове године су ученици наше школе и професори српског језика
били део културног живота нашег града. На тај начин остварена је
плодотворна сарадња са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“.
Такође смо били домаћини такмичења из књижевности - Књижевне
олимпијаде и свесрдно сарађивали са Друштвом за српски језик и
књижевност. На почетку школске године ученици првог разреда радили су
иницијални тест из правописа. Резултати су анализирани и презентовани
ученицима у циљу побољшања успеха.
Велика пажња посвећена је модернизацији и увођењу иновација у
редовну наставу, као и повезивању рада секција са садржајима редовне
наставе. У Ђачком клубу „Гимназијалац“ 5. октобра 2016. одржан је огледни
двочас књижевности „Иво Андрић - жива библиотека“. Час је реализован по
моделу сајма књига са циљем да ученици на што креативнији начин представе
прочитана дела Иве Андрића користећи живу реч, информационе технологије,
паное, цртеже. Час су реализовали ученици I-5 и професор мр Милена
Милисављевић. Ученици I-4 и I-6 своју креативност показали су на часу под
називом „Воћни квиз“, док су ученици III-1 у мају 2017. показали могућности
повезивања књижевности са савременим информационим токовима на часу
„Интернет и књижевност: представљање Мреже Црњански“. У мају је
реализован час - књижевна трибина - Људи говоре.
И ове школске године остварили смо изузетан резултат на
републичким такмичењима из књижевности и српског језика и језичке културе.
Освојено је седам награда. На такмичењу из српског језика најуспешнија је
била Јана Марковић, II-4 чији је ментор професор Биљана Ерчић.
На Књижевној олимпијади освојено је чак шест награда.
Најуспешнији је био Немања Грујичић, I-1 који је освојио прву награду
(ментор Вера Ваш). Динка Радосављевић, I-5 освојила је друго место (ментор
мр Милена Милисављевић), а Милица Вишић, I-2 (ментор Вера Ваш) и
63

Никола Манојловић, I-7 (ментор Данијела Голубовић) треће место. Две
ученице другог разреда пласирале су се на ово такмичење и обе освојиле
трећу награду: Невена Жујовић, II-5 (ментор Милена Петровић) и Теодора
Митровић, II-6 (ментор Биљана Ерчић).
Актив је остварио запажене успехе и кроз рад литерарне, новинарске,
лингвистичке и рецитаторске секције, као и Драмског студија. Ове године
трећа награда додељена је школском листу „Гимнaзијaлaц“ и проф. Дaнијели
Голубовић, као и литерaрној секцији (ментор мр Милена Милисављевић).
Лингвистичка секцијa (ментор Милена Петровић) је похваљена.
Поводом обележавања Дана школе Драмски студио припремио је
позоришну представу „Јазавац пред судом“ по тексту Петра Кочића, у режији
професора Милана Поповића. Представа је играна и у Руском дому, а
глумачко умеће наших ученика дошло је до изражаја и на Позоришним
сусретима гимназија Србије у Крагујевцу где је Вељко Ускоковић, II-3
освојио прву награду за главну мушку улогу, а Доротеја Вуковић, I-6 за
главну женску улогу.
У Центру за културу 25. јануара 2017. одржана је још једна
Светосавска академија коју су граду поклонили ученици, професори Ваљевске
гимназије и чланови црквеног хора „Хаџи Рувим“. У Светосавско саборовање
увели су нас чланови мешовитог црквеног хора извођењем композиције
Стевана Мокрањца „Тропар Светом Сави“ и песмом „Достојно јест“ Миодрага
Говедарице. Драмски студио Ваљевске гимназије извео је музичко-сценски
рецитал по сценарију професора Анђелке Видаковић Цвркотић. Светосавску
химну извели су чланови црквеног хора „Хаџи Рувим“, хор Ваљевске гимназије
и чланови дечјег црквеног хора „Хаџи Рувим“.
Рецитаторска секција, коју води професор српског језика и
књижевности Вера Ваш, у овој школској години добила је највиша признања.
У Центру за културу „Ваљево“ одржано је 49. републичко такмичење у
рецитовању. У категорији старији узраст, у конкуренцији 35 такмичара,
победила је Доротеја Вуковић, ученица првог разреда која је говорила песму
„Живот из кесице“ Хелене Петровић, а пласман на републичку смотру је
остварила победом на општинском такмичењу рецитатора. Доротеја је
проглашена и за апсолутног победника Смотре, освојивши тако и Плакету
„Бранивој Ђорђевић“ коју додељује општина Велика Плана као први
организатор Смотре рецитатора. На претходно одржаној окружној смотри,
друго место је освојила Јелена Лончар, III-4, а треће и четврто Надица Мандић
и Филип Тимотић, обоје ученици IV-6.
Такође је у свечаној сали Ваљевске гимназије 12. маја одржано
традиционално Вече рецитатора - учесника овогодишње општинске, окружне
и републичке смотре рецитатора „Песниче народа мог“. Као гости наступили
су и ученици Гимназије „Вега“ из Идрије, као и рецитатори основних школа
који су се у својим категоријама пласирали на републичку смотру.
Чланови литерарне секције учествовали су и освајали награде на
многобројним конкурсима. На седмом конкурсу ваљевског часописа за
књижевност, уметност и културу,,Акт“, у категорији средњошколаца, награде
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су освојили: Немања Грујичић I-1, Невена Жујовић, II-5 и Ђорђе Попара, II-2.
Николина Радовановић, I-4 добитница је друге награде на конкурсу Дани
ћирилице, док су Нина Станковић IV-6 и Немања Грујичић I-1 финалисти
конкурса „Мика Антић“.
Мирјана Ћукић, I-5 освојила је прво место на Регионалној смотри
стваралаштва са радом Mотиви у Aлманаху литерарне секције Ваљевске
гимназије (1970 -1985). На истом такмичењу Андреа Лескур, III-2 освојила је
треће место представивши се радом Познавање правописних правила ученика
првог разреда Ваљевске гимнaзије. На Републичкој смотри истраживачких
радова у Београду Мирјана Ђукић, I-5 (ментор професор мр Милена
Милисављевић) освојила је прво место.

Учесници Књижевне олимпијаде у Сремским Карловцима

Литерарна секција Ваљевске гимназије и ове године је наставила
осмишљавање програма кроз корелацију ваннаставних и наставних
активности. У организацији литерарне секције, Клуба читалаца Ваљевске
гимназије и професора Вере Ваш и мр Милене Милисављевић, аутори веома
успешне, оригиналне и занимљиве књижевне вечери 20. октобра 2016. били
су ученици свих разреда наше школе. Они су проницљиво одгонетали и
представили скоро читав приповедачки опус Михајла Пантића. У новембру
2016. Клуб читалаца и литерарна секција Ваљевске гимназије организовали су
у свечаној сали представљање романа Александре Михајловић Кроз прстохват
цимета. Секција за историју, литерарна секција и Клуб читалаца Ваљевске
гимназије су 24. фебруара организовали књижевни сусрет „Прочитајте и
ви…“ у свечаној сали Ваљевске гимназије.
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Литерарци су своје радове објављивали у школском листу
„Гимназијалац“ и Алманаху, а организовали су и поетске вечери посвећене
Матији Бећковићу, Петру Пајићу и бројним другим уметницима, док су
чланови новинарске секције уредили два броја „Гимназијалца“.
Чланови Актива учествовали су у реализацији и организацији Поетског
конкурса „Десанка Максимовић“ (члан жирија професор српског језика и књижевности
Вера Ваш, водитељ Круна Глушац) који је одржан 15. маја, као и у организацији
Поетског часа на Тргу песништва 16. маја. Ове године у финалу такмичења нашу школу
представљала је Анђела Ножица, IV-1 (ментор мр Милена Милисављевић).
У свечаној сали Ваљевске гимназије 15. маја представљен је Зборник
научних радова о поезији Петра Пајића и Зборник ђачких радова о Петру
Пајићу. У Зборнику научних радова о песнику Петру Пајићу објављено је
десет научних радова међу којима су и рад проф. Вере Ваш „ДАН - прва
песничка књига Петра Пајића“ и рад главног уредника СКЗ Драгана
Лакићевића „Мотиви снега и севера у поезији Петра Пајића“.
О Зборнику ђачких радова о Петру Пајићу, у издању Српске књижевне
задруге и Ваљевске гимназије, говорила је проф. Вера Ваш која је, заједно са мр
Миленом Милисављевић, уредник Зборника. Песник Петар Пајић говорио је о
важности поезије у човековом животу. Одломке из својих објављених радова
читали су бивши гимназијалци: Јелисавета Новаковић, Јелисавета Аџић и
Марко Тодоровић, као и гошћа из Филолошке гимназије Јана Петровић.
Затим је истог дана организован и ђачки округли сто о поезији Тање
Крагујевић и Моша Одаловића, добитника Награде „Десанка Максимовић“,
Хелене Петровић и Радмиле Петровић победница XXI и XXII Поетског
конкурса „Десанка Максимовић''. Истог дана проглашен је победник XXIV
Поетског конкурса „Десанка Максимовић'' и промовисана збирка Анастасије
Бијелић, прошлогодишње победнице Конкурса.
Наредног дана, 16. маја, на Тргу песништва одржан је поетски час
ваљевских ђака у спомен Десанки Максимовић, а затим je у Бранковини
додељена Награда „Десанка Максимовић“ песнику Милану Ненадићу.
Такође је и ове године Актив за српски језик реализовао програме
Последњег школског часа, Завршне матурске свечаности, промоције књига,
трибина, књижевних вечери, представљања рада секција. Остварена је сарадња
са другим активима у школи, средњим школама у Ваљеву, Филолошком
гимназијом у Београду, Карловачком гимназијом, Друштвом за српски језик,
Подружницом, Филолошким факултетом у Београду, Српском књижевном
задругом, Српском академијом наука и уметности, Матицом српском,
Народном библиотеком Србије, Задужбином „Десанка Максимовић“,
Задужбином „Доситеј Обрадовић“, Матичном библиотеком „Љубомир
Ненадовић“, Црквеном општином, Музичком школом и другим институцијама.
Чланови Актива били су ангажовани на пољу стручног усавршавања
као полазници семинара и стручних скупова, реализатори семинара и аутори
научних и истраживачких радова. У раду 58. Републичког зимског семинара
учествовале су професорке: Вера Ваш, мр Милена Милисављевић, Данијела
Голубовић, Биљана Ерчић и Милена Петровић.
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Професорке мр Милена Милисављевић и Вера Ваш учествовале су у раду
и организацији републичког такмичења Књижевна олимпијада средњих школа.
Професори српског језика успешно су савладали онлајн „Обуку
запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања у делу општеобразовних предмета“.
Професорка српског језика и књижевности Милена Петровић
присуствовала је 22. октобра 2016. стручном скупу „Примена иновираних
програма у школама за надарене ученике“ у организацији Завода за унапређење
образовања и васпитања и Филолошке гимназије. Такође је проф. Милена
Петровић добила у новембру лиценцу за оцењивање рукописа уџбеника на
основу члана 21 Закона о уџбеницима и члана 5 Правилника о начину и
поступку избора лица на листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче,
етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и
поступку именовања чланова комисије за оцену рукописа уџбеника тако што је
савладала онлајн „Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника“. У
фебруару 2017. године проф. Милена Петровић присуствовала je обуци
Лидeрствo зa прoфeсиoнaлни рaзвoj - унапређивање тренерских вештина која је
одржана у Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Циљ обуке је
унапређивање тренерских вештина запослених у образовању.
Семинар,,Диференцирана настава“, чији је аутор и реализатор проф.
Милена Петровић, одржан је у више школа и градова у Србији.
У Годишњаку Катедре за српску књижевност са јужнословенским
књижевностима (децембар 2016) објављен је научни рад проф. Вере Ваш
Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у бугарској усменој традицији
- компаративна анализа. У стручном часопису Књижевност и језик бр. 1-2/ мај
2017. проф. Вера Ваш објавила је Текстолошке аспекте „Писама из Италије“
Љубомира Ненадовића у контексту издања штампаних за време његовог
живота (1868-1895). По позиву, 22. јуна 2017. године, проф. Вера Ваш
учествовала је на научном симпозијуму о делу Милована Глишића, одржаном
у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“, на коме је представила свој
рад Глишићев приповедачки опус у светлу савремених књижевних теорија.
Професор мр Милена Милисављевић аутор је рада Путописи и
Ваљевска гимназија, објављеном у часопису Љубини дани, 1, 2016. у издању
Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић”, који је, уз уредништво и остале
ауторе, представила на промоцији првог броја часописа у Музеју завичајних
писаца у фебруару 2017. У „Шкoлском часу“ бр. 5. 2016. објављен је рад
проф. мр Милене Милисављевић „Писма из Норвешке Исидоре Секулић у
наставној пракси”, а у „Школском часу“ бр. 2 за 2017. Градови и химере
Јована Дучића у настави, као и прилог настави професора Милене Петровић
Ставови ученика према романским, германским и словенским језицима и
утицај фонетике на формирање става о језику.
Настављена је успешна пријатељска и стручна сарадња са
Филолошком гимназијом из Београда и Карловачком гимназијом. У програму
размене ученика са Карловачком гимназијом учествовали су ученици
филолошког одељења. Они су у новембру 2015. посетили ову установу, а затим
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су њихови ученици и професори нама узвратили посету у мају када су могли да
уживају у поезији финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић.
У Сремским Карловцима 16. и 17. марта 2017. одржани су Филолошки
сусрети, дружење ученика и професора Ваљевске, Филолошке и Карловачке
гимназије. Првог дана у спомен-библиотеци Карловачке гимназије организован
је Округли сто о стваралаштву Дрaгана Лакићевића. Чланови рецитаторске
секције Јелена Лончар и Вук Огњеновић говорили су стихове његових песама, а
у програму су учествовали: мр Милена Милисављевић и ученици Немања
Грујичић I-1, Јелена Лончар III-4, Милица Вујовић I-5, Mирјана Ђукић I-5 и
Анђелка Панић IV-3. У вечерњим сатима Драмски студио Ваљевске гимназије
извео је представу Јазавац пред судом. Другог дана, професори и ученици све
три гимназије учествовали су на стручном скупу на тему Поезија и савремени
свет. Излагање на ову тему су имали Немања Грујичић, ученик I-1 и професори
Вера Ваш и мр Милена Милисављевић.
Актив за српски језик организовао је 23. октобра посету 61.
Међународном београдском сајму књига. Сајам је отворен у хали 2 пред
препуним штандом Ирана, земље почасног госта, под слоганом „Књиге у
руке”. Овогодишњи програми Сајма књига били су усмерени на актуелне теме
из домаће издавачке продукције и јубилеје: 400 година од смрти Шекспира и
Сервантеса, 120 година од појаве романа „Хајдук Станко“ и 100 година од
рођења Петра Kочића. На крају вечери уживали смо у мјузиклу „Виктор
Викторија“ у режији Михаила Вукобратовића у Позоришту на Теразијама.
Актив је у мају 2017. организовао посету Српском народном
позоришту у Новом Саду. Ученици су притом гледали Урнебесну трагедију
Душана Ковачевића и посетили Галерију „Бељански“.
Чланови Актива организатори су културних догађаја у школи и граду
о чему сведочи Летопис школе. Заједничким залагањем свих чланова Актива,
сарадњом са осталим активима школе и трудом наших вредних ђака постигли
смо велики успех у овој школској години.
Милена Петровић

АКТИВ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Човекова дела су најбољи тумач његових мисли.
Џејмс Џојс
Актив за енглески језик, који тренутно броји осам чланова, и ове
школске године био је ангажован не само на пољу редовне наставе и
реализације плана и програма, већ и у погледу стручног усавршавања,
стицања нових педагошких и методичких знања, али и на пољу
модернизовања наставе. Професори енглеског језика реализовали су
припремну наставу за ученике осмог разреда заинтересоване за упис у
филолошко одељење за обдарене ученике. Такође су учествовали у изради
„Преводилачких свезака“, као и у реализацији Приредбе на страним језицима.
Професори Анита Новосел и Александар Саботковски били су задужени за
издавање часописа „Полиглота“.
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Актив за енглески језик је и ове године учествовао у реализацији
међународне размене са словеначком гимназијом „Јурија Вега“ из Идрије.
Група од 22 ученика другог разреда Ваљевске гимназије боравила је у
словеначком граду Идрији. Званични језик размене био је енглески језик. Ђаке
су у Словенији пратили професор енглеског језика Мирка Ћировић и професор
физичког задужен за међународну сарадњу Драган Ђурђевић. Ђаци су
разноврсним програмом представили своју државу, град и школу. Ученици и
професори Ваљевске гимназије учествовали су и у извођењу наставе у овој
словеначкој гимназији, упознали су се са знаменитостима Словеније,
размењивали искуства и знања и склопили трајна пријатељства. Посетили су
Идрију и Антонијев Ров (некадашњи рудник живе, данас претворен у музеј),
главни град Словеније, Љубљану, Шкоцјанску пећину и приморски град Пиран.
Узвратна посета гостију из Словеније уследила је у мају, а овом приликом гости
су се упознали са лепотама ваљевског краја, посетили су наш главни град
Београд, присуствовали су приредби на страним језицима, концерту класичне
музике, рецитаторској вечери...Наши гости присуствовали су часовима у
Ваљевској гимназији и са нашим ученицима учествовали су у активностима на
часовима енглеског, математике, физике, хемије, логике, историје.

Угледни час енглеског језика

Као и свих претходних година, и ове године су професори енглеског
језика учествовали на бројним семинарима и конференцијама одржаним у
Ваљеву и Београду. Том приликом развијане су вештине из области методике,
педагогије, лингвистике, књижевности, али и из области примене
мултимедијалних садржаја на редовним часовима у циљу модернизације наставе.
Професор Татјана Маринковић присуствовала је семинарима:
„English Teachers in Love (Be It Shakespeare or Communicative Language
Teaching)“ 26. 8. 2016. и “Bringing Learning Into Focus” 11.3.2017. у
организацији издавачке куће Pearson Акроноло, кao и онлајн семинару
Министарства просвете, у децембру 2016.
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Професор Јасмина Радић присуствовала је онлајн семинару Министарства просвете у децембру 2016. Њена ученица Нина Катић III-6 освојила
је другу награду на Смотри талената у Лозници, а трећу награду на
Републичкој смотри талената у Београду, док је Ивона Баришић освојила
трећу награду на Смотри талената у Лозници.
Професор Марија Миловановић похађала је семинар у Музичкој
школи „Живорад Грбић“ у Ваљеву на тему „Комуникационе и презентационе
вештине у области музичких и друштвено-хуманистичких предмета.“
Присуствовала је и дводневном семинару на тему „Наставник и ученик у
процесу каријерног вођења и саветовања“, такође у Музичкој школи „Живорад
Грбић“ у Ваљеву 12.4.2017. и 3.5.2017. Присуствовала је конференцији коју
организује друштво професора енглеског језика ЕЛТА на тему „Пробуди своју
знатижељу“ у Београду 20.5. 2017. Присуствовала је и онлајн семинару
Министарства просвете у децембру 2016. Њени ученици Никола Радоjичић и
Софија Аврамовић, ученици седмог разреда обдарених за метематику,
учествовали су на Регионалној смотри талената у Лозници. Никола Радоjичић
освојио је другу награду, а Софија Аврамовић трећу награду.
Професор Смиљана Милановић Нинковић присуствовала је онлајн
семинару Министарства просвете у децембару 2016. Њена ученица
Живановић Ленка, ученица филолошког одељења прве године, учествовала је
на Регионалној смотри талената у Лозници где је освојила другу награду и на
Републичкој смотри талената у Београду где је такође освојила другу награду.
Професори Смиљана Милановић Нинковић и Марија Миловановић
трудиле су се да у рад са првим разредом обдарених ученика у филолошкој
гимназији уврсте бројне занимљиве и иновативне активности. Неке од њих су
биле и употреба “Kahoot“ телефонске апликације која се користи за решавање
квизова. У дргом полугодишту водиле су ученике на изложбу слика Љубе
Поповића у Модерној Галерији у Ваљеву, након које су и саме организовале
изложбу Љубиних слика у учионици. Ово су били огледни часови.
Професор Мирка Ћировић присуствовала је семинарима: „English
Teachers in Love (Be It Shakespeare or Communicative Language Teaching)“ 26.
8. 2016., „Bringing Learning Into Focus“ 11.3.2017. у организацији издавачке
куће Pearson Акроноло, као и онлајн семинарu Министарства просвете, u
децембрu 2016. Такође је излагала рад „Modal Verbs and Characters in Mrs
Dalloway“ на међународној конференцији на енглеском језику 3-6. маја 2017.
у Загребу. Њен ученик осмог разреда Јован Марковић учествовао је на
Републичком такмичењу из енглеског језика за основне школе, а на
Регионалној смотри талената у Лозници учествовали су њени ученици осмог
разреда Ђурић Јанко који је освојио прву награду, Јелисавета Ненадовић која
је освојила другу награду, Божић Милица која је освојила другу награду и
Марјановић Стеван који је освојио другу награду. На Републичкој смотри
талената у Београду, Јанко Ђурић освојио је прву награду, Јелисавета
Ненадовић прву награду, а Стеван Марјановић трећу награду.
Професор Невена Софронић је учествовала на три стручна скупа и то
на тему „Иновирани програми у школама за надарене ученике,” „The English
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Book Day“ као и „Усвајање вокабулара у настави страних језика“ на којима је
стекла нова знања која ће применити у раду са ученицима. Такође је
присуствовала и онлајн семинарu Министарства просвете, у децембру 2016.
Професор Александар Саботковски је завршио онлајн обуку о
стандардима у децембру 2017. Припремао је за републичко такмичење
ученицу Мину Јукић IV-4, уређивао лист ученика Ваљевске гимназије на
страним језицима „Полиглота“.
Професор Анита Новосел је завршила онлајн обуку о стандардима у
децембру 2017. Припремила ученике четвртог разреда филолошког смера за
учешће на 4. Фестивалу школског театра у Новом Саду (11.4.2017). Кратку
причу Роалда Дала, „Жртвено јагње“ прерадила је у драмски текст, режирала
представу, одабрала музику, костиме и сценографију. Представа је награђена
првом наградом за најбољу женску улогу коју је добила Милица Матић IV-4 и
трећом наградом за сценографију. Припремала је и водила ученике Матију
Цветановића и Јовану Томић IV-4 на републичко такмичење из енглеског
језика које је одржано 22. 4. 2017, на Филолошком факултету у Београду.
Матија Цветановић освојио је 6. место. Припремала је ученике, Матију
Цветановића IV-4, Ању Јевтовић II-3 и Дуњу Поповић II-3, за Регионалну и
Републичку смотру талената у Лозници (7.5.2017) и у Београду (3.6.2017) и
водила их на оба такмичења. Ученик Матија Цветановић IV-4 освојио је треће
место на републичкој смотри. Уређивала је 8. број листа ученика Ваљевске
гимназије на страним језицима „Полиглота“.
Смиљана Милановић Нинковић

АКТИВ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Мислити је занимљивије него знати,
али мање занимљиво него посматрати.
Гете
Редовне обавезе актива немачког језика су и ове школске године биле
обогаћене мноштвом ваннаставних активности када је реч о учењу немачког
језика у нашој школи. Разни видови стручно-педагошког усавршавања и
модернизација наставног процеса коришћењем нових метода красиле су како
наставу немачког језика тако и многобројне пројекте у којима су учествовали
и наши ученици и наши професори, а скоро све захваљујући сталној подршци
Гете института.
Семинари:

Професорке немачког језика Драгица Грачанин, Катарина Мирковић
и Ивана Веселиновић су од 03.03. до 05.03. учествовале на семинару у
Загребу, чија је тема „ Инсценирање у настави немачког језика као
страног - за перформативну културу учења“.

Професорка Ивана Веселиновић похађала семинар „Методика и
дидактика у настави немачког језика као страног“ од 08.01. до
21.01.2017. у Гетингену, у Немачкој.
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Професорка Ивана Веселиновић похађала онлајн семинар „Дигитални
медији у настави немачког језика“, одржан у сарадњи Гете института
и ЗУОВ-а. Семинар је одржан од 11.09.2016. до 13.11.2016.

Професорка Ивана Веселиновић похађала два модула семинара
„Иновативно учење у настави немачког језика као страног-Web 2.0“ у
Другој крагујевачкој гимназији. Семинари су одржани 19.11.2016. и
26.11.2016.
Захваљујући дугогодишњој сарадњи са Гете институтом наша
немачка библиотека постала је богатија за још понеки комад секундарне
литературе на немачком језику, неопходне за припрему и подршку нашим
професорима и ученицима у остваривању добрих резултата на испитима.
Професорка Драгица Грачанин је од 12.11. до 19.11. била у Берлину у
организацији Гете института, као професор пратилац ученицима из Србије,
који су похађали семинар писања за школске новине PASCH Online часописа.
Ученици Милица Златановић II-5 и Михаило Ћирић III-5 су били учесници
који су представљали нашу школу.

Драмски студио на немачком језику у Вараждину

Ученици Давид Јанковић II-5 и Антонија Васиљевић II-2 добили су
PASCH-стипендије Гете института у трајању од три недеље и боравиће од са
још 6 ученика из других PASCH-школа из Србије у Немачкој.
Наши ученици ће имати и ове године прилику да обаве праксу у некој
од ланца продавница „ДМ“ у Минхену. Андреа Лескур III-2, Невена Вићић
III-5, Кристина Јевтић III-6, Алекса Стојановић III-3 ће не само усавршити
знање немачког језика него ће имати прилику и да лично искусе како
функционише радни дан у фирми у Немачкој.
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Тамара Ранковић II-2, Ана Максимовић II-5, Кристина Ђурић II-5
добиле су стипендију за једномесечни боравак у Штутарту, у Немачкој у
организацији немачког удружења „Sv. Gerhard“ из Сомбора.
Око 40 ученика наше школе је успешно положило испите за младе Fit
in Deutsch A 1 и A2, које Гете институт већ пет година организује бесплатно
за наше ученике.
Професорка математике Иванка Томић, која заједно са својим
колегама предаје у билингвалном одељењима похађаће семинар DL "Deutsch
für Lehrer". Професорка филозофије Ромина Николић ће такође похађати
семинар у Немачкој, DL "Deutsch für Lehrer". Професорка немачког језика
Ивана Виторовић ће похађати семинар "Berlin heute", у Берлину.
Позоришна секција коју чини 15 ученика наше школе на челу са
руководиоцима професоркама Иваном Веселиновић и Катарином Мирковић,
учествовала је у протеклом периоду на три фестивала, на интернационалном
позоришном фестивалу за младе у Темишвару, Румунија, на 14. Позоришним
играма у Вараждину и на фестивалу у Осјеку. Они су на фестивалу наступали
са комадом „Warum weinst du nicht?“ (Зашто не плачеш?), који су сценски
осмислиле, адаптирале и режирале професорке, руководиоци те секције.
Комад су приказали и на традиционалној језичкој приредби наше школе.
Фестивал драме школског позоришта одржан је 11. и 12.04.2017. у
Новом Саду. У финални круг такмичења успело је да прође укупно 8
представа, од којих је 7 изведено на енглеском и 1 на немачком језику. Наша
ученица Тамара Ранковић освојила је 3. награду за најбољу женску улогу.
Професорка Ивана Виторовић је почетком марта боравила четири
дана у Сарајеву, поводом рада на новом пројекту Гете института и
организације "Jugend will". Неколико ученика наше школе писало је причу на
немачком језику. То су Невена Вићић III-5, Филип Николић III-5, Милица
Пантелић II-5, Михаило Ћирић III-5, Милош Ћирић III-5, Нина Грачанин I-6 и
фотограф Нина Катић III-6. Приче свих PASCH школа из Србије, Босне и
Херцеговине, и Хрватске биће обједињене у једну књигу, која ће бити
објављена у октобру на Београдском сајму књига.
Професорка немачког језика Катарина Мирковић ће са још четири
ученика из Србије од 25.08.2017. до 03.09.2017. боравити у регионалном
кампу у Атини. Ученици који путују у Атини су стипендисти Гете института
и добитници награда на расписаном конкурсу, а у наведеном периоду ће бити
у прилици да усаврше своја знања немачког језика похађајући бројне
радионице, које су планиране. Једна од те четири ученице из Србије је и Нина
Грачанин I-6.
Ваљевска гимназија је једна од посебно ангажованих партнерских
школа у Србији, са којом Гете институт одлично сарађује. Циљеви овог
института су управо унапређење учења немачког језика, као и промоција
немачког језика и културе у иностранству. Актив професора немачког језика
неуморно ради на томе.
Актив професора немачког језика
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АКТИВ ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Чуда се догађају само онима који у њих верују.
Француска пословица
Актив за француски и латински језик, који чине 4 члана, током ове
школске године био је пре свега ангажован на извођењу редовне наставе и
ваннаставних активности, али и модернизацији наставе и популаризацији
француског језика. Активности које су планиране годишњим програмом
углавном су реализоване кроз рад секције за француски језик, чији си носиоци
пре свих били ученици двојезичних одељења, али и ученици осталих
одељења, заљубљеници језика Молијера.

У амбасади Француске у Београду

Сарадња са Француским институтом из године у годину, успешно се
наставља. 29.09.2016. ученици су показали своје знање француског језика кроз
пригодан програм посвећен страдању српског народа у Првом светском рату.
Ученици двојезичног одељења 2.и 3.године рецитовали су одломке из Плаве
гробнице и Солунци говоре, преведене на француски језик. Тада су нашу
школу посетили Њена Екселенција, Амбасадор Француске у Београду и
француска војна делегација на челу са адмиралом Лакајем. Ученици који су
учествовали у програму, као и најбољи ученици одељења у којима се учи
француски језик са директором Ваљевске гимназије, професоркама Биљаном
Маринковић и Бранкицом Перић, заједно са француском делегацијом
боравили су у Солуну од 30.09. до 02.10.2016. Тамо су присуствовали
комеморативним свечаностима на војном гробљу Зејтинлик.
20.10.2016. нашу школу су посетиле Флоранс Коц, аташе за
француски језик и Жилијет Тирлик, координатор двојезичне наставе. Том
приликом је договорен наставак сарадње Француског института, Амбасаде
Француске у Београду и Ваљевске гимназије.
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Од 13.01.2017. до 16.01.2017. ученица двојезичног одељења Ваљевске
гимназије Ања Симунић III-5 и Вељко Ускоковић II-3, ученик природноматематичког смера су боравили у Паризу, у пратњи директора школе др
Војислава Андрића и својих професорки Снежане Урошевић, професорке
историје и Биљане Маринковић, професорке француског језика.
21. фебруара 2017. године професорке француског језика Бранкица
Перић и Биљана Маринковић су присуствовале скупу „Дан двојезичне мреже“
који је био организован у Француском институту у Београду. Учесници скупа
су били директори и координатори двојезичних школа у Србији уз присуство
представника Француског института и Министарства просвете. Неке од тема
су биле: „Како управљати франкофоном двојезичном мрежом у Србији“,
„Програми мобилности предавача у двојезичној настави“ „ Програм обуке
наставника у Србији и ван Србије“. Такође су организоване две радионице у
оквиру којих су учесници могли разменити мишљења, искуства, предности и
проблеме двојезичне наставе.
Март, месец франкофоније у Ваљевској гимназији је обележен кроз
бројне активности ученика, који су вођени ентузијазмом њихових професора
приказали свим гостима француску културу кроз песму, стихове и
неизоставне специјалитете француске кухиње. Ове године акценат је био на
обележавање јубилеја, 40. година од смрти песника Жака Превера.
Актив професора француског и латинског језика

АКТИВ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
„Ум без књиге, као птица без крила.“
Руска изрека
У току ове школске године организована је настава за 25 ученика
који уче руски језик. Поред редовне наставе, радило се у секцији и на
часовима додатне наставе.
Чланови секције су наставили традицију неговања језика и књижевне
културе. Учествовали су на Приредби на страним језицима, са адаптираним
хумористичким текстом, стиховима у прози и песмом. Припремали су
текстове за школске листове Преводилачке свеске и Полиглота. Припремани
су и превођени текстови за блог Руски кутак, који је намењен ученицима и
свим поклоницима руске културе и књижевности. Посебна пажња је
посвећена изради презентација на теме везане за историјске личности,
богатства и архитектуру највеће земље на свету.
На Републичком такмичењу Александра Бошковић IV-4 је у
специјалној категорији остварила врло добар резултат и заузела пето место. За
четворогодишње ангажовање у раду секције награђене су Александра
Бошковић IV-4 и Тања Савић IV-7.
Поред стручно-педагошког усавршавања на нивоу установе,
професор Слађана Маријанац је присуствовала семинару Чувајући природу
чувамо себе - еколошко васпитање деце у ОШ „Прота Матеја Ненадовић“.
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Била је учесник два онлајн семинара Електронски часопис у служби
креативности ученика у организацији Образовно-креативног центра Бор и на
обуци за примену општих стандарда постигнућа за крај средњег образовања.
Слађана Маријанац

АКТИВ ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК
„Ко хоће нешто да учини, нађе начин,
ко неће ништа да учини, нађе оправдање“
Пабло Пикасо
Поред редовне наставе шпанског језика, ученици су ове школске
године активно учествовали и у другим слободним активностима. Преводили
су текстове за Преводилачке свеске, учествовали у приредби поводом Дана
школе и Приредби на страним језицима. Ученице Катарина Крунић IV-6 и
Ђурђа Обреновић IV-4 су се такмичиле у знању шпанског језика на окружном
такмичењу одржаном у нашој школи. Катарина Крунић је освојила друго
место на окружном такмичењу и учествовала је на републичком такмичењу.
Оливера Продановић

AКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Ниједно духовно знање није равно стрпљењу.
Своје стрпљење продубљујемо на различите начине уз огроман рад.
Буда
Актив друштвених наука чине Весна Голубовић професор
психологије, Гордана Аврамовић професор психологије, Ромина Николић
професор филозофије и логике, Биљана Домановић професор устава и права
грађана, Нада Ковачевић професор социологије уместо Јованке Божић која је
крајем првог полугодишта отишла у пензију и Александар Веселиновић,
професор филозофије и председник актива. Наставни планови су у
потпуности реализовани.
Ромина Николић и професор историје Ружица Стефановић одржале
угледни час филозофије и историје на тему „Просветитељство“ у одељењу III-6.
У оквиру акције „У туђим ципелама“, час логике у одељењу III-3 одржала је
ученица Невена Матић. Професор Ромина Николић учествује у раду
билингвалног одељења као и Александар Веселиновић, у сарадњи са Гете и
Француским институтом. Ромина Николић је добила стипендију за стручно
усавршавање у Гетингену предвиђено за јул, а Александар Веселиновић је
провео три недеље у Француској у јулу прошле године. Крајем маја одржан је
отворен час филозофије на немачком језику на тему Psichologisches Gesicht der
Philosophie- Artur Schopenhauer а час је припремио ученик Матеја Манојловић у
сарадњи са професором филозофије Ромином Николић и професором немачког
језика Драгицом Грачанин.
Професор социологије Нада Ковачевић је учествовала у организацији
културне и јавне делатности школе и то на промоцији књиге „Арзамас“,
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Иване Димић, добитнице НИН-ове награде за 2016. годину, концерта
камерног хора „Емануил“, концерта класичне музике Музичке школе
„Живорад Грбић“, промоцији књиге „Кутија за памћење“, концерта „Урош
Спасојевић Prојест“, предавања на тему „Мотивација за учење“, концерта
класичне музике Јоване Којић, промоцији монографије „Љуба“. Организовала
је и посете ликовним галеријама са одељењима IV-5 и IV-7. У току другог
полугодишта основала је секцију за социологију.
У оквиру предмета устав и права грађана, ученици су посетили суд.
Ове године Матеја Манојловић и Милица Пантелић такмичили су се из
области психологије на регионалној смотри талената у Лозници. Матеја Манојловић
је освојио другу награду, а Милица Пантелић трећу. Пласирали су се на републичку
смотру талената, на којој је Матеја Манојловић освојио трећу награду.
Процес стручног усавршавања се реализовао кроз стручне скупове и
конференције.
Гордана Аврамовић и Весна Голубовић су учествовале на Конгресу
психолога који је ове године одржан на Златибору од 24. до 27. маја под
називом: „Глобализација и локализација психологије“.
Александар Веселиновић

АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
Човек учи кроз искуство, а искуство се налази у прошлости.
Чланови актива су Милорад Белић, Ружица Стефановић и Снежана Урошевић.
Реализоване су редовна, додатна, допунска настава и ваннаставне
активности. У фебруару 2017. године професорке Ружица Стефановић и
Снежана Урошевић, присуствовале су семинару на Филозофском факултету у
Београду, под називом „Савремена историографија и настава историје - нови
правци, теме и изазови“, као и семинару у Економској школи, организованом
у марту, са темом „Важна питања у настави историје: домети историографије
и образовна постигнућа“.
Од ваннаставних активности издвојићемо неколико: ученица Кристина
Јевтић III-5 припремила је биографију кнегиње Наталије за промоцију књиге
„Кроз прстохват цимета“; ученици III-5 учествовали су у Читалачком клуб,
представљајући књиге „Марија Стјуарт“ и „Сулејман и Рокселана“. Ове године
ученици су имали прилику да први пут учествују у квизу Слагалица са темом
„Тројански рат“. Такмичиле су се 4 екипе са укупно 10 ђака.
У корелацији са другим предметима, у одељењу III-6 одржан је
заједнички час историје и филозофије у реализацији професорке Ружице
Стефановић и Ромине Николић, са темом „Просветитељство“ и на часу
латинског су ученици IV-4 одржали краће предавање о Риму у одељењу I-3. У
III-2 одржан је огледни час на тему „Србија у јесен 1941“.
Ове године републичко такмичење одржано је у Крагујевцу, 7. маја.
Учествовали су Вишњић Петар II-2 (5. место) и Радојичић Богдан I-4 (6.
место). Ученик Павле Игњатовић I-7 на Регионалној смотри талената освојио
је друго, а на републичком треће место.
Снежана Урошевић
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AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Открио сам тајну мора размишљакући о роси.
Х. Џубран
Актив географије чине професори Лазар Ненадовић, Милка
Мајсторовић, Мила Илчић и Бојана Којић (председник актива).
Поред редовне наставе коју обављамо, водимо и географску секцију,
новине „Занимљива географија“ које од ове године излази на сајту школе као
„Путописи“, редовни смо учесници на „Географској националној олимпијади“
са одличним резултатима.
Професори Лазар Ненадовић и Бојана Којић који воде географску
секцију, као и до сада настављају традицију организовања, најузбудљивијих и
најзабавнијих излета. Ове године смо пешачили 19км од Дичибара до Равне
Горе, а у оквиру плана и програма секције имамо госте предаваче, као и
традицијалну израду филма на одређену географску тему.

Угледни час из географије

Милка Мајсторовић и Бојана Којић су водиле додатну наставу припрема
ученика за такмичење. Ове године се на републичко такмичење пласирало седам
ученика Богдан Радојичић I-4, Стефан Јелић II-2, Ђорђе Попара II-2, Богдан
Пантелић II-3, Дамјан Ђермановић II-3, Мина Марковић IV-3 и Марко Алексић
IV-3. Такмичење је одржано у Београду од 19. до 21. маја. Наши ученици су
остварили одличне резултате, три 2. награде и три 3.награде.
У априлу смо у школи угостили преставницу компаније Here.doo,
Милицу Чичу, просторног планера, која је нашим ученицима одржала
предавање о савременим информационим системима у примени мапирања и
картографији. У мају је група од 7 ученика са професорима Милком
Мајсторовић и Бојаном Којић ишла у повратну посету, где су ученици имали
прилику да виде и најсавременије возило за мапирање терена које снима у
опсегу од 360 степени.
Сви чланови актива су у овој школској години примењивали иновације
у настави кроз одређене наставне јединице. Такође су учествовали на стручним
усавршавањима организованим у школи.
Бојана Којић
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АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
Природа кише је увек иста, али од ње расте трње у пустињи и цвеће у оази.
Арапска пословица
Професорке Јелена Деспотовић, Верица Миловановић Аврамовић,
Нада Нешковић и Јована Стевановић у оквиру свог Актива имају изузетну
сарадњу и врло коректан међусобни, као и однос са ученицима. У позитивној
и подстицајној атмосфери реализоване су различите активности. Редовна и
додатна настава у потпуности су реализоване, а часове допунске наставе, као
и ранијих година, није требало заказивати.
Велики број ученика и ове године учествовао је на регионалној и
републичкој смотри талената, а ученица одељења I-2, Вишић Милица из
Београда је донела награду за
освојено треће место, а на републичком такмичењу у организацији
Српског биолошког друштва иста
ученица освојила је друго место.
Бојан Рафаиловић, ученик одељења на
овом такмичењу освојио је прво
место.
Предавање
под
називом
„Биљке рекордери“ одржано је 27.
децембра у свечаној сали. О
необичним рекордима када су у
питању висина, старост, отровност и
други међу представницима биљног
царства говорио је Драган Недељковић, инжењер пејзажне архитектуре, бивши професор и оснивач
ботаничке баште у Пољопривредној
школи у Ваљеву.
Републички такмичари у Новом Саду

Чланови секције учествовали су на гимназијском фестивалу науке, а
они који су уједно и чланови Друштва истраживача и на манифестацијама
„Дани гљива“, „Повленска сремушијада“ и „Лековите стазе ваљевскох
планина“. Матија Елек, ученик филолошког одељења трећег разреда
представио се на манифестацији Лековите стазе видео презентацијом о шипку
и шипурку, што је била централна тема ове године у Подбуковима. Наташа
Драгојловић, Јелена Лончар и Ксенија Селенић, такође ученицде овог
одељења, као и Марко Трифуновић, ученик одељења I-6, припремили су
занимљиву причу о Грегору Менделу и његовом експерименту и
достигнућима у области савремене генетике и молекуларне биологије.
Презентација је одржана 14. марта ове године. Менделов портрет од тада је у
гимназијској Галерији знаменитих.
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Професорке Верица Миловановић Аврамаовић и Нада Нешковић,
које раде у двојезичним одеељењима, наставиле су са усавршавањем
француског и немачког језика, а довршен је и зоолошки речник.
Вршњачком едукацијом о репродуктивном здрављу младих и ове
године руководила је професорка Верица Миловановић Аврамовић. Матуранти
су и ове године били веома заинтересовани за израду матурских радова из
биологије. Еколошки дан био је посвећен чишћењу појединих локација у граду,
а учествовали су сви ученици са својим одељенским старешинама.
Нада Нешковић

АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
Ми никада не постајемо математичари,
чак и ако научимо напамет све туђе доказе,
ако наш ум није оспособљен
да самостално решава постављене проблеме.
Рене Декарт
У школској 2016/17. Актив за математику чинили су професори:
Војислав Андрић, Милена Пошарац, Станица Јовановић, Светлана Николић,
Иванка Томић, Светлана Дашковић Миловановић, Предраг Јевтић, Владимир
Мишић, Маријана Стефановић и Вељко Ћировић. Председник Актива био је
Владимир Мишић.
Планирање наставе је реализовано поделом задужења у оквиру
Актива, а посебна пажња је посвећена изради планова додатне наставе уз
редовну наставу. Редовна настава реализована је у складу са наставним
програмом у потпуности.
Актив је крајем септембра реализовао иницијално тестирање ученика
првог разреда, свих смерова, како би утврдио иницијална знања која су
ученици донели из основне школе и кроз допунску наставу предузео
корективне мере у функцији употпуњавања истих. Анализа је била веома
опсежна, а резултати су презентовани и на Зимском семинару Друштва
математичара Србије.
Рад са младим наставницима реализован је кроз активности „Методичке
радионице“, а млади наставници су не само редовно посећивали састанке, већ су
својим предлозима активно доприносили раду појединих радионица.
У току школске 2016/17. године доста пажње је посвећено наставним
стандардима, образовним нивоима и наставку праксе коришћења разних
модела лакше групе у наставном процесу, приликом проверавања и
оцењивања ученика. Збирке задатака за лакшу групу су направљене и
усвојене, а свакако ће се радити на њиховом допуњавању, усавршавању и
прилагођавању у наредним годинама. Постојање збирки лакших задатака и
њихова доступност ученицима ће омогућити још квалитетнију примену
образовних стандарда у настави математике.
Додатна настава је реализована за ученике из одељења природно80

математичког усмерења. Посебно редовно, континуирано и интензивно се
радило са одељењима обдарених за математику. Ефекти рада видљиви су по
успесима наших ученика на такмичењима.
У реализацији програма „Интеграл“, додатне наставе за ученике
основних школа, учествовали су: Војислав Андрић, Иванка Томић, Предраг
Јевтић, Владимир Мишић, Маријана Стефановић и Вељко Ћировић.

Награђени такмичари на завршној математичкој свечаности

Актив за математику организовао је припреме и учешће ученика на
четири такмичења. На такмичењима у организацији Друштва математичара
Србије, на општинском нивоу учествовало је 64 ученика (33 средњошколца и
31 ученик 7. и 8. разреда основне школе). На окружном такмичењу
учествовало је 54 (27 средњошколаца и 27 ученика 7. и 8. разреда основне
школе), а на републичко такмичење у Београду пласирало се 9
средњошколаца и 6 ученика основне школе. Ученике средње школе пратиле
су професорке Иванка Томић и Маријана Стефановић, а ученике основне
школе пратили су професорка Светлана Николић и професор Вељко Ћировић.
У оквиру такмичења „Кенгур без граница“ учествовало је чак 236 ученика
Ваљевске гимназије, од којих је 22 награђено, а координатор такмичења је
била професорка Светлана Дашковић Миловановић. На „Архимедесовом
математичком турниру“ учествовала је екипа Ваљевске гимназије (четири
члана), као и по један ученик седмог и осмог разреда (као део екипе
„Интеграла“) и остварили су запажене резултате у конкуренцији 50 гимназија
и 110 основних школа. Такмичењу је присуствовао професор Владимир
Мишић. Поводом тридесет година „Интеграла“ одржан је први „Интеграл
куп“, на коме су учешће узеле екипе реномираних српских гимназија. На
турниру, који ће надамо се постати традиционалан, учествовало је и 32
ученика Ваљевске гимназије који су се одлично показали у изузетној
конкуренцији најбољих младих математичара Србије.
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У току школске године реализован је велики број часова допунске
наставе, нарочито за ученике друштвеног смера, што је дало и боље резултате
на контролним проверама и генерално поправило успех ученика из математике.
Велику пажњу Актив је посветио организацији припремне наставе,
која је реализована на три нивоа. У оквиру законом предвиђене обавезе
реализовано је по 10% фонда часова за све ученике који су упућени на
поправни или разредни испит.
Кроз рад у две групе, одвијала се и припремна настава за упис на
факултете за ученике четвртог разреда, у оквиру које је реализовано по 40
часова за сваку групу.
Актив је организовао и припремну наставу за упис ученика у седми,
односно први разред ваљевске гимназије (и за одељење обдарених за математику,
али и за упис на природно-математички смер). Највећи део ових припрема
реализован је током школске године кроз рад „Интеграла“, а најважнији, завршни
део организован је у априлу и мају за ове три групе. У реализацији свих видова
припремне наставе учествовали су сви чланови Актива.
Стручно педагошко усавршавање наставника реализовано је кроз
учешће чланова Актива на стручним семинарима и кроз рад ваљевске
Методичке радионице (којом је руководила Иванка Томић, а учествовала
већина чланова Актива).
На Републичком семинару у Београду учествовали су следећи
професори: Војислав Андрић, Светлана Николић, Иванка Томић, Предраг
Јевтић, Маријана Стефановић и Вељко Ћировић. Учешће је било успешно и
активно јер су реализоване чак четири семинарске теме: „Решавање проблема
методом разликовања случајева“ (Војислав Андрић), „Комбинаторика у
настави математике“(Вељко Ћировић), „Иницијално тестирање ученика првог
разреда Ваљевске гимназије (ОШ и СШ)“ (Војислав Андрић), „Неке могуће
активности подружнице математичара на једном подручју кроз пример
активности Подружнице математичара Ваљево (ОШ и СШ)“ (Иванка Томић).
Професори Иванка Томић и Вељко Ћировић су активно учествовали
у раду Републичкох комисија за такмичења средњих односно основних школа
Друштва математичара Србије, чији је председник др Војислав Андрић.
Актив за математику Ваљевске гимназије покретач је скоро свих
активности Подружнице математичара Ваљево. Активно сарађује са
Друштвом математичара Србије и МД „Архимедес“, новосадским, шабачким
и убским математичарима. Добра сарадња традиционално је остваривана и са
свим ваљевским медијима.
Владимир Мишић
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АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
Машта је важнија од знања.
А. Ајнштајн
Актив физике чине професори Оливера Црнобрња, Драган
Радосављевић (до 1. марта 2017. године Марија Сиришки), др Дејан Ђокић,
Милка Нинковић и Предраг Стефановић.
Реализоване су редовна, додатна, допунска настава и ваннаставне
активности. Посебна пажња је посвећена извођењу лабораторијских вежби.
Залагањем професора др Дејана Ђокића урађен је модерни сајт
Физика у Ваљевској гимназији https://dejanphysics.wordpress.com који обилује
корисним материјалима за додатну наставу и такмичења из физике.

Јован Марковић прима награду

Поводом школске славе Свети Сава изашао је нови број школског
часописа Физика и техника, број 44. Часопис излази од 1978. године и први је
стручно специјализован школски лист на територији бивше Југославије. У
часопису се објављују радови који су везани за најновија открића у физици и
астрономији, занимљивости као и прилоге везане за важна открића и догађаје
из историје физике.
У оквиру прославе дана школе организован је Фестивал науке. На
фестивалу су демонстрирани најпопуларнији експерименти из природних и
друштвених наука заједно са ученицима Прве Крагујевачке гимназије.
И ове године наши ученици су остварили запажене резултате на
републичким такмичењима.
У оквиру републичког такмичења за ученике основних школа које је
одржано у Шапцу од 9 до 10. априла 2017. године ученици Ваљевске
гимназије остварили су следеће резултате:
7. разред
1. Милошевић Ивана, похвала
2. Миловић Реља, признање
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3. Цветиновић Лука, признање
8. разред
1. Марковић Јован, 2. награда и пласман на Српску физичку олимпијаду
2. Радојичић Никола, пласирао се на државно такмичење, али је због
болести био спречен да учествује на такмичењу.
На Српској физичкој олимпијади одржаној у Београду 8. и 9. маја
Јован Марковић, ученик 8. разреда Ваљевске гимназије остварио је велики
успех, освојио је другу награду и пласирао се на Изборно такмичење (трећи
део) који ће бити у септембру. Тада ће се такмичити да уђе у олимпијски тим
Србије (6 ученика) за 14. International Junior Science Olympiad у Холандији.
Пре тога на Државном такмичењу у Шапцу Јован Марковић је освојио други
награду, која му је омогућила пласман на Српску физичку олимпијаду.
На републичкој смотри талената и истрживачких радова - научна
област физика освојено је 6 награда. Прва место за научно-истраживачки рад
освојили су ученици осмог разреда Ваљевске гимназије Добрица Цветиновић,
Никола Радојичић и Вељко Гајић, а треће место су освојили ученици седмог
разреда Ивана Милошевић, Лазар Ђурић и Милан Тошић.
Четрнаест ученика Ваљевске гимназије учествовало је на Државном
такмичењу из физике које је у суботу 25. марта одржано у Кладову у
гимназији „Свети Сава“. На такмичењу су постигнути запажени резултати. У
оквиру бозонске категорије, у којој се такмиче ученици из одељења
математичких гимназија, најуспешнији су били Нина Матић II-1 и Никола
Ненадовић I-1 који су освојили друге награде, али и Михаило Тимотић I-1
који је освојио трећу награду. Ученици првог разреда Лазар Станковић I-1,
Немања Грујичић I-1 и Саво Цвијетић I-1 су освојили похвале.
Ученик Раденко Пејић IV-1 освојио je трећу награду на,,Турниру младих
физичара“, одбранивши и представивши свој оригинални експериментални рад.
Такмичење је одржано 19.04.2017. на Физичком факултету у Београду.
Предраг Стефановић

АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
Наука иде корак по корак,
и сваки човек се ослања на рад својих претходника.
Е. Радерфорд
Чланови Актива за хемију су: Славица Милић, Бранислав Јовановић
и Момир Станојевић, председник Актива.
На почетку школске године ученици првог разреда радили су
иницијални тест из хемије, да бисмо утврдили њихова иницијална знања која
доносе из основне школе.
Славица Милић и Момир Станојевић похађали су онлајн семинар
„Примена стандарда у хемији“. Од 31. III 2017. до 1. IV 2017. Момир
Станојевић похађаo је семинар „Настава оријентисана на учење“ који је
одржан у хотелу „Парк“ у Београду.
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У оквиру прославе Дана школе организован је Фестивал науке. Момир
Станојевић, професор и ученици: Богдан Пантелић II-3, Александар Антонић II-3,
Тамара Тимотић II-3, Соња Стојнић II-3, Маша Живковић II-1, Кристина Рајковић
II-1, Кристинa Живановић III-1, Вања Петрић III-3, Марко Прашчевић IV-1,
демонстрирали су атрактивне огледе „Између магије и хемије“.
Поред редовне наставе, сви професори су били ангажовани у
додатном раду са ученицима.У оквиру додатне наставе која се састоји из
теоријског и практичног дела заинтересовани ученици су се припремали за
такмичења из хемије. Школско такмичење за ученике VII и VIII разреда
одржано је 25. I 2017. године, а општинско 26. II 2017. године у ОШ „Сестре
Илић“ у Ваљеву. На окружно такмичење пласирали су се: Ивана Милошевић
VII-1, Софија Јаневска VII-1, Драгана Перић VII-1 и Лазар Јевтовић VII-1. На
окружном такмичењу одржаном 1. IV 2017. године у ОШ „Сестре Илић“ у
Ваљеву Ивана Милошевић VII-1 освојила прво место и пласирала се на
републичко такмичење. Републичко такмичење је одржано од 20 до 21. V
2017. у Свилајнцу.Са ученицима такмичењу присуствовала њихов ментор
Славица Милић, професор.
За ученике гимназије школско такмичење одржано је 5. IV 2017. године.
На окружно такмичење се пласирало 12 ученика (три ученика првог,
пет другог и четири ученика трећег разреда).Окружно такмичење одржано је
22. IV 2017. године у Пољопривредној школи у Ваљеву. На Републичко
такмичење пласирали су се: Богдан Пантелић II-3, прво место (ментор Момир
Станојевић), Марија Стефановић II-2, четврто место (ментор Бранислав
Јовановић), Вук Огњеновић I-3, прво место (ментор Славица Милић) и Урош
Гођевац I-3, друго место (ментор Славица Милић).

Учесници Фестивала науке са професором
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Са ученицима такмичењу је присуствовао Бранислав Јовановић, професор.
На Републичком такмичењу које је одржано на Природно-математичком
факултету Универзитета у Београду од 5. до 7.V 2015. године, у категорији тест и
експерименталне вежбе, Богдан Пантелић II-3 пласирао се на експериментални
део на коме је добио максималан број поена и освојио трећу награду. Са
ученицима такмичењу је присуствовао Момир Станојевић, професор.
На овогодишњој регионалној смотри научних и истраживачких
радова у Лозници 8.V 2017. године, ученик Вук Огњеновић I-3, освојиo је
трећу награду и пласирао се на Републичку смотру талената Србије, која је
одржана од 3. од 4.V 2017. године у Београду, на којој је такође освојио трећу
награду. Исидора Арсенијевић IV-6, радила је матурски рад из хемије (ментор
Бранислав Јовановић).
Момир Станојевић

АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Данашња наука је сутрашња технологија.
Е.Телер
Чланови Актива информатике су: Александра Јевтић, Југослав
Кандић, Горан Митровић, Ненад Будимировић, Иван Павловић (прво
полугодиште), Лазар Пиргић (друго полугодиште), и Радиша Ковачевић,
председник Актива.
Редовна настава је реализована у складу са наставним планом и
програмом. Додатну наставу за ученике осмог, првог, трећег и четвртог
(математичка одељења) разреда држали су Југослав Кандић и Радиша Ковачевић.
Сви наставници држали су допунску наставу у својим одељењима према потреби.
Иван Павловић је држао за све ученике секцију Програмски језик С#.

Ученици седмог разреда користе едукативни робот на часу
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Реализована су такмичења из програмирања за ученике основне
школе и обдарене ученике у математичкој гимназији. Најуспешнији
такмичари су били Јован Марковић VIII-1, који је освојио прву награду на
државном такмичењу и изборио пласман на Српску информатичку
олимпијаду и Саво Цвијетић I-1, који је захваљујући добром пласману на
државном такмичењу средњошколаца, такође изборио пласман на Српску
информатичку олимпијаду основаца.
У ИС „Петница“ на обуци за коришћење робота у настави
информатике учествовали су ученици VII разреда, Богдан Миловановић и
Матија Миловановић, у пратњи професора Горана Митровића. Наша школа је
том приликом добила један примерак едукативног робота са пратећом
литературом и софтвером у донацији Ротари клуба из Ваљева.
Александра Јевтић и Светлана Дашковић Миловановић наставиле су
са усавршавањем немачког, односно француског језика за потребе
реализације наставе у двојезичном одељењу. Александра Јевтић, Радиша
Ковачевић, Горан Митровић и Ненад Будимировић присуствовали су Зимском
семинару за наставнике математике и информатике у организацији Друштва
математичара Србије.
Александра Јевтић, Ненад Будимировић и Радиша Ковачевић
учествују у изради Извештаја за школску 2016/2017.
У комисији за ванредне ученике ове школске године били су
професори Ненад Будимировић и Горан Митровић.
Радиша Ковачевић

АКТИВ УМЕТНОСТИ
Уметност не сме одвајати од живота, Лични живот, ничији живот,
не треба да је одвојен од уметности.
И. Андрић
Школска 2016/2017. година обележена је активном делатношћу на
пољу ликовног и музичког стваралаштва. Овогодишњи састав наставног
особља актива уметности задуженог за креирање наставних сегмената рада,
али и културно-педагошких програма и пројеката, чинили су: професори
музичке културе - Владимир Јанковић, Неда Думић и Јована Павлов;
професори ликовне културе - Миломир Романовић, Наташа Кристић и Милан
Хрњазовић. У току другог полугодишта, мр Миломир Романовић је
пензионисан у статусу професора ликовне културе редовног сазива
Наставничког већа Ваљевске гимназије.
У оквиру ваннаставних активности наставило се са традицонално
успешним видовима менторства. Професор Миломир Романовић водио је
припремну наставу за уметничке и архитектонске струке, као и креативно
стваралаштво полазника ликовног атељеа Л.У.В.Р. Професор Наташа Кристић
била је задужена за менторски рад на пољу теорије уметности и фотографије;
у оквиру овогодишње културне делатности Ваљевске гимназије, професор
Наташа Кристић говорила је на отварањима изложби Љуба и Уметничка
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Збирка САНУ - уметници академици“, и учествовала је у програму извођења
билингвалне наставе - француски језик. Професор Неда Думић водила је
припреме за наступе Хора Ваљевске гимназије и манифестацију Распевана
гимназија. Професор Владимир Јанковић дириговао је Хором Ваљевске
гимназије, обликовао музички програм у оквиру обележавања годишњице
пробоја Солунског фронта (Фондација француских ратних ветерана) у
Солуну, као и музичке сегменте за сценско-музички програм Ваљевске
гимназије - Станица Подлугови. Професори Неда Думић и Владимир
Јанковић креирали су пратећи музички програм за музичко-сценски рецитал
Анастасија, у режији професора Анђелке Видаковић Цвркотић.
Традиционално, сви чланови Актива учествовали су у креирању,
извођењу и праћењу културне и јавне делатности школе; менторском раду са
ученицима који су се определили за израду матурских радова у домену
уметничких интересовања, а као и са појединцима надареним за уметност;
учествовали у прикупљању визуелних материјала неопходних за реализацију
школских публикација и учествовали у сарадњи са релевантним
институцијама културе у граду и земљи.
Наташа Кристић

АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Водите рачуна о свом телу. То је једино место где можете да живите.
Џ. Рон
У школској 2016/2017. години реализоване су активности предвиђене
планом и програмом Актива: редовна настава, слободне активности и друге
ваннаставне активности, као што су настава пливања и атлетике (СРЦ
„Петница“ и „Парк Пећина“).
Велики број ученика је узео учешће на такмичењима, почев од
општинског, па све до републичког нивоа, како у појединачној, тако и у
екипној конкуренцији. Ученици су наступали на турнирима у кошарци
(мушка и женска екипа), одбојци (мушка и женска екипа), фудбалу (мушка
екипа), стоном тенису и пливању, где су забележени веома добри резултати.
Поред редовних такмичења, која су предвиђена школским
календаром, ученици наше школе су учествовали и на турнирима поводом
Дана Пољопривредне школе, Дана школе Суботичке гимназије, као и у
узвратној посети за Дан школе Ваљевске гимназије.
Актив је у септембру организовао Спортски дан школе у СРЦ
Петница. Ученици су учествовали у следећим такмичењима: пливање, баскет,
одбојка на песку и мали фудбал. У октобру су биле организоване пешачке
туре за ученике 1. и 2. разреда на релацији Ваљево-Ћелије-Ваљево.
Традиционално и ове школске године је одржан међуодељењски
турнир у одбојци (мешовите екипе), где је учествовало 18 екипа.
За Дан школе Ваљевске гимназије, Актив је организовао турнир у
баскету за ученике и ученице, на ком су учествовале Медицинска школа,
Пољопривредна школа и Ваљевска гимназија. Ученици наше школе су
освојили прво место у обе категорије.
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Такође, наша школа је имала представникe на трци „Генерал Ђукић“,
„Светосавској трци“, а организован је и Крос РТС-а, где је учествовао 101 ученик.
Професори физичког васпитања настоје да сваке године новим
облицима, методама и средствима обогате програм физичког васпитаља.

Час физичког васпитања у парку Пећина

Као и сваке године, професори физичког васпитања учествују у
програмима стручног усавршавања. На трибини одржаној 2.11.2016. године, у
Свечаној сали Ваљевске гимназије, предавач проф. др Јагода Јорга говорила је
о исхрани спортиста и адолесцената. На трибини су учествовали сви чланови
Актива. Снежана Ђурђевић је од 15. до 17.2.2017. године била учесник
стручне екскурзије на којој је посећено више словеначких гимназија.
Присуствовала је и трибини на којој је гост био Веселин Вујовић, одржаној
2.3.2017. године. Учествовала је на Округлом столу и дебати професора
физичког васпитања на тему „Деца и омладина у спорту - безбедно бављење
спортом, мотивација деце - телесни деформитети“.
Драган Ђурђевић је прошлог октобра уписао постдипломске студије,
на Медицинском факултету у Београду, на катедри Медицине спорта. Реч је о
једном од ретких програма у нашој земљи који су у потпуности признати и
усклађени са планом и програмом земаља Европске уније и њиховом
заштитом квалитета.
Актив за физичко васпитање учествује и у програмима међународне
сарадње, где је Драган Ђурђевић координатор сарадње између гимназије
Јурија Веге из Идрије и Ваљевске гимназије.
Актив чине професори: Снежана Ђурђевић, Александар Севић и
Драган Ђурђевић.
Драган Ђурђевић
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АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
А ово је вјечни живот да познају Тебе једнога истинитога Бога
и кога си послао Исуса Христа.
(Јн17, 3)
Реализоване су све предвиђене активности у току школске 2016/2017.
године. Поред редовне наставе која је реализована у потпуности, већ
традиционално смо посетили манастир Ћелије где су ученици у пратњи
професора учествовали у Светој Литургији.
У току ове школске године настављено је одржавање трибина
„Православље и млади“, у сарадњи са Светосавском омладинском заједницом, на
којима су гости били епископи СПЦ, еминентни стручњаци и уважени духовници.
Отвореност ка Богу као личности, доживљај другог човека као непоновљиве
личности, иконе Божије, те грађење заједнице љубави са Богом и ближњима су неке
од тема које смо на часовима кроз дијалог покушали да развијамо.
Чланови актива су у мају учествовали на семинару „Остваривање и
примена програма верске наставе за ученике са сметњама у развоју“ који је
организовала Канцеларије за веронауку епархије ваљевске.
Чланови актива верске наставе су свештеник Невен Лукић и Бранка
Јевтић Стојановић.
Бранка Јевтић Стојановић, професор

Невена Поповић II-7
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Избор наше среће је у субјективним особинама: племенитом карактеру,
предузимљивом духу, сретном темпераменту, ведром уму и здравом телу.
А. Шопенхауер
Ваљевска гимназија је школa у којој постоји велика понуда
ваннаставних активности и секција и на тај начин је стециште многобројних
талената из различитих области науке и уметности. Својеврсни дарови
ученика налазе своје уточиште у многобројним секцијама које обогаћују и
усмеравају њихов даљи рад. Предајући своје умеће у руке искусних ментора,
вођени одговарајућим методичким приступом, који је заснован на
дугогодишњем раду са младима, уз добро одабрану литературу ученици
постижу изванредне успехе.
То је сложени вид рада који даје резултате у садејству са добро
одабраном групом у којој ученици једни друге подстичу разменом знања,
искустава, а да притом не утичу на оригиналност и креативност сваког
појединца.
Заједно са ментором откривају многобројне начине да покажу свој
таленат учествујући на такмичењима, научним скуповима, конкурсима или
размењујући искуства са ученицима других школа из Ваљева и даље,
неомеђани границама које знање и умеће познају.
Неретко више ученика су повезани на одређеним пројектима и у духу
узајамног поверења и разумевања успешније остварују успехе и подижу
квалитет рада.
Овакав вид ваннаставне активности омогућава да сваки ученик
пронађе место за свој таленат и да га у одређеној секцији вишеструко обогати.
Тако почињу први важни кораци будућих уметника, научника,
филозофа... који ће обогаћени знањем и искуством свој рад успешно
наставити на факултетима у земљи и иностранству. Често је рад у секцији
важна карика за усмеравање ученика на пут одређеног стваралаштва.
Ишчитавајући извештај о раду појединих секција још једном се
уверавамо у значај ваннаставне активности за образовање талената и вођење
њиховог стваралаштва до врхунских резултата.

Весна Голубовић
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Читалац дуго и стрпљиво мора да претражује и лута,
упорно да путује кроз запис и пажљиво ослушкује гласове,
који се баш њему, тог часа обраћају...
Бранко Пиргић
Литерарна секција „Десанка Максимовић“ и Клуб читалаца Ваљевске
гимназије школске 2016/2017. г. осмишљавали су програме кроз корелацију
ваннаставних и наставних активности.
Са жељом да се прати поетски траг Десанке Максимовић, да се
књижевним сретањима и разговорима племени стварност и књижевна реч
учиним видном, настављено је мотивисање за читање ученичким округлим
столовима. Организовани су разговори о стваралаштву Михајла Пантића, о
поезији Тање Крагујевић и Моша Одаловића, добитника Награде „Десанка
Максимовић“, о стиховима Хелене Петровић и Радмиле Петровић, победница
XXI и XXII Поетског конкурса „Десанка Максимовић“.
Гости литерарне секције били су писац Михајло Пантић, професорка
Александра Михајловић, ауторка романа Кроз прстохват цимета, мр Јованка
Божић, професор социологија, аутор више књига поезије и прозе, добитник
Награде града Ваљева за образовање 2017. године и др Живко Кулић,
универзитетски професор, декан Правног факултета Универзитета „Џон Незбит“
у Београду, члан Удружења књижевника Србије, аутор седам књига афоризама.

Чланови Литерарне секције
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Представници литерарне секције били су гости Карловачке
гимназије. Учествовали су у округлом столу о стваралаштву Дрaгана
Лакићевића и у разговору на тему Поезија и стварни свет. Радови учесника
округлих столова биће штампани у посебном зборнику.
Литерарци су присуствовали додели Награде „Љубомир П.
Ненадовић“ књижевнику Љубомиру Симовићу у Бранковини, као и додели
Награде „Десанка Максимовић“ песнику Милану Ненадићу. Учествовали су у
представљању првог броја часописа „Љубини дани“ у коме је штампан текст
Путописи и Ваљевска гимназија, запис о пројекту литерарне секције
Путовање путописом.
Током школске године одржани су јавни часова креативног писања
на тему: Прочитајте и ви, Мрежа Црњански, Ко сам ја, Искуства ученика као
инспирација за писање, Књижевне паралеле. Неколико књижевних разговора
организовано је у корелацији са секцијом за историју.
Чланови секције учествовали су у представљању романа Бранислава
Јанковића, новинара и писца, који је са ученицима разговарао о настанку
књижевног дела. Пратили су гостовање песника Матије Бећковића, промоцију
књиге „Напуљски дипломата“ писца Марија Лигуорија, вече Иване Димић,
добитнице НИН-ове награде, разговор о књигама Бранка Пиргића, писца
прозних записа и књижевног критичара, предстаљање Зборника ђачких
радова о Петру Пајићу.
Обележен је 21. март Дан поезије. Ученици су казивали стихове и читали
одломке есеја о песништву. Поклањали су професорима антологијске стихове.
И ове шкoлске године млади ствараоци награђени су на различитим
литерарним конкурсима. Финалисти дванестог Поетског конкурса „Мирослав
Мика Антић“ за најбољу љубавну песму у категорији средњошколаца били су
Нинa Станковић IV-6 и Немања Грујичић I-1. На седмом конкурсу ваљевског
часописа за књижевност, уметност и културу,,Акт“, у категорији
средњошколаца додељено је пет равноправних награда од којих су три
освојили ученици наше школе: Немања Грујичић I-1 Невена Жујовић II-5 и
Ђорђе Попара II-2. Николина Радовановић I-4 добитница је друге награде на
међународном литерарном конкурсу „Дани ћирилице“ у Баваништу.
Карловачка гимназија, Фонд „Филип Француски“ из Сремских Карловаца и
Издавачка кућа „Весели четвртак“ из Београда доделили су другу награду
Вељку Ускоковићу II-3 на 11. конкурсу за најбољу кратку причу из области
научне и епске фантастике. У финалу Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ за најбољу збирку поезије средњошколаца нашу школу
представљала Анђела Ножица IV-1. На републичкој смотри истраживачких
радова у Београду првонаграђени је рад „Mотиви у Aлманаху литерарне
секције Ваљевске гимназије (1970-1985)“ Мирјане Ћукић I-5.
За рад у протеклој школској години, за организованост, богатство идеја
и садржаја, Друштво за српски језик и књижевност доделило је литерарној
секцији Ваљевске гимназије трећу Награду „Проф. др Слободан Ж. Марковић“.
Млади ствараоци посетили су Сајам књига и Народну библиотеку у
Београду, Музеј завичајних писаца, међународну изложбу стрипа у галерији
93

Народног музеја у Ваљеву. Гледали су позоришне представе у Ваљеву,
Београду и Новом Саду. Сарађивали су са секцијама у школи и са литерарном
секцијом Филолошке и Карловачке гимназије, са Матичном библиотеком
„Љубомир Ненадовић“ и локалним медијима. Своје стваралаштво литерарци
су представили на Поетском маратону, организованом у оквиру
Интернационалног фестивала уметности који је одржан у Ваљеву од 1. до 4.
јуна 2017. г. Радове су објављивали у Алманаху литерарне секције, у
часопису,,Акт“, у збрницима награђених радова поетског конкурса,,Мика
Антић“, Дани ћирилице, Зборнику интернациналног фестивала уметности, у
школском листу,,Гимназијалац“ и у Извештају о раду школе.
Са жељом да се негује самостално литерарно стваралаштво, чланови
секције током лета истраживаће на тему „Не бих писао да нисам читао.
Читање покреће имагинацију“ (Михајло Пантић). Прикупљаће антологијске
одломке награђених путописа. Учествоваће у програмима Матичне
библиотеке „Љубомир Ненадовић“ и резултате рада представиће у септембру.
Планирана је летња акција „Књиге нас спајају“.
Милена Милисављевић

ПОЕТСКИ КОНКУРС „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Одличан уметник је највредније благо нације.
Лудвиг ван Бетовен
И ове године је по двадесет четврти пут расписан Поетски конкурс
„Десанка Максимовић“ у организацији Ваљевске гимназије и Српске
књижевне задруге. Финално вече је традиционално одржано 15. маја у
свечаној сали наше школе.
Стручни жири у саставу Драган Лакићевић, књижевник, главни
уредник Српске књижевне задруге, председник, Петар Пајић, песник и Вера
Ваш, професор српског језика и књижевности Ваљевске гимназије, чланови
жирија, донели су одлуку да од укупно четрдесет и једне приспеле збирке
песама, на финално вече позову тринаест кандидата са територије Србије,
Црне Горе и Републике Српске и то: Губеринић Мирзу, Средња електроекономска школа Бијело Поље (РЦГ), Драговић Лару, ЈУ Гимназија
„Слободан Шкеровић“ Подгорица (РЦГ), Кнежевић Марту, ЕТШ „Паја
Мартановић“ Панчево, Куч Амину, ЈУ Гимназија „30. септембар“ Рожаје
(РЦГ), Лазић Катарину, Филолошка гимназија, Београд, Милић Јелену, Школа
примењених уметности Шабац, Митровић Милана, Гимназија „Нико
Роловић“ Бар (РЦГ), Ножица Анђелу, Ваљевска гимназија Ваљево, Пантовић
Вука, Гимназија Косовска Митровица, Плавшић Владану, Гимназија „Урош
Предић“ Панчево, Стојков Станиславу, Карловачка гимназија Сремски
Карловци, Тепић Тијану, Гимназија Бања Лука (РС БиХ) и Чеперковић Диас
Изабел, Филолошка гимназија, Београд.
У првом делу вечери представљена је збирка „Париски синдром“
прошлогодишње победнице конкурса Анастасије Бијелић, ученице Карловачке
гимназије. Председник жирија Драган Лакићевић, за победничку збирку из
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2016. године је, између осталог, рекао да је испред свог времена, а да песникиња
поезију гради од наизглед свакодневних и најприсутнијих ствари.
Други део вечери посвећен је овогодишњим финалистима и победници
Амини Куч ученици трећег разреда ЈУ Гимназије „30. септембар“ из Рожаја
(РЦГ) чија ће збирка песама бити штампана у мају 2018. г. Жири је дао изузетно
позитивне критике на њено стваралаштво. Амина каже да је почела да пише у
својој десетој години јер је желела да забележи своје емоције. Данас је та жеља
прерасла у праву поезију. Пише из потребе да разуме и објасни, а инспирацију
проналази на сваком кораку, јер ситуације повезује са својим светом маште и
личне перцепције. Члан је рецитаторске, литерарне и драмске секције, као и
Клуба младих филантропа у свом граду. Такође се опробала као млади новинар.
Највише воли да чита Андрића, Селимовића, Достојевског и Толстоја. Како би
што више научила о свом језику и књижевном изразу кроз епохе, одлучила је да
студира црногорски језик и књижевност.

Победница Поетског конкурса Амина Куч

Друга награда додељена је Милану Митровићу из гимназије „Нико
Роловић“ из Бара (РЦГ). Писањем поезије Милан је почео да се бави још у
основној школи, у почетку као члан школске литерарне секције. Инспирацију
проналази у неким свакодневним, предметима или бојама, али и у људима
које среће на улици и у својим сопственим животним драмама. У слободно
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време свира гитару, црта, бави се спортом и доста времена проводи са
друштвом. Када би морао да издвоји једног писца, то би био наш савременик
Марко Шелић, чији га неуобичајени стил и фасцинантне идеје задивљују.
Волео би да студира архитектуру.
Трећа награда припала је Владани Плавшић из гимназије „Урош
Предић“ из Панчева. Прве песме Владана је написала још у млађим разредима
основне школе. Инспирацију налази у људима, природи и личним искуствима.
Тврди да се природа чини као једноставна и позната, али и она има много тога
да покаже ономе ко жели да види. Највише воли да проводи време у природи са
псом и веома је посвећена психологији и учењу језика. Роман „Слика Доријана
Греја“ је на њу оставио невероватан утисак. Од савремених писаца радо чита
Нила Гејмена, а такође се диви писцима попут Балзака, Твена, Толстоја,
Андрића... Волела би да студира књижевност или психологију.
Истога дана, 15. маја у подне, такође у свечаној сали наше школе,
представљен је Зборник научних радова о поезији Петра Пајића и Зборник ђачких
радова о делу Петра Пајића, а потом и ученички Округли сто о песништву Тање
Крагујевић и Моша Одаловића, добитника Награде „Десанка Максимовић“ за
2015. и 2016. годину, као и о поезији Хелене Петровић и Радмиле Петровић,
победница XXI и XXII Поетског конкурса „Десанка Максимовић“.
Том приликом увек драги гости били су нам ученици и професори
Филолошке гимназије из Београда и Карловачке гимназије из Сремских
Карловаца који су узели учешће у програму.
Сутрадан, 16. маја, финалисти, ментори, гости и домаћини
присуствовали су Поетском часу на Тргу песништва, а потом уметничком
програму у Бранковини и уручењу Награде „Десанка Максимовић“ за
песничко дело која је ове године додељена песнику Милану Ненадићу.
Вера Ваш
Круна Глушац

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Пашће по нама светлост речи.
Петар Пајић
Рецитаторска секција је на крају ове школске године поновила
прошлогодишњи успех. Поново смо освојили 1. место на Републичкој смотри
рецитатора „Песниче народа мог“ и титулу апсолутног победника Смотре у све
три категорије. Златну плакету Савеза аматера Србије, Диплому за освојено 1.
место у категорији Старији узраст, Диплому и Плакету „др Бранивој Ђорђевић“
за свеукупног победника Смотре, сребрњак са ликом Вука Караџића и награде у
књигама, освојила је Доротеја Вуковић, ученица I-6, која је право учешћа на
републичком такмичењу изборила директним пласманом са општинске смотре.
Доротеја је говорила песму Живот из кесице Хелене Петровић, иначе
победнице нашег, 21. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“.
На 49. републичкој смотри рецитатора „Песниче народа мог“ која је
одржана 19. маја 2017. у великој сали Центра за културу наступило је 35
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такмичара, а оцењивачка комисија је радила у саставу: мр Андријана
Виденовић, глумица и проф. дикције на ФДУ у Београду, Александар Саша
Волић, позоришни редитељ и Драган Јовановић Данилов, књижевник.
Окружна смотра рецитатора је одржана 27. априла 2017. Наступило је
шесторо рецитатора наше школе: Вукан Арсенијевић III-1, Марија Огњеновић
III-1, Тања Савић IV-7, Надица Мандић IV-6, Јелена Лончар III-4 и Филип
Тимотић IV-6. Иако се пласирао, Коста Ђорђић III-5, због болести, није могао
да наступи. Најбољи резултат је остварила Јелена Лончар освојивши 2. место
песмом Вучје копиле Васка Попе.
Општинска смотра рецитатора одржана је 29. марта 2017. Осим
рецитатора који су се пласирали на окружну смотру, наступили су и Мина
Гајић I-1, Вук Огњеновић I-3, Дуња Добрашиновић III-5, Динка Радосављевић
I-5, Тамара Спасојевић I-6 и Анђела Тешић III-4. На овом нивоу такмичења
учествовало је четрнаест рецитатора Ваљевске гимназије, а после Доротеје
Вуковић, најбољи је био Вукан Арсенијевић који је освојио 2. место песмом
Упитник Мирослава Јозића.
Сви рецитатори су се, на свим нивоима такмичења, припремали уз
стручно вођство свог педагога, професора Вере Ваш.

Доротеја Вуковић са ментором Вером Ваш и члановима жирија

Иако рецитатори Ваљевске гимназије сваке године имају победнике
на свим нивоима овог такмичења, међу педагозима већег броја основних и
средњих школа искристалисао се став да нешто треба мењати у приступу и
организацији Смотре. Важне одлуке за функционисање Смотре препуштене
су, и од стране Савеза аматера Србије, али и Града Ваљева и Центра за
културу Ваљево, појединцима који најчешће не могу да се изборе са
проблемима сложености организовања једног масовног такмичења као што је
ово. Не бисмо на овом месту да улазимо у дубље анализе, има много
отворених и спорних питања на која сви заинтересовани и стручни треба да
дају свој одговор. Једно је сигурно: нешто хитно треба мењати, понајпре јер
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Град Ваљево треба да је почаствован тиме што је изабран за домаћина
такмичења које има полувековну традицију. Следеће, 2018. године, биће
одржана 50. јубиларна Смотра рецитатора „Песниче народа мог“. Та
чињеница обавезује!
Ове године, Вече рецитатора је одржано 12. 05. 2017. уз учешће свих
рецитатора школе и гостију - ученика Гимназије Вега из Идрије, Полоне
Кодермац и Андреја Поглајена, као и рецитатора млађег и средњег узраста
који ће у својим категоријама представљати Колубарски округ на Републичкој
смотри рецитатора: Стевановић Вука, ученика Прве основне школе,
Теовановић Миљане, ученице ОШ,,Владика Николај Велимировић'' и Лукић
Јане и Ненадовић Софије, обе ученице ОШ,,Андра Савчић''.
Чланови рецитаторске секције су са својим ментором учествовали у
раду семинара Рецитовање и доживљајно читање, који је одржан 12. априла
2017. у организацији Центра за културу. Предавач је био Рале Дамјановић.
Учесници су свих програма обележавања значајних датума школе и града:
годишњица рођења Љубе Ненадовића, Дан Ваљевске гимназије, Дан
просветних радника, Светосавска академија, програми посвећени
обележавању годишњице рођења Десанке Максимовић... Учесници су
неколико тематских књижевних програма: Поетско вече Матије Бећковића
(29. 11. 2016), промоција првог броја часописа Љубини дани, Округли сто:
истраживачки радови ученика на тему књижевног стваралаштва Михајла
Пантића (20. 10. 2016) и Драгана Лакићевића (16. и 17. 03. 2017. у оквиру
филолошких сусрета у Карловачкој гимназији), промоција два зборника
(научних радова и радова ученика) о књижевном опусу Петра Пајића у
издању Задужбине „Десанка Максимовић“, СКЗ и Ваљевске гимназије (15. 05.
2017). Без рецитатора се не могу замислити програми Завршне матурске и
Завршне школске свечаности, као ни обележавања матурских годишњица
бивших гимназијалаца.
Успеси чланова рецитаторске секције резултат су вишедеценијског
континуираног, систематичног и посвећеног рада бивших и садашњих
професора и ученика, тимског духа и другарске атмосфере испуњене љубављу
према поезији.
Вера Ваш

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
Онај ко записује чита двоструко
Кинеска ословица
За нама је једна изузетно успешна школска година будући да смо
награђени трећом републичком наградом на конкурсу за најуспешније
листове и часописе који организује Друштво за српски језик и књижевност и
часопис „Свет речи“. У оквиру републичког семинара који се сваке године
одрганизује од стране Друштва за српски језик и књижевност, Министарства
просвет и науке Републике Србије и Филолошког факултета у Београду
организована је свечана додела најуспешнијим школским часописима.
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Деведесет седмом и деведесет осмом броју листа „Гимназијалац“ додељена је
трећа републичка награда у виду дипломе и књига коју је примила Данијела
Голубовић, професор српског језика и књижевности, уредник листа.
У уредништво листа укључени су чланови новинарске секције који
активно прате културни и јавни живот школе, спортске активности, ступају у
контакта са бившим ђацима као и ученицима који су на привременом
школовању у иностранству.
Следеће школске године чека нас велики изазов. У новембру 2017.
биће штампан стоти брoј, а у јуну 2018. навршава се 25 година од изласка
првог броја листа.
Координатори секције ове школске године биле су Биљана Ерчић и
Круна Глушац, професори српског језика и књижевности док је уредништво
поверено Данијели Голубовић, професору српског језиика.
Са жељом да будемо још бољи и читанији позивамо младе новинаре
наше школе да нам се придруже.
Круна Глушац

ДРАМСКИ СТУДИО
Смисао уметности је спирање прашине
свакодневног живота са наших душа.
Наполеон Бонапарта
Поводом обележавања Дана школе Драмски студио припремио је
представу „Јазавац пред судом“ по тексту Петра Кочића, у режији професора
Милана Поповића.

Драмски студио на гостовању у Карловачкој гимназији
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Нова генерација глумаца се већ првим наступом наметнула публици
у представи која се играла на различитим позорницама, чак и у
професионалном позоришту.
На годишњој смотри најбољих гимназијских представа у Крагујевцу
ученици Доротеја Вуковић и Вељко Ускоковић добили су прве награде за
главну женску, односно мушку улогу.
Још једна успешна година заокружена је наступом на даскама Руског
дома у Београду.
Драмски студио припремио је Светосавску академију, која је одржана
у Центру за културу, под називом „Анастасија“ по сценарију професорке
Анђелке Видаковић Цвркотић. Део програма приказан је на Савиндан у
свечаној сали школе.
Милан Поповић

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
Ми смо оно што непрестано чинимо.
Аристотел
У овој школској години лингвистичка секција, коју води професор
Милена Петровић, радила је у више група, окупљајући ученике свих разреда.
Нови млади нараштај, саткан од наших првака, радо се придружио старим,
искусним зналцима ове секције, ученицима четвртог разреда филолошког
одељења. Тако обогаћени, већ у септембру, сачинили смо план и програм
препун садржаја које смо током године и реализовали.
Чланови секције могли су да утврде и прошире своја знања из
српског језика, проучавају и унапређују језичку норму. Секција је ученике
подстакла на индивидуални и колективни истраживачки рад и могућност
примене теоријских знања о језичким појавама у пракси.
На Дан писмености, 8. септембра 2016. године, ученици
специјализовано-филолошког смера Ваљевске гимназије спровели су анкету
на подручју Ваљева како би обележили тај дан.
Чланови лингвистичке секције у овој школској години бавили су се
истраживачким радом. Посебно су се истакли ученици специјализованофилолошког одељења четвртог разреда који су својим радовима представљали
нашу школу на конкурсу за избор најбољих лингвистичких секција. Настали су
бројни радови који су показали свестраност наших ученика за различите теме и
њихову даровитост у многим областима. Остварена је јасна корелација између
језика и књижевности. Тако су се у духу просветитељства винули у
Семантичко-стилску анализу дела Писмо Харалампију. Ове године чланови
секције детаљно су анализирали иницијални тест који је припремило
Министарство просвете, науке и технолошког развоја за ученике другог разреда
обухвативши градиво језика и књижевности. Такође су се лингвисти бавили
незаобилазним темама као што су: заступљеност жаргонизама у говору ученика
Ваљевске гимназије, фразеологизми и млади, али и конгруенцијом,
комуникативном кохезијом и сл. Рад, труд и залагање наших ученика
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препознала је комисија на челу са проф. др Александром Милановићем која је
ове године похвалила нашу секцију на конкурсу лингвистичких секција које
организује Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова задужбина.
Ученица четвртог разреда специјализовано-филолошког одељења
Дуња Марковић похађала је курс Зимске школе у ИС „Петница“. Њен дар за
језик запажен је одмах по доласку у Ваљевску гимназију који се развијао кроз
рад лингвистичке секције.
Сарадња са Друштвом за српски језик и књижевност била је
плодотворна. Размена искустава, кроз семинаре и друге видове комуникације
- приручнике, студије, огледе - допринела је професионалном развоју
наставника и успеху ученика на такмичењима.
Чланови лингвистичке секције учествовали су у припреми и издању
свих школских публикација, посебно у лекторском и коректорском делу.
Неисцрпну снагу на крају ове школске године дарујемо новом броју
Гимназијалца чиме затварамо богат стваралачки период.
Милена Петровић

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Секција за енглески језик се традиционално доводи у везу са „Преводилачким
свескама“, часописом „Полиглота“ и приредбом на страним језицима. И ове школске
године реализоване су све ове активности, више него успешно.

Чланови позоришне секције на енглеском језику

„Преводилачке свеске“ као и претходних година објављене су за Дан
школе. Овај, двадесет и осми, број обиловао је преводима са енглеског језика
из разних области. Часопис је био посебно интересантан и разноврстан.
Уредници овогодишњег броја „Преводилачких свезака“ су професори Татјана
Маринковић и Мирка Ћировић.
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Традиционална приредба на страним језицима одржана је у сали
Музичке школе „Живорад Грбић“. Ове године приредба је одржана 10. маја,
мало касније него иначе, да би гости из словеначке гимназије „Јурија Вега“ из
Идрије могли да јој присуствују и учествују са једном својом тачком.
Приредба је трајала два сата, а сала Музичке школе је и овај пут била превише
мала да би примила све заинтересоване гледаоце. Најбројније су биле тачке на
енглеском језику. Тачке су биле рецитаторског, глумачког, певачког и плесног
типа. А приказан је и један краткометражни филм. За разлику од претходних
година, ове године гледаоци су били у прилици да осим тачака на савременом
енглеском језику, чују и две тачке на староенглеском и на средњеенглеском
језику. Учествовали су ученици свих смерова.
Као и увек, и наредни број „Полиглоте“ обележиће крај још једне
школске године. Садржаће текстове прозе и поезије на страним језицима и
показаће невероватну креативност, машту и сјајне језичке компетенције
наших ученика. Уредници овогодишњег „Полиглоте“ су професори Анита
Новосел и Александар Саботковски.
Ученици филолошког одељења четврте године учествовали су на
Фестивалу школског театра у Новом Саду. Фестивал је одржан 11. и 12. априла
2017. године, у Позоришту младих, а у организацији гимназије „Исидора
Секулић“. Одиграли су представу на енглеском језику под називом „Lamb to the
slaughter“, Милица Матић је освојила награду за најбољу женску улогу, а
представа је такође добила и трећу награду за сценографију.
Смиљана Милановић Нинковић

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
И ове године позориште на немачком језику је побрало овације на
разним фестивалима, на којима су учествовали. Ове године представа се зове
„Warum weinst du nicht?“. Професорке Ивана Веселиновић и Катарина
Мирковић су у септембру одабрале ученике за ову представу и напорно
радиле заједно са ученицима, на том комаду. Учествовали су до сада на
фестивалу у Темишвару, Вараждину и Новом Саду. Ученица Тамара Ранковић
је освојила трећу награду на позоришном фестивалу у Новом Саду. Очекује
их фестивал у Осијеку. Театар је постао веома популаран код ученика, тако да
је из године у годину, све већа конкуренција за сваку улогу.
Они који су стидљиви или не воле да глуме, имали су прилику да се
опробају у писању. Онлајн новине за ученике свих PASCH школа на свету
имају тематски разноврсне конкурсе. Почетком школске године тражили су
уреднике за сваку школу, а нашу школу на семинару у Берлину, су
представљли Михаило Ћирић и Милица Златановић. Професорка Драгица
Грачанин која је водила овај пројекат, такође је била у Берлину, као пратилац
свих ученика PASCH школа.
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Чланови Драмског студија на немачком језику

Другачији вид писања, остварен је кроз нови пројекат Гете института
и организације за младе „Jugend will“ из Лајпцига. Пројекат се зове
„Federsammler“ а водила га је професорка Ивана Виторовић. Наши ученици су
писали причу на немачком језику, која ће заједно са осталим причама, са
простора бивше Југославије, бити издата у књизи, а биће представљена на
Београдском сајму књига у октобру.
Актив професора немачког језика

СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Младост живи од нада, старост од успоменa.
Француска пословица
Ову школску годину су обележиле бројне активности секције за
француски језик, а рад смо почели већ 31.08. 2016. када је наш град посетила
група од 28 студената Декарт факултета из Париза. Студенти су били
смештени у ИС Петница у којој су вредно радили, а сарадња Декарт
факултета и ИС Петница траје успешно већ неколико година. У оквиру те
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научно истраживачке сарадње, сваке године је у плану и поподневна посета
Ваљеву, а наши ученици, чланови секције за француски језик, су задужени да
им покажу лепоте и знаменитости нашег града. Наравно, увек остане времена
и за дружење и причу, тако да и гости и домаћини понесу прелепе успомене.
То је и прилика да наши ученици вежбају конверзацију на француском језику.

Француски студенти Декарт факултета у Ваљеву

Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, војна
делегација на челу са Адмиралом Анри Лакајем и Њеном Екселенцијом
Амбасадором Француске у Београду Кристин Моро посетила је Ваљево и
нашу школу 29.09.2016.
Зашто баш посета Ваљеву? Због сјајног војсковође из нашег краја
Живојина Мишића. Зашто француски војници и ветерани? Њихови преци су
се борили у првом светском рату а у оквиру националне федерације Андре
Мажино чувају успомену на своје претке, све борце и рањенике из великог
рата, због традиционалних пријатељских односа наше две земље. Адмирал
Анри Лакај (Henri Lacaille) је савезни председник федерације Мажино,
председник удружења које негује сећање на Источни фронт и представник
министарства одбране Француске. Циљ ове посете је био да делегација ратних
војних ветерана и око 30 ученика (првенствено двојезичног одељења и
осталих ученика који уче француски језик) и професора Ваљевске гимназије
посети Солун и на српском војном гробљу Зејтинлик положи венце страдалим
војницима у Солунском фронту међу којима су српски, француски,
италијански и руски војници. Ученици наше школе су припремили кратак
програм на француском језику и извели га гостима у Свечаној сали.
Група ученика и професора наше гимназије, заједно са француским
ветеранима и француском делегацијом је кренула ка Солуну 30.09. 2016. а
вратили смо се 02.10.2016. Трошкове смештаја и пута финансирала је
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Национална федерација Мажино са председником адмиралом Лакајем, и
заједница Срба у Паризу чији је представник Петар Петровић Пепи који уједно
представља и старе српске борце у Паризу. Након повратка, одржано је
такмичење у писању састава на француском језику на тему „Моји утисци са
недавног путовања у Солун“, а два најбоља састава била су Ање Симунић III-5
и Вељка Ускоковића II-3 чиме су стекли право на одлазак у Париз и такмичење
из историје на француском језику са осталим ученицима француских основних
школа и гимназија.
Секција за француски језик је 29.11.2016. угостила Сандру Елезовић,
представницу Француског института која је одржала презентацију о
могућности студирања у Француској. Захваљујући том предавању и
представљању француског система студирања наша ученица Милица Крстић
IV-5 је аплицирала и добила стипендију за студије информатике у Лиону.
Од 13.01.2017. до 16.01.2017. ученица двојезичног одељења Ваљевске
гимназије Ања Симунић III-5 и Вељко Ускоковић II-3, ученик природноматематичког смера боравили су у Паризу, у пратњи директора школе др
Војислава Андрића и својих професорки: Снежане Урошевић, професорке
историје и Биљане Маринковић, професорке француског језика. Састави које
су написали Ања и Вељко оцењени су за најбоље и као победници школског
такмичења добили су прилику да посете Париз и буду присутни на
церемонији доделе награда у Градској кући у Паризу. Такмичење из историје
Првог светског рата традиционално се одржало двадесет трећи пут, а први пут
су учествовали ђаци из Србије. На такмичењу учествују основне школе и
гимназије из читаве Француске и награде се додељују посебно основним а
посебно гимназијама. Француски ученици су такође писали саставе на
различите теме везане за Први светски рат. Ученици наше школе добили су
награду у посебној категорији, јер први пут учествују на овом такмичењу.
Осим свечаности доделе награда, делегација наше школе је присуствовала и
комеморацији у цркви Сен Луј, а затим и оживљавању пламена код
Тријумфалне капије.
Март месец је месец франкофоније и различитим догађајима се
обележава у свим земљама где се учи француски језик. И наша школа га је
обележила на свој начин. Током седмице од 20.03. до 25.03. 2017. за сваки дан
смо припремили по једну активност којом смо дали допринос француском
језику, култури, историји.
У понедељак су ученици другог разреда приказали презентације о
француским регијама - Нормандија, Шампања, Прованса, Бретања итд.
У уторак је била радионица за ученике основних школа и
заинтересоване за упис у двојезично одељење и била је веома посећена.
У среду предвече у препуној сали школе колега др Дејан Ђокић је у
слици и речи представио Швајцарску и Лозану где је боравио током
докторских студија.
У четвртак је био приказан француски филм - „Породица Белије“, док
је петак био резервисан за музику и поезију. Ученице двојезичног одељења
четвртог разреда су припремиле музички програм, а ученици првог и трећег
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припремили су блок посвећен Жаку Преверу и обележили четрдесетогодишњицу песникове смрти. Након програма и учесници и гости су
дегустирали француске специјалитете.
И месец април је био резервисан за нову активност, а то је
организовање испита ДЕЛФ у нашој школи седми пут по реду. Ове године
смо имали највише кандидата (45) који су полагали испит за језичке нивое
А2,Б1 и Б2.

Недеља француске културе

Ове школске године најуспешније такмичарке биле су ученице
двојезичног одељења IV-5, а Јелена Јанковић је била друга на окружном
такмичењу и пласирала се на републичко такмичење које је одржано
23.4.2017. у Београду.
Чланови секције за француски језик су и ове године припремали
текстове за Преводилачке свеске, часопис Полиглоту и учествовали на
приредби на страним језицима која је одржана 10.05.2017. у Музичкој школи.
Актив професора француског и латинског језика

ДЕБАТНИ КЛУБ
Дебатни клуб Ваљевске гимназије постоји 18 година, постали смо
пунолетни у децембру 2016. Настали смо 1998. у временима када је слободно
и критичко мишљење било скоро на нивоу табуа, али захваљујући
отворености и демократичности духа, који је и у тим временима владао у
нашој гимназији, сада можемо да говоримо о пунолетству Дебатног клуба.
Оно што описује садашњи клуб, а истовремено га разликује од
досадашних, јесте да га чине најмлађи ученици школе, који ће до краја
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гимназије постати сјајни говорници и критички мислиоци. 20 ученика
углавном првог и другог разреда су чланови клуба. Поред тренинга дебате,
јавне расправе, јавног наступа, рада на треми и комуникацијским вештинама
ове године смо изабрали следеће теме за дебату: „Ваљевска гимназија треба
да организује екскурзије за ученике I и II разреда“. Афирмативни тим били су:
Матија Тодосић I-7, Павле Игњатовић I-7, Немања Грујичић I-1. Негативни
тим: Немања Шујдовић II-3, Ленка Живановић I-5, Вељко Ускоковић II-3.

Чланови Дебатног клуба

Дебата са гостима из Словеније организована је 9. 5. 2017. Ученици
су дебатовали на следећу тему: „Школа треба до дозволи употребу мобилних
телефона у настави“. Афирмативни тим су били: Вељко Ускоковић II-3, Ника
Брложник, Ленка Живановић I-5. Негативни тим: Анђела Срећковић I-5,
Бењамин Бајук, Ана Хладник.
Уложили смо напор да будемо актуелни, те су чланови клуба
извршили широко истраживање на тему опште матуре. Ову тему ћемо
дебатовати у септембру за генерацију првака који ће бити прва генерација
која ће полагати општу матуру.
Гордана Аврамовић

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ђачки парламент броји 60 чланова, по два представника из сваког
одељења. Састанци су одржавани једном месечно, а фејсбук група је
послужила за информисање.
У оквиру клубова Ђачког парламента организоване су разне
активности. Неке од њих реализоване су у оквиру Дана школе, а остале током
школске године. Одржана је планирана акција „Уђи у туђе ципеле'', током које
су ученици и професори заменили своје улоге.
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Кроз еколошку акцију сва одељења су очистила изабране делове града.
У оквиру сарадње са Унијом средњошколаца Србије учествовали смо
у пројекту Средњошколци за Средњошколце (СзС).
Као најуспешнија акција парламента током ове школске године била
је „Књига солидарности“ у оквиру које су ученици Ваљевске гиназије
сакупили 1856 књига. Најуспешније одељење је I-5 са сакупљених 267 књига,
затим IV-2 са 167 књига и одељење VIII разреда са 141 књигом. Појединачно,
Милица Пантелић I-5, даровала 154 књиге, Сара Лазаревић IV-2 поклонила
145 књига и Лазар Блануша, ученик VIII разреда 62 књиге. Као најупешније
одељење I-5 је награђено улазницама за концерт Жељка Јоксимовића.

Ученици награђеног одељења I-5 са Жељком Јоксимовићем

Парламент је на иницијативу директора школе покренуо конкурс за
избор слогана школе.
У сарадњи са Дневним боравком за децу и младе са сметњама у
развоју, Ђачки парламент се прикључио акцији „Чеп за осмех“. Прикупљени
чепови се рециклирају, а остварена средства су намењена куповини
инвалидских колица за децу са инвалидитетом. Овој акцији посебан допринос
су дали Пиргић Данко и Живковић Маша, II-1. Матуранти су и ове године
одлучили да средства за организацију последњег школског часа преусмере у
корист сиромашних ученика у школи.
Клуб љубитеља науке је и ове школске године организовао Сајам
науке у сарадњи са стручним активима школе.
Александар Стајић III-7
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ПСИХОЛОШКА СЕКЦИЈА
Психолошка секција ради као радионица, група подршке и окупља
заинтересоване ученике свих разреда. Секција је осмишљена и покренута пре
три године као једна од активности којом је обележен Дан менталног здравља у
нашој школи. Група се састајала два пута месечно. Ове школске године групу
су водиле Јасмина Момчиловић и Весна Голубовић.
Весна Голубовић

ПРАВНА СЕКЦИЈА
У оквиру правне секције ученицима Ваљевске гимназије пружена је
прилика да присуствују истражном поступку и суђењима у Основном суду у Ваљеву.
Присуство суђењима омогућило је ученицима да се боље упознају са
радом правосудних органа у Републици Србији и да стекну нова искуства и
већа знања из правосуђа.
Биљана Домановић

СЕКЦИЈА ЗА ИСТОРИЈУ
Секција за историју била је састављена од ученика прве и друге године.
После првих уводних менторских инструкција о задацима секције као и о
методологији при изради научних радова, секција је наставила рад у
Међуопштинском историјском архиву. Теме су биле као и досадашње: Ваљево
у Првом и у Другом светском рату и прошлост Гимназије у истом раздобљу.
Поред истраживачког рада у Архиву, секција је прикупљала и
текстове из међуратне штампе који се односе на Ваљевску гимназију, као и
сећања некадашњих ученика наше школе. Настављен је и рад на прикупљању
фотографија, докумената, књига, предмета и сл, ради употпуњавања
историјске збирке. Секцијом је руководио професор Милорад Белић.
Милорад Белић

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
Географску секцију воде професори Лазар Ненадовић и Бојана Којић.
Као и предходних година у оквиру секције реализован је план и програм који
је испуњен различитим географским садржајима.
Овогодишњи традиционални излет секције 21. маја 2017. свим
учесницима ће остати у сећању. Група од 20 чланова секције упутила се у
пешачку акцију од Дивчибара до Равне Горе. Иако нам временски услови
нису дозволили да уживамо у лепотама крајолика, ведар дух и ентузијазам нас
нису напуштали. После 19 км и 4 сата пешачења стигли смо на одредиште где
нас је чекало Сунце.Дечаци су спремили роштиљ, дружење је настављено уз
песму и причу. Подршку секцији у овом подухвату пружили су и чланови
фото-секције који су својим објективима забележили делић атмосфере, као и
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професорка енглеског језика Јасмина Радић која је показала одличну
спремност и географску сналажљивост.
Настављена је традиција гостију-предавача, бивших ученика
Ваљевске гимназије.
Ове године нам је гост био Драган Радосављевић професор физике,
који је живео и радио у Белгији и Катару. Причао нам је о предностима и
недостацима школског система у овим државама у поређењу са нашом.
Такође нам је пренео импресије са једномесечног путовању кроз Индију.
Чланови секције Сара Лазаревић, Дејан Ђурашиновић и Ана Улемек
су у новембру учествовали на такмичењу кратког еколошког филама GreenGo Short Film Contest, где су са својим филмом Таке an action, освојили
награду публике, а међу учесницима целога света заузели су 5. место.
Новембар је био месец географских филмова, па смо 27.новембра 2016.
направили омаж четворогодишњег рада, под називом „Географски биоскоп“,
у оквиру ког је представљен и нови филм Брана Ровни.

Чланови географске секције на Равној гори

Нови полазници секције, ученици I године, су поред редовног плана и
програма секције имали мини такмичење у изради филмова, репортажа,
презентација на слободну географску тему. Имали смо четири изузетна тимска
пројекта, који ће моћи да наставе традицију добрих географских кадрова.
Део секције је ишао у посету компанији Here.doo, где се упознао са
израдом дигиталних карата и начином мапирања терена на најсавременији начин.
Чланови секције успешно сарађују са друштвом истраживача
„Владимир Мандић- Манда“, као и са истраживачком станицом Петница.
Бојана Којић
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СЕКЦИЈА ЗА МАТЕМАТИКУ
Секцију за математику Ваљевске гимназије чине ученици одељења
седмог и осмог разреда обдарених за математику, као и средњошколци од
првог до четвртог разреда из одељења математичке гимназије и природноматематичког смера. Радом секције координирао је актив за математику.
Активности секције биле су усмерене на промоцији и популаризацији
математике, развоју математичке културе и такмичарског духа, као и у смеру
помоћи обдареним младим математичарима у учењу и припремама за такмичења.
У септембру су традиционално почеле припреме, а од октобра и рад
школе за љубитеље математике „Интеграл“, која је уписала 31. генерацију
полазника. Ове школске године,,Интеграл“, као својеврстан развојни пројекат
намењен младим математичарима, обележио је јубилеј оличен у 30 година
рада. Обележавање је спроведено низом активности Ваљевске гимназије и
Подружнице математичара Ваљево, а главне од њих биле су почетак
реализације математичког турнира,,Интеграл куп“ и стручни скуп о раду са
обдареним ученицима у области математике. У суботу 3. децембра 2016. на
турниру је учествовало стотинак такмичара из неколико гимназија у којима се
ради по програму математичке гимназије. Наши ученици забележили су
одличне резултате освојивши петнаест медаља, а екипа Ваљевске гимназије је
у екипној конкуренцији заузела друго место, иза Математичке гимназије, а
испред јаких екипа из Ниша, Крагујевца...
Око 80% ученика седмог и осмог разреда учествовало је у
раду,,Интеграла“, у коме је настава трајала до краја априла.
Чланови секције учествовали су у организацији и реализацији
Четвртог фестивала науке Ваљевске гимназије, који је приређен у клубу
„Гимназијалац“ 22. новембра 2016. године. Том приликом реализована су
такмичења о брзом слагању Рубикове коцке и другим занимљивим
математичким загонеткама.
Група младих математичара је у периоду од октобра до децембра
учествовала у активностима и такмичењима спроведеним у оквиру
пројекта,,Од игре до науке кроз свет математике“ који је реализован као
заједнички подухват Подружнице математичара Ваљево и Ваљевске
гимназије, а подржао га је Град Ваљево.
У марту је одржано међународно математичког такмичење „Кенгур без
граница“, на коме је учествовало преко 200 гимназијалаца, што на неки начин
говори о успеху приближавања овог такмичења ширим ученичким групацијама
јер се кроз њега на добар начин математика чини привлачном и једноставнијом.
У мају је у Београду одржан традиционални „Архимедесов“
математички турнир. Екипа Ваљевске гимназије освојила трећу награду, а
ученици седмог и осмог разреда су се такмичили за екипу,,Интеграл, школа за
љубитеље математике“ која је освојила другу награду. У појединачној
конкуренцији ученици првог и другог разреда Михаило Тимотић и Нина
Матић освојили су треће награде, док је ученик четвртог разреда Раденко
Пејић освојио похвалу.
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У јуну су сви ученици са запаженим резултатима на општинском,
окружном, државном или такмичењу „Кенгур без граница“ награђени или
похваљени на „Завршној математичкој свечаности“ Подружнице
математичара Ваљево.
Од 26. јуна до 1. јула у Београду се одржава међународни,,Куп
Математичке гимназије“ на коме се организују такмичења из математике,
физике и програмирања. Екипу Ваљевске гимназије чине ученик осмог
разреда Јован Марковић и ученици првог разреда Саво Цвијетић, Никола
Ненадовић и Михаило Тимотић који се такмиче у све три дисциплине.
Припреме за такмичења најуспешнијих чланова секције реализоване
су кроз разредну додатну наставу или рад чланова секције у комбинованим
групама. Најуспешнији такмичари код средњошколаца у редовном систему
такмичења - А категорија, били су:

I разред: Саво Цвијетић - похвала на државном такмичењу и учешће на
јуниорској СМО, Михаило Тимотић и Немања Грујичић - учешће на
државном.

II разред: Нина Матић - похвала на државном такмичењу, Анђела
Мишковић и Ђорђе Трифуновић- учешће на државном.

III разред: Богдан Бадовинац - учешће на државном такмичењу.

IV разред: Раденко Пејић - похвала на „Архимедесовом“ математичком
турниру.
У Б категорији (ученици природно-математичких одељења)

I разред: Марко Рабат - учешће на државном такмичењу.

II разред: Стефан Јелић - 3. награда на државном такмичењу.
На међународном такмичењу „Кенгур без граница“ у конкуренцији
средњошколаца освојене су две прве (Јован Марковић VIII-1, Михаило
Тимотић I-1), једна друга (Раденко Пејић) и шест трећих награда (Михаило
Вуковић VIII-1, Ђурђија Марјановић II-5, Милош Миловановић II-1, Филип
Станојловић III-1, Тамара Аћимовић IV-5, Надица Мандић IV-6).
Похваљени су: Лазар Јевтовић, Лука Цветиновић, Реља Миловић,
Ивана Милошевић, Стефан Нићифоровић, Јанко Ћурић, Давид Рао, Никола
Манојловић, Павле Игњатовић, Јаков Лазаревић, Бобан Маринковић, Лазар
Жујовић, Лазар Станковић, Саво Цвијетић, Нина Матић, Анђела Мишковић,
Ђорђе Трифуновић, Марко Пантелић, Антоније Димитријевић, Богдан
Бадовинац, Иван Милинковић, и Давид Степановић.
У финалу међународног математичког такмичења,,Кенгур без
граница" које је у недељу 28. маја одржано у,,Comtrade" средњој школи за
Информационе технологије у Београду ученици Ваљевске гимназије освојили
су три медаље. Матурант Раденко Пејић добитник је друге награде и сребрне
медаље, а Милош Миловановић из другог разреда и Михаило Тимотић из
првог разреда добитници су треће награде и бронзане медаље.
Код ученика седмог и осмог разреда најзначајније резултате постигли су:

VII разред: Лазар Јевтовић - похвала на државном такмичењу и прва
награда на окружном такмичењу, као и трећа награда на „Архимедесовом“
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математичком турниру; Ивана Милошевић - учешће на државном
такмичењу и прва награда на окружном такмичењу.
VIII разред: Joван Марковић - прва награда на окружном такмичењу,
трећа награда на државном такмичењу. Поред тога Јован је освојио и
прву награду на „Кенгуру без граница“; Јанко Ђурић - учешће на
државном такмичењу и похвала на „Архимедесовом“ математичком
турниру; Добрица Цветиновић - учешће на државном такмичењу; Стеван
Марјановић - учешће на државном такмичењу.
Актив професора математике

МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР „ИНТЕГРАЛ КУП“
Математички турнир ,,Интеграл куп'' је математичко такмичење за
ученике основних и средњих школа, од седмог разреда основне до другог разреда
средње школе и ревијално такмичење за ученике шестог разреда из Ваљева.
Покретачи и коорганизатори турнира су Ваљевска гимназија и
Подружница математичара Ваљево, а турнир је једна од програмских
активности обележавања 30 година рада школе за љубитеље математике
,,Интеграл''. Намера покретача је да турнир постане традиционалан и да се
одржава сваке школске године у првом полугодишту како би најуспешнији
такмичари имали још једну припремну активност у овом делу године за
значајна такмичења која следе.

Учесници „Интеграл купа“

Циљеви турнира су популаризација математике, приближавање науке
младима, развој такмичарског духа и подршка талентима из различитих
средина да се зближавају и учествују у заједничким активностима.
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У суботу 3. децембра 2016. на првом турниру учешће су, поред
наших ученика, узели ученици Математичке гимназије, гимназије ,,Светозар
Марковић“ из Ниша, Прве крагујевачке гимназије, Гимназије Ивањица,
Шабачке гимназије, као и ученици Школе за математичке таленте ,,Гаус“ из
Суботице и ваљевских основних школа.
Подршку овом турниру дало је Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Владе Републике Србије, кроз пројекат Подружнице
математичара Ваљево као једној од организација значајних за образовање у
Републици Србији за 2016. годину.
Вељко Ћировић

СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКУ










У оквиру секције физике реализоване су следеће активности:
Посета једне групе ученика другог разреда Истраживачкој станици
Петница. Рађени огледи у глувој соби и вршено упознавање са
Тхорлабовим едукативним оптичким столом.
Ученицима трећег разреда природно- и специјализовано-математичког
смера је презентована примена поларизације светлости у 3Д биоскопима
као и у оптичарским радњама.
Ученици трећег разреда друштвено-језичког смера су били ангажовани
на пројекту претраживања физичких грешака у научно-фантастичним
филмовима, попут емитовања звука у космосу, затим нарушавања закона
одржања момента импулса у филму Марсовац.
У јуну ученицима првог разреда специјализовано-математичког смера
презентована основа о микроконтролерима засновани на Ардуино програму.
Мали кућни експерименти.
Дејан Ђокић,
Предраг Стефановић

ХОР И МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
Мешовити хор Ваљевске гимназије припремао је програме током
целе школске 2016/17. године. Хор броји преко шездесет чланова и чине га
ученици од првог до четвртог разреда. Наступи хора у вези су са свим
школским манифестацијама: од приредбе поводом Дана школе, Светосавске
академије до Завршне матурске свечаности. Хор су припремали и њиме
руководили професори музичке културе Неда Думић и Владимир Јанковић.
У оквиру музичке секције, заслужно на првом месту треба поменути
Распевану гимназију, традиционалну школску - музичку приредбу на којој су
овогодишњи учесници бриљирали у својим наступима. Најзаслужнији су
свакако чланови бенда који заједно свирају још од прошлогодишње Распеване
гимназије и који су веома успешно изнели скоро цео програм. Бенд је
састављен од две електричне гитаре (Марко Глогиња III-2, Синиша Недић II-7)
бас гитаре (Вукан Арсенијевић III-1) и бубњеви (Aлекса Лазић II-4). Као стални
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вокал овог састава појављује се Филип Дамњановић III-1, док се на
овогодишњој приредби поред њега публици представило преко двадесет
певача, ученика прве, друге, треће и четврте године.
Најзапаженији
и
публици
најзанимљивији је био женски рок бенд
наше школе састављен од ученица 4. године
од којих су поједине чланице за кратак
временски период савладале технику
свирања и успешно извеле свој репертоар.
Бенд чине електрична гитара и вокал - Јана
Секулић IV-5, бас гитара - Тодора Ђурашиновић IV-5, клавир и вокал - Aнђелка
Панић IV-3 и бубњеви - Јована Максимовић
IV-4. Овакав састав је права реткост на
нашој музичкој сцени и представља велики
успех за нашу школу. На репертоару су се
нашли хитови рок, панк, метал и поп
музике. Песме су учесници пажљиво бирали
и припремали уз помоћ професора Неде
Думић. Чланови бенда и вокали су својим
извођењима помагали и остале школске
приредбе и програме. Крај школске године
не представља и паузу у раду школског
бенда, јер они настављају вредно да вежбају и припремају се бројне летње
музичке изазове.
Неда Думић

ФОТО-СЕКЦИЈА
У текућој школској години рад фото-секције одвијао се искључиво на
пољу менторских облика сарадње са надареним ученицима. Заинтересованим
појединцима понуђен је облик индивидуалног праћења постигнућа, личног
менторства и професионалних сугестија. Акценат изучавања техника снимања
стављен је на обликовање кадра и саставне елементе композиције. Ученици
Матеја Прокић III-7 и Лука Милановић III-7 представили су се јавности
ауторским изложбама, а секција је у овој години поставила материјале на
портал друштвене мреже facebok.
За рад у секцији и залагање у креативном раду ове школске године
похваљују се следећи ученици: Јанко Ђурић VIII, Јелисавета Максимовић I-2,
Јана Параментић I-7, Данко Пиргић II-1, Вук Петровић II-3, Соња Стојнић II-3,
Исидора Јосиповић II-4, Лена Јаковљевић II-4, Жељана Милинковић II-7, Нина
Катић III-6, Матеја Прокић III-7, Лука Милановић III-7. Матеја Манојловић IV-5
проглашен je носиоцем Награде за рад у фото-секцији, која се додељује
ученицима несебично посвећеним раду у ваннаставним активностима.
И у овој школској години настављена је традиционална сарадња са
институцијама које негују визуелни исказ: Фото клуб Ваљево; Модерна
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галерија Ваљево; Истраживачка станица Петница. Технички део израде
фотографија и фото материјала био је поверен Фото студију Поповић. Раду
секције су у многоме допринели некадашњи гимназијалци и полазници
секције Александар Никићевић, члан фото тима Фото студија Арт и дизајнер
Борис Јовановић.
Наташа Кристић

СЕКЦИЈЕ ЗА КОШАРКУ, ОДБОЈКУ, СТОНИ ТЕНИС И
ПЛИВАЊЕ
У протеклој школској години секције су радиле од краја септембра
2016. године до марта 2017. године. У раду секција је учествовао велики број
ученика свих разреда. Поред технике, рађено је и на тактичкој припреми за
такмичења, где су наши ученици постигли веома добре резултате. Сeкциjaмa
je рукoвoдиo Дрaгaн Ђурђeвић, прoфeсoр физичкoг вaспитaњa.
На градском првенству у пливању, које је одржано у септембру 2016.
године у СРЦ „Петница“, од 14 учeникa нaшe шкoлe кojи су учeствoвaли, њих
9 су oсвojили jeднo oд првa два мeстa и самим тим се пласирали на
републичко такмичење. У дисциплини краул 1. место су заузели, свако у
својој категорији, Алекса Ђурђевић II-1, Анђела Лукић I-5 и Матија
Миловановић VII-1, док је 2. место заузео Милан Лукић III-1. У дисциплини
прсно 1. место је заузела Теодора Перишић III-6, а 2. место је заузео Богдан
Миловановић VII-1. У дисциплини леђно 2. место су заузели Соња Лазић III3, Антоније Станковић II-7 и Анђела Лазић VII-1. На Републичком
такмичењу, које је одржано у децембру 2016.године, постигнути су запажени
резултати, а најбољи је остварила Анђела Лазић VII-1, заузевши 6. место.

Чланови кошаркашке секције
116

На општинском и окружном првенству у стоном тенису, које је
одржано у новембру 2016. године у Пољопривредној школи у Ваљеву, Новак
Видић I-4 је у појединачној конкуренцији освојио 1. место, док су Стефан
Ђукнић I-2 и Милан Ћесаревић I-2 освојили 1. место у екипној конкуренцији.
Такмичење средњих школа у кошарци за дечаке је одржано у
новембру 2016. године у хали „Студент“, гдe je екипа наше школе освојила 1.
место. Екипу је била у следећем саставу: Бoшкo Joцић IV-2, Maркo Шaрeнaц
III-3, Алекса Јелић III-7, Филип Павловић III-1, Антоније Димитријевић III-7,
Урош Ђурић III-3, Никола Спасојевић II-2, Матија Урошевић II-3, Душан
Станковић II-6 и Алекса Ковачевић VIII-1.
Такмичење средњих школа у одбојци за дечаке је одржано у марту
2017. године у хали „Студент“, гдe je екипа наше школе освојила 2. место.
Екипу је била у следећем саставу: Боривоје Михајловић IV-2, Вања Петрић
III-3, Милан Ерчић IV-5, Филип Јеремић II-2, Мирослав Новаковић II-3,
Марко Шаренац III-3 и Предраг Матић I-3.
Драган Ђурђевић

СЕКЦИЈА ЗА ОДБОЈКУ И КОШАРКУ
Секција је радила у периоду од половине септембра 2016. до априла 2017.
У раду секције учествовало је велики број девојчица свих разреда.
Поред технике, рађено је и на тактичкој припреми за такмичење.
Општинско такмичење у кошарци је одржано 15.11.2016. у хали
„Студент“. Заузеле су друго место.

Чланови одбојкашке секције
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Општинско такмичење у одбојци, одржано је 2.03.2017. у хали
„Студент“. Освојено је прво место.
Окружно такмичење је одржано у Лајковцу 7.03.2017. Освојено је прво место.
Шабац је био домаћин међуокружног турнира 10.03.2017. где је наша
школа заузела, скромно, четврто место.
Екипа је, такође, учествовала и на многобројним пријатељским турнирима.
Одбојкашки турнир је одржан од 30.09. до 1.10.2016. поводом дана
школе у Суботици.
Турнир у баскету одржан је 28.09.2017. године у Пољопривредној
школи. Кошаркашки и одбојашки турнир одржан је 23.11.2016. године,
поводом дана наше школе.
За наше ученике најпопуларније је међуодељењско такмичење у
одбојци, које се одвијало у фискултурној сали наше школе, у периоду од
2.12.2016. а завршило се на Савиндан 27.01.2017. финалном утакмицом.
Учествовало је 17 мешовитих екипа (дечаци и девојчице) I, II и III разреда а у
финалу су се састале најбоље екипе III-7 и III-6. Победник је екипа III-6.
У периоду 24-26.03.2017., наше ученице су узеле учешће у
организацији традиционалног јуниорског кошаркашког турнира града Ваљева.
Веома посвећене у раду секције и на такмичењима су следеће ученице:
 Одбојка
Јована Сировљевић III-6, Бојана Челић III-6,Тамара Бељић III-6,
Јелена Палавестрић III-7, Тамара Срећковић III-7, Софија Кандић II-6, Марија
Павловић I-4, Александра Живковић I-7, Сања Радовић I-5, Сара Џукић I-5,
Милица Јоцић I-2.
 Кошарка
Анђела Ранковић I-1, Милица Јоцић I-2, Нина Катић III-6, Ана
Радосављевић III-1, Дуња Станојевић II-3, Неда Миливојевић III-5, Андријана
Петровић I-7, Катарина Милошевић I-5, Јована Меденица I-4.
Снежана Ђурђевић
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
Нека у вашем животу увек има своје ма и скромно место:
мало музике, или вече у позоришту, или слика на зиду,
или невелика полица књига које волите....
И. Андрић
Култура и уметност једног народа представљају духовну ширину, а
језик оплемењен књижевношћу, врсни престиж над временом и пролазношћу.
Млади настављају стваралачку линију подстакнути надахнућем и потребом да
своје постојање обележе нечим трајним и неисходивим.
Гимназија годинама траје у повезаности са средином у којој живи,
гради и негује продубљене облике сарадње и трајне духовне мостове који
имају далекосежну вредност.
Да би се стално васпостављао и дограђивао дух стваралаштва и да би се
изградили основни погледи на трајне вредности људског духа, Гимназија је отворила
врата људима који су посебност и препознатљивост исказали својим делима.
Нема бољег амбијента за представљање књиге, за реч филозофа,
уметника, научника, него што је лепота гимназијског знања у којој све
изоговорено добија призвук прошлости, али и будућег тренутка као значајног
суда о вредности исказаног. Представљање дела у средини која негује осећај
за традицију лепог посебног је задовољство за ауторе који се обраћају
младима, који ће једног дана следити њихов пут.
У школи су се чуле сабране поруке наших најумнијих људи. Почев од
савремених песника, до научног сагледавања света, филозофских и
религиозних расправа. Све то пружа могућност младима да свестраније
доживе свет и да у тим сусретањима проналазе себе и своје путоказе.
Виши смисао и лепоту ученици су исказали обележавајући значајне датуме
музичко-сценским рециталима, поетским тренуцима и историјским часовима.
Светосавка Академија обележена 25. и 27. јануара повезала је цркву,
град и школу.
Представа „Анастасија“ говори о жени Стефана Немање и мајци Светог
Саве. То је својеврсно виђење ових важних личности и догађаја кроз призму
мајчиног срца, које доноси осећање духовности, слутње, немира и бескрајне
доброте. То је визија свих наших жена које се налазе у сенци својих најмилијих,
дубоко повезаних са схватањем о вишем смислу који превазилази оквире једног
времена. Мајчин молитвени тон нуди љубав као свељудски смисао.
Гимназија је увек отворена за бивше ђаке, успешне ствараоце. Они
својим делима исписују животопис истинског прегалаштва, доносећи нове
мисли, идеје, наде сведочећи о својој посебности и препознатљивости.
Питања човекове судбине неисцрпна је тема о којој су говорили
Петар Пајић, Матија Бећковић, Михаило Пантић и други. Своју нову књигу
представио је и Милош Јевтић, новинар Радио Београда, а у којој су сабрани
разговори са многим значајним личностима.
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Њихова поезија није само понета младалачким надахнућем, већ у
себи садржи медитације о постојању и разговор са светом у себи и око себе.
Млади песници, финалисти Поетског конкурса Десанка Максимовић, читали
су нам стихове пуне емоција, али и мисли које стреме високо.
Младалачка искуства и сазнања посвећена учењу и креативности
поделили су ђаци Гимназије са ученицима и професорима других градова: са
Карловачком гимназијом, Филолошком из Београда, са ученицима из
словеначког градића Идрије. Путовали су и ван граница, у Француску,
Немачку сазнајући нешто више о језику, учењу али и о народу и обичајима.
Богату културну делатност Гимназије заокружили су млади глумци
драмског студија успешно изводећи представу „Јазавац пред судом“, која је
гостовала широм Србије, а освојила две награде за главне улоге на
Републичкој смотри у Крагујевцу.
Овоме треба додати и многобројна учешћа на књижевним
конкурсима и такмичењима (Прибој, Лозница, Карловци...)
Стваралаштво гимназијалаца сведочи о снажној младалачкој и живој
инспирацији дубоко утканој у средину којој припада.
Анђелка Видаковић Цвркотић

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
„Остати равнодушан према књизи,
значи лакомислено осиромашити свој живот.“
Иво Андрић
Ваљевска гимназија подржава и помаже све разноврсније форме
културно-уметничког, књижевног, стручног и научног стваралаштва својих
ученика, бележи их и чува од заборава у виду штампаних докумената.
Почетком септембра усвојен је и штампан Годишњи план рада школе
за школску 2016/2017. годину. Овим службеним документом утврђују се
просторни, материјални и кадровски услови рада школе, планира
организација и динамика образовно-васпитног рада, као и друге активности
oд значаја за живот и рад школе у наступајућој школској години. Одговорни
уредник Плана рада школе за 2016/2017. школску годину је др Војислав
Андрић, директор, а сарадници на његовој изради су професори школе.
Гимназијалац, лист ученика Ваљевске гимназије са даром за
новинарски и литерарни рад, доноси актуелне информације из живота школе,
прилоге литерарног, културног и уметничког стваралаштва младих. Излази од
1973. године са променљивом динамиком да би се усталио на два броја
годишње. Ове школске године изашао је у новембру месецу за Дан школе,
број 98, а за Видовдан, 28. јуна излази 99. број. Главни и одговорни уредник
оба броја је професорка Данијела Голубовић. Главни уредник је Марија Чулић
III-2, технички уредник је Ксенија Селенић III-4. Редакцију чине чланови
новинарске секције, као и професори, Жељко Љубичић (у новембарском
броју) и Круна Глушац (у јунском броју). Коректуру раде ученици III-4,
специјализованог филолошког одељења.
120

Алманах литерарне секције „Десанка Максимовић”, најстарије је
периодично издање ученика Ваљевске гимназије. Први број је изашао 1970.
године. Од тада непрекидно излази једном годишње. До 1992. године, излазио
је у априлу месецу, када се обележавао Дан школе, а од 1992. године у току
Десанкиних песничких дана. Од 1993. године литерарна секција Ваљевске
гимназије ради под именом велике песникиње. Алманах садржи одабране
поетске, прозне и есејистичке радове ученика. Уредник овогодишњег броја је
Милена Милисављевић, професор српског језика и књижевности.
Преводилачке свеске афирмишу знања ученика из страних језика
кроз преводилачки рад. Излазе од 1988. године, а покренули су их професори
страних језика Биљана Јаневска, Љубица Табић, Катарина Ценић и Татјана
Јоксимовић и ученици преводилачког смера. Одговорни уредник првог броја
била је професор Татјана Јоксимовић. У њима се објављују преводи
оригиналних радова са језика који се уче у школи (енглески, немачки,
француски, руски, шпански, латински, италијански) на српски језик. Часопис
уређују професори страних језика и даровити ученици. Овогодишњи, 41. број
су уредили професори Татјана Маринковић и Мирка Ћировић. Чланови
редакције су професори страних језика и ученици. Лист излази једном
годишње током обележавања Дана школе.

Полиглота је лист ученика Ваљевске гимназије на страним језицима.
Излази од 2010. године. Овогодишњи, осми број, садржи оригиналне радове
ученика на страним језицима који се уче у школи. Главни и одговорни
уредници су Анита Новосел и Александар Саботковски. Редакцију чине
професори страних језика. Сарадници су ученици филолошких одељења и
професори страних језика. Лист излази једном годишње у јуну месецу.
Физика и техника, часопис за физику и мултидисциплинарну
повезаност физике са осталим природним, математичким и техничким
наукама и филозофијом. Излази од 1978. године као први специјализовани
средњошколски лист, настао на тлу бивше СФРЈ. Један је од ретких школских
листова који је ушао у светску баштину знања. Од комисије за
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стандардизацију серијских публикација уврштен је у светски систем
информација и додељен му је ISSN (YU ISSN 0353-1821). Главни и одговорни
уредник овогодишњег, 45. броја је др Дејан Ђокић, професор физике.
Консултанти редакције су професори и асистенти Физичког факултета
Универзитета у Београду и Крагујевцу.
Млади математичар излази од 1979. године као лист школског
друштва младих математичара „Михаило Петровић Алас”. Оснивач и први
одговорни уредник овог специјализованог школског часописа је др Војислав
Андрић. Часопис је редовно излазио до 1996. године. Од 1996. неколико
бројева је припремљено, али није штампано. Од школске 2003/04. године
поново је почео са редовним излажењем па се у континуитету објављује по
један број годишње. Главни и одговорни уредник овогодишњег, 26. броја је
Марија Стефановић, професор математике.
Занимљива географија је лист географске секције који издваја и
приказује занимљивости у природи и друштву. Први број објављен је априла
2007. године. Главни и одговорни уредници су професори Бојана Којић и
Лазар Ненадовић. Редакцију чине ученици, чланови географске секције. Лист
излази једном годишње. Ове године није штампан, него је објављено
неколико путописа на сајту школе.
Поред наведених листова и часописа, школа, повремено или у
континуитету, објављује посебне публикације или у едицијама, као што су:
Десанкина библиотека, Изворац, Подстицаји, Професори Ваљевске гимназије,
Споменице Ваљевске гимназије, Библиотека Зборник, као и пригодне публикације,
каталоге ликовних изложби, позоришних представа, плакате и друго.
У едицији Десанкина библиотека
објављена је двадесет четврта песничка
збирка, под називом Париски синдром,
ученице Карловачке гимназије, Анастасије
Бијелић,
прошлогодишње
победнице
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“.
Збирка је објављенa у сарадњи са СКЗ, а
уређивачки одбор су чинили Вера Ваш,
професор Ваљевске гимназије, Петар Пајић,
књижевник и Драган Лакићевић, књижевник
и уредник СКЗ. Уредник збирке је Драган
Лакићевић, књижевник. Одговорни уредници
др Војислав Андрић, директор Ваљевске
гимназије и Нина Новићевић, управник СКЗ.
У едицији Изворац објављено је
укупно шест књига. У едицији Подстицаји
објављене су две књиге. У едицији Споменице
Ваљевске гимназије објављене су три књиге.
У едицији Професори Ваљевске
гимназије, објављено је пет књига. Ове године
је крајем маја месеца изашла књига Драгутин
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Драган Мијановић: професор, културни посленик, личност. Аутор књиге је
професор Радован Марјановић, дипломирани филозоф и доктор политичких
наука. Издавачи су Ваљевска гимназија и Културно-уметничко друштво
„Абрашевић“, Ваљево.
У едицији Библиотека Зборник из штампе је у марту 2017. године
изашао Зборник ђачких радова о Петру Пајићу. Уреднице Зборника су мср
Вера Ваш и мр Милена Милисављевић, које су уједно биле и ментори
ауторима, ученицима Ваљевске гимназије, док су ментори ученицима из
Филолошке и Карловачке гимназије биле професорке Лела Росић и др Маја
Стокин. Издавач Зборника је Ваљевска гимназија.
Извештај о раду Ваљевске гимназије, најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Први познати Извештај штампан је 1895. године. У
протекле сто двадесет две године било је више прекида у штампању
Извештаја, који су настајали услед ратних страдања и послератног опоравка.
У континуитету Извештаји о раду школе, штампају се од школске 1964/65.
године. Овогодишњи Извештај обухватио је најважније садржаје из живота и
рада школе током школске 2016/2017. године. Главни уредник је Биљана
Ерчић, професор. Одговорни уредник је др Војислав Андрић, директор школе.
Сарадници у изради Извештаја су професори школе.
О високим стандардима издавачке делатности бринуо је Душан
Арсенић, архитекта, као и чланови рачунарске секције и њихови професори.
Одговорност у име издавача носи др Војислав Андрић, директор. Школа је
као издавач укључена у светски систем издавача. Национална ISBN агенција
јој је доделила матичну ознаку за монографске публикације 86-85419-. чиме је
уврштена у регистар Централне базе издавача у Лондону.
Слађана Маријанац

ЕКСКУРЗИЈЕ
Матурска екскурзија реализована је у периоду од 17.9. до 23.9.2016. у
организацији туристичке организације „Фантаст“ из Новог Сада на релацији
Ваљево - Монтекатини Терме - Фиренца - Рим - Болоња - Лидо ди Језоло Ваљево. Том приликом посећене су бројне културно-историјске
знаменитости: црква Санта Марија Новела, Капела Медичијевих, Ђотов
звоник, Крстионица, Стари мост, Трг Сињорија у Фиренци, Колосеум, Римски
форум, Палатин, Капитол, Фонтана ди Треви, Шпански трг и Корзо у Риму,
Сикстинска капела, Базилика Светог Петра, Ватикан, Трг Мађоре, фонтана
Нептун, торњеви близанци Азинели и Гарисенда у Болоњи, Словенска рива,
Мост уздаха, Дуждева палата, Трг Светог Марка, Канал Гранде, мост Риалто,
Базилика Санта Марија дела Салуте у Венецији.
На седмодневни пут кренули су 121 ученик, седам разредних
старешина, лекар и два водича. Екскурзија је реализована по програму,
циљеви екскурзије су испуњени. Ученици и професори су се вратили препуни
лепих утисака. Вођа пута била је Оливера Црнобрња, професор физике,
разредни старешина одељења IV-1.
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Екскурзија ученика 3. разреда реализована је у периоду од 10.10. до
17.10.2016. године на релацији Ваљево - Будимпешта - Сент Андреја - Праг Дрезден - Праг - Беч - Будимпешта - Ваљево.

Екскурзија ученика трећег разреда

На седмодневни пут, у организацији туристичке агенције
„Грандтурс“ из Новог Сада, кренули су 135 ученика, шест разредних
старешина, директор школе (као вођа пута) и два лекара.
Програм екскурзије са свим циљевима и задацима је реализован
скоро у потпуности, уз мање проблеме, који су били пре свега резултат
несинхронизованости и одсуства договора водича. Програм реализован у
Будимпешти и Сент Андреји, Прагу, Дрездену и у Бечу.
Хотелски смештај у Прагу и Бечу сасвим коректан, а у Будимпешти није
положио испит, пре свега због малог капацитета ресторана и осталих простора,
што је изазвало гужву и непотребну нервозу и код вечере и код доручка.
Дисциплина ученика скоро без примедби, уз мање проблеме у
понашању у аутобусу и хотелу, а више примедби приликом реализације
званичног програма.
Обе лекарке (Нада Пиргић и Бранка Јелић) одличне и у својој
основној функцији и као сапутници.
Разредне старешине веома савесно, одговорно и ауторитативно
обавили свој нимало лак седмодневни посао. Вођа пут је био директор школе
Војислав Андрић.
Екскурзија ученика VII и VIII разреда реализована је у периоду од
23.5. до 24.5.2017. у организацији туристичке организације „Национал“ из
Ваљева на релацији Ваљево - Зрењанин - Суботица - Палић - Сомбор - Нови
Сад - Сремски Карловци - Ваљево. Том приликом посећене су бројне
културно-историјске знаменитости: Градска кућа, Градски Музеј у Суботици,
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Галерију Милан Коњовић у Сомбору, Петроварадин у Новом Саду,
Карловачка гимназија у Сремским Карловцима.Такође је посећен и културнозабавни садржај, Зоо врт у Суботици.
Екскурзија је рализована према плану и програму пута, циљеви су
испуњени. На дводневни пут ишло је 30 ученика и њихове разредне
старешине, представник туристичке агенције и лекар. Вођа пута била је
Бојана Којић, професор географије, разредни старешина одељења VII-1.

Екскурзија ученика седмог разреда

Стручна екскурзија колектива Ваљевске гимназије реализована је у
периоду од 14.2. до 17.2.2017. на релацији Ваљево - Идрија - Љубљана - Добрна
- Блед - Марибор - Ваљево. Током путовања посећене су следеће Гимназије:
Гимназија Јурија Веге у Идрији, Гимназије Вич и Бежиград у Љубљани, I и II
Мариборска гимназија у Марибору. Посете овим Гимназијама су основни циљ
овог студијског путовања. Упознали смо се са радом и начином реализације
наставе у овим школама, разменили утиске, искуства, енергије.
Поред посета Гимназијама, обишли смо и културно-истројискозабавне садржаје: Чипкарску школу, Градско језгро у Идрији, Конгресни трг,
Филхармонију, Прешернов трг, Тромостовље, Градску кућу у Љубљани,
Катедралу, Градску кућа у Марибору, Језеро Блед...
На путовање је ишло 18 чланова колектива и два возача. Циљеви и
програм путовања су испуњени, сви су се вратили препуни утисака и дуго ће
се памтити ово путовање. Вођа пута је био др Војислав Андрић, директор
Ваљевске гимназије.
Бојана Којић

125

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
Складност у мишљењу ствара пријатељства
Демокрит

ПОСЕТА ГИМНАЗИЈИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У
СУБОТИЦИ
Традиционално пријатељство две гимназије које траје више од 20
година, потврђено је и ове школске године.У дводневну посету Гимназији
„Светозар Марковић“ ишла је мешовита одбојкашка екипа наше школе: Вања
Петрић III-3, Емилија Вујић III-3, Јована Сировљевић III-6, Тамара Бељић III-6,
Марија Живковић III-6 и Филип Јеремић II-2, професори Бранислав Јовановић,
Снежана Ђурђевић, Бојана Којић и помоћна радница Слађана Живковић.

Одбојкашки сусрети у Суботици

Дан школе прослављен је 1. октобра, традиционалним „Концертом у
5 до 12“, који је ове године имао и сентименталну ноту, јер је био последњи
под вођством професора физике Мирка Киселичког који је отишао у пензију,
као и пријатељском одбојкашком утакмицом ученика наше две школе, где је
пријатељска атмосфера важнија од победе. Наши пријатељи из Суботице су
као и увек били одлични домаћини.
Вратили смо се пуни лепих утисака у ишчекивању поновног сусрета.
Бојана Којић
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ДАН ШКОЛЕ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Пријатељство се не бира, оно бива ко зна због чега, као љубав.
Меша Селимовић
Поводом Дана школе Филолошке гимназије из Београда, 19. априла
2017. године, директор Ваљевске гимназије Војислав Андрић са професорима
српског језика и књижевности Миленом Петровић и Миланом Поповићем
посетио је ову установу.
Овом приликом представљена је дугоочекивана монографија „Филолошка
гимназија - запис Друге београдске у Филолошкој гимназији 1870-2015“, коју је
саставила Виолета Јелачић Србуљ, професорка реторике у овој школи.
У вечерњим сатима присуствовали смо Свечаној академији „Језик је
богова дар” у Руском дому.
Ове године у нашој школи 15. маја одржан је ученички округли сто.
Том приликом о добитницима Награде „Десанка Максимовић“, о поезији Тање
Крагујевић и Моша Одаловића, говорили су ученици Филолошке гимназије
Миња Лазарески, Ана Огризовић и Јана Петровић. Ментор ученицима који су
говорили о награђеним песницима била је професор Лела Росић. Програме
Десанки у част пратио је и директор Филолошке гимназије др Душко Бабић.
Успешна сарадња настављена је и ове године. Пријатељство несебично
чувамо и негујемо јер пријатеља једино можеш имати ако си пријатељ.
Милена Петровић

САРАДЊА СА СЛОВЕНАЧКОМ ГИМНАЗИЈОМ „ЈУРИЈА
ВЕГЕ“ ИЗ ИДРИЈЕ
Прошлу и ову школску годину обележила је сарадња Ваљевске
гимназије и гимназије „Јуриј Вега“ из Идрије. Размена ученика, коју ова
сарадња подразумева, омогућила је ваљевским гимназијалцима друге године да
у октобру месецу седам дана проведу у породицама својих словеначких
другара. Професор физичког васпитања Драган Ђурђевић и професорка
енглеског језика Мирка Ћировић предводили су групу од 20 ученика на овом
путовању у Словенију, а ученици су имали задатк да представљају своју школу,
град и државу. У размени су учествовали: Баратовић Јована II-2, Дукић Дуња II2, Ђукић Марија II-2, Лазић Марија II-2, Марковић Новица II-2, Спасојевић
Никола II-2, Споладор Барбара II-2, Стефановић Марија II-2, Улемек Ема II-2,
Митровић Магдалена II-2, Петровић Ана II-3, Росић Александра II-3, Смолчић
Тамара II-3, Ускоковић Вељко II-3, Марковић Јана II-4, Радовановић Адриана
II-4, Радованчевић Јелена II-4, Ранковић Софија II-4, Матић Магдалена II-5,
Кандић Софија II-6. Приликом ове посете Словенији, професори и ученици
наше школе упознали су се са радом гимназије „Јуриј Вега“, као и са малим
градом Идријом, који је иначе познат по производњи живе и чипке. Ваљевски
гимназијалци присуствовали су часовима физике, хемије, физичког васпитања,
учествовали су у радионицама из уметности, плели су чипку и учили
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словеначки језик од својих вршњака. Током боравка у Идрији, посетили смо
Антонијев ров, некадашњи највећи рудник живе у Југославији и други по
величини у Европи. Сазнали смо много тога занимљивог и необичног у вези са
животима рудара и ризиком који са собом носи ово занимање. Посетили смо и
главни град Словеније, Љубљану, из које смо понели мноштво лепих утисака.
Посета Шкоцјанској пећини, која је под заштитом UNESCO-a, подсетила нас је
да највећа чуда само природа може да изнедри. Разгледали смо и приморски
град Пиран, што је био савршен завршетак једног образовно-васпитног
путовања на коме су склопљена и бројна пријатељства.
Гости из Словеније у узвратну посету Ваљеву и Ваљевској гимназији
дошли су у мају месецу. Упознали су се начином рада, планом и програмом
Ваљевске гимназије и присуствовали су часовима српског, мтематике, физике,
хемије, енглеског, логике и историје. Приликом посете Београду гости из
Словеније, наши ученици домаћини и ученици Филолошке гимназије гледали
су представу „Јазавац пред судом“ у извођењу Драмског студија Ваљевске
гимназије. Посетили смо Кућу цвећа, шетали Кнез Михајловом улицом и
Скадарлијом и вратили се у Ваљево са мноштвом предивних утисака и
успомена. У нашем родном граду обишли смо Тешњар, Народни музеј,
Модерну галерију и словеначку фабрику „Горење“. Посетили смо и
Истраживачку станицу „Петница“ након чега су многи гости, али и наши
ученици, одлучили да наредне године конкуришу за неки од семинара.
Одлазак у Бранковину протекао је у духу Десанке Максимовић и њене
поезије. За госте из Словеније организован је и концерт у извођењу наших
драгих пријатеља из музичке школе „Живорад Грбић“, као и поетско вече на
коме су заблистали чланови рецитаторске секције наше школе.
Мирка Ћировић

САРАДЊА КАРЛОВАЧКЕ И ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
У Сремским Карловцима 16. и 17. марта 2017. године одржани су
Филолошки сусрети, дружење ученика и професора Ваљевске, Филолошке и
Карловачке гимназије.
Првог дана у спомен-библиотеци представљен је Портрет писца
Драгана Лакићевића. Организован је округли сто о стваралаштву Дрaгана
Лакићевића. Драмски студио Ваљевске гимназије извео је представу Јазавац
пред судом у свечаној сали Карловачке гимназије. Другог дана професори и
ученици све три гимназије учествовали су у разговору на тему Поезија и
стварни свет.
У име Ваљевске гимназије, на Филолошким сусретима учествовали
су рецитатори Јелена Лончар III-4 и Вук Огњеновић I-3, представници
литерарне секције Немања Грујичић I-1, Милица Вујовић I-5, Мирјана Ћукић
I-5, Јелена Лончар III-4, Анђелка Панић IV-3, чланови Драмског студија
Доротеа Вуковић I-6, Јана Ђурђевић IV-3, Вељко Ускоковић II-3, Јован
Голубовић I-6, Филип Тимотић IV-6, Павле Шупета IV-7 и ученице на
128

размени Наталија Мојсиловић II-4 и Силвија Бутарац III-4, професори Вера
Ваш, Милена Милисављевић, Анита Новосел, Милан Поповић и директор
школе др Војислав Андрић.
У мају, ученици и професори Карловачке гимназије били су у
узвратној посети нашој школи. У свечаној сали 15. маја 2017. присуствовали
су представљању Зборника Ђачких радова о Петру Пајићу и Зборника
научних радова о Петру Пајићу. Ученици Ваљевске, Карловачке и Филолошке
гимназије били су учесници Ученичког округлог стола, говорили су о
добитницима Награде „Десанка Максимовић“, о поезији Тање Крагујевић и
Моша Одаловића, као и о стиховима Хелене Петровић и Радмиле Петровић,
победници XXI и XXII Поетског конкурса „Десанка Максимовић.“
Карловачку гимназију представљале су ученице другог разреда Катарина
Чокрлић, Ружа Малбаша, Тамара Фодор, Теодора Болдижар. У програму
размене учествовали су Никола Лакатош, ученик трећег разреда, који је
догађања бележио фотоапаратом, професори др Маја Стокин, ментор
учесницима округлог стола и Анастасији Бијелић, прошлогодишња победница
Поетског конкурса „Десанка Максимовић“, Гавра Дражић, професор српског
језика, и Бранислав Мандић, професор руског језика.

Сарадња Карловачке и Ваљевске гимназије

Гости су пратили представљање књиге Анастасије Бијелић, финале
Поетског конкурса Десанка Максимовић, поетски час на Тргу песништва и
програм доделе Награде „Десанка Максимовић“ песнику Милану Ненадићу у
Бранковини.
мр Милена Милисављевић
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ОДЕЉЕЊЕ VII-1
Одељење ученика обдарених за мaтематику
Разредни старешина: Бојана Којић, професор
Најбољи ученик одељења: Милошевић З. Ивана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Аврамовић М. Софија
8. Милошевић З. Ивана
Ђурић Г. Лазар
9. Нићифоровић Д. Стефан
Јаневски Ј. Софија
10. Перић Г. Драгана
Јевтовић А. Лазар
11. Радојичић Г. Никола
Миловановић Ј. Богдан
12. Ракић М. Лука
Миловановић Ј. Матија
13. Санковић З. Петар
Миловић Д. Реља
14. Тошић В. Милан
15. Цветиновић Ж. Лука

1. Ђорђић Д. Тијана

130

б) са врло добрим:
2. Лазић Р. Анђела

ОДЕЉЕЊЕ VIII-1
Одељење ученика обдарених за мaтематику
Разредни старешина: Мирка Ћировић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић С. Јован
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Божић Д. Милица
9. Марковић С. Јован
Васиљевић Г. Јована
10. Ненадовић С. Јелисавета
Гајић М. Вељко
11. Новковић З. Зорана
Ђорђевић Ж. Милена
12. Павловић М. Михајло
Ђурић Ј. Јанко
13. Радовановић А. Вукашин
Ковачевић Ж. Алекса
14. Радојичић С. Никола
Манојловић Б. Антоније
15. Рајевац А. Анђелка
Марјановић М. Стеван
16. Рао Ј. Давид
17. Цветиновић Ж. Добрица

1. Блануша М. Лазар
2. Вуковић Д. Михаило

б) са врло добрим:
3. Марковић М. Немања
4. Недић Д. Урош
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ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Вељко Ћировић, професор
Најбољи ученик одељења: Тимотић П. Михаило
Завршили су разред:
а) са одличним:
6. Ненадовић Р. Никола
7. Обрадовић В. Илија
8. Ранковић Ж. Анђела
9. Тимотић П. Михаило
10. Цвијетић Н. Саво

1.
2.
3.
4.
5.

Грујичић Д. Намања
Жујовић Ж. Лазар
Јевтић М. Давид
Јовановић М. Ђорђе
Лукић В. Никола

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Гајић Н. Мина
5. Павловић Ж. Марко
Малешевић М. Матеја
6. Радосављевић Д. Марко
Маринковић Д. Бобан
7. Славић Д. Дарко
Милосављевић М. Андреј
8. Станковић З. Лазар
9. Филиповић М. Стефан
в) са добрим:
1. Вићентијевић Р. Виктор
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ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Вишић Д. Милица
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Аџић В. Катарина
9. Максимовић З. Јелисавета
Бошковић М. Ана
10. Обреновић Ж. Милош
Вишић Д. Милица
11. Петровић Г. Лука
Гавриловић С. Јелена
12. Ранковић Д. Дубравка
Ђукнић Д. Стефан
13. Рафаиловић С. Бојан
Ђурђевић С. Ленка
14. Срдић З. Ања
Ђурић В. Јана
15. Ћесаревић Д. Милан
Јоцић Д. Милица
16. Штулић М. Дуња

б) са врло добрим:
Блажић А. Огњен
7. Мишић С. Тијана
Бранковић С. Кристина
8. Новковић З. Ивана
Вујић А. Јанко
9. Омеровић Г. Иван
Ђурић Р. Валентина
10. Радојевић Г. Марија
Јаковљевић В. Растко
11. Стојановић А. Марта
Јанкелин Б. Јаков
12. Тимотић Н. Невена
13. Томић М. Урош
в) полажу поправни испит:
1. Кратохвил В. Нина - математика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Огњеновић П. Вук
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

а) са одличним:
Бељић Р. Лазар
12. Марковић М. Милош
Бошковић Д. Иван
13. Матић М. Предраг
Бошковић Д. Јована
14. Мијаиловић В. Матија
Гођевац М. Урош
15. Миливојевић Ж. Вук
Давидовић Д. Анђела
16. Милићевић М. Лука
Дашковић Д. Јован
17. Мишковић З. Маја
Живановић З. Александра
18. Огњеновић П. Вук
Живановић Г. Јована
19. Параментић В. Јана
Јовановић Ч. Данијела
20. Рабат И. Марко
Ковачевић М. Анастасија
21. Савић М. Марија
Марковић Ж. Анђела
22. Савковић В. Јована

б) са врло добрим:
1. Аврамовић М. Кристина
4. Лазаревић М. Виктор
2. Арсеновић Р. Ања
5. Павловић С. Крсман
3. Бирчанин В. Теодора
6. Станојевић Д. Тијана
7. Филиповић Д. Андријана
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ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Катарина Мирковић, професор
Најбољи ученик одељења: Радојичић Н. Богдан
Завршили су разред:
а) са одличним:
8. Марковић М. Марко
9. Меденица Д. Јована
10. Младеновић С. Катарина
11. Павловић М. Николета
12. Радојичић Н. Богдан
13. Ружичић П. Неда
14. Урошевић З. Ђорђе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Арсенић Д. Ива
Богдановић И. Лана
Божанић У. Јулија
Видић И. Новак
Гајић П. Никола
Косић В. Ана
Мазић Б. Алекса

1.
2.
3.
4.
5.
6.

б) са врло добрим:
Ашковић Г. Лазар
7. Павловић Д. Марија
Вујић Р. Јована
8. Поповић Г. Анђела
Милановић М. Ана
9. Радовановић Ј. Николина
Миловановић В. Анђела
10. Радосављевић З. Наталија-Нађа
Мирковић Г. Матеја
11. Расулић М. Бранкица
Недељковић Д. Михаило
12. Симић Д. Мина
13. Тимотић С. Бранислав
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ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор
Најбољи ученик одељења: Ђукић Г. Мирјана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

1.
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а) са одличним:
Бранковић Т. Јована
8. Милошевић З. Катарина
Вујовић Н. Милица
9. Мишковић П. Сара
Гајић А. Катарина
10. Николић Д. Наталија
Ђукић Г. Мирјана
11. Павловић Б. Катарина
Живановић С. Ленка
12. Пантелић Д. Милица
Јанкићевић Р. Ања
13. Радосављевић М. Динка
Марковић З. Теодора
14. Урошевић М. Урош
б) са врло добрим:
Бирташевић Д. Мина
5. Мајсторовић М. Ивана
Давидов Д. Ивана
6. Радовић С. Сања
Лукић С. Анђела
7. Срећковић С. Анђела
Љубичић Ж. Јанко
8. Трифковић М. Александар
9. Џукић Р. Сара
в) полажу поправни испит:
Павић С. Теодора - хемија

ОДЕЉЕЊЕ I-6
Смер: двојезично одељење друштвено-језичког смера
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Андрић М Ђурђа
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Андрић М Ђурђа
5. Марић И. Вања
Бојичић Г. Андрија
6. Милошевић Б. Ненад
Вуковић Г. Доротеја
7. Радовановић Ж. Игор
Вулетић С. Анастасија
8. Старчевић Г. Невена
б) са врло добрим:
Аврамовић Р. Марина
9. Јелић Д. Катарина
Андрић В. Неда
10. Кремић З. Лука
Вуксановић А. Растко
11. Мандић Д. Ана-Марија
Голубовић Б. Јован
12. Павловић С. Тијана
Грачанин Ђ. Нина
13. Савић А. Софија
Драгојевић М. Марина
14. Спасојевић Д. Тамара
Емрековић З. Катарина
15. Степановић З. Лука
Зарић Д. Јована
16. Томић Б. Мина
17. Трифуновић М. Марко
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ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Данијела Голубовић, професор
Најбољи ученик одељења: Игњатовић Д. Павле
Завршили су разред:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Белушевић Д. Марко
11. Миловановић Г. Валентина
Бирчанин П. Ана
12. Никић В. Наталија
Бранковић В. Дарија
13. Никић М. Немања
Грујић Ж. Валентина
14. Нојић С. Лена
Ђорђић Р. Катарина
15. Петровић Д. Андријана
Живковић Г. Александра
16. Петровић Н. Марија
Игњатовић Д. Павле
17. Срећковић Н. Тамара
Јевтић С. Катарина
18. Станојевић М. Ана
Лукић Љ. Тијана
19. Тодосић З. Матија
Манојловић Г. Никола
20. Цупаћ С. Стојан

1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Баришић И. Ивона
6. Ракић В. Јелена
Белушевић В. Василије
7. Ранковић Ж. Марија
Бранковић П. Милица
8. Симјановски С. Јована
Лазаревић Ж. Јаков
9. Ситарица А. Марија
Павловић С. Немања
10. Станковић Ђ. Милица

ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Круна Глушац, професор
Најбољи ученик одељења: Матић М. Нина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

а) са одличним:
Даниловић М. Никола
5. Миловановић Р. Милош
Добросављевић Г. Милош
6. Мишковић А. Анђела
Живковић Н. Маша
7. Рајковић Д. Кристина
Матић М. Нина
8. Трифуновић Д. Ђорђе
б) са врло добрим:
Васиљевић М. Стефан
7. Пиргић М. Данко
Добрић З. Иван
8. Ранковић А. Ђорђе
Ђурђевић П. Алекаса
9. Смиљанић М. Вукашин
Марић Ж. Теодора
10. Станић Н. Алекса
Марковић Д. Милош
11. Станковић З. Александар
Павловић С. Бојан
12. Стојаковић И. Иван
в) полажу поправни испит:
Грачанин Ј. Ђорђе - анализа са алгебром
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ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Милена Пошарац, професор
Најбољи ученик одељења: Јелић З. Стефан
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
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а) са одличним:
Васиљевић В. Антонија
11. Петровић Р. Вук
Дукић С. Дуња
12. Попара Б. Ђорђе
Ђукић З. Марија
13. Радовановић З. Бојан
Јелић З. Стефан
14. Ранковић В. Тамара
Јеремић Д. Филип
15. Симић Д. Невена
Крстивојевић П. Николина
16. Спасојевић Ј. Никола
Кушаковић З. Сандра
17. Стефановић М. Марија
Лазић М. Марија
18. Улемек М. Ема
Марковић М. Младен
19. Урошевић М. Катарина
Марковић В. Новица
20. Штулић Д. Јелена
б) са врло добрим:
Баратовић А. Јована
5. Митровић Н. Магдалена
Вишњић Н. Петар
6. Мишковић Д. Мина
Ђукић С. Јован
7. Радојичић Д. Мирко
Матић И. Јана
8. Ристић А. Ђорђе
9. Споладор И. Барбара

ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Николић, професор
Најбољи ученик одељења: Пантелић К. Богдан
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

а) са одличним:
Алексић З. Николина
16. Перић В. Александра
Аничић В. Мина
17. Петровић С. Ана
Антонић З. Александар
18. Поповић М. Дуња
Богдановић В. Јована
19. Росић В. Александра
Ђермановић Н. Дамјан
20. Симић И. Стефан
Ђурић Г. Анђела
21. Смолчић Т. Тамара
Јевтовић П. Ања
22. Спасојевић Г. Јована
Милићевић М. Марија
23. Станојевић М. Дуња
Мирковић С. Милица
24. Стојнић Д. Соња
Мирковић З. Никола
25. Тимотић Г. Тамара
Нешковић П. Ивана
26. Урошевић З. Јована
Новаковић М. Мирослав
27. Урошевић М. Матија
Обрадовић Б. Ивана
28. Ускоковић С. Вељко
Пантелић К. Богдан
29. Чоловић С. Александар
Пантелић Ж. Марко
30. Шујдовић Р. Немања

1. Гентић В. Јована

б) са врло добрим:
2. Јеремић С. Лазар
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ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић З. Јана
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Жеравчић М. Милица
3. Јокановић Р. Марија
2. Јовановић М. Анђелија
4. Марковић З. Јана
5. Мојсиловић С. Наталија
1.
2.
3.
4.
5.
6.

б) са врло добрим:
Васић З. Нина
7. Радовановић А. Адриана
Дамњановић М. Милица
8. Радованчевић П. Јелена
Јаковљевић З. Лена
9. Ранковић Љ. Софија
Лазић З. Алекса
10. Стјепановић З. Нађа
Миловановић С. Марија
11. Тадић Д. Љубица
Митровић И. Теодора
12. Томић Д. Сара
13. Топаловић М. Бојана

в) са добрим:
1. Благојевић И. Филип
3. Јовановић Ђ. Урош
2. Бранковић З. Ана
4. Јосиповић Г. Исидора
г) полаже поправни испит:
1. Павловић Н. Дуња - математика
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ОДЕЉЕЊЕ II-5
Смер: двојезично одељење друштвено-језичког смера
Разредни старешина: Анита Новосел, професор
Најбољи ученик одељења: Марјановић М. Ђурђија
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Жујовић Д. Невена
4. Максимовић М. Ана
2. Златановић Д. Милица
5. Марјановић М. Ђурђија
3. Јанкићевић М. Невена
6. Мирић Г. Андријана
7. Пантелић Н. Милица
1.
2.
3.
4.
5.
6.

б) са врло добрим:
Гаврић В. Јована
7. Јанковић Ж. Ивана
Димитрић З. Валентина
8. Јелесијевић М. Сара
Ђурић Е. Кристина
9. Куњић Н. Катарина
Ђурић Ж. Тамара
10. Матић Г. Магдалена
Живановић Р. Слађана
11. Милић Д. Нађа
Јанковић Н. Давид
12. Савић П. Ивана
13. Чарапић А. Јована
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1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

1.
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ОДЕЉЕЊЕ II-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Ивана Веселиновић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић З. Теодора
Завршили су разред:
а) са одличним:
Гаврић М. Оља
4. Митровић З. Ања
Голубовић Ж. Кристина
5. Митровић З. Теодора
Ђорђевић С. Никола
6. Радојичић А. Андреа
7. Симић Д. Јована
б) са врло добрим:
Банковић А. Миодраг
9. Радивојевић Г. Бојана
Вукмировић Д. Богдан
10. Радовановић Д. Тамара
Ђуричић Д. Ђурђина
11. Рељић Б. Мина
Јовановић М. Лука
12. Симанић Ж. Лука
Кандић Ј. Софија
13. Спасојевић Ж. Огњен
Малиџан Ж. Николина
14. Станковић С. Душан
Матковић М. Лазар
15. Стевановић М. Анђелка
Митровић З. Јована
16. Теовановић М. Зорана
17. Трајковић М. Никола
в) са добрим:
Којић Р. Петар
3. Прокић Г. Милица
Крунић С. Никола
4. Станићевић А. Ксенија
5. Стојковић Н. Жељко
г) полаже поправни испит:
Јевтић З. Душан - математика

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

ОДЕЉЕЊЕ II-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Александра Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Момић М. Наталија
Завршили су разред:
а) са одличним:
Барзетовић З. Кристина
6. Мишовић М. Исидора
Војисављевић Ж. Никола
7. Момић М. Наталија
Гламочанин М. Гордана
8. Пајић З. Урош
Лукић Д. Нела
9. Поповић Љ. Невена
Маринковић З. Катарина
10. Симић Д. Андреа
б) са врло добрим:
Драгојевић М. Магдалина
7. Милинковић С. Жељана
Ђурић В. Ненад
8. Недић А. Синиша
Јањић Н. Јована
9. Перић М. Милош
Јевтић Р. Слађана
10. Радисављевић Д. Вук
Лазаревић М. Косан
11. Станковић М. Антоније
Мијаиловић Г. Јован
12. Томић С. Тијана
13. Шимић С. Никола
в) са добрим:
1. Головић В. Никола
г) полажу поправни испит:
Ђерић Д. Љубица - хемија
3. Пантић С. Јелена - хемија
Крстић М. Игор - хемија
4. Петаковић М. Марина - математика, хемија
д) понавља разред: 1. Спасојевић П. Ивана
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ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Предраг Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Додовић В. Матија
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Бадовинац Н. Богдан
4. Милинковић Ј. Иван
2. Додовић В. Матија
5. Огњеновић П. Марија
3. Живановић Р. Кристина
6. Петровић С. Никола
7. Радосављевић Д. Ана
1.
2.
3.
4.
5.

б) са врло добрим:
Андрић Д. Марко
6. Павловић С. Филип
Арсенијевић С. Вукан
7. Пачарић М. Михаило
Дамњановић И. Филип
8. Савић М. Катарина
Лазић Ж. Немања
9. Савковић Н. Милош
Лукић С. Милан
10. Станојловић С. Филип

в) са добрим:
1. Веселиновић Б. Борко
г) полажу поправни испит:
1. Радић С. Ђорђе - анализа са алгебром
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ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић-Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Крстић В. Александар
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Андрић Д. Александра
5. Гаврић С. Сава
Бошковић Д. Милан
6. Глогиња М. Марко
Брадоњић Д. Ђорђе
7. Крстић В. Александар
Весић З. Весна
8. Ћосић С. Немања
9. Чулић М. Марија

1.
2.
3.
4.
5.
6.

б) са врло добрим:
Гајић А. Катарина
7. Радојевић Г. Урош
Димитријевић Н. Алекса
8. Савић З. Анђела
Ерчевић Ђ. Ана
9. Спасенић З. Ђурђа
Јанкелин Б. Марта
10. Станковић В. Матеја
Јовановић Д. Јован
11. Стојаковић А. Милица
Лескур Љ. Андреа
12. Тадић М. Марија
13. Чолић З. Нина
в) са добрим:
1. Петровић С. Лука
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

1.
2.
3.
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ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Јелена Деспотовић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Р. Љубица
Завршили су разред:
а) са одличним:
Адамовић Ж. Мина
10. Марковић Р. Љубица
Андрић З. Божица
11. Марковић Н. Матеја
Ђенисић Б. Бошко
12. Матић В. Невена
Јеремић М. Лука
13. Мирковић М. Емилија
Јовановић Д. Катарина
14. Петрић З. Вања
Јовановић М. Јелена
15. Петровић О. Катарина
Крунић С. Стефан
16. Стојановић Б. Алекса
Лазић В. Соња
17. Тодорић М. Анђела
Марковић Р. Данијела
18. Томић А. Александра
19. Цветковић С. Исидора
б) са врло добрим:
Вујић М. Емилија
3. Мазић М. Данило
Јанковић С. Немања
4. Мијаиловић Д. Урош
5. Рашевић Д. Урош
в) са добрим:
1. Шаренац С. Марко
г) полажу поправни испит:
Ђурђевић М. Огњен - хемија
Ђурић Г. Урош - хемија
Марковић М. Игор - историја, хемија

ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Вера Ваш, професор
Најбољи ученик одељења: Селенић Д. Ксенија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Адамовић Д. Тамара
9. Лончар Ј. Јелена
Аџић В. Ана
10. Пантић Д. Жељка
Бутарац М. Силвија
11. Ранковић И. Лина
Вујић М. Милица
12. Рафаиловић С. Бојана
Вучићевић В. Милица
13. Ристовић И. Нина
Драгојловић М. Наташа
14. Селенић Д. Ксенија
Ђекић Д. Доротеја
15. Симић Д. Алекса
Живковић Д. Денис
16. Тешић С. Анђела
17. Ћирић Ж. Анђела

б) са врло добрим:
1. Дамњановић Р. Тара
3. Марић М. Богдан
2. Елек М. Матија
4. Матић Д. Марко
5. Павловић А. Андријана
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ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: двојезично одељење друштвено-језичког смера
Разредни старешина: Радиша Ковачевић, професор
Најбољи ученик одељења: Добрашиновић Г. Дуња
Завршили су разред:
а) са одличним:
1.
2.
3.
4.

Вићић Ж. Невена
Добрашиновић Г. Дуња
Ђорђић Д. Коста
Миливојевић З. Неда

5.
6.
7.
8.

Милошевић Б. Кристина
Симунић М. Ања
Ћирић М. Милош
Ћирић М. Михаило

б) са врло добрим:
1. Андрић Д. Маријана
4. Пантелић Г. Снежана
2. Бобовац З. Тамара
5. Перић В. Катарина
3. Николић М. Филип
6. Петровић С. Емилија
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ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Јасмина Радић, професор
Најбољи ученик одељења: Катић М. Нина
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а) са одличним:
Марковић М. Милица
7. Марковић С. Тамара
Вранеш Г. Ана
8. Радојевић З. Данијела
Голубовић Д. Маријана
9. Савковић М. Михаило
Ђурђевић Д. Марија
10. Срећковић Г. Аница
Јевтић Р. Кристина
11. Станковић М. Иван
Катић М. Нина
12. Тодоровић Н. Драгица
13. Филиповић В. Милица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

б) са врло добрим:
Бељић Г. Тамара
8. Рајевац Н. Марко
Живковић М. Марија
9. Сировљевић Р. Јована
Мијаиловић Г. Јована
10. Снегић В. Михајло
Милиновић С. Бојана
11. Стојановић Ж. Милош
Панић П. Бојана
12. Табић Б. Ивана
Перишић Д. Теодора
13. Тадић Б. Филип
Петровић З. Алекса
14. Челић З. Бојана
в) полаже разредни испит:
Дачевић З. Јовица - ликовна култура, латински језик

1.
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ОДЕЉЕЊЕ III-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
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Најбољи ученик одељења: Ђорђевић С. Војислав
Завршили су разред:
а) са одличним:
Димитријевић Д. Антоније
10. Митровић Р. Јелена
Ђорђевић С. Војислав
11. Мркоњић Д. Јелена
Живковић Д. Филип
12. Палавестрић Р. Јелена
Јелић М. Алекса
13. Параментић М. Миља
Карадаревић Ж. Бојана
14. Прокић Д. Матеа
Ковачевић Г. Ксенија
15. Радовић П. Душан
Копривица В. Магдалена
16. Суботић Александра
Миливојевић М. Јасмина
17. Томашевић Д. Ђорђе
Милошевић В. Неда
18. Томић Ч. Марија
б) са врло добрим:
Алексић Б. Андријана
5. Ракић В. Душица
Глигоријевић П. Андрија
6. Срећковић М. Тамара
Ивковић В. Ђурђа
7. Томић Д. Јелика
Марковић В. Никола
8. Ћировић Д. Стефан
в) са добрим:
1. Пуце Г. Филип
г) полажу поправни испит:
Милановић Т. Лука - математика
Пурић Н. Марија - математика
Стајић А. Игор - математика

ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: обдарени ученици у математичкој гимназији
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Пејић М. Раденко
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.

а) са одличним:
Бранковић З. Катарина
6. Пејић М. Раденко
Васиљевић И. Никола
7. Прашчевић М. Марко
Васић С. Бојана
8. Радојичић С. Немања
Видић В. Милена
9. Споладор И. Анђела
Ненезић Д. Огњен
10. Степановић З. Давид

б) са врло добрим:
1. Марковић С. Наталија
3. Ножица Н. Анђела
2. Милошевић М. Данило
4. Радосављевић М. Николај
5. Савић А. Никола
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
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ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Суботић Д. Мила
Завршили су разред:
а) са одличним:
Ђурашиновић С. Дејан
10. Панић М. Сања
Ђурђевић Р. Кристина
11. Ристовић В. Тијана
Јездић Г. Ирена
12. Стојковић Б. Тамара
Јоцић Д. Бошко
13. Суботић Д. Мила
Лазаревић Б. Сара
14. Теовановић М. Марија
Маровић А. Никола
15. Тешић Б. Александра
Миловановић Б. Андријана
16. Тошић В. Милица
Миловановић М. Лена
17. Улемек М. Ана
Новаковић Ј. Неда
18. Урошевић М. Mина
19. Чомић М. Данило
б) са врло добрим:
Васиљевић П. Алекса
6. Петровић Д. Ивана
Вујић О. Лука
7. Ристић В. Филип
Евтић М. Ана
8. Ристовић Н. Ема
Лазић Р. Јована
9. Станковић З. Милица
Новаковић Р. Владимир
10. Терзић Р. Младен
в) са добрим:
1. Живковић Д. Јелена
г) полажу поправни испит:
Михаиловић Р. Боривоје - математика, хемија

ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Миловановић-Аврамовић, професор
Најбољи ученик одељења: Марковић Д. Мина
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Алексић Љ. Марко
7. Лесић М. Мина
2. Вуковић Ж. Јована
8. Марковић Д. Мина
3. Драгојловић Д. Маја
9. Панић С. Анђелка
4. Ђедовић М. Вук
10. Пантелић Ж. Јована
5. Ђурђевић С. Јана
11. Радовановић Д. Милица
6. Јовић М. Анђела
12. Станимировић Д. Јелена
13. Урошевић Б. Александра
б) са врло добрим:
1. Бабић Д. Невена
9. Мутић П. Владимир
2. Богдановић Б. Милан
10. Ненадовић З. Милош
3. Ђурић В. Никола
11. Петровић М. Ана
4. Живановић Д. Јелена
12. Ристић Д. Ивона
5. Јешић Р. Владимир
13. Стаменковић П. Вања
6. Марковић Р. Тијана
14. Томић М. Обрад
7. Матић М. Никола
15. Тулимировић А. Катарина
8. Мијатовић З. Исидора
16. Читаковић Д. Владимир
в) са добрим:
1. Глушћевић С. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ IV-4
Смер: обдарени ученици у филолошкој гимназији
Разредни старешина: Биљана Танасијевић-Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Тадић М. Јована
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) са одличним:
Аничић Г. Сара
9. Милутиновић Б. Анђелија
Бошковић Д. Александра
10. Мирковић М. Ива
Вулетић Д. Кристина
11. Обреновић М. Ђурђа
Јаковљевић З. Ана
12. Поповић С. Исидора
Јукић Г. Мина
13. Радовић С. Софија
Крстић Д. Анастасија
14. Симић Р. Анђела
Максимовић М. Јована
15. Тадић М. Јована
Марковић Г. Дуња
16. Тимотић С. Катарина
17. Цветановић Д. Матија

б) са врло добрим:
1. Живановић М. Александра
3. Јовановић Г. Огњен
2. Живановић Ж. Лука
4. Јовановић Д. Сања
5. Матић Б. Милица
в) са добрим:
1. Петровић В. Растко
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ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: двојезично одељење друштвено-језичког смера
Разредни старешина: Анђелка Видаковић-Цвркотић, професор
Најбољи ученик одељења: Манојловић Б. Матеја
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Андрић Д. Душица
11. Маринковић Д. Бојан
Аћимовић Д. Тамара
12. Милисављевић М. Милица
Брајовић М. Ана
13. Милошевић С. Анђела
Ђурашиновић М. Тодора
14. Павловић М. Виктор
Ђурђевић С. Ана
15. Павловић М. Дуња
Ерчић Ј. Милан
16. Петрић М. Тина
Јанковић Ж. Јелена
17. Радовановић С. Ања
Јовановић С. Јелена
18. Савић Г. Тамара
Крстић З. Милица
19. Секулић Д. Јана
Манојловић Б. Матеја
20. Церовић Н. Миња
21. Џида С. Анђелка

б) са врло добрим:
1. Богдановић В. Михаило
4. Крстић М. Андријана
2. Илић С. Алекса
5. Матић В. Вукашин
3. Илић Д. Милош
6. Пантелић Ј. Тијана
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
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ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драгица Грачанин, професор
Најбољи ученик одељења: Станковић С. Нина
Завршили су разред:
а) са одличним:
Бојичић Р. Јована
8. Крунић Д. Катарина
Брдарић Б. Невена
9. Максимовић Б. Жељана
Жуњић Р. Марко
10. Мандић Д. Надица
Илић П. Алекса
11. Марковић В. Неда
Јаковљевић М. Милица
12. Миловановић А. Катарина
Јевтић Р. Милица
13. Миловановић Р. Милица
Јеремић С. Јована
14. Станковић С. Нина
15. Трифуновић М. Катарина
б) са врло добрим:
Арсенијевић Д. Исидора
7. Мутић М. Ксенија
Ђорђић С. Никола
8. Павловић П. Антонина
Јеринић Ц. Наташа
9. Перић Ж. Матија
Лончар Д. Лука
10. Поповић Г. Исидора
Лукић З. Наталија
11. Савић Г. Јелена
Милошевић Д. Сара
12. Стевановић М. Ива
13. Тимотић Г. Филип
в) са добрим:
Кнежевић Н. Александар
2. Ристић Н. Филип

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор
Најбољи ученик одељења: Мајсторовић М. Милош
Завршили су разред:
а) са одличним:
Богдановић А. Александра
10. Мишовић М. Мина
Вујачић М. Јанко
11. Павловић Д. Марко
Вујић В. Милутин
12. Петрановић Д. Валентина
Гавриловић С. Павле
13. Петровић Р. Александар
Грачанин Ђ. Ана
14. Рабреновић В. Миља
Димитријевић П. Настасија
15. Савић С. Тања
Мајсторовић М. Милош
16. Сиришки З. Ленка
Марковић М. Наталија
17. Тикваревић М. Ивана
Матић Д. Петар
18. Томић М. Александар
б) са врло добрим:
Арсенић М. Никола
7. Ненадовић Р. Катарина
Благојевић Д. Милош
8. Параментић Ж. Кристина
Вуковић Г. Ђорђе
9. Петровић С. Катарина
Гавриловић С. Алекса
10. Петровић Р. Оливера
Грујић Г. Александра
11. Степановић З. Данило
Мандић М. Нађа
12. Тадић Н. Наталија
13. Шупета Г. Павле
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016-2017.

17
21
38
20
30
29
27
24
25
30
185
21
29
32
23
20
30
29
184
19
23
28
22
14
28
30
164
15
31
30
23
27
30
31
187
758

160

добар

VII
VIII
УКУПНО O.Ш.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
УКУПНО I
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
УКУПНО II
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
УКУПНО III
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
УКУПНО IV
УКУПНО

УСПЕХ
врло
добар

БРОЈ
УЧЕНИКА

oдличан

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

15
17
32
10
16
22
14
14
8
20
104
8
20
30
5
7
7
10
87
7
9
19
17
8
13
18
91
10
19
13
17
21
15
18
113
427

2
4
6
9
13
7
13
9
17
10
78
12
9
2
13
13
17
13
79
10
13
5
5
6
14
8
61
5
10
16
5
6
13
13
68
292

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
5
1
10
1
1
1
0
0
0
1
4
0
1
1
1
0
2
0
5
20

РАЗРЕДНИ
ИСПИТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ПОПРАВНИ
ИСПИТ
са 1

са 2

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
1
3
6
1
0
2
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
4

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
Ове године од 758 ученика 740 ученика или 98% има позитиван успех.
Средња оцена успеха је 4.50. Кретање средње оцене успеха за четворогодишњи
период показује константни пораст средње оцене успеха. (графикон 1.).

СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

13-14

14-15

4,46

4,45

4,38

4,31

15-16

16-17

13-14

15-16

врло добар

добар

3%
2%

4%
3%

14-15
одличан

39%

53%
39%
4%
5%

3%
5%

36%

51%
40%

55%

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

56%

Графикон 1.
Ове школске године сви ученици 19 одељења имају позитиван успех.
Прошле године тај број је такође био 18, а претпрошле 14. Проценат ученика
који имају одличан успех је 56%, проценат врло добрих је 39%. Проценат
ученика који имају добар успех је 3%. Број ученика који излазе на поправни
испит је 18 или 4 %. Поправни испит из једног предмета полагаће 14 ученика,
а поправни испит из два предмета полагаће 4 ученика. Једна ученица другог
разреда понавља разред. (графикон 2.).

16-17
недовољан

Графикон 2.
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Графикон 3. приказује средњу оцену успеха по разредима. Ове
школске године ученици основне школе, обдарени за математику, имају
најбољи успех. Они заједно са матурантима и ученицима првог разреда имају
просечну одличну оцену успеха, док остала одељења имају врло добру
просечну оцену.

СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА
4,84

о.ш.

4,51

I

4,27

4,34

II

III

4,56

IV

Графикон 3.
Вредно је напоменути параметре успеха овогодишње генерације
матураната. Средња оцена успеха ове генерације је током све четири године
била преко четири, да би на крају гимназијског школовања достигла ниво
одличне. (графикон 4.)
СРЕДЊА ОЦЕНА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2013-14. - 2016-17.

4,04

4,19

4,28

1. раз

2. раз.

3. раз.

4,56

4. раз.

Графикон 4.
И у овој генерацији матураната остварени успех у завршном разреду
потврђује досадашње трендове пораста броја ученика који у четвртом разреду
улазе у категорију најбољих – 60% (113) ученика је остварило одличан, а 36% (68)
врло добар успех. Само пет ученика (2,6%) завршног разреда имају добар успех.
Гордана Аврамовић
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Наталија Момић II-7

Павле Игњатовић I-7
Нина Матић II-1

Теодора Митровић II-6

Ђурђа Андрић I-6

Михаило Тимотић I-1

Ђурђија Марјановић II-5

Мирјана Ђукић I-5

Богдан Пантелић II-3

Вук Огњеновић I-3
Јана Марковић II-4

Стефан Јелић II-2

Милица Вишић I-2

Богдан Радојичић I-4

Нина Матић II-1

Михаило Тимотић I-1

Матија Додовић III-1

Војислав Ђорђевић III-7

Нина Катић III-6

Дуња Добрашиновић III-5

Ксенија Селенић III-4

Љубица Марковић III-3

Александар Крстић III-2

Матија Додовић III-1

III разред

Раденко Пејић IV-1

Милош Мајсторовић IV-7

Нина Станковић IV-6

Матеја Манојловић IV-5

Јована Тадић IV-4

Мина Марковић IV-3

Мила Суботић IV-2

Раденко Пејић IV-1

IV разред

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ: Михаило Тимотић I-1

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2013-2017: Мина Марковић IV-3

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА: Ђурђија Марјановић II-5

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Милица Вишић I-2

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊА ОБДАРЕНИХ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ: Ксенија Селенић III-4

НАЈБОЉИ УЧЕНИК OДЕЉЕЊА ОБДАРЕНИХ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ: Михаило Тимотић I-1

Најбољи ученици
разреда

Најбољи ученици
одељења

II разред

I разред

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ОСМОГ РАЗРЕДА И ГЕНЕРАЦИЈЕ: Јован Марковић VIII-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СЕДМОГ РАЗРЕДА: Ивана Милошевић VII-1

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Ваљево, 06.02.1999.
Васиљевић Никола
отац Илија, мајкаТања
Ваљево, 25.06.1998.
Видић Милена
отац Велибор, мајка Невенка
Ваљево, 25.07.1998.
Марковић Наталија
отац Стеван, мајка Катарина
Београд, 16.04.1998.
Ненезић Огњен
отац Дарко, мајка Светлана
Ваљево, 08.09.1998.
Ножица Анђела
отац Небојша, мајка Јасмина
Ваљево, 03.11.1998.

отац Славољуб, мајка Слободанка

Бранковић Катарина
отац Зоран, мајка Снежана
Ваљево, 27.12.1998.
Васић Бојана

Ред. Кандидат
бр.

линерана алгебра
"Алгебарске структуре"
геометрија
"Тригонометријске функције"
програмирање и програмски језици
"Графови"

вероватноћа и математичка статистика 5
"Теорија игре и неке примене у
вероватноћи"

српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром

5

5

5

нумерички математика
"Тејлоров полином"

5

5

5

врло добар
Математички
факултет

врло добар
Математички
факултитет
одличан
Грађевински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

врло добар
Математички
факултет
одличан
ФТН

Општи успех
Оцена Жели да студира

српски језик
анализа са алгебром

IV-1
српски језик
геометрија
анализа са алгебром "Примена синусне и
косинусне теореме"
српски језик
линерана алгебра
анализа са алгебром "Криве другог реда"

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА
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11. Радојичић Немања
отац Славиша, мајка Нада
Ваљево, 19.11.1998.
12. Радосављевић Николај
отац Миодраг, мајка Тереза
Ваљево, 03.12.1998.
13. Савић Никола
отац Андра, мајка Зорица
Ваљево, 21.08.1998.
14. Споладор Анђела
отац Ивица, мајка Снежана
Ваљево, 23.05.1998.
15. Степановић Давид
отац Зоран, мајка Весна
Ваљево, 22.01.1999.

Southport, Аустралија, 19.05.1998.

Пејић Раденко
отац Милорад, мајка Жељка
Ваљево, 01.12.1998.
9. Милошевић Данило
отац Мирослав, мајка Мирјана
Ваљево, 27.07.1998.
10. Прашчевић Марко
отац Милутин, мајка Звездана

8.

анализа са алгебром
"Логаритми"
линеарна алгебра
"Векторски простор"
анализа са алгебром
"Низови"
анализа са алгебром
"Експоненцијалне једначине и
неједначине"

српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром
српски језик
анализа са алгебром

анализа са алгебром
"Биномна формула"

српски језик
анализа са алгебром
анализа са алгебром
"Комплексни бројеви"

геометрија
"Чевина и Менелајева теорема"

српски језик
анализа са алгебром

српски језик
анализа са алгебром

програмирање и програмски језици
"Електронски дневник"

српски језик
анализа са алгебром

4

4

3

4

5

5

4

5

врло добар
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

добар
ФТН

одличан
Математички
факултет
врло добар
ЕТФ

врло добар
ФТН
Грађевина
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Васиљевић Алекса
отац Предраг, мајка Борка
Ваљево, 29. 03. 1998.
Вујић Лука
отац Обрен, мајка Снежана
Ваљево, 08. 03. 1998.
Ђурашиновић Дејан
отац Слободан, мајка Оливера
Ваљево, 31. 07. 1998.
Ђурђевић Кристина
отац Раде, мајка Јасмина
Ваљево, 05. 11. 1998.
Евтић Ана
отац Милорад , мајка Гордана
Ваљево, 14. 7. 1998.
Живковић Јелена
отац Драган, мајка Слађана
Ваљево, 27. 03. 1998.
Јездић Ирена
отац Горан, мајка Маријана
Ваљево, 22. 01. 1999.
Јоцић Бошко
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 11. 02. 1999.
информатика
"Обрада видео записа у iMovie"
филмски приказ
биологија
"Мутације"
ликовна култура
"Филм као нови медиј"
филозофија
"Живот и дело Борух Де Спиноза"
биологија
"Леукемија"
биологија
"Хромозомске промене"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
руски језик
српски језик
математика
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

математика
"Полиедри"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

рачунарство и информатика
5
"Кратка анимација у Adobe Animate"

српски језик
енглески језик

IV-2

врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Медицински
факултет

Факултет примењених уметности

одличан
Машински
факултет, ФОН
врло добар
Машински
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

Лазаревић Сара
отац Бранислав, мајка Горана
Ваљево, 22. 10. 1998.
Лазић Јована
отац Радоје, мајка Живана
Ваљево, 22. 07. 1998.
Маровић Никола
отац Александар, мајка Милена
Ваљево, 23. 05. 1998.
Миловановић Лена
отац Михаило, мајка Гордана
Ваљево, 22. 09. 1998.
Миловановић Андријана
отац Бобан, мајка Славица
Ваљево, 12. 06. 1998.
Новаковић Владимир
отац Радован, мајка Босиљка
Ваљево, 24. 11. 1998.
Новаковић Неда
отац Јован, мајка Славица
Ваљево, 14. 09. 1998.
Панић Сања
отац Милош, мајка Снежана
Ваљево, 13. 06. 1998.
Петровић Ивана
отац Дејан, мајка Маријана
Ваљево, 01. 07. 1998.
математика
4
"Тригонометријске трансформације"
биологија
"Аутизам"
психологија
"Ментална заосталост"
рачунарство и информатика
"Прављење игрице у Game Maker
Studio"
социологија
"Затвор - одговор на криминал?"
психологија
"Параноја"
енглески језик
"Importance of being earnest"

српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
руски језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

5

географија
"Венеција"
филмски приказ
биологија
"Пушење - утицај на здравље"

српски језик
енглески језик

одличан
Правни
факултет
одличан
Математички
факултет
врло добар
ФТН

одличан
ПМФ

одличан
ЕТФ

врло добар
Биолошки
факултет
врло добар
Математички
факултет, ЕТФ
одличан
ЕТФ

одличан
ФОН
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18. Ристовић Ема
отац Ненад, мајка Весна
Ваљево, 01. 08. 1998.
19. Ристић Филип
отац Војислав, мајка Татијана
Ваљево, 23. 07. 1998.
20. Ристовић Тијана
отац Владимир, мајка Нада
Ваљево, 02. 07. 1998.
21. Станковић Милица
отац Зоран, мајка Раденка
Ваљево, 18. 06. 1998.
22. Стојковић Тамара
отац Бојан, мајка Снежана
Ваљево, 23. 06. 1998.
23. Суботић Мила
отац Драган, мајка Марина
Ваљево, 03. 01. 1999.
24. Теовановић Марија
отац Милутин, мајка Драгица
Ваљево, 29. 07. 1998.
25. Терзић Младен
отац Радован, мајка Гордана
Ваљево, 05. 11. 1998.
26. Тешић Александра
отац Бранислав, мајка Биљана
Ваљево, 30. 12. 1998.

биологија
"Лу-Геригова болест"
енглески језик
"Animal farm" - George Orwell
астрономија
"Марс - планета будућности"
биологија
"Главоношци"
географија
"Бранковина"
биологија
"Вештачка оплодња"
психологија
"Анксиозност"
математика
"Квадратна једначина и примене"
енглески језик
"Старац и море"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
руски језик
српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

4

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Математички
факултет

врло добар
ФОН

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

врло добар
Машински
факултет
врло добар
ФТН

врло добар
Стоматолошки
факултет
одличан
ЕТФ
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4.

3.

2.

1.

Алексић Марко
отац Љубомир, мајка Љубинка
Ваљево, 01. 01. 1998.
Бабић Невена
отац Драган, мајка Наранка
Ваљево, 03. 05. 1998.
Богдановић Милан
отац Богдан, мајка Милена
Ваљево, 06. 07. 1998.
Вуковић Јована
отац Жарко, мајка Љиљана
Ваљево, 10. 03. 1998.

27. Тошић Милица
отац Војкан, мајка Оливера
Ваљево, 22. 12. 1998.
28. Улемек Ана
отац Мирослав, мајка Марија
Ваљево, 21. 08. 1998.
29. Урошевић Mина
отац Мирослав, мајка Љиљана
Ваљево, 31. 01. 1999.
30. Чомић Данило
отац Миодраг, мајка Љиљана
Ваљево, 17. 10. 1998.
математика
"Тригонометријске једначине и
неједначине"
биологија
"Фауна Галапагоса"

српски језик
математика

географија
"Вулканизам"
биологија
"Трихинелоза"
географија
"Популациона политика"
биологија
"Грађа и болести црева"

српски језик
математика
српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
математика

IV-3

географија
"Исланд - Земља леда и ватре"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

географија
"Праг"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Информационе
технологије
врло добар
Машински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

одличан
ФОН

одличан
Машински
факултет
одличан
ЕТФ

одличан
ФТН
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

Драгојловић Маја
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево,
Јешић Владимир
отац Радомир, мајка Дејана
Ваљево, 12. 11. 1998.
Ђедовић Вук
отац Маринко, мајка Верица
Ваљево, 02. 03. 1998.
Ђурђевић Јана
отац Славко, мајка Снежана
Ваљево, 10. 05. 1998.
Ђурић Никола
отац Владан, мајка Станислава
Ваљево, 17. 12. 1998.
Живановић Јелeна
отац Драган, мајка Драгана
Ваљево, 11. 10. 1998.
Јовић Анђела
отац Милан, мајка Слађана
Ваљево, 21. 11. 1998.
Лесић Мина
отац Милутин, мајка Снежана
Ваљево, 04. 03. 1998.
Марковић Мина
отац Дејан, мајка Душица
Ваљево, 23. 06. 1998.

географија
"Непал"
географија
"Перу"
историја
"Атентат у Марсеју"
географија
"Хаваји"
географија
"Бразил"
географија
"Земљотреси"
географија
"Власинско језеро"
биологија
"Циркуларни каријес"
географија
"Апартхејд у Јужноафричкој
Републици"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
енглески језик
српски језик
математика
српски језик
математика

5

5

5

5

5

5

4

5

5

одличан
Математички
факултет

врло добар
Грађевински
факултет
одличан
ФОН, Математички факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
ПМФ

врло добар
ФОН

врло добар
ФОН

врло добар
ФОН

одличан
ФОН

171

14. Матић Никола
отац Милан, мајка Бојана
Ваљево,
15. Мијатовић Исидора
отац Зоран, мајка Јасмина
Ваљево, 06. 09. 1998.
16. Мутић Владимир
отац Петар, мајка Оливера
Ваљево, 18. 10. 1998.
17. Ненадовић Милош
отац Зоран, мајка Данијела
Ваљево, 26. 12. 1998.
18. Панић Анђелка
отац Слободан, мајка Снежана
Ваљево, 09. 07. 1998.
19. Петровић Ана
отац Милош, мајка Драгана
Ваљево, 21. 05. 1998.
20. Пантелић Јована
отац Жељко, мајка Драгица
Ваљево, 07. 06. 1998.
21. Радовановић Милица
отац Душан, мајка Рада
Ваљево, 31. 1. 1999.
22. Ристић Ивона
отац Душан, мајка Жаклина
Ваљево, 09. 09. 1998.
историја
"Искрцавање савезника у
Нормандији - Дан Д"
српски језик
"Моралне дилеме и психолошка
стања Р.Р. Раскољникова"
енглески језик
"Oscar Wilde's stories for children"
историја
"Краљевина Југославија
(март - април 1941. године)
географија
"Тајланд"

биологија
5
"Заступљеност Дауновог синдрома у
Ваљевском крају"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

географија
"Гренланд"

српски језик
математика

5

4

5

5

2

5

5

биологија
"Ћелијска мембрана и транспорт"

српски језик
енглески језик

2

историја
"Мајски преврат"

српски језик
енглески језик

добар
Правни
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Машински
факултет
довољан
Грађевински
факултет
врло добар
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет
врло добар
Економски
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
ФАСПЕР
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2.

1.

Аничић Сара
отац Горан, мајка Милена
Ваљево, 23.11.1998.
Бошковић Александра
отац Драгољуб, мајка Наталија
Ваљево, 26.06.1998.

16.10.1998.
27. Урошевић Александра
отац Бранко, мајка Драгана
Ваљево, 09. 11. 1998.
28. Читаковић Владимир
отац Душан, мајка Светлана
Ваљево, 24. 06. 1998.

отац Александар, мајка Мирјана

23. Стаменковић Вања
отац Предраг, мајка Весна
Ваљево, 06. 03. 1999.
24. Станимировић Јелена
отац Драган, мајка Маријана
Ваљево, 18. 12. 1998.
25. Томић Обрад
отац Милорад, мајка Видосава
Ваљево, 10. 05. 1998.
26. Тулимировић Катарина
српски језик
"Софоклова Антигона пред
законима свога срца"
историја
"Четнички покрет у мом крају"
географија
"Туризам Лисабона"

српски језик
енглески језик

српски језик
математика

биологија
"Пчеле"

српски језик
енглески језик

психологија
"Невербална комуникација"
руски језик
"Мотив демона у уметности
Љермонтова и Врубеља"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

IV-4

географија
"Амазон"

српски језик
математика

српски језик
енглески језик

биологија
"Тромбоцитопенија"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

4

3

5

5

одличан
Филозофски
психологија
одличан
Правни
факултет

врло добар
Математички
факултет
врло добар
ФТН

врло добар

Висока техничка
школа

врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Филозофски
факултет
добар
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Вулетић Кристина
отац Драган, мајка Гордана
Ваљево, 29.04.1998.
4. Живановић Александра
отац Милан, мајка Љубица
Ваљево, 09.06.1998.
5. Живановић Лука
отац Живан, мајка Јасмина
Ваљево, 18.08.1998.
6. Јаковљевић Ана
отац Зоран, мајка Јелена
Ваљево, 30.04.1998.
7. Јовановић Сања
отац Драган, мајка Верица
Ваљево, 28.04.1998.
8. Јовановић Огњен
отац Горан, мајка Дивна
Ваљево, 30.11. 1998.
9. Јукић Мина
отац Горан, мајка Милена
Ваљево, 29.01.1999.
10. Крстић Анастасија
отац Драган, мајка Јелена
Ваљево, 30.09.1998.
11. Максимовић Јована
отац Миломир, мајка Верица
Ваљево, 15.01.1999.

3.

музичка култура
"Ђузепе Верди"
латински језик
"Пунски ратови"
латински језик
"Марко Тулије Цицерон"
латинкси језик
"Изглед римске куће"
филозофија
"Еутаназија"
филозофија
"Прагматизам"
филозофија
"Ерос у Платоновој филозофији"
музичка култура
"Ј. Штраус - Опере"
музичка култура
"Џез музика"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

5

5

4

3

5

5

5

5

врло добар
Архитектонски
факултет
врло добар
Филолошки
факултет
врло добар
Филозофски
факултет
одличан
Филозофски
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Филолошки
факултет

одличан
Филолошки
факултет
врло добар
Шумарски
факултет
врло добар
ФОН
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12. Марковић Дуња
отац Горан, мајка Виолета
Ваљево, 18.02.1999.
13. Матић Милица
отац Бора, мајка Елвира
Ваљево, 03.12.1998.
14. Милутиновић Анђелија
отац Бранко, мајка Биљана
Ваљево, 25.08.1998.
15. Мирковић Ива
отац Милан, мајка Мирјана
Ваљево, 07.06.1998.
16. Обреновић Ђурђа
отац Милоје, мајка Наташа
Ваљево, 06.02.1998.
17. Поповић Исидора
отац Срђан, мајка Славица
Ваљево, 23.02.1999.
18. Радовић Софија
отац Саша, мајка Биљана
Ваљево, 03.07.1998.
19. Симић Анђела
отац Радомир, мајка Бојана
Ваљево, 01.08.1998.
20. Тадић Јована
отац Милош, мајка Косовка
Ваљево, 24.06.1998.

лингвистика
"Познавање правописне норме"
психологија
"Шизофренија"
музичка култура
"Георг Фридрих Хендл"
ликовна кулутра
"Густав Климт"
ликовна кулутра
"Клод Моне"
ликовна кулутра
"Кубизам"
ликовна кулутра
"Историја шминкања"
музичка култура
"Панк"
латински језик
"Гај Јулије Цезар"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Филолошки
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет

врло добар
Археологија

врло добар
Биолошки
факултет
врло добар
Филозофски
факултет
одличан
ФОН
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5.

4.

3.

2.

1.

Андрић Душица
отац Драган, мајка Данијела
Ваљево, 17.12.1998.
Аћимовић Тамара
отац Дејан, мајка Светлана
Ваљево, 15.04.1998.
Богдановић Михаило
отац Војислав, мајка Снежана
Ваљево, 23. 11. 1998.
Брајовић Ана
отац Милош, мајка Зорица
Ваљево, 08. 09. 1998.
Ђурашиновић Тодора
отац Милош, мајка Радмила
Ваљево, 16.02.1999.

21. Тимотић Катарина
отац Срећко, мајка Мирјана
Ваљево, 29. 11. 1998.
22. Цветановић Матија
отац Дејан, мајка Биљана
Ваљево, 09. 08. 1998.
23. Петровић Растко
отац Војислав, мајка Маријана
Ваљево, 09.10.1998.
музичка култура
"Месечева соната Л. В. Бетовен"
географија
"Минхен"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

географија
"Туристичке одлике Истанбула"
географија
"Врњачка бања"
музичка култура
"Хип-хоп"
биологија
"Ћелијске органеле"
ликовна култура
"Микеланћело"

српски језик
француски језик
српски језик
немачки језик
српски језик
немачки језик
српски језик
немачки језик
српски језик
француски језик

IV-5

ликовна кулутра
"Кандинкси"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

4

одличан
Правни
факултет
одличан
Биолошки
факултет
одличан
Правни
факултет

одличан
Филолошки
факултет
одличан
ФОН

врло добар
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет
добар
Правни
факултет
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14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Ђурђевић Ана
отац Слободан, мајка Оливера
Ваљево, 02.08.1998.
Ерчић Милан
отац Јеша, мајка Биљана
Ваљево, 27.08.1998.
Илић Алекса
отац Слободан, мајка Славица
Ваљево, 19. 11 1998.
Илић Милош
отац Драгомир, мајка Марина
Ваљево, 01.11.1998.
Јанковић Јелена
отац Жељко, мајка Маријана
Ваљево, 01.02.1999.
Јовановић Јелена
отац Саша, мајка Дивна
Ваљево, 06. 01. 1999.
Крстић Андријана
отац Марко, мајка Сања
Ваљево, 02.01.1999.
Крстић Милица
отац Зоран, мајка Весна
Ваљево, 22.01.1999.
Манојловић Матеја
отац Бранко, мајка Катарина
Ваљево, 11. 05. 1998.
биологија
"Вируси и вирусне инфекције"

ликовна култура
5
"Тјана вечера - Леонардо Да Винчи"
историја
"Живот Живојина Мишића"
историја
"Други светски рат 1939-1940"
историја
"Стогодишњи рат"
психологија
"Афективна везаност као предиктор
социјалних вештина адолесцената"

српски језик
немачки језик
српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
немачки језик

српски језик
немачки језик

5

2

3

5

5

5

5

математика
"Логаритамске једначине и
неједначине"
музичка култура
"Четири годишња доба"

српски језик
немачки језик

5

ликовна култура
"Винсент Ван Гог"

српски језик
француски језик

одличан
Медицински
факултет
одличан
Економски
факултет
врло добар
Економски
факултет
врло добар
Медицински
факултет
одличан
Медицниски
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Филолошки
факултет
врло добар
Клод Бернард
Лион
одличан
Филозофски
психологија
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15. Маринковић Бојан
отац Дејан, мајка Тања
Ваљево, 07.04.1998.
16. Матић Вукашин
отац Влада, мајка Јасмина
Ваљево, 02.07.1998.
17. Милисављевић Милица
отац Миодраг, мајка Марија
Ваљево, 19.04.1998.
18. Милошевић Анђела
отац Слободан, мајка Соња
Ваљево, 23.10.1998.
19. Павловић Дуња
отац Милош, мајка Љиљана
Ваљево, 16.10.1998.
20. Павловић Виктор
отац Милан, мајка Нада
Ваљево, 15.06.1998.
21. Пантелић Тијана
отац Јован, мајка Марина
Ваљево, 30.05.1998.
22. Петрић Тина
отац Мирослав, мајка Зорица
Ваљево, 06.11.1998.
23. Радовановић Ања
отац Срђан, мајка Андријана
Ваљево, 06. 10. 1998.
географија
"Туристичке дестинације Беча"

биологија
5
"Изолација и праћење динамике
раста кофеин-деградирај. бактерија"
ликовна култура
5
"Уметност моравске Србије"
географија
"Индија"
историја
"Устави Србије у 19. веку"
физика
"Џејмс Ват"

српски језик
немачки језик
српски језик
немачки језик

српски језик
француски језик
српски језик
немачки језик
српски језик
немачки језик

српски језик
немачки језик

ликовна култура
"Рене Магрит"

српски језик
француски језик

5

5

5

5

5

5

енглески језик
"John Fizgerald Kennedy"

српски језик
немачки језик

5

физика
"Примена Бернулијеве једначине"

српски језик
немачки језик

одличан
Филолошки
факултет
одличан
Правни
факулетет
врло добар
Саобраћајни
факултет

одличан
Правни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет Беч
одличан
Биолошки
факултет
одличан
ФОН

одличан
ФТН
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4.

3.

2.

1.

Арсенијевић Исидора
отац Драгутин, мајка Наташа
Ваљево, 13. 10. 1998.
Бојичић Јована
отац Радоје, мајка Весна
Ваљево, 15. 01. 1998.
Брдарић Невена
отац Бранко, мајка Вида
Ваљево, 27. 07. 1998.
Ђорђић Никола
отац Саша, мајка Мирјана
Ваљево, 13. 10. 1998.

24. Савић Тамара
отац , Горан мајка Јасмина
Ваљево, 02.06.1998.
25. Секулић Јана
отац Драгиша, мајка Борка
Ваљево, 20.09.1998.
26. Церовић Миња
отац Ненад, мајка Ана-Марија
Ваљево, 21.02.1999.
27. Џида Анђелка
отац Славко, мајка Зорица
Ваљево, 30.09.1998.
музичка култура
"Гитара и најпознатији гитаристи"
музичка култура
"Терапија музиком"
историја
"Србија у време велике источне
кризе и ослободилачки рат"

српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
немачки језик

хемија
"Моносахариди"
музичка култура
"Дмитријевич Шостаков"
српски језик
"Хамлет - Монализа литературе"
ликовна култура
"Чудесно - модерна епоха"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

IV-6

географија
"Развој туризма општине Мионица"

српски језик
француски језик

5

5

5

4

5

5

5

5

врло добар
Машински
факултет

одличан
ФТН

врло добар
ФТН

добар
Физичка хемија

технологије

ИТС-Информационе

одличан
Архитектонски
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан

одличан
ФОН
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

Жуњић Марко
отац Радивоје, мајка Душанка
Ваљево, 05. 07. 1998.
Илић Алекса
отац Предраг, мајка Драгица
Ваљево, 01. 07. 1998.
Јаковљевић Милица
отац Милан, мајка Љубица
Ваљево, 15. 02. 1998.
Јевтић Милица
отац Радиша, мајка Душанка
Ваљево, 12. 03. 1998.
Јеремић Јована
отац Слободан, Радмила
Ваљево, 05. 05. 1998.
Јеринић Наташа
отац Цвеја, мајка Славица
Ваљево, 04. 02. 1998.
Кнежевић Александар
отац Никола, мајка Славица
Ваљево, 15. 01. 1998.
Крунић Катарина
отац Дејан, мајка Весна
Ваљево, 01. 03. 1999.
Лончар Лука
отац Давор, мајка Ана
Ваљево, 19. 12. 1998.
ликовна култура
"Франциско Гоја - портрети"
психологија
"Фројд и психоанализа"
социологија
"Фашизам"
ликовна култура
"Жан Мишел Баскијат"
ликовна култура
"Византијска уметност"
шпански језик
"Comunidad autonoma de Andalucia"
музичка култура
"Електронска музика"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
шпански језик
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

историја
4
"Ваљево 1941.- оружане формације"

српски језик
енглески језик

5

историја
"Совјетске операције 1944 - 1945."

српски језик
енглески језик

врло добар
ФОН

одличан
Архитектонски
факултет
добар
Географски
факултет
одличан
ТМФ

врло добар
Правни
факултет
одличан
Економски
факултет
одличан
Факултет
безбедности
врло добар
ФПН

одличан
ФПН
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14. Лукић Наталија
отац Зоран, мајка Биљана
Ваљево, 08. 01. 1999.
15. Максимовић Жељана
отац Бошко, мајка Слађана
Ваљево, 09. 04. 1998.
16. Мандић Надица
отац Драгослав, мајка Маријана
Ваљево, 10. 12. 1998.
17. Марковић Неда
отац Велисав, мајка Весна
Ваљево, 06. 01. 1998.
18. Милошевић Сара
отац Драган, мајка Стана
Ваљево, 01. 07. 1998.
19. Миловановић Милица
отац Радован, мајка Љиљана
Ваљево, 06. 06. 1998.
20. Миловановић Катарина
отац Александар, мајка Радојка
Ваљево, 05. 10. 1998.
21. Мутић Ксенија
отац Матија, мајка Радмила
Ваљево, 22. 12. 1998.
22. Павловић Антонина
отац Предраг, мајка Ана
Ваљево, 24. 11. 1998.

ликовна култура
"Едгар Дега"
музичка култура
"Савремена музика за флауту"
музичка култура
"Музика и плес кроз историју"
ликовна култура
"Јоханес Вернер"
ликовна култура
"Дали, Мунк и Полок"
биологија
"Птице нелетачице"
ликовна култура
"Флаута у класичној музици"
музичка култура
"Реј Чарлс"
музичка култура
"Пинк Флојд"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Туризам и
хотелијерство
врло добар
ФОН

врло добар
ФОН

одличан
Филолошки
факултет
одличан
ФТН

врло добар
ФТН

одличан
Филозофски
факултет
врло добар
ТМФ

Графички дизајн

врло добар
Метрополитен
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23. Перић Матија
отац Жељко, мајка Светлана
Ваљево, 10. 10. 1998.
24. Поповић Исидора
отац Горан, мајка Славица
Ваљево, 12. 01. 1999.
25. Ристић Филип
отац Новица, мајка Снежана
Ваљево, 18. 02. 1998.
26. Савић Јелена
отац Гојко, мајка Гордана
Ваљево, 24. 01. 1999.
27. Станковић Нина
отац Само, мајка Зорица
Ваљево, 18. 05. 1998.
28. Стевановић Ива
отац Мирко, мајка Александра
Ваљево, 13. 11. 1998.
29. Тимотић Филип
отац Горан, мајка Снежана
Ваљево, 13. 11. 1998.
30. Трифуновић Катарина
отац Милан, мајка Снежана
Ваљево, 09. 04. 1998.

музичка култура
"Развој српске музике кроз време"
музичка култура
"Sting"
музичка култура
"Стара српска музика"
италијански језик
"Леонардо Да Винчи"
музичка култура
"Битлманија"
српски језик
"Фонетика као део науке о језику"
српски језик
"Када су цветале тикве"
психологија
"Памћење и поремећаји памћења"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

5

5

4

5

5

5

5

5

врло добар
Економски
факултет

врло добар
ФДУ

полицијска академија

Криминалистичко

Филозофски
факултет
врло добар
Машински
факултет
врло добар
Филолошки
факултет
одличан
Филолошки
факултет
добар

врло добар
Шумарски
факултет
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Арсенић Никола
отац Милан, мајка Весна
Ваљево, 06. 10. 1998.
Благојевић Милош
отац Драган, мајка Весна
Ваљево, 18. 10. 1998.
Богдановић Александра
отац Александар, мајка Јасмина
Ваљево,
Вујачић Јанко
отац Милан, мајка Татјана
Ваљево, 24. 07. 1998.
Вујић Милутин
отац Владан, мајка Јелена
Ваљево, 12. 10. 1998.
Вуковић Ђорђе
отац Горан, мајка Јасмина
Ваљево, 21. 07. 1998.
Гавриловић Алекса
отац Славко, мајка Зорица
Ваљево, 10. 02. 1999.
Гавриловић Павле
отац Славко, мајка Зорица
Ваљево, 10. 02. 1999.
музичка култура
"Валцер"
ликовна култура
"Фотографија у 19. и 20. веку"
српски језик и књижевност
"Гласовне алтернације"
српски језик и књижевност
Историја у роману "Време смрти"
музичка култура
"Бахови синови"
ликовна култура
"Веза између импресионизма и
модерног доба"
ликовна култура
"Архитектура - грчки храм"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

историја
"Млада Босна"

српски језик
енглески језик

IV-7

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
врло добар
Правни
факултет
врло добар
Филозофски
факултет
врло добар
Економски
факултет
одличан
Правни
факултет
врло добар
Машински
факултет
врло добар
Географски
факултет
врло добар
Саобраћајни
факултет
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

Грачанин Ана
отац Ђорђе, мајка Драгица
Ваљево, 25. 05. 1998.
Грујић Александра
отац Горан, мајка Биљана
Ваљево, 07. 06. 1998.
Димитријевић Настасија
отац Предраг, мајка Љиљана
Ваљево, 29. 08. 1998.
Мајсторовић Милош
отац Миодраг, мајка Милка
Ваљево, 04. 11. 1998.
Мандић Нађа
отац Мирослав, мајка Жаклина
Ваљево, 06. 10. 1998.
Марковић Наталија
отац Милисав, мајка Јасмина
Ваљево, 16. 08. 1998.
Матић Петар
отац Драгољуб, мајка Радмила
Ваљево, 21. 07. 1998.
Мишовић Мина
отац Милорад, мајка Јелена
Ваљево, 14. 02. 1998.
Ненадовић Катарина
отац Радоје, мајка Нада
Ваљево, 18. 11. 1998.
географија
"Развој туризма у Косјерићу"
ликовна култура
"Пикасова скулптура"
ликовна култура
"Историја филма: Орсон Велс и
модерни звучни филм"
ликовна култура
"Венецијанска школа у доба
ренесансе"
географија
"Шведска"
биологија
"Мождано стабло"
географија
"Израел"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
руски језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

немачки језик
"Geld Begriff und die Aufgaben des
Gebles"
Ликовна култура
"Хијеронимус Бош"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Филозофски
факултет

одличан
Правни
факултет
одличан
Саобраћајни
факултет
врло добар
ФАСПЕР

одличан
Економски
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Грађевински
факултет
одличан
Грађевински
факултет
одличан
ФДУ
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18. Параментић Кристина
отац Жељко, мајка Јела
Ваљево, 26. 06. 1998.
19. Павловић Марко
отац Драган, мајка Тања
Ваљево, 11. 01. 1999.
20. Петрановић Валентина
отац Данило, мајка Верица
Ваљево, 23. 06. 1998.
21. Петровић Александар
отац Радоје, мајка Нада
Ваљево, 17. 03. 1998.
22. Петровић Катарина
отац Светолик, мајка Ивана
Ваљево, 27. 10. 1998.
23. Петровић Оливера
отац Радован, мајка Мирјана
Ваљево, 09. 11. 1998.
24. Рабреновић Миља
отац Владимир, мајка Гордана
Ваљево, 16. 11. 1998.
25. Савић Тања
отац Гојадин, мајка Гордана
Ваљево, 13. 04. 1998.
26. Сиришки Ленка
отац Зоран, мајка Александра
Ваљево, 06. 10. 1998.
музичка култура
"Боб Дилан"
ликовна култура
"Магични реализам"
музичка култура
"Елвис Присли - краљ рока"
биологија
"Болести плућа"
биологија
"Предњи мозак"
ликовна култура
"Модерна архитектура"
музичка култура
"Поп музика '80-их"
ликовна култура
"Анимирани филм"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
руски језик
српски језик
енглески језик

"Поремећај хромозома човека (Тарнеров, Клинерфетов и Даунов синдром)"

биологија

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Архитектонски
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
ФТН

врло добар
Медицински
факултет
одличан
Филозофски
факултет
врло добар
Економски
факултет
врло добар
Стоматолошки
факултет
врло добар
ФАСПЕР

врло добар
ФАСПЕР
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27. Степановић Данило
отац Зоран, мајка Мирјана
Ваљево, 25. 04. 1998.
28. Тадић Наталија
отац Небојша, мајка Херанија
Ваљево, 08. 09. 1998.
29. Тикваревић Ивана
отац Миодраг, мајка Снежана
Ваљево, 15. 07. 1998.
30. Томић Александар
отац Милан, мајка Мирјана
Ваљево, 03. 06. 1998.
31. Шупета Павле
отац Горан, мајка Катарина
Ваљево, 13. 05. 1998.
српски језик
"Лични глаголски облици"
ликовна култура
"Дијего Виласеск, портрети
краљевске породице"
географија
"Копенхаген"
енглески језик
"Америчка револуција"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

музичка култура
"Експресионизам"

српски језик
енглески језик

4

5

5

5

5

одличан
Економски
факултет
врло добар
ФТН

врло добар
Филолошки
факултет
врло добар
ФТН

врло добар
ИТС

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Имати вредност и знати је показати, значи имати двоструку вредност.
Грациан

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
ДРЖАВНА ОЛИМПИЈАДА
Марковић Јован VIII-1 - физика 2. награда и пласман на Изборно такмичење за
олимпијски тим Србије за 14. International Junior
Science Olympiad у Холандији, Јуниoрска српска
информатичка Олимпијада
Цвијетић Саво I-1 - Јуниорска српска математичка Олимпијада, Јуниорска
српска информатичка Олимпијада - похвала

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
VII
Аврамовић Софија - „Наука младима“ енглески језик 3. место за рад
Милошевић Ивана - физика похвала, математика, крос 2. место, „Наука
младима“ физика 3. место за рад
Миловић Реља - физика признање, „Наука младима“ физика
Цветиновић Лука - физика признање, „Наука младима“ физика
Јевтовић Лазар - математика похвала, „Наука младима“ физика
Јаневски Софија - „Наука младима“ математика
Лазић Анђела - крос 1. место, пливање
Ђурић Лазар - физика, „Наука младима“ физика 3. место за рад
Божић Милица - крос 3. место
Миловановић Матија - крос 1. место, „Наука младима“ физика, пливање
Миловановић Богдан - крос 2. место, пливање
Ракић Лука - крос 3. место
Радојчић Никола - „Наука младима“ енглески језик 3. место за рад
Тошић Милан - „Наука младима“ физика 3. место за рад
VIII
Марковић Јован - физика 2. награда, информатика 1. награда, математика 3.
награда, Јуниорска спортска олимпијада, учешће
Ђурић Јанко - математика, „Наука младима“ енглески језик 1. место, 2 . награда за рад
Марјановић Стеван - математика, „Наука младима“ енглески језик 3. место, 1.
награда за рад
Ненадовић Јелисавета - „Наука младима“ енглески језик 1. место, 2 . награда за рад
Божић Милица - крос 3. место, „Наука младима“ енглески језик 1. награда за рад
Цветиновић Добрица - математика, „Наука младима“ физика 1. место
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Рао Давид - информатика
Радојичић Никола - физика „Наука младима“ физика 1. место
Гајић Вељко - „Наука младима“ физика 1. награда за рад
Ђорђевић Милена - „Наука младима“ математика
I-1
Цвијетић Саво - математика похвала, физика похвала, информатика похвала
Тимотић Михаило - математика, математика „Кенгур“ 3. награда, математика
Архимедес 3. награда, физика 3. награда
Грујичић Немања - математика, Књижевна олимпијада 1. награда, физика
похвала, Поетски конкурс „Мика Антић“ 2. награда
Станковић Лазар - физика похвала
Ненадовић Никола - физика 2. награда
Јовановић Ђорђе - физика
Ранковић Анђела - крос 3. место
Милосављевић Андреј - крос 3. место
Павловић Марко - „Наука младима“ физика
Жујовић Лазар - „Наука младима“ физика 3. награда
I-2
Рафаиловић Бојан - биологија 2. место
Вишић Милица - Књижевна олимпијада 3. место, српски језик, биологија 2.
место, латински језик, „Наука младима“ биологија 3. место
Гавриловић Јелена - српски језик, „Наука младима“ физика
Бошковић Ана - српски језик, „Наука младима“ физика
I-3
Рабат Марко - математика
Савковић Јована - српски језик, биологија 2. место
Огњеновић Вук - хемија, „Наука младима“ хемија 3. место
Гођевац Урош - хемија
Живановић Јована - Књижевна олимпијада
Павловић Крсман - крос 2. место
Бошковић Јована - Књижевна олимпијада
Мијаиловић Матија - Литерарни конкурс „Борино перо“
I-4
Радојчић Богдан - историја, географија 3. место, Књижевна олимпијада, српски језик
Радовановић Николина - Литерарни конкурс „Дани ћирилице” 2. награда за есеј
I-5
Ђукић Мирјана - „Наука младима“ књижевност 1. награда, крос 1. место
Радосављевић Динка - Књижевна олимпијада 2. место
Живановић Ленка - „Наука младима“ енглески језик 2. награда
Лукић Анђела - пливање
I-6
Андрић Ђурђа - латински језик, Књижевна олимпијада
Вуковић Доротеја - „Смотра рецитатора“ 1. место
Грачанин Нина - Драмски студио на немачком језику
Марић Вања - Драмски студио на немачком језику
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Кремић Лука - Литерарни конкурс Карловачке гимназије и Фонда „Филип Француски“
Трифуновић Марко - Литерарни конкурс Карловачке гимназије и Фонда „Филип Француски“
Старчевић Невена - крос 2. место
Бојичић Андрија - крос 1. место
I-7
Манојловић Никола - Књижевна олимпијада 3. место
Игњатовић Павле - „Наука младима“ историја 3. место, српски језик
Лазаревић Јаков - српски језик
Јевтић Катарина - српски језик
Никић Наталија - Књижевна олимпијада
Станојевић Ана - Књижевна олимпијада, српски језик
Баришић Ивона - „Наука младима“ енглески језик
II-1
Матић Нина - математика похвала, математика Архимедес 3. награда, физика 2. награда
Мишковић Анђела - математика
Миловановић Милош - математика „Кенгур“ 3. награда
Трифуновић Ђорђе - математика, физика, „Наука младима“ физика
Даниловић Никола - физика, „Наука младима“ физика
Марковић Милош - крос 3. место
Добрић Иван - крос 1. место
II-2
Вишњић Петар - историја
Јелић Стефан - математика 3. награда, географија 3. место
Јеремић Филип - „Наука младима“ екологија
Лазић Марија - „Наука младима“ екологија
Ђукић Марија - „Наука младима“ екологија
Марковић Младен - „Наука младима“ биологија
Митровић Магдалена - „Наука младима“ биологија
Попара Ђорђе - географија 2. место, „Наука младима“ биологија
Ранковић Тамара - Драмски студио на немачком језику
Стефановић Марија - хемија
Улемек Ема - „Наука младима“ екологија
II-3
Ускоковић Вељко - физика, Литерарни конкурс Карловачке гимназије и Фонда
„Филип Француски“ 2. награда
Ђермановић Дејан - географија
Јевтовић Ања - „Наука младима“ енглески језик
Мирковић Милица - „Наука младима“ екологија
Нешковић Ивана - српски језик
Петровић Ана - „Наука младима“ екологија
Пантелић Богдан - хемија 3. награда, географија 2. место
Росић Александра - „Наука младима“ екологија
Перић Александра - „Наука младима“ екологија
Поповић Дуња - „Наука младима“ енглески језик
Росић Александра - Драмски студио на немачком језику
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II-4
Марковић Јана - латински језик, српски језик 1. место
II-5
Јанковић Давид - Драмски студио на немачком језику
Златановић Милица - Драмски студио на немачком језику
Марјановић Ђурђија - латински језик, математика „Кенгур“
Пантелић Милица - „Наука младима“ психологија
Жујовић Невена - књижевност 3. место
II-6
Митровић Теодора - књижевност 3. место
Голубовић Кристина - крос 2. место
II-7
Милиновић Жељана - крос 1. место
Момић Наталија - крос 2. место
Шимић Никола - крос 2. место
Пајић Урош - латински језик
Станковић Антоније - пливање
III-1
Додовић Матија - физика, информатика, „Наука младима“ математика 1. награда,
математика Архимедес
Милинковић Иван - физика
Огњеновић Марија - физика, „Наука младима“ математика 3. место, крос 3. место
Дамњановић Филип - физика, „Наука младима“ математика
Станојловић Филип - математика „Кенгур“
Бадовинац Богдан - математика, „Наука младима“ математика
Лукић Милан - пливање
III-2
Лескур Андреа - крос 1. место, „Наука младима“ српски језик, биологија, окружно, 3. место
III-4
Лончар Јелена - „Смотра рецитатора“, Драмски студио на немачком, Драмски
студио на немачком језику
Селенић Ксенија - Књижевна олимпијада, српски језик
III-5
Миливојевић Неда - Драмски студио на немачком језику
III-6
Катић Нина - „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Мијаиловић Јована - крос 2. место
Перишић Теодора - пливање
Дачевић Јовица - крос 2. место
Марковић Тамара - Драмски студио на немачком језику
Савковић Михаило - Драмски студио на немачком језику
Станковић Иван - Драмски студио на немачком језику
III-7
Глигоријевић Андрија - крос 1. место
Димитријевић Антоније - крос 3. место
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IV-1
Пејић Раденко - ,,Турниру младих физичара“ 3. награда, информатика, математика
”Кенгур” 2. награда, математика Архимедес похвала
Ножица Анђела - финале Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
Видић Милена - енглески језик
Прашчевић Марко - енглески језик
IV-2
Тешић Александра - енглески језик
IV-3
Алексић Марко - географија 3. место
Марковић Мина - географија 2. место
IV-4
Бошковић Александра - руски језик
Тадић Јована - енглески језик, латински језик, српски језик
Цветановић Матија - енглески језик, „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Јукић Мина - енглески језик
IV-5
Матић Вукашин - енглески језик
Манојловић Матеја - немачки језик, „Наука младима“ психологија 3. место
Јовановић Јелена - француски језик
IV-6
Крунић Катарина - шпански језик
Станковић Нина - Поетски конкурс „Мика Антић“ 2. награда
IV-7
Петрановић Валентина - енглески језик

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
VII
Милошевић Ивана - физика 1. место, математика 1. награда, „Наука младима“
физика 1. место, хемија 1. место
Цветиновић Лука - физика 1. место, математика похвала, „Наука младима“
физика 2. место
Миловић Реља - физика 2. место, математика 2. награда, „Наука младима“
физика 2. место
Ђурић Лазар - физика 2. место, математика 2. награда, „Наука младима“
физика 1. место
Ђорђић Тијана - математика похвала, „Наука младима“ информатика
Јевтовић Лазар - физика 3. место, математика 1. награда,”Наука младима”
физика 1. место, хемија 2. награда
Миловановић Матија - физика 3. место, математика 3. награда, „Наука младима“
физика 1. место
Миловановић Богдан - математика похвала, пливање
Станковић Петар - математика 3. награда
Перић Драгана - физика похвала, хемија 2. награда, „Наука младима“ информатика
Нићифоровић Стефан - физика похвала, математика 3. награда
Тошић Милан - математика, „Наука младима“ физика 1. место
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Радојчић Никола - „Наука младима“ енглески језик 2. место
Аврамовић Софија - „Наука младима“ енглески језик 3. место
Јаневски Софија - физика похвала, „Наука младима“ математика 3. место,
хемија 3. награда
VIII
Марковић Јован - физика 1. место, информатика 1. место, математика 1. награда
Радојичић Никола - физика 1. место, „Наука младима“ физика 1. место
Рао Давид - информатика 2. место
Цветиновић Добрица - физика 2. место, математика 2. награда, „Наука младима“
физика 1. место
Ђурић Јанко - физика похвала, математика 2. награда, „Наука младима“
енглески језик 1. место
Божић Милица - „Наука младима“ енглески језик 2. место
Марјановић Стеван - математика 2. награда, „Наука младима“ енглески језик 2. место
Гајић Вељко - физика похвала, математика 3. награда, „Наука младима“
физика 1. место
Ђорђевић Милена - физика похвала, математика похвала, „Наука младима“
математика 3. место
Ненадовић Јелисавета - физика похвала, математика 3. награда, „Наука
младима“ енглески језик 2. место
Вуковић Михаило - математика
Павловић Михаило - математика, информатика 3. место
I-1
Тимотић Михаило - математика 1. награда, физика 1. награда, информатика 3.
место, „Кенгур“ 1. награда
Цвијетић Саво - математика 2. награда, физика 2. награда, информатика 2. место
Ненадовић Никола - математика 3. награда, физика 2. награда, информатика
Грујичић Немања - математика похвала, физика 2. награда, књижевност 2. награда
Јовановић Ђорђе - математика, физика 3. награда
Жујовић Лазар - математика, физика, информатика, „Наука младима“ физика
3. награда
Павловић Марко - „Наука младима“ физика 3. награда, физика похвала
Јевтић Давид - математика, физика
Станковић Лазар - физика 1. награда
I-2
Блажић Огњен - физика
Вишић Милица - српски језик 1. награда, књижевност 2.награда, биологија
1. место, „Наука младима“ биологија
Рафаиловић Бојан - биологија 2.место
Бошковић Ана - српски језик 2. награда, „Наука младима“ физика 3. награда,
књижевност 2. награда
Гавриловић Јелена - српски језик 2. награда, „Наука младима“ физика 3. награда
Аџић Катарина - књижевност
Ђурић Јана - књижевност
Ранковић Дубравка - географија
191

I-3
Рабат Марко - математика 1. награда, физика
Огњеновић Вук - математика, хемија 1. место, „Наука младима“ хемија 3. награда
Дашковић Јован - српски језик 3. награда
Савковић Јована - српски језик 2. награда, биологија 3. место
Мијаиловић Матија - српски језик
Гођевац Урош - хемија 2. место, српски језик
Живановић Јована - књижевност 2. награда, биологија
Марковић Анђела - књижевност
I-4
Марковић Марко - математика 2. награда
Мазић Алекса - математика 3. награда
Радојичић Богдан - математика похвала, физика похвала, српски језик 1. награда, хемија,
књижевност 2.награда, историја 2.место, географија 3. место
Јовић Богдан - „Наука младима“ хемија
Видић Новак - математика
Младеновић Катарина - математика
Вујић Јована - књижевност
Ружичић Неда - биологија 3. место
Косић Ана - биологија 3. место
I-5
Андрић Ђурђа - књижевност 1.награда
Марковић Теодора - српски језик
Милошевић Катарина - српски језик
Радосављевић Динка - књижевност 2.награда
Павловић Катарина - књижевност
Ђукић Мирјана - књижевност, „Наука младима“ књижевност 1. награда
Урошевић Урош - српски језик
Живановић Ленка - „Наука младима“ енглески језик 2. награда
I-7
Игњатовић Павле - српски језик 2. награда, „Наука младима“ историја 2. награда
Јевтић Катарина - српски језик 1. награда
Станојевић Ана - српски језик 1. награда, књижевност 1.награда
Никић Наталија - књижевност 2. награда
Манојловић Никола - књижевност 2. награда
Лазаревић Јаков - српски језик 1. награда
Баришић Ивона - „Наука младима“ енглески језик 3. награда
II-1
Трифуновић Ђорђе - математика похвала, физика 2. награда, „Наука младима“
физика 3. награда
Мишковић Анђела - математика похвала, физика
Даниловић Никола - физика похвала, „Наука младима“ физика 3. награда
Матић Нина - математика похвала, физика 2. награда, 3. награда Архимедес
Миловановић Милош - математика, 3. награда ''Кенгур без граница''
Добросављевић Милош - математика
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Рајковић Кристина - хемија, физика
Станић Алекса - „Наука младима“ математика/геометрија, физика
Живковић Маша - „Наука младима“ математика/геометрија
II-2
Вишњић Петар - историја 3. место, „Наука младима“ биологија
Васиљевић Антонија - „Наука младима“ биологија
Јелић Стефан - математика 1. награда, физика, географија 3. место
Јеремић Филип - „Наука младима“ екологија 2. награда
Ђукић Марија - „Наука младима“ екологија 2. награда, српски језик
Кушаковић Сандра - хемија, биологија 1. место
Лазић Марија - „Наука младима“ екологија 2. награда
Митровић Магдалена - „Наука младима“ биологија 3. награда
Марковић Младен - „Наука младима“ биологија 3. награда
Марковић Новица - физика
Попара Ђорђе - историја, географија 3. место, „Наука младима“ биологија 3. награда
Петровић Вук - хемија
Ранковић Тамара - „Наука младима“ биологија
Стефановић Марија - српски језик, хемија, „Наука младима“ биологија
Улемек Ема - „Наука младима“ екологија 2. награда
II-3
Смолчић Тамара - физика
Ускоковић Вељко - физика
Алексић Николина - српски језик
Аничић Мина - географија
Јевтовић Ања - „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Мирковић Милица - „Наука младима“ екологија 3. награда
Нешковић Ивана - српски језик, 2. награда
Петровић Ана - „Наука младима“ екологија 2. награда
Перић Александра - „Наука младима“ екологија 2. награда
Поповић Дуња - „Наука младима“ енглески језик 3. награда
Росић Александра - „Наука младима“ екологија 2. награда
Шујдовић Немања - књижевност 2. награда, географија 3. место
Спасојевић Јована - књижевност 3. награда
Пантелић Богдан - хемија, географија 3. место
Пантелић Марко - географија
Чоловић Александар - географија
Ђермановић Дамјан - географија 3. место
II-4
Марковић Јана - српски језик, 2. награда
II-5
Жујовић Невена - књижевност 2. награда, српски језик 3. награда
Марјановић Ђурђија - српски језик 2. награда, књижевност
Пантелић Милица - географија, „Наука младима“ психологија 3. награда
II-6
Митровић Теодора - књижевност 2. награда
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II-7
Гордана Гламочанин - књижевност 3. награда
III-1
Арсенијевић Вукан - Смотра рецитатора 3.место
Додовић Матија - математика, 1. награда, физика 1. награда, информатика 2.
место, „Наука младима“ математика 1. награда
Бадовинац Богдан - математика, 2. награда, физика, „Наука младима“ математика 2. награда
Дамњановић Филип - математика, 2. награда, физика похвала, „Наука младима“
математика 2. награда
Огњановић Марија - физика 3. награда, математика похвала, хемија, „Наука
младима“ математика 3. награда
Милинковић Иван - математика, физика 2. награда
Станојловић Филип - математика, информатика 3. место
Живановић Кристина - хемија
Лазић Немања - српски језик
Радосављевић Ана - информатика, „Наука младима“ енглески језик
Савковић Милош - информатика
III-2
Крстић Александар - књижевност 2.награда, хемија, биологија 2. место
Лескур Андреа - биологија место, „Наука младима“ српски језик 3. награда
Димитријевић Алекса - биологија3.место, географија
III-3
Марковић Љубица - хемија, српски језик
Стојановић Алекса - биологија1. место
Петрић Вања - географија
III-4
Тешић Анђела - српски језик, Смотра рецитатора
Селенић Ксенија - српски језик 1. награда, књижевност 1. награда
Ђекић Доротеја - српски језик
Лончар Јелена - књижевност 1. награда, српски језик, „Смотра рецитатора“ 2. место
Вујић Милица - књижевност
III-6
Катић Нина - „Наука младима“ енглески језик 2. награда
IV-1
Пејић Раденко - математика похвала, физика похвала, информатика 1. место
Видић Милена - енглески језик 2. награда
Прашчевић Марко - енглески језик 3. награда
Васиљевић Никола - информатика 3. место
Ненезић Огњен - информатика
IV-2
Јоцић Бошко - биологија
Ристовић Ема - биологија
Тешић Александра - енглески језик
Васиљевић Алекса - енглески језик
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Ристић Филип - енглески језик
Миловановић Лена - енглески језик
IV-3
Алексић Марко - географија 3. место
Јовић Анђела - енглески језик
Богдановић Милан - географија
Марковић Мина - физика похвала, биологија, географија 2. место
Мијатовић Исидора - биологија
IV-4
Тадић Јована - српски језик, 2. награда, енглески језик 2. награда
Цветановић Матија - књижевност, енглески језик 2. награда, „Наука младима“
енглески језик 3. награда
Јукић Мина - енглески језик 3. награда
Максимовић Јована - енглески језик
Тимотић Катарина - енглески језик
Обрaдовић Ђурђа - енглески језик, шпански језик
Марковић Ива - енглески језик
Бошковић Александра - руски језик 3. награда
IV-5
Брајовић Ана - биологија
Јанковић Јелена - енглески језик, биологија
Ђурђевић Ана - енглески језик
Матић Вукашин - енглески језик 3. награда
Милисављевић Милица - енглески језик
Манојловић Матеја - немачки језик 2. награда, „Наука младима“ психологија 2. награда
Павловић Виктор - немачки језик
Џида Анђелка - немачки језик
Богдановић Михаило - немачки језик
Јовановић Јелена - француски језик 3. награда
Милисављевић Милица - француски језик
Церовић Миња - француски језик
Савић Тамара - француски језик
Секулић Јана - француски језик
Андрић Душица - француски језик
IV-6
Крунић Катарина - шпански језик 2. награда
Станковић Нина - енглески језик
Тимотић Филип - „Смотра рецитатора“ 3. место
IV-7
Петрановић Валентина - енглески језик 3. награда
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ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
Награде Друштва за српски језик и књижевност Србије
за школску 2015-2016:
 Часопис „Гимназијалац” награђен је трећом наградом на конкурсу за
најбољи школски часопис средњих школа у школској 2015/2016 години.
 Литерарна секција Ваљевске гимназије је на такмичењу литетарних секција
средњих школа Србије освојила треће место, награда „Слободан Ж. Марковић”

„Архимедес” - Државно математичко такмичење
Екипа Ваљевске гимназије освојила 3. награду.
Екипу су чинили:
Тимотић Михаило I-1 - 3. награда појединачно
Матић Нина II-1 - 3. награда појединачно
Додовић Матија III-1
Пејић Раденко IV-1 похвала

Драмски студио
Драмски студио Ваљевске гимназије са представом „Јазавац пред судом“
учествовао на Републичкој смотри драмског стваралаштва у Крагујевцу.
Чланови Драмског студија су :
Ускоковић Вељко II-3 - 1. награда за главну мушку улогу
Вуковић Доротеја I-6 - 1. награда за епизодну женску улогу
Тимотић Филип IV-6
Шупета Павле IV-7
Голубовић Јован I-6
Ђурђевић Јана IV-3
Ристовић Нина III-4

Драмски студио на немачком језику (Theater AG)
Драмски студио на немачком језику - Theataer AG „Warum weinst du nicht?“ у
режији Катарине Мирковић и Иване Веселиновић.
Манојловић Матеја
Павловић Дуња
Марић Вања
Матић Вукашин
Грачанин Нина
Тимотић Филип
Росић Александра
Миливојевић Неда
Марковић Тамара
Златановић Милица
Јанковић Давид
Станковић Иван
Савковић Михаило
Лончар Јелена
Ранковић Тамара - 3. награда за главну женску улогу
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Драмски студио на енглеском језику
Фестивал позоришта на страним језицима - 4.Фестивал школског позоришта у
Новом Саду учестовали:
Енглески језик - Представа „Lamb to the Slaughter“ у режији Аните Новосел
Играли су :
Матић Милица - 1. награда за главну женску улогу
Цветановић Матија
Живановић Александра
Јовановић Огњен
Максимовић Јована
Јукић Мина
Радовић Софија
Поповић Исидора
Симић Анђела
Петровић Растко
Милутиновић Анђелија
Аничић Сара
Анита Новосел, професор добила је 3.награду за најбољу сценографију.

Математичко такмичење „Кенгур без граница”
VII
Јевтовић Лазар похвала
Цветиновић Лука похвала
Миловић Реља похвала
Милошевић Ивана похвала
Нићифоровић Стефан похвала
VIII
Марковић Јован 1. награда
Вуковић Михаило 3. награда
Ђурић Јанко похвала
Рао Давид похвала
I
Тимотић Михаило I-1 1. награда
Маринковић Бобан I-1 похвала
Жујовић Лазар I-1 похвала
Станковић Лазар I-1 похвала
Цвијетић Саво I-1 похвала
Манојловић Никола I-7 похвала
Игњатовић Павле I-7 похвала

Лазаревић Јаков I-7 похвала
II
Марјановић Ђурђија II-5 3. награда
Миловановић Милош II-1 3. награда
Мишковић Анђела II-1 похвала
Пантелић Марко II-3 похвала
Трифуновић Ђорђе II-1 похвала
Матић Нина II-1 похвала
III
Димитријевић Антоније III-7 похвала
Станојловић Филип III-1 3. награда
Бадовинац Богдан III-1 похвала
Милинковић Иван III-1 похвала
IV
Раденко Пејић IV-1 2. награда
Аћимовић Тамара IV-5 3. награда
Мандић Надица IV-6 3. награда
Степановић Давид IV-1 похвала
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„Кенгур без граница” - финално такмичење
Марковић Јован VIII
Вуковић Михаило VIII
Тимотић Михаило I-1 3. награда
Марјановић Ђурђија II-5
Миловановић Милош II-1 3. награда
Станојловић Филип III-1
Пејић Раденко IV-1 2. награда

Окружно такмичење у одбојци за девoјчице - ученице наше школе су
освојиле прво место.

Међуокружно такмичење у одбојци за девoјчице - ученице наше школе
су заузеле четврто место.
Екипа Ваљевске гимназије:
Сировљевић Јована III-6
Челић Бојана III-6
Бељић Тамара III-6
Живковић Марија III-6
Палавестрић Јелена III-7
Срећковић Тамара III-7

Кандић Софија II-6
Јоцић Милица I-2
Павловић Марија I-4
Живковић Александра I-7
Радовић Сања I-5
Џукић Сара I-5

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 03. XI 2016.
Вујачић Јанко IV-7
Ђорђић Никола IV-6
Ристић Ивона IV-3
Арсенијевић Исидора IV-6
Ристић Филип IV-6
Радовић Софија IV-4
Миловановић Катарина IV-6
Максимовић Жељана IV-6
Михаиловић Боривоје IV-2
Тулимировић Катарина IV-3
Богдановић Милан IV-3
Мутић Владимир IV-3
Матић Никола IV-3
Благојевић Милош IV-7
Мандић Нађа IV-7
Мирковић Ива IV-4
Петровић Ана IV-3
Живановић Лука IV-4
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Вулетић Кристина IV-4
Тикваревић Ивана IV-7
Марковић Тијана IV-3
Драгојловић Маја IV-3
Алексић Марко IV-3
Томић Обрад IV-3
Кнежевић Александар IV-6
Ђедовић Вук IV-3
Ристовић Ема IV-2
Петровић Ивана IV-2
Евтић Ана IV-2
Читаковић Владмир IV-3
Панић Сања IV-2
Теовановић Марија IV-2
Станковић Милица IV-2
Маровић Никола IV-2
Петровић Растко IV-4
Арсенић Никола IV-7

Грујић Александра IV-7
Петровић Катарина IV-7
Томић Александар IV-7
Савић Тања IV-7
Петровић Александар IV-7
Милошевић Анђела IV-5
Ђурђевић Ана IV-5
Маринковић Бојан IV-5

Манојловић Матеја IV-5
Параментић Кристина IV-7
Аћимовић Тамара IV-5
Пантелић Тијана IV-5
Јеринић Наташа IV-6
Видић Милена IV-1
Илић Милош IV-5
Живковић Слађана
Мојић Светлана

Акција добровољног давања крви 30. III 2017.
Мандић Нађа IV-7
Благојевић Милош IV-7
Тадић Наталија IV-7
Петровић Катарина IV-7
Ђедовић Вук IV-3
Вулетић Кристина IV-4
Глушчевић Никола IV-3
Мутић Владимир IV-3
Рабреновић Миља IV-7
Крстић Анастасија IV-4
Петровић Александар IV-7
Павловић Марко IV-7
Илић Алекса IV-6
Стевановић Ива IV-4
Миловановић Катарина IV-6
Кнежевић Александар IV-6
Арсенијевић Исидора IV-6
Мандић Надица IV-6
Гавриловић Павле IV-7
Пуце Филип III-7
Ристовић Тијана IV-2
Радовић Софија IV-4
Ђорђић Никола IV-6
Крстић Милица IV-5
Церовић Миња IV-5
Михаиловић Боривоје IV-2
Матић Никола IV-3
Вујић Лука IV2
Ненадовић Милош
Грачанин Ана IV-7
Јездић Ирена IV-2
Теовановић Марија IV-2
Матић Вукашин IV-5

Савић Тамара IV-5
Чомић Данило IV-2
Матић Петар IV-7
Марковић Тијана IV-3
Тикваревић Ивана IV-7
Мишовић Мина IV-7
Петровић Оливера IV-7
Петровић Ивана IV-2
Јовановић Огњен IV-4
Петровић Ана IV-3
Тешић Александра IV-2
Видић Милена IV-1
Симић Анђела IV-4
Јукић Мина IV-4
Васић Бојана IV-1
Мирковић Ива IV-4
Параментић Кристина IV-7
Новаковић Владимир IV-2
Васиљевић Алекса IV-2
Алексић Марко IV-3
Томић Обрад IV-3
Аћимовић Тамара IV-5
Драгојловић Маја IV-3
Пантелић Тијана IV-5
Петрић Тина IV-5
Урошевић Алекандра IV-3
Крстић Андријана IV-5
Тулимировић Катарина IV-3
Милисављевић Милица IV-5
Ножица Анђела IV-1
Јанковић Владимир
Маринковић Татјана
Милошевић Соња
Пиргић Лазар
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БРОЈ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2016-17.
ОБЛАСТ

српски језик
књижевност
књижевни конкурси
рецитатори
енглески језик
француски језик
немачки језик
шпански језик
руски језик
латински језик
историја
географија
психологија
математика
физика
хемија
биологија
програмирање
пливање
крос
УКУПНО:

Архимедес
Драмски студио
Theater AG
Драмски студио
на енглеском
одбојка девојке
УКУПНО:

ОКРУЖНА

РЕПУБЛИЧКА

ОЛИМПИЈАДЕ

А: ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
29+1 смотра
13 +1 смотра
27+1 смотра
14 + 1 смотра
6
5
2
20 + 7 смотра
8+6 смотра+ 6*
6
1
4
1
2
1
1
1
/
6
3+1смотра
3+1 смотра
16
7
2 смотра
2 смотра
27 + 27* +6
9 + 6* + 4
смотра+ 3* + смотра+2* смотра
1
236 Кенгур
+ Кенгур 5+2 *
30+14* +
13+5* + 7 смотра
1*
4 смотра +7*
+10* смотра
12 +4* +2
4+ 1 смотра
смотра
17+16
2 + 12 смотра
смотра
12 +2*+1
3+2*
1+1*
смотра+2*
3*
4 + 3*
101
312+236
Кенгур+50* 103+18*+53 смотра
2 +2*
+57 смотра
Б: ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
/
4+2*
/
7
/
15
/

12

12
381+50*

/
387 +16*

7 +4*

МЕЂУНАРОДНИ
КОНКУРСИ

1

1

1

* ученици VII и VIII разреда основне школе одељења обдарених за математику
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НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

МИНА МАРКОВИЋ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2013 - 2017.

Кћи Дејана и Душице, рођена 23. јуна
1998. године у Ваљеву. Ученица је IV-3
природно-математичког смера. У Основној
школи „Андра Савчић“ проглашена је учеником
генерације. Током школовања у гимназији
учествовала је на бројним такмичењима и
освајала прве, друге и треће награде на
општинском, окружном, републичком и
међународном нивоу.
Учествовала је на девет републичких
такмичења: из хемије (први и други разред),
биологије (други разред), физике (други и трећи
разред), стрељаштва (други и трећи разред),
географије (трећи и четврти разред).
У трећој години на Националној
географској олимпијади освојила је треће место. На II Балканској
интернационалној географској олимпијади која је одржана 2016. освојила је
бронзану медаљу. Исте године представљала је Ваљевску гимназију на X
Олимпијским спортским играма у Врању такмичећи се у дисциплини стрељаштво.
У четвртој години на Националној географској олимпијади освојила је
друго место.
За ученика одељења бирана је у другом, трећем и четвртом разреду. За
ученика природно-математичког смера и разреда бирана је у другом и трећем
разреду. На крају четвртог разреда проглашена је за ученика генерације.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалне дипломе за географију.
Добитница је награде „Валентина Поповић“ за школску 2014/2015. годину. За
постигнуте резултате у трећој години додељена јој је награда Ваљевске пиваре.
Остварила је право уписа на Географски факултет без полагања
пријемног испита.
Жели да студира математику и географију.
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РАДЕНКО ПЕЈИЋ
Син Милорада и Жељке, рођен 1. децембра 1998.
године у Лајковцу. Ученик је IV-1 одељења обдарених
ученика у математичкој гимназији. Такмичио се из
области математике, физике и програмирања. Сваке
године је био учесник државних такмичења.
У првој години освојио је прво место на окружном
такмичењу из математике и из физике. Био је учесник
Државног такмичења из математике и математичког
турнира Архимедес, где је екипно освојио похвалу.
У другој години освојио је прво место на
окружном такмичењу из математике и из физике.
Учествовао је на Државном такмичењу из математике и био је учесник
Државног такмичења из физике, где је освојио похвалу.
У трећој години је освојио прво место на окружном такмичењу из математике,
физике и програмирања. Учествовао је на Државном такмичењу из физике.
У четвртој години је освојио прво место на окружном такмичењу из
математике, физике и програмирања. Био је учесник Државног такмичења из
програмирања. Учествовао је и на Турниру младих физичара, који се први пут
одржао у Србији. Поводом припрема за експериментални део такмичења био
је у Истраживачкој станици Петница. На квалификационом нивоу такмичења
био је треће место и остварио пласман у финале. У финалном делу је такође
био треће место, али није успео да се пласира на интернационални ниво, који
се ове године одржава у Сингапуру. Такмичио се и у математичком турниру
Архимедес, где је освојио похвалу, а као екипа трећу награду.
Сваке године се такмичио на међународном математичком такмичењу
Кенгур без граница. У другој години је освојио похвалу, а у четвртој години
другу награду и сребрну медаљу, и тиме се пласирао у наредну, финалну фазу
која се први пут одржавала ове године у Србији. На финалном такмичењу је
такође освојио другу награду и сребрну медаљу.
Током школовања бавио се хуманитарним радом. Своју стипендију од
Рударског басена Колубара поклонио је дечјем одељењу Ортопедске клинике
на Бањици, и похваљен је од Електропривреде Србије.
Од школе је сваке године добијао награде и похвале за математику,
физику и информатику. Сваке године је проглашаван за најбољег ученика
одељења, а у првој и четвртој години и за најбољег ученика разреда. Носилац
је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнични факултет у Београду.
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БОЈАНА ВАСИЋ

Кћи Славољуба и Слободанке, рођена 6.
фебруара 1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-1
одељења обдарених ученика у математичкој гимназији.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Факултет техничких наука у
Новом Саду.

НИКОЛА ВАСИЉЕВИЋ
Син Илије и Тање, рођен 25. јуна 1998. године у
Ваљеву. Ученик је IV-1 одељења обдарених ученика у
математичкој гимназији. У ОШ „Војвода Мишић“ у
Пецкој проглашен је учеником генерације. У гимназији се
такмичио из математике и програмирања. У првој и
другој години учествовао на Државном такмичењу из
математике. Два пута је био учесник такмичења
„Архимедес“ на којем је у трећем разреду похваљен.
Вишегодишњи је активни члан фолклорних ансамбала
КУД „Младост“ из Пецке и КУД „Извор“ из Горића.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнични факултет у Београду.

МИЛА СУБОТИЋ
Кћи Драгана и Марине, рођена 03. јануара 1999.
године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења природноматематичког смера. У току школовања такмичила се из
математике, хемије, географије, српског језика и
психологије. У другом разреду пласирала се на
Републичко такмичење из математике. Учествовала је и
на такмичењу „Кенгур без граница“. На Гете институту
у Београду успешно је положила испит из немачког
језика А2. Активан је члан Друштва истраживача
„Владимир Мандић-Манда“ већ 10 година.У првом,
другом, трећем и четвртом разреду проглашена је за
најбољег ученика одељења. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнички или Математички факултет у Београду.
203

ИРЕНА ЈЕЗДИЋ
Кћи Горана и Маријане, рођена 22.jануара
1999. године у Ваљеву. Ученица је IV-2 одељења
природно-математичког смера. У току школовања
учествовала je на такмичењу „Кенгур без граница“.
Поседује А2 сертификат из немачког језика. Носилац је
дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Фармацеутски факултет у
Београду.

МИНА ЛЕСИЋ
Кћи Милутина и Снежане, рођена 4. марта
1998. године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења
природно-математичког смера. У Основној школи
„Сестре Илић“ проглашена је учеником генерације.
У првом разреду учествовала је на окружном
такмичењу из хемије и на Републичком такмичењу из
српског језика. Била је проглашена најбољим
учеником одељења.
У другом разреду учествовала је на окружном
такмичењу из хемије а на Републичком такмичењу из
српског језика је освојила 4. место.
У трећем разреду је учествовала на окружном такмичењу из хемије и
српског језика.
Поседује FCE Cambridge и CAE Cambridge сертификате из енглеског
језика као и сертификат Delf B1 из француског језика. Носилац је дипломе
„Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнички факултет у Београду.

ЈОВАНА ВУКОВИЋ
Кћи Љиљане и Жарка, рођена 10. марта 1999.
године у Ваљеву. Ученица је IV-3 одељења природноматематичког смера. Носилац је дипломе FCE
Cambridge, међународно признатог сертификата о
знању енглеског језика, као и сертификата за
познавање француског језика DELF B1. Носилац је
дипломе ,,Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнички факултет у
Београду.
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АНЂЕЛИЈА МИЛУТИНОВИЋ
Кћи Бранка и Биљане, рођена 25. августа
1998. године у Ваљеву. Ученица је IV-4 одељења
обдарених ученика у филолошкој гимназији. У првом
разреду гимназије учествовала је на окружном
такмичењу из српског језика, а прва три разреда
гимназијског школовања учествовала је на такмичењу
из књижевности, при чему се два пута пласирала на
републички ниво такмичења. У првом разреду је
проглашена за најбољег ученика одељења.
Учествовала на три размене ученика
Карловачке и Ваљевске гимназије.
Као преводилац волонтер са енглеског језика учествовала је на Првој
европској конференцији за психолошко саветовање у Србији у Истраживачкој
станици Петница у другом разреду гимназије.
У другом и трећем разреду била је члан драмске секције и учестовала
је на Позоришним сусретима гимназија у Крагујевцу у представама „Неугасли
цветови српске ватре“ и „Сабирни центар“. Глумила је и у Звездара театру са
представом „Судити Нушићу“. У четвртом разреду са драмском секцијом на
енглеском језику посетила Позориште младих у Новом Саду као учесник
Фестивала школског театра у награђеној представи „Lamb to the Slaughter“.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да упише Факултет организационих наука у Београду.
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ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
МАТЕЈА МАНОЈЛОВИЋ
Син Бранка и Катарине рођен 11. маја 1998.
године у Ваљеву. Ученик IV-5 двојезичног одељења
друштвено - језичког смера Ваљевске гимназије.
Носилац је Специјалне дипломе за психологију. Ове
године на Републичком такмичењу талената по
научним дисциплинама освојио је треће место из
психологије и са првим местом на окружном, пласирао
се на републичко такмичење у знању немачког језика.
Ове године проглашен је за најбољег ученика одељења
и награђен за изузетно залагање из немачког језика,
психологије, фотографске, филозофске, географске
секције, хора и Драмског студија на немачком језику. Носилац Goethe Zertifikat
C1, дипломе у знању немачког језика и двогодишњи стипендиста Goethe Institut
- а. У слободно време бави се хорским певањем у три градска хора. Водио је
групу за друштвене науке у ДИ „Владимир Мандић Манда“ и био је полазник
семинара психологије у Истраживачкој станици Петница. Презентовао је свој
научно истраживачки рад на XIV конференцији „Корак у науку“ у ИС Петница.
Жели да студира психологију.
Награда „ЉУБИЦА НОЖИЦА“ додељује се за најбољи школски
писмени задатак у текућој школској години. Наставничко веће је на седници
23. јуна 2017. ову награду доделило Матеји Манојловићу.

АНЂЕЛА НОЖИЦА
Кћи Небојше и Јасмине, рођена 3.
новембра 1998. године. Ученик је IV-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији.
Ове године пласирала се у финални круг
међународног
Поетског
конкурса
„Десанка
Максимовић“ и добила похвалу. Посвећена
технологији и уметности, више слици него писаној
речи. Награђена за рад у литерарној секцији.
Жели да студира Математички факултет у
Београду .
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на финалу Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“. Наставничко веће је на седници 23. јуна 2017. ову
награду доделило Анђели Ножици.
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ФИЛИП ТИМОТИЋ
Син Горана и Снежане, рођен 13. новембра
1998. године у Ваљеву. Ученик је одељења
друштвено-језичког смера Ваљевске гимназије.
Током гимназијског школовања био је активни члан
рецитаторске, драмске секције на српском и
немачком језику, као и хора. Као члан Драмског
студија учествовао је у представама „Неугасли
цветови српске ватре“, „Јазавац пред судом“,
„Госпођа министарка“, „Аутобиографија“, „Warum
weinst du nicht?“ и приредби поводом Светосавске
академије.
Учествовао
је
на
позоришним
фестивалима у Крагујевцу, Новом Саду, Темишвару, Осијеку, Вараждину и
Франкфурту.
Водио је програм поводом Светског дана позоришта 27.марта 2017.
где је гостовао глумац Небојша Илић, као и концерте, књижевне вечери...
Три године је певао у гимназијском хору, а 2016. је био члан хора
Абрашевић.
У трећој години школовања заузео је прво место на Окружној смотри
рецитатора и тако се пласирао на републичко такмичење. Награђен је за рад у
Драмском студију и у рецитсторској секцији.
Жели да упише глуму на Факултету драмских уметности у Београду.
Награда „ДРАГУТИН МИЈАНОВИЋ МИЈАН“ додељује се
ученику који је постигао изузетне резултате у текућој школској години у
области културе, а нарочито на плану уметничког аматеризма. Наставничко
веће је на седници 23. јуна 2017. ову награду доделило Филипу Тимотићу.

МАРКО АЛЕКСИЋ

Син Љубомира и Љубинке, рођен 1. јануара
1998. године у Лозници. Ученик је IV-3 одељења
природно-математичког смера. Ове школске године
освојио је треће место на Републичком такмичењу
из географије. Носилац је међународно признатог
сертификата за познавање француског језика DELF
B1. Члан је музичке секције.
Жели да студира Електротехнички факултет у Београду.
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МАТИЈА ЦВЕТАНОВИЋ
Син Дејана и Биљане Ђерић, рођен 9.
августа 1998. године у Ваљеву. Ученик је IV-4
одељења обдарених ученика у филолошкој
гимназији. Током гимназијског школовања био је
активан члан хора и секције за енглески језик. У
оквиру енглеске секције сваке године је учествовао у
језичкој приредби. Ишао је на такмичења из
латинског језика, енглеског језика, историје и
књижевности. На Републичкој смотри за таленте
освојио је треће место из области енглеског језика.
Носилац је FCE и CAE Cambridge сертификата из
енглеског језика. Свира гитару и кларинет. Његове приче и преводи
објављивани су у Полиглоти и Преводилачким свескама.
Жели да упише англистику на Филозофском факултету у Новом Саду.

Детаљ са изложбе САНУ
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НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
МАТИЈА ДОДОВИЋ
Син Владе и Гордане, рођен 19. августа
1999. године у Ваљеву. Ученик је III-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији. Ове
школске године је на окружном такмичењу из
математике освојио прво место, а био је и члан екипе
Ваљевске гимназије на републичком такмичењу
„Архимедес“, где је освојена трећа екипна награда.
Учествовао је на међународном математичком
турниру „Кенгур без граница“. На Регионалној
смотри научно-истраживачких радова освојио је прво
место и пласирао се на државно такмичење где је
освојио максималан број поена и прву награду (прво место), као и специјалну
награду за израду свог рада. На општинском и окружном такмичењу из физике
освојио је прво место и учествовао на државном такмичењу. Првим местом на
окружном такмичењу из програмирања пласирао се на државно такмичење.
Учествовао је на екипном Microsoft-овом такмичењу из програмирања, BubbleCup. На окружном такмичењу из астрономије остварио је значајне резултате и
пласирао се на државно такмичење. Ове године је проглашен за најбољег
ученика одељења и трећег разреда.
Полазник је семинара астрономије у Истраживачкој станици Петница,
активан у Друштву истраживача „Владимир Мандић - Манда“, где води
Астрономску групу. Члан је шаховске секције.

МАРИЈА ОГЊЕНОВИЋ
Кћи Предрага и Виолете, рођена 17. августа
1999. године у Ваљеву. Ученица је III-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гиназији.
Ове школске године на такмичењу из
математике освојила је похвалу на општинском и на
окружном нивоу такмичења. На општинском
такмичењу из физике била је награђена другом, а на
окружном трећом наградом и учествовала је на
републичком такмичењу одржаном у Кладову. Била
је учесница окружног такмичења из хемије. На
Окружној и Републичкој смотри ,,Наука младима“ из
области математике освојила је треће место. На Меморијалној трци ,,Светомир
Ђукић“ освојила је треће место, у категорији ученика средњих школа и на кросу
РTС-а такође заузела треће место у категорији ученика трећег разреда. На
Општинској смотри рецитатора ,,Песниче народа мог“, била је треће место у
категорији старијег узраста и учествовала на Окружној смотри. Члан је
рецитаторске секције и поседује диплому FCE Cambridge за енглески језик.
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НИНА КАТИЋ
Кћи Милоша и Лепосаве Катић, рођена 8. маја
1999. године у Ваљеву. Ученица одељења
III-6
друштвено-језичког
смера.
Активно
се
бави
фотографијом и члан је фото секције Ваљевске
гимназије као и новинарске, историјске, географске и
секције за енглески језик.
Ове године је на Републичкој смотри научног
стваралаштва у Београду, из области енглеског језика
освојила трећу награду.

НИНА МАТИЋ
Кћи Милана и Бојане, рођена 13. априла
2000. године у Ваљеву. Ученица је II-1 одељења
обдарених ученика у математичкој гимназији. Ове
школске године такмичила се у знању из математике
и физике на републичком нивоу. На Државном
такмичењу из физике освојила је другу награду. На
математичком турнири „Архимедес“ освојила је трећу
награду. Ове године проглашена је за најбољу
ученицу одељења и другог разреда.

СТЕФАН ЈЕЛИЋ
Син Зорана и Бранке, рођен 9. јануара 2001.
године у Ваљеву. Ученик је II-2 одељења природноматематичког смера. Ове године такмичио се из
математике, географије, физике, хемије и историје.
Освојио је прво место на окружном такмичењу из
математике, треће место на окружном такмичењу из
географије. На Републичком такмичењу из
математике је освојио треће место и на
Републичком такмичењу из географије је освојио,
такође, треће место.
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ЂОРЂЕ ПОПАРА
Син Бранка и Весне, рођен 6. маја 2000.
године у Ваљеву. Ученик је II-2 одељења природноматематичког смера. Ове школске године се
такмичио из географије, историје, биологије,
екологије и хемије. На државном нивоу Националне
географске олимпијаде освојио је друго место, а на
окружном нивоу треће место. На Регионалној
смотри научног стваралаштва из биологије освојио
је треће место и трећу награду на државном
првенству научно-истраживачких радова из исте
области. На окружном нивоу такмичења из историје,
освојио је похвалу. Награђен је на литерарном конкурсу часописа за
књижевност, уметност и културу „АКТ“.

ВЕЉКО УСКОКОВИЋ
Син Слободана и Славице, рођен 4. маја
2000. године у Ваљеву. Ученик је II-3 одељења
природно-математичког смера. Ове школске године
такмичио се из физике и учествовао на републичком
такмичењу одржаном у Кладову. Такође, као члан
драмске секције наше школе, на 21. Позоришним
сусретима ученика гимназија Србије одржаним у
Крагујевцу, освојио је награду за најбољу главну
мушку улогу представом „Јазавац пред судом“. Због
доброг познавања историје Првог светског рата као и
француског језика, био је награђен од стране
француске федерације „Андре Мажино“ путем у Француску и боравком у
Паризу три дана.

БОГДАН ПАНТЕЛИЋ
Син Косте и Стоје, рођен 25. септембра 2000.
године у Ваљеву. Ученик је II-3 одељења природноматематичког смера. Ове године на Републичком
такмичењу из хемије освојио је трећу награду, а на
Републичком такмичењу из географије освојио је
друго место. У овој школској години проглашен је за
најбољег ученика одељења.
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ЈАНА МАРКОВИЋ
Кћи Зорана и Славице, рођена 29. јула 2000.
године у Ваљеву. Ученица је II-4 одељења обдарених
ученика у филолошкој гимназији.
Ове школске године је учествовала на
Републичком такмичењу из латинског језика и у својој
категорији од 17 учесника освојила 10 место. На
Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе освојила је прву награду. Ове године
проглашена је за најбољу ученицу одељења.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на републичком такмичењу из
српског језика и језичке културе. Наставничко веће је на седници 23. јуна 2017.
ову награду доделило Јани Марковић.

ЂУРЂИЈА МАРЈАНОВИЋ
Кћи Милована и Милесе, рођена 23. априла
2000. године у Ваљеву. Ученица је II-5 двојезичног
одељења друштвено-језичког смера. Ове године
освојила је на такмичењу „Кенгур без граница“
трећу награду и учествовала у финалном делу истог
такмичења. Учествовала је на Републичком
такмичењу из латинског језика, а на окружном
такмичењу из српског језика освојила је друго
место. Члан је литерарне и географске секције. У
овој школској години проглашена је за најбољег
ученика одељења и најбољег ученика друштвенојезичког смера.

НЕВЕНА ЖУЈОВИЋ
Кћи Дејана и Биљане, рођена 10. августа
2000. године. Ученица је II-5 двојезичног одељења
друштвено-језичког смера. Ове школске године
освојила је друго место на окружном такмичењу
„Књижевна олимпијада“ и трећу награду на
Републичком нивоу. На окружном такмичењу из
српског језика освојила је треће место.
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ТЕОДОРА МИТРОВИЋ

Кћи Зорана и Зорице, рођена 24. августа 2000.
године у Ваљеву. Ученица је II-6 одељења друштвенојезичког смера. Ове године такмичила се из
књижевности где је на окружном, као и на
Републичком нивоу такмичења, освојила трећу
награду. Ове године проглашена је за најбољег
ученика одељења.

МИХАИЛО ТИМОТИЋ
Син Предрага и Марије, рођен је 21. априла
2001. године. Ученик је I-1 одељења обдарених ученика
у математичкој гимназији. Ове године учествовао је на
такмичењима из математике, физике и програмирања.
Пласирао се на Државно такмичење из математике, а на
Државном такмичењу из физике освојио је трећу
награду. На међународном математичком такмичењу
„Кенгур без граница“ освојио је златну и бронзану
медаљу. Ове године проглашен је за најбољег ученика
одељења, првог разреда, смера и проглашен је за
најбољег ученика школе.

НЕМАЊА ГРУЈИЧИЋ
Син Драгана и Љиљане, рођен 26. децембра 2001.
године у Ваљеву. Ученик је I-1 одељења обдарених
ученика у математичкој гимназији. Ове школске године
такмичио се из математике, физике и књижевности. На
Књижевној олимпијади освојио је прво место, Државном
такмичењу из физике похвалу, а учествовао је и на
Републичком такмичењу из математике. Члан је Дебатног
клуба и литерарне секције.
Награда
„ГОРДАНА
ЛАЗАРЕВИЋ“
додељује се најбоље пласираном ученику на
Књижевној олимпијади. Наставничко веће је на седници 23. јуна 2017. ову
награду доделило Немањи Грујичићу.
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НИКОЛА НЕНАДОВИЋ

Син Радослава и Светлане, рођен 30. јуна
2001. године. Ученик је I-1 одељења обдарених
ученика у математичкој гимназији. Ове године
такмичио се из математике и физике. На окружном
такмичењу из математиле, као и на окружном
такмичењу из физике освојио је трећу награду. На
Државном такмичењу из физике освојио је другу
награду.

МИЛИЦА ВИШИЋ
Кћи Драгољуба и Мире, рођена 14. јула
2001. године у Ваљеву.
Ученица је I-2 одељења природноматематичког смера. Ове године се такмичила у
знању из: биологије, српског језика, књижевности и
латинског језика.
На окружном такмичењу из биологије била
је прво место, а на републичком друго место.
На окружном такмичењу из српског језика
освојила је друго место, а на републичком
такмичењу била је пета.
На окружном нивоу такмичења из књижевности освојила је треће
место и на Републичком нивоу освојила је треће место.
На Републичком такмичењу из латинског језика освојила је похвалу.
На Регионалној смотри талената у Лозници из области биологије
освојила је трећу награду, а на Републичкој смотри у Београду такође трећу
награду.
Члан је градског хора Абрашевић, као и народног оркестра
Абрашевић у коме свира флауту. Ове године проглашена је за најбољег
ученика одељења и најбољег ученика природно-математичког смера.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 23. јуна 2017. ову награду доделило Милици
Вишић.
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БОЈАН РАФАИЛОВИЋ

Син Саше и Марије, рођен 21. марта 2002.
године у Ваљеву. Ученик је I-2 одељења природноматематичког смера. Освојио је прву награду на
Републичком такмичењу из биологије.

ВУК ОГЊЕНОВИЋ
Син Предрага и Виолете, рођен 30. априла
2001. године у Ваљеву. Ученик је I-3 одељења
природно-математичког смера. Ове године се
такмичио из математике и хемије. На општинском
такмичењу из математике освојио је прву награду и
учествовао на окружном такмичењу, док је на
окружном такмичењу из хемије освојио прву награду
и пласирао се на републички ниво. На Регионалној
смотри истраживачких радова центра за таленте добио
је трећу награду, а на Републичкој смотри освојио је
прво место у категорији истраживачких радова
(специјална диплома за истраживачки рад) и трећу награду из области хемије.
Учествовао је у раду рецитаторске секције. У овој школској години проглашен
је за најбољег ученика одељења.

БОГДАН РАДОЈИЧИЋ
Син Ненада и Весне, рођен 12. јануара 2001.
године у Ваљеву. Ученик је I-4 одељења природноматематичког смера. Ове школске године такмичио се из
српског језика, књижевности, историје, географије,
математике, физике, хемије. Освојио је треће место на
Националној георафској олимпијади. На окружном
такмичењу из српског језика освојио је прво место, као и
друго место на окружном такмичењу из књижевности и
историје и прво место из физике. У овој школској години
проглашен је за најбољег ученика одељења.
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МИРЈАНА ЂУКИЋ

Кћи Горана и Тање, рођена 4. фебруара 2002.
године у Ваљеву. Ученица је I-5 одељења обдарених
ученика у филолошкој гимназији. Ове школске године
такмичила се на Републичкој смотри истраживачких
радова и талената из области књижевности и освојила
је прву награду. Ове године проглашена је за најбољу
ученицу одељења.

ДИНКА РАДОСАВЉЕВИЋ

Kћи Миодрaгa и Мирe, рођeнa 1. фебpуapa
2002. године y Baљeвy. Ученицa je I-5 одељeњa
обдаpeних ученикa у филoлoшкој гимнaзији. Ове
године ce такмичила нa Књижевној олимпијaди и
освојила je другo место. Члан је peцитaтopскe и
литеpарнe секције.

ЛЕНКА ЖИВАНОВИЋ

Кћи Славољуба и Викторије, рођена 4. јула
2001. године у Ваљеву. Ученица је I-5 одељења
ученика обдарених у филолошкој гимназији енглески
језик. Ове године се такмичила из енглеског језика. На
Регионалној и Републичкој смотри истраживачких
радова талената Србије освојила је другу награду.
Члан је литерарне секције и дебатног клуба.
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ДОРОТЕЈА ВУКОВИЋ
Кћи Горана и Александре, рођена 3. октобра
2001. године у Ваљеву. Ученица је I-6 двојезичног
одељења друштвено-језичког смера. Члан је Драмског
студија и рецитаторске секције. Учесница је програма
за Светосавску академију, Дана школе, Језичке
приредбе и бројних активности из културног и јавног
живота школе и града. Као члан Драмског студија
играла је у представама „Анастасија“ и „Јазавац пред
судом“. Са представом „Јазавац пред судом“
учествовала је на Позоришним сусретима гимназија
Србије у Крагујевцу, где је освојила прву награду за
епизодну женску улогу. Године 2017. песмом „Живот из кесице“ Хелене
Петровић, освојила је пров место у својој категорији на 49. Републичкој
смотри рецитатора „Песниче народа мог“ и освојила Златну плакету
Аматерског савеза Србије. Истовремено је проглашена и за апсолутног
победника 49. Републичке смотре рецитатора, те је носилац плакете „Др
Бранивој Ђорђевић“ за најбољи сценски говор.
Награда „ГОРДАНА ЛАЗАРЕВИЋ“ додељује се најбоље
пласираном ученику на Републичком такмичењу из рецитовања. Наставничко
веће је на седници 23. јуна 2017. ову награду доделило Доротеји Вуковић.

ПАВЛЕ ИГЊАТОВИЋ
Син Драгана и Зорице, рођен 16. марта 2001.
године у Ваљеву. Ученик је I-7 одељења друштвенојезичког смера. Ове године учествовао је на
Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе. На Републичкој смотри истраживачких
радова талената Србије у Београду освојио је у
укупном збиру трећу, а у категорији истраживачких
радова из историје прву награду. На међународном
такмичењу из математике „Кенгур без граница“
освојио је похвалу. Члан је новинарске и географске
секције, и Дебатног клуба. Такође је члан и ансамбла народних игара КУД
„Абрашевић“ Ваљево. У овој школској години проглашен је за најбољег
ученика одељења.
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НИКОЛА МАНОЈЛОВИЋ

Син Гиге и Сузане, рођен 11. октобра 2001.
године у Ваљеву. Ученик је I-7 одељења друштвенојезичког смера. Ове године освојио је на окружном
такмичењу из књижевности треће место, а на
Књижевној олимпијади треће место.

ЈАНКО ЂУРИЋ
Син Јована и Јелене, рођен 19. јануара 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године такмичио се из
математике, физике, информатике и енглеског. На
Републичкој смотри талената освојио је прву награду
из енглеског језика. Пласирао се на државно такмичење
из математике. Такође је освојио похвалу на такмичењу
„Кенгур без граница“ и похвалу на математичкој
смотри „Архимедес“. Учествовао је на окружном
такмичењу из физике и програмирања. Члан је
астрономске групе друштва истраживача „Владимир
Мандић Манда“.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

ВЕЉКО ГАЈИЋ
Син Мирослава и Снежане, рођен 27. јуна
2002. године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове године
учествовао је на такмичењима из математике и физике,
и на Републичкој смотри младих талената освојио је
прву награду на одбрани радова. Такође је учествовао
и на такмичењу „Кенгур без граница“. Волонтер је
организације „Црвени крст“.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
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НИКОЛА РАДОЈИЧИЋ
Син Славише и Наде, рођен 27. октобра 2002.
године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године учествовао је на
такмичењима из математике и физике, на Републичкој
смотри младих талената освојио је прву награду на
одбрани радова. Такође је учествовао на такмичењу
„Кенгур без граница“.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

ЈЕЛИСАВЕТА НЕНАДОВИЋ
Кћи Слободана и Зорице, рођена 13. септембра
2002. године у Ваљеву. Ученица је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове школске године је
освојила прву награду на Републичкој смотри младих
талената из енглеског језика и трећу награду на окружном
такмичењу из математике. Освојила је трећу награду на
математичком такмичењу „Интеграл Куп“. Учествовала
је и на окружним такмичењима из физике и енглеског
језика. Такође је учествовала на такмичењу „Кенгур без
граница“. Члан је групе за електронику и електротехнику
друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

СТЕВАН МАРЈАНОВИЋ
Син Милована и Милесе, рођен 11. јануара
2002. године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове школске године
освојио је трећу награду на Републичкој смотри у
Београду из енглеског језика и учествовао на
Републичком
такмичењу
из
математике.
На
математичком такмичењу „Интеграл Куп“ освојио је
трећу награду. Члан је групе за електронику и
електротехнику Друштва истраживача „Владимир
Мандић Манда“.
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ЈОВАН МАРКОВИЋ
Син Светислава и Миланке, рођен 23. јануара
2002. године у Ваљеву. Ученик је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Ове школске године
на Републичком такмичењу из математике је освојио
трећу награду. Учествовао је на Републичком
такмичењу из физике, на ком је освојио другу награду,
и на српској физичкој олимпијади, на којој је такође
освојио другу награду. На такмичењу „Кенгур без
граница“ је освојио прву награду. Освојио је прву
награду на такмичењу „Интеграл куп“. Такмичио се из
информатике и освојио прву награду на републичком
такмичењу и обезбедио пласман на Српску информатичку олимпијаду, такође
се пласирао на Републичко такмичење из информатике за ученике средњих
школа. Учествовао је на Републичком такмичењу из енглеског. Од 26. јуна до
1. јула такмичиће се на Математичком купу у Београду. У овој школској
години проглашен је за најбољег ученика осмог разреда.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“.

ДОБРИЦА ЦВЕТИНОВИЋ

Син Живорада и Славице, рођен у Ваљеву 19.
априла 2002. године. Ученик је VIII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове школске године
учествовао је на Републичком такмичењу из математике
и на окружном такмичењу из физике. На Регионалној
смотри талената освојио је другу награду из физике, а на
Републичкој смотри освојио је прво место у категорији
истраживачких радова. Учествовао је на такмичењу
„Кенгур без граница“, као и на „Интеграл купу“.

МИЛИЦА БОЖИЋ

Кћи Драгана и Славице, рођена 21. јануара
2002. године у Ваљеву. Ученица је VIII-1 одељења
ученика обдарених за математику. Из енглеског језика
ове године освојила је другу награду на Регионалној
смотри талената и прву награду за рад на Републичкој
смотри талената. Активно се бави одбојком. Члан је
пионирске екипе ЖОК Ваљево.
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СОФИЈА АВРАМОВИЋ

Кћи Мирољуба и Љиљане, рођена 25. марта
2003. године. Ученица је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. На Окружној смотри
истраживачких радова из енглеског језика освојила
је трећу награду, а на Републичкој смотри трећу
награду за рад.

ИВАНА МИЛОШЕВИЋ

Кћи Зорана и Наташе, рођена 3. октобра
2003. године у Ваљеву. Ученица је VII-1 одељења
ученика обдарених за математику. На окружном
такмичењу из математике, физике и хемије освојила
прво место. На Републичкој смотри талената у
Београду освојила трећу награду на раду из физике. У
овој школској години проглашена је за најбољег
ученика седмог разреда.

ЛАЗАР ЂУРИЋ

Син Горана и Јасне, рођен 2. јануара 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године такмичио се из
физике и математике. На окружном такмичењу из
физике освојио је другу награду. Из математике је на
окружном такмичењу такође освојио другу награду. На
Окружној смотри талената из физике освојио је прву
награду, а на Републичкој смотри трећу награду за рад.
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НИКОЛА РАДОЈИЧИЋ

Син Горана и Гордане, рођен 6. јуна 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. Ове године се такмичио у
знању из енглеског језика. Освојио је друго место из
области енглеског језика на Републичкој смотри у
Београду.

МИЛАН ТОШИЋ

Син Војкана и Оливере, рођен 5. јануара 2003.
године у Ваљеву. Ученик је VII-1 одељења ученика
обдарених за математику. На Окружној смотри
истраживачких радова из физике освијио је другу
награду, а на Републичкој смотри трећу награду за рад.
На Општинском такмичењу из математике освојио је
трећу награду.

Марко Пантелић II-3
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
VII разред
Аврамовић Софија - енглески језик
Милошевић Ивана - физика, математика (смотра истраживачких радова), крос
Миловић Реља - физика
Цветиновић Лука - физика
Јевтовић Лазар - математика (смотра истраживачких радова), физика
Јаневски Софија - математика (смотра истраживачких радова)
Лазић Анђела - крос, пливање
Ђурић Лазар - физика
Миловановић Матија - крос, физика, пливање
Миловановић Богдан - крос, пливање
Радојчић Никола - енглески језик
Тошић Милан - физика
VIII
Блануша Лазар - биологија
Божић Милица - енглески језик, хор, крос,
Гајић Вељко - физика, математика
Вуковић Михаило - математика
Ђурић Јанко - математика, физика, информатика, енглески језик
Ђорђевић Милена - математика, физика
Ковачевић Алекса - математика
Марјановић Стеван - математика, енглески језик, књижевност, биологија
Марковић Јован - математика, физика, информатика, енглески језик
Манојловић Антоније - хор
Ненадовић Јелисавета - математика, физика, енглески језик
Павловић Михајло - математика, информатика
Рао Давид - математика, информатика
Радовановић Вукашин - математика
Радојчић Никола - математика, физика
Цветиновић Добрица - математика, физика
I-1
Цвијетић Саво - математика, физика, информатика
Тимотић Михаило - математика, физика
Грујичић Немања - математика, књижевност, физика
Станковић Лазар - физика
Ненадовић Никола - физика
Јовановић Ђорђе - физика
Павловић Марко - физика
Жујовић Лазар - физика
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I-2
Рафаиловић Бојан - биологија
Вишић Милица - Књижевна олимпијада, српски језик, биологија,
латински језик
Гавриловић Јелена - српски језик, физика
Бошковић Ана - српски језик, физика
I-3
Бошковић Јована - Књижевна олимпијада
Рабат Марко - математика
Савковић Јована - српски језик
Огњеновић Вук - хемија
Гођевац Урош - хемија
Живановић Јована - Књижевна олимпијада
I-4
Радојичић Богдан - историја, географија, Књижевна олимпијада, српски језик
Радовановић Николина - литерарни конкурс
I-5
Ђукић Мирјана – Књижевна олимпијада
Радосављевић Динка - Књижевна олимпијада
Живановић Ленка - енглески језик
Анђела Лукић - пливање
I-6
Андрић Ђурђа - латински језик, Књижевна олимпијада
Вуковић Доротеја - Смотра рецитатора, Драмски студио
Голубовић Јован - Драмски студио
I-7
Манојловић Никола - Књижевна олимпијада
Игњатовић Павле - историја, српски језик
Лазаревић Јаков - српски језик
Јевтић Катарина - српски језик
Никић Наталија - Књижевна олимпијада
Станојевић Ана - Књижевна олимпијада, српски језик
Баришић Ивона - енглески језик
II-1
Матић Нина - физика, математика
Мишковић Анђела - математика
Миловановић Милош - математика
Трифуновић Ђорђе - математика, физика
Даниловић Никола - физика
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II-2
Вишњић Петар - историја
Јелић Стефан - математика, географија
Јеремић Филип - екологија
Лазић Марија - екологија
Ђукић Марија - екологија
Марковић Младен - биологија
Митровић Магдалена - биологија
Попара Ђорђе - географија, биологија
Стефановић Марија - хемија
Улемек Ема - екологија
II-3
Ускоковић Вељко - физика, Драмски студио, кратка прича, француски језик
Ђермановић Дамјан - географија
Јевтовић Ања - енглески језик
Мирковић Милица - екологија
Нешковић Ивана - српски језик
Петровић Ана - екологија
Пантелић Богдан - хемија, географија
Росић Александра - екологија
Перић Александра - екологија
Поповић Дуња - енглески језик
II-4
Марковић Јана - латински језик, српски језик
II-5
Пантелић Милица - психологија
Жујовић Невена - књижевност
Марјановић Ђурђија - латински језик, математика
II-6
Митровић Теодора - књижевност
II-7
Пајић Урош - латински језик
Станковић Антоније - пливање
III-1
Додовић Матија - физика, информатика, математика
Милинковић Иван - физика
Огњеновић Марија - физика, математика
Дамњановић Филип - физика, математика
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Станојловић Филип - математика
Бадовинац Богдан - математика
Милан Лукић - пливање
III-2
Лескур Андреа - српски језик
III-3
Крунић Стефан - ликовно
III-4
Лончар Јелена - Смотра рецитатора, Књижевна олимпијада
Селенић Ксенија - Књижевна олимпијада, српски језик
III-6
Катић Нина - енглески језик
Перишић Теодора - пливање
IV-1
Пејић Раденко - математика, физика, информатика
Ножица Анђела - српски језик и књижевност, литерарна секција,
волонтерски рад
Видић Милена - енглески језик
Прашчевић Марко - енглески језик
Степановић Давид - математика
Савић Никола - литерарна секција
IV-2
Јоцић Бошко - биологија, кошарка
Ристовић Ема - биологија
Тешић Александра - енглески језик
Васиљевић Алекса - енглески језик, крос
Ристић Филип - енглески језик
Миловановић Лена - енглески језик
Ђурђевић Кристина - биологија
Лазић Јована - биологија
Улемек Ана - крос, географија
Ђурашиновић Дејан - географија
Лазаревић Сара - географија
Евтић Ана - шпански језик
Вујић Лука - кошарка
Васиљевић Алекса - енглески језик
Михајловић Боривоје - одбојка
IV-3
Алексић Марко - географија, музичка секција, француски језик
Богдановић Милан - географија
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Ђурић Никола - фудбал
Ђурђевић Јана - Драмски студио
Ђедовић Вук - рецитовање
Јовић Анђела - енглески језик, географија, новинарска секција
Марковић Мина - физика, биологија, географија, стрељаштво
Мијатовић Исидора - биологија
Петровић Ана - енглески језик
Панић Анђелка - музичка секција, литерарна секција, новинарска
секција, географија, волонтерски рад
Стаменковић Вања - крос
Станимировић Јелена - енглески језик
Томић Обрад - енглески језик
Урошевић Александра - крос
Живановић Јелена - географија
IV-4
Тадић Јована - српски, енглески језик, латински језик
Цветановић Матија - књижевност, енглески језик, волонтерски рад, хор
Аничић Сара - енглески језик
Јукић Мина - енглески језик, литерарна секција
Јовановић Огњен - енглески језик
Јовановић Сања - литерарна секција
Јаковљевић Ана - литерарна секција
Максимовић Јована - енглески језик, музичка секција, хор
Тимотић Катарина - енглески језик
Обреновић Ђурђа - енглески језик, шпански језик
Мирковић Ива - енглески језик, литерарна секција
Бошковић Александра - руски језик
Поповић Исидора - енглески језик, психологија
Радовић Софија - енглески језик
Симић Анђела - енглески језик
Петровић Растко - енглески језик
Милутиновић Анђелија - енглески језик
Живановић Александра - енглески језик
Милица Матић - енглески- позориште
Марковић Дуња - лингвистика
IV-5
Аћимовић Тамара - математика, хор
Андрић Душица - француски језик
Брајовић Ана - биологија
Богдановић Михаило - немачки језик, хор, Драмски студио
Ерчић Милан - одбојка, немачки језик
Илић Милош - немачки језик
Јанковић Јелена - енглески језик, биологија, француски језик
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Јовановић Јелена - француски језик
Крстић Милица - кошарка, француски језик
Ђурђевић Ана - енглески језик, француски језик
Ђурашиновић Тодора - француски језик, музичка секција, хор
Матић Вукашин - енглески језик, немачки језик
Милисављевић Милица - енглески језик, француски језик
Манојловић Матеја - немачки језик, психологија, фотографија,
филозофска секција, географска секција, хор
Милошевић Анђела - немачки језик, хор
Павловић Виктор - немачки језик, хор
Пантелић Тијана - француски језик, хор
Џида Анђелка - немачки језик
Павловић Дуња - немачки језик, хор
Радовановић Ања - хор
Савић Тамара - француски језик
Секулић Јана - француски језик, музичка секција, хор, волонтерски рад
Церовић Миња - француски језик, хор
Илић Алекса - хор
IV-6
Жуњић Марко - историја
Мандић Надица - математика, рецитовање
Станковић Нина - енглески језик, књижевност, музичка секција (плес)
Тимотић Филип - немачки језик, рецитовање, Драмски студио
Крунић Катарина - шпански језик
IV-7
Благојевић Милош - кошарка
Вуковић Ђорђе - фудбал
Вујачић Јанко - кошарка
Грачанин Ана - стони тенис, немачки језик
Гавриловић Павле - фудбал
Мандић Нађа - хор
Савић Тања - рецитовање, руски језик, волонтерски рад, стони тенис
Петрановић Валентина - енглески језик
Шупета Павле - Драмски студио
Димитријевић Настасија - географија, новинарска секција
Томић Александар – кошарка
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ПОХВАЛЕ
VII разред
Ђорђић Тијана - математика, информатика, шах
Ђурић Лазар - математика
Јаневски Софија - хемија
Јевтовић Лазар - хемија
Миловановић Богдан - математика
Миловић Реља - математика, информатика
Милошевић Ивана - хемија
Нићифоровић Стефан - математика
Станковић Петар - математика
Тошић Милан - математика
Цветиновић Лука - математика
Миловановић Матија - математика
Перић Драгана - крос, информатика
I-1
Тимотић Михаило - информатика
Ненадовић Никола - математика, математика „Кенгур”, информатика
Јовановић Ђорђе - математика
Жујовић Лазар - информатика, математика, математика „Кенгур”, шах
Павловић Марко - математика „Кенгур”
Филиповић Стефан - математика „Кенгур”
Лукић Никола - математика „Кенгур”
Гајић Мина - математика „Кенгур”, рецитовање
Вићентијевић Виктор - математика „Кенгур”
Обрадовић Илија - математика „Кенгур”
Милосављевић Андреј - математика „Кенгур”, крос
Радосављевић Марко - математика „Кенгур”, крос
Јевтић Давид - математика, физика, математика „Кенгур”
Маринковић Бобан - математика „Кенгур”
Ранковић Анђела - крос
Славић Дарко - математика „Кенгур”
Малешевић Матеја - математика „Кенгур”, фудбал, крос
Ранковић Анђела - математика „Кенгур”
Грујичић Немања - литерарна секција, Дебатни клуб
I-2
Аџић Катарина - књижевност, географска секција, новинарска секција
Вујић Јанко - крос, музичка секција
Ђурић Јана - књижевност, географска секција, Дебатни клуб
Ђурђевић Ленка - крос, музичка секција
Максимовић Јелисавета - географска секција, фото секција
Мишић Тијана - музичка секција, крос
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Ранковић Дубравка - географска секција, крос
Ћесаревић Милан - музичка секција, стони тенис
Петровић Лука - крос
Јоцић Милица - крос, кошарка, одбојка
Ђукнић Стефан - стони тенис
I-3
Гођевац Урош - српски језик
Дашковић Јован - српски језик
Живановић Јована - биологија
Матић Предраг - одбојка, крос
Марковић Анђела - књижевност
Мијаиловић Матија - српски језик, књижевност- литерарни конкурс
Огњеновић Вук - математика, рецитовање
Рабат Марко - физика
Савковић Јована - биологија
Параментић Јана - крос
Филиповић Андријана - крос
Павловић Крсман - крос
I-4
Арсенић Ива - географска секција
Вујић Јована - књижевност
Видић Новак - математика, стони тенис
Гајић Никола - крос
Косић Ана - биологија, литерарна секција
Марковић Марко - математика
Мирковић Матеја - математика
Мазић Алекса - математика
Младеновић Катарина - математика, литерарна секција, географска секција
Меденица Јована - математика, географска секција, кошарка
Павловић Николета - географска секција, кошарка
Павловић Марија - крос
Поповић Анђелка - географска секција
Радојчић Богдан - математика, физика, хемија, географска секција
Ружичић Неда - биологија
Ранковић Анђела - кошарка
Симић Мина - музичка секција
I-5
Бранковић Јована - литерарна секција, новинарска секицја
Бирташевић Мина - литерарна секција, Клуб читалаца
Вујовић Милица - литерарна секција
Ђукић Мирјана - литерарна секција, крос
Живановић Ленка - литерарна секција, Дебатни клуб
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Јанкићевић Ања - литерарна секција
Лукић Анђела - литерарна секција
Марковић Теодора - српски језик
Милошевић Катарина - српски језик, кошарка
Николић Наталија - литерарна секција
Павловић Катарина - књижевност
Радосављевић Динка - литерарна секција, рецитаторска секција
Радовић Сања - литерарна секција
Срећковић Анђела - литерарна секција, хор, Дебатни клуб
Урошевић Урош - српски језик
I-6
Андрић Ђурђа - литерарна секција, географска секција, српски језик
Андрић Неда - Драмски студио
Бојичић Андрија - крос
Вуковић Доротеја - литерарна секција
Вулетић Анастасија Ив - одбојка
Голубовић Јован - српски језик
Грачанин Нина - одбојка, Драмски студио на немачком језику, хор
Зарић Јована - географска секција, новинарска секција, литерарна
секција, српски језик, књижевност, географија, хор
Јелић Катарина - хор
Кремић Лука - атлетика, одбојка, географска секција, литерарна секција
Мандић Ана Марија - одбојка, хор
Марић Вања - географска секција, Драмски студио на немачком
језику, литерарна секција
Радовановић Игор - географска секција, књижевност, математика
Савић Софија - географска секција
Спасојевић Тамара - географска секција, српски језик, рецитаторска
секција, литерарна секција, новинарска секција
Старчевић Невена - рукомет, крос
Степановић Лука - географска секција
Томић Мина - рецитаторска секција, хор
Трифуновић Марко - географска секција, литерарна секција
I-7
Игњатовић Павле - Дебатни клуб, новинарска секција, географска секција
Никић Немања - литерарна секција
Нојић Лена - језичка приредба
Павловић Немања - географска секција, Дебатни клуб
Станковић Милица - географска секција, новинарска секција
Станојевић Ана - новинарска секција
Тодосић Матија - новинарска секција, Дебатни клуб
Петровић Андријана - кошарка
Параментић Јана - фото секција
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II-1
Добрић Иван - крос
Добросављевић Милош - математика
Грачанин Ђорђе - литерарна секција
Миловановић Милош - физика
Марковић Милош - крос
Матић Нина - математика
Станковић Александар - математика
Ђурђевић Алекса - пливање, крос
Станић Алекса - физика, математика
Живковић Маша - математика
Павловић Бојан - крос
Пиргић Данко – фото-секција
II-2
Јелић Стефан - физика, крос
Попара Ђорђе - литерарна секција, екологија, историја
Марковић Новица - физика, екологија
Ђукић Марија - српски
Васиљевић Антонија - биологија
Ранковић Тамара - хор, биологија, Драмски студио на немачком језику
Митровић Магдалена - хор
Марковић Младен - биологија, крос
Штулић Јелена - хор
Матић Јана - хор
Дукић Дуња - хор
Урошевић Катарина - хор
Радовановић Бојан - хор
Кушаковић Сандра - биологија, хемија
Стефановић Марија - српски
Петровић Вук - хемија, фото-секција
Спасојевић Никола - кошарка
Јеремић Филип - одбојка
II-3
Ускоковић Вељко -Дебатни клуб
Шујдовић Немања -Дебатни клуб, литерарна секција
Урошевић Матија - кошарка
Новаковић Мирослав - одбојка
Поповић Дуња - вршњачка едукација
Симић Стефан - вршњачка едукација
Дуња Спасојевић - кошарка
Росић Александра - Драмски студио на немачком језику
Стојнић Соња - фото секција, француски језик
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II-4
Марковић Јана - француски, енглески
Миловановић Марија - новинарска секција, енглески
Радованчевић Јелена - новинарска секција
Томић Сара - драмска секција
Ранковић Софија - драмска секција
Лазић Алекса - енглески, музичка секција
Јосиповић Исидора - фото-секција
Јаковљевић Лена - фото-секција
Тадић Љубица - музичка секција
Митровић Теодора - одбојкашка секција
II-5
Гаврић Јована - географска секција, језичка приредба
Куњић Катарина - географска секција, хор
Ђурић Тамара - географска секција
Ђурић Кристина - географска секција, литерарна секција
Јанковић Ивана - географска секција
Јанковић Давид - географска секција, хор, Драмски студио на немачком
језику, језичка приредба
Јанкићевић Невена - хор, географска секција, француски језик
Димитрић Валентина - географска секција, хор
Живановић Слађана - географска секција
Марјановић Ђурђија - географска секција, литерарна секција, српски
језик, француски језик
Максимовић Ана - географска секција, језичка приредба
Матић Магдалена - географска секција
Мирић Андријана - географска секција, француски језик
Милић Нађа - географска секција, језичка приредба
Златановић Милица - географска секција, Драмски студио на немачком
језику, хор, литерарна секција, језичка приредба
Пантелић Милица - географска секција, литерарна секција, секција за
немачки језик
Савић Ивана - географска секција, хор, језичка приредба
Жујовић Невена - географска секција, литерарна секција, српски језик,
књижевност
Чарапић Јована - хор
II-6
Митровић Теодора - хор, новинарска секција
Кандић Софија - одбојкашка секција
Теовановић Зорана - новинарска секција
Малиџан Николина - хор, новинарска секција
Ђорђевић Никола - Дебатни клуб
Митровић Јована - новинарска секција
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Станковић Душан - кошарка
Голубовић Кристина - крос
II-7
Момић Наталија - хор, крос
Пајић Урош - хор
Ђерић Љубица - хор, Распевана гимназија, језичка приредба
Крстић Игор - крос
Милинковић Жељана - кошарка, фото секција, крос
Недић Синиша - хор, Распевана гимназија, језичка приредба
Гламочанин Гордана - Књижевна олимпијада
Головић Никола - крос
Петаковић Марина - Распевана гимназија, хор, језичка приредба
Спасојевић Ивана - крос
Симић Андреа - хор
Шимић Никола - крос
III-1
Андрић Марко - крос
Бадовинац Богдан - физика, крос
Додовић Матија - шах, астрономија
Лазић Немања - српски језик
Милинковић Иван - математика
Огњеновић Матија - рецитовање, крос
Павловић Филип - кошарка
Станојловић Филип - информатика
Савковић Милош - информатика
Радосављевић Ана - информатика
Дамњановић Филип - музичка секција, хор
Арсенијевић Вукан - музичка секција, хор
III-2
Андрић Александра - крос, литерарна секција
Брадоњић Ђорђе - крос
Димитријевић Алекса - географија, крос
Крстић Александар - биологија, српски, хемија, математика
Лескур Андреа - биологија, новинарска секција, секција за енглески
језик, крос
Петровић Лука - крос
Чулић Марија - новинарска секција
Чолић Нина - литерарна секција
Бошковић Милан - литерарна секција
Савић Анђела - кошарка
Глогиња Марко - музичка секција, хор
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III-3
Ђенисић Бошко - географија, кошарка, крос
Ђурић Урош - кошарка
Јанковић Немања - рукомет
Јеремић Лука - крос
Крунић Стефан - географија, новинарска секција
Лазић Соња - крос, пливање
Мијаиловић Урош - рукомет
Марковић Љубица - хемија, српски, крос
Марковић Матеја - крос
Петрић Вања - географија, хемија, одбојка
Рашевић Урош - рукомет
Стојановић Алекса - биологија
Шаренац Марко - кошарка, одбојка
III-4
Адамовић Тамара - енглески, немачки
Аџић Ана - енглески, немачки
Бутарац Силвија - енглески, немачки
Вујић Милица - енглески, немачки
Драгојловић Наташа - енглески, немачки, крос
Ђекић Доротеја - српски, енглески, немачки
Елек Матија - енглески, крос
Живковић Денис - немачки, крос
Лончар Јелена - Књижевна олимпијада, биологија, рецитаторска секција,
Распевана гимназија, Драмски студио на немачком језику
Марић Богдан - енглески, крос
Матић Марко - енглески, немачки, крос
Пантић Жељка - енглески, немачки
Павловић Андријана - енглески, немачки
Ристовић Нина - енглески, Драмски студио
Ранковић Лина - енглески, немачки театар
Рафаиловић Бојана - енглески, немачки
Селенић Ксенија - енглески, немачки, новинарска секција, биологија
Симић Алекса - енглески, Драмски студио, Драмски студио на немачком језику
Тешић Анђела - српски, енглески, немачки, рецитаторска секција,
Распевана гимназија, Драмски студио
Ћирић Анђела - енглески
III-5
Андрић Маријана - географија, француски
Бобовац Тамара - географија
Вићић Невена - Драмски студио на немачком језику, секција за немачки
језик, географија, новинарска секција, литерарна секција
Добрашиновић Дуња - Распевана гимназија, Драмски студио, географија,
новинарска секција, рецитатор, француски језик
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Ђорђић Коста - рецитовање, географија
Миливојевић Неда - географија, драмски студио на немачком језику,
кошарка, ђачки парламент
Милошевић Кристина - географија, француски језик, крос
Николић Филип - географија, Драмски студио на немачком језику,
секција за немачки језик, крос
Пантелић Снежана - географија, француски језик
Перић Катарина - географија, литерарна секција
Петровић Емилија - драмска радионица, географија, француски језик, крос
Симунић Ања - географија, новинарска секција, француски језик, крос
Ћирић Милош - географија, секција за немачки језик
Ћирић Михаило - географија, секција за немачки језик
III-6
Бељић Тамара - одбојка, новинарска секција, географија
Челић Бојана - одбојка
Живковић Марија - одбојка, новинарска
Табић Ивана - географија
Дачевић Јовица - фудбал, крос
Вранеш Ана - географија
Филиповић Милица - енглески, географија, историја, новинарска
Јевтић Кристина - географија, историја, новинарска секција,
Преводилачке свеске, литерарна секција
Катић Нина - историја, фото, новинарска, географија, секција за
немачки језик, кошарка
Мијаиловић Јована- новинарска секција, крос
Марковић Тамара - географија, новинарска, Драмски студио на
немачком језику
Панић Бојана - географија, новинарска секција
Перишић Теодора - пливање, крос, Светосавска трка
Петровић Алекса - кошарка
Рајевац Марко - историја, крос
Срећковић Аница - новинарска секција, географија
Станковић Иван - Драмски студио на немачком језику, Распевана
гимназија, географија, историја
Снегић Михајло - фудбал, географија, историја, крос
Савковић Михаило - Драмски студио на немачком језику, новинарска,
географија
Сировљевић Јована - одбојка, крос
Стојановић Милош - руски језик
Тодоровић Драгица - историја, гографија
III-7
Алексић Андријана - крос
Томашевић Ђорђе - атлетика
236

Јелић Алекса - крос, кошарка
Живковић Филип - крос
Прокић Матеја - фото-секција
Милановић Лука - фото-секција
Глигоријевић Андрија - крос
Димитријевић Антоније - крос, кошарка

Дуња Поповић II-3

237

238

37 Хемија: I-4,5,7; II-2,7; III-3; IV-3
Српски језик и књижевност:
I-1,2,3
36
Књижевност: III-4
Реторика и беседништво: IV-4

професор

професор

професор

професор
мастер

БЕЛИЋ МИЛОРАД

КОВАЧЕВИЋ
РАДИША

ЈОВАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ

ВАШ ВЕРА

4.

5.

6.

7.

Историја: I-4,5,7; II -6,7; III-2,3;
IV-4,5,6

I-3

II-2

РАЗ.
СТА.

Директор школе,
Председник Друштва математичара
Србије,
Члан УО Рукометног савеза Србије,
Председник УО Модерне галерије
Ваљево

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ

Члан жирија Поетског конкурса
„Десанка Максимовић“, члан комисије
III-4 за израду и бодовање по Правилнику о
награђивању и похваљивању ученика
Ваљевске гимназије

Рачунарство и информатика:
37 I-1; III-1,2,5
III-5 Председник актива
Програмирање и програмски језици:III-1

38

38 Математика: I-3,5; III-3,7; IV-6,7

професор

ЈОВАНОВИЋ
СТАНИЦА

3.

Математика: II-2,6,7; IV-3
Геометрија: VIII

41

ПОШАРАЦ МИЛЕНА професор

41 Алгебра: VIII

НАСТАВА
(РАЗРЕД-OДЕЉЕЊЕ)

2.

професор
доктор
наука

ЗАНИМА- ГОД
ЊЕ
РС

АНДРИЋ
др ВОЈИСЛАВ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

Ред.
бр.

НАСТАВНИ КАДАР

239

професор

професор

16. РАДИЋ ЈАСМИНА

15.

МАРИНКОВИЋ
ТАТЈАНА

32 Енглески језик: I-4,7; III-2,4,6

32 Енглески језик: II-1,4; IV-1,3,5,7

33 Географија: I-6,7; III-2,3,5-7

14. НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР професор

34 Математика: I-2,6; II-3,5; III-6

Уредник „Преводилачких свезака“
Председник синдикалне
организације Ваљевске гимназије,
III-6
члан црквеног хора „Хаџи Рувим“

II-3
Помоћник директора, Интер-ресорна
комисија Скупштине града Ваљева, Тим
за развојно планирање, Тим за развој
школског програма, психолошка
секција, Удружење психолошких
саветника Србије

Члан Државне комисије за
IV-2 математичка такмичења, члан УО
Друштва математичара Србије

Анализа са алгебром: III-1
Математика: I-6; II-5; IV-2,6

33 Психологија: II-1,2,6; III-4

професор

НИКОЛИЋ
СВЕТЛАНА

12.

IV-5 Јавна и културна делатност школе

Српски језик и књижевност: II-7;
IV-4,5,6

IV-1

35 Биологија: II-2,3,5; III-1,2,3,6; IV-1 III-3

35

35

35 Физика: II-2,5; IV-1,2,3

13. ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА професор

професор

ДЕСПОТОВИЋ
ЈЕЛЕНА

11.

професор

професор

професор

ЦРНОБРЊА
ОЛИВЕРА
ВИДАКОВИЋ
ЦВРКОТИЋ
АНЂЕЛКА

10. ТОМИЋ ИВАНКА

9.

8.

240

професор

професор
магистар

професор

професор

психолог

19. РАКИЋ МИРЈАНА

МИЛИСАВЉЕВИЋ
мр МИЛЕНА

ЂУРЂЕВИЋ
СНЕЖАНА

20.

21.

МИЛОВАНОВИЋ
22. АВРАМОВИЋ
ВЕРИЦА

АВРАМОВИЋ
23.
ГОРДАНА

18.

професор

професор

СТАНОЈЕВИЋ
МОМИР

17. КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ

24

24

Психологија: II-3,5,7

Биологија: I-2,3,4,6,7; II-7; III-5,;
IV-2,3

Физичко васпитање:VII-1; I-1,3;
25 III-1-7
Изборни спорт: VII-1

Српски језик и књижевност: I-4,6;
26 III-1,2
Књижевност: I-5

Француски језик: III-2
Латински језик: I-3,5,6; II-5,6
29
Грађанско васпитање (на
француском језику): IV-5

29 Хемија: VIII; I-2,6; II-1,3,5; III-1,2

Техничко и информатичко
образовање: VIII-1
Информатика и рачунарство: VIII-1
32 Рачунарство и информатика:
II-1; IV-1
Програмирање и програмски језици:
IV-1

IV-3
Управни одбор ACCD-a и
„Удружења психолошких саветника
Србије“, Комисија за интегралну
социјалну политику Града Ваљева

Уредник Алманаха, члан Управног
одбора задужбине Десанке
I-5 Максимовић, члан Школског
одбора,општинска комисија за
таленте
Тим за безбедност ученика,
Комисија за хуманитарну помоћ
ученика

У Ваљевској гимназији ангажована
са 75% радног времена

I-2 Председник актива
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педагог

професор

професор

професор

МОМЧИЛОВИЋ
ЈАСМИНА

ГРАЧАНИН
ДРАГИЦА

МАРИНКОВИЋ
БИЉАНА

ГОЛУБОВИЋ
ДАНИЈЕЛА

28.

29.

30.

31.

33. ИЛЧИЋ МИЛА

професор

32. ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН професор

професор

МИРКОВИЋ
КАТАРИНА

професор

професор

професор

27.

25.

УРОШЕВИЋ
СНЕЖАНА
ТАНАСИЈЕВИЋ
26. ВУКСАНОВИЋ
БИЉАНА

24. НИНКОВИЋ МИЛКА

Ангажована по уговору

IV-6

Координатор PASCH-пројекта
Гете- института

Латински језик: II-4,7
Координатор испитa Delf,
II-4
Француски језик: II-3,4,5; IV-3,5
координатор билингвалне наставе
Српски језик: III-4
20 Српски језик и књижевност:I-7; III- I-7 Уредник часописа „Гимназијалац“
5,6
Члан управног одбора
Бициклистичког савеза Србије, члан
19 Физичко васпитање: I-2,4-7; II-1-5 I-6
комисије за међурегионалну сарадњу
- школски и рекреативни спорт
Географија: I-5
У Ваљевској гимназији ангажована
19
Грађанско васпитање: II-1,2,3,4
са 25% радног времена
20

21 Немачки језик: II-2,3; IV-2,4,5,6

Историја: I-1,6; II-1,4,5;
Председник актива
III-4,5,7; IV-5
Француски језик:VIII-1; I-3,7; II-7;
23 IV-4,7
IV-4
Латински језик: I-2,4; IV-4
Немачки језик: I-4,5; III-2,4
23 Грађанско васпитање:II-2; III-1,3-7; I-4 PASCH сарадња са Гете институтом
IV-5
Грађанско васпитање: I-6; II-5,6,7;
23
IV-2,3,6
23

24 Физика: VII-1; VIII-1

242

професор

професор

ДАШКОВИЋ
36. МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

37. НЕШКОВИЋ НАДА

18 Биологија: VII-1; I-6; III-4,5,7

Ликовна култура : II-2,3,4,6,7;
18 IV-4,5
Грађанско васпитање: IV-4
Руски језик: I-3,7; II-3,7; III-3,6;
18
IV-2,4,7
Анализа са алгебром IV-1
Линеарна алгебра са аналитичком
18 геометријом: III-1
Математика: III-2
Рачунарство и информатика: II-5
III-2

Председник актива

Библиотекар, уређује и води
Летопис школе

Председник актива, члан тима за
каријерно вођење

професор

СЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР

42.

професор

41. КОВАЧЕВИЋ НАДА

Физичко васпитање: VIII-1; II-6,7;
17 IV-1-7
Изабрани спорт: VIII-1

18 Социологија: III-1; IV-2-7

Техничко и информатичко
образовање: VII-1
ЈЕВТИЋ
38.
професор 18 Информатика и рачунарство: VII-1 II-7 Технички уредник Извештаја
АЛЕКСАНДРА
Рачунарство и информатика: I-2,7;
II-2,5,7; IV-2
МАЈСТОРОВИЋ
У Ваљевској гимназији ангажована
39.
професор 18 Географија: VII; II-2,3,4
МИЛКА
са 40% радног времена
Српски језик и књижевност:II-2,3,5
професор
40. ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА
18 Српски језик: IV-4
Председник актива
специјалиста
Увод у општу лингвистику:IV-4

35.

професор

професор

МАРИЈАНАЦ
СЛАЂАНА

34. КРИСТИЋ НАТАША
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професор

професор

професор

професор

професор

САБОТКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР

45. ЕРЧИЋ БИЉАНА

46. ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ

47. НОВОСЕЛ АНИТА

ДОМАНОВИЋ
БИЉАНА

15

професор
мастер

професор

професор

51. ЛУКИЋ НЕВЕН

ВЕСЕЛИНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР

53. МИТРОВИЋ ГОРАН

Веронаука: VII; VIII; I-2,4,6;
II-1,3,6; III-1,2,4,5; IV-2,5,7

Веронаука: I-1,3,5,7; II-2,4,5,7;
III-3,6,7; IV-1,3,4,6

Рачунарство и информатика: I-5,6;
II-3,4,6; IV-4

Устав и права грађана: III-4;
IV-2,3,5,6,7

14

Рачунарство и информатика:
III-3,4,7

15 Филозофија: IV-1,5,6,7

15

16

16 Енглески језик:II-2,4,5; IV-4

професор

52.

III-7
Уредник часописа „Полиглота“

У Ваљевској гимназији ангажована
са 65% радног времена, члан
Школског одбора
У Ваљевској гимназији ангажован
са 70% радног времена, председник
тима за безбедност
У Ваљевској гимназији ангажован
са 40% радног времена
У Ваљевској гимназији ангажован са
40% радног времена, члан комисије за
награђивањe и похваљивањe ученика

Члан тима за инклузију

У Ваљевској гимназији ангажована
са 30% радног времена

II-5 Уредник часописа „Полиглота“

Српски језик и књижевност: II-4,6;
IV-7 Главни уредник Извештаја
IV-2,7
Математика: I-4; III-5
16 Геометрија: VII-1; I-1
III-1 Израда распореда часова
Нумеричка математика: IV-1
17

15

49.

Француски језик:I-5,6; III-4,5,7
Латински језик: I-7; III-4

17 Енглески језик: II-3,6; IV-2,4,6

17

професор

БУДИМИРОВИЋ
НЕНАД
ЈЕВТИЋ
50. СТОЈАНОВИЋ
БРАНКА

48.

44.

професор

43. ПЕРИЋ БРАНКИЦА
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професор

професор

професор
мастер

професор

професор

професор

професор

55. МИЛИЋ СЛАВИЦА

56. НИКОЛИЋ РОМИНА

ВЕСЕЛИНОВИЋ
ИВАНА

СТЕФАНОВИЋ
МАРИЈАНА

58.

59. ГЛУШАЦ КРУНА

60. ДУМИЋ НЕДА

НИНКОВИЋ
СМИЉАНА

57.

64.

СТЕФАНОВИЋ
РУЖИЦА

63. ВИТОРОВИЋ ИВАНА

професор

професор
мастер

62. МИШИЋ ВЛАДИМИР професор

61.

професор

ПРОДАНОВИЋ
ОЛИВЕРА

54.

Шпански језик: II-4,7; III-6;
IV-2,4,6

Немачки језик:VII; I-6 ; II-45,6;
III-3,6; IV,3,7

Филозофија: III-2-7;
IV-2-5
II-6 PASCH активности

Ментор приправнику Ирени
Карадаревић, Тим за инклузију

У Ваљевској гимназији ангажована
са 50% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажована
са 17% радног времена

Музика: VIII-1
Музичка култура: II-2-7; IV-4-7

Математика: IV-5
Геометрија: II-1

Анализа са алгебром: II-1
Математика: IV-5

9

Историја: VII-1; VIII-1; I-2,3,6; II2,3,5,6; IV-5

10 Немачки језик: I-2,7; III-5

10

10 Енглески језик:I-3,5; III-1,5,7

11

12

Председник актива за математику, у
Ваљевској гимназији ангажован са
33% радног времена
У Ваљевској гимназији ангажована
са 50% радног времена, председник
актива за стране језике

Председник актива

У Ваљевској гимназији ангажована
44% радног времена; Главни уредник часописа „Млади математичар“
Српски језик и књижевност:VIII-1;
Поетски конкурс „Десанка
11
II-1
II-1,4; IV-1,3
Максимовић“

12

12

13 Хемија: VII ; I-1,3; II-4,6

13

245

7
7

6

професор

70. СОФРОНИЋ НЕВЕНА професор

професор
мастер

професор

69. ПОПОВИЋ МИЛАН

71. ЋИРОВИЋ МИРКА

РАДОСАВЉЕВИЋ
ДРАГАН

73. КОЈИЋ БОЈАНА

професор

8

68. ХРЊАЗОВИЋ МИЛАН професор

72.

8

професор

67. ЋИРОВИЋ ВЕЉКО

5

6

9

професор

СТЕФАНОВИЋ
ПРЕДРАГ

66.

9

професор

МИЛОВАНОВИЋ
МАРИЈА

65.
Председник актива

Разредни старешина ванредних
ученика, у Ваљевској гимназији
ангажована са 55% радног времена

Географија: VII; I-1-4; II-1
Грађанско васпитање: I-1-5; IV1,7

Физика: I-4-7; II-6,7; III-6,7; IV-6
VII-1

Председник актива, 25% радног
времена ангажована у библиотеци

Алгебра: VII-1
Члан Државне комисије за
Анализа са алгебром: I-1
I-1 такмичење ОШ, председник
Математика: I-7
Подружнице математичара Ваљево
Вероватноћа и мат. статистика:IV-3
Ликовна култура: VII; VIII; I-2-7;
У Ваљевској гимназији ангажован
II-5; III-4-7; IV6,7
са 38% радног времена
Српски језик и књижевност:VII-1;
III-3,7
Српски језик: I-4
Енглески језик: I-2,6; III-3
У Ваљевској гимназији ангажована
Грађанско васпитање: I-2,3
са 34% радног времена
Уредник часописа „Преводилачке
свеске“, члан комисије за израду и
Енглески језик: VIII; I-1; II-7; III-4
бодовање по Правилнику о награVIII-1
Основи превођења: III-4
ђивању и похваљивању ученика
Ваљевске гимназије, Тим за самовредновање

Физика: I-1; II-3,5; III-5; IV-5,7

Енглески језик: VII, I-5
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професор

професор

77. ПЕТРОВ ЈОВАНА

СТЕВАНОВИЋ
ЈОВАНА

професор

МИШКОВИЋ
СУЗАНА

80.

професор

79. ПИРГИЋ ЛАЗАР

78.

76.

професор

професор
доктор
наука
професор
мастер

ЈАНКОВИЋ
ВЛАДИМИР

75. ГАЈИЋ АНА

74. ЂОКИЋ др ДЕЈАН

2

4

4

4

4

Јапански језик: I,II,III

Рачунарство и информатика: I-3,4;
III-6; IV-3,5,6,7

Биологија: VIII; II-4,6

Музика: VII
Музичка култура: I-2,4,7; III-4,6

Факултативна настава

У Ваљевској гимназији ради са 20%
радног времена

Запослен у Ваљевској гимназији са
20% радног времена

У Ваљевској гимназији ангажована
са 11% радног времена

Италијански језик: II-6; III-4,6;
IV-2,4,6
Музичка култура:I-3,5,6; III-5,7

Главни уредник часописа „Физика и
техника“

Физика: I-2,3; II-1; III-1-3
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Колектив Ваљевске гимназије 19. VI 2017. године

СТАТУС ОСТАЛИХ ПРОФЕСОРА И РАДНИКА
ШКОЛЕ
ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС:
1.
2.
3.

Јован Племић, библиотекар, због одласка у пензију
мр Јованка Божић, професор социологије, због одласка у пензију
мр Миломир Романовић, професор ликовне културе, због одласка у пензију

НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ:
1. Петровић Маријана, професор информатике и рачунарства

РАДНИЦИ КОЈИ СУ РАДИЛИ ПО УГОВОРУ О
ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ДО 30% ОД ПУНОГ РАДНОГ
ВРЕМЕНА:
1.
2.

3.

Милка Нинковић, професор физике
По основу Уговора о делу Сузана Мишковић, дипломирани филолог
јапанског језика и књижевности држала је факултативну наставу јапанског језика за ученике I, II и III разреда.
По основу Уговора о стручном оспособљавању приправнички стаж у
периоду од 19.05.2016. године до 18.05.2017. године за радно место
професора српског језика и књижевности обавио је Жељко Љубичић; у
периоду од 10.04. 2017.године до 09.04.2018. године приправнички стаж
обављају Карадаревић Ирена за радно место професора филозофије и
Лекић Јелена за радно место професора историје.

ВАННАСТАВНИ РАДНИЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Неда Милошевић, секретар школе
Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Виолета Томић, административно-финансијски радник
Владимир Марјановић, административно-финансијски радник
Живорад Ерић, домар
Светлана Мојић, помоћни радник
Љубинка Јовановић, помоћни радник
Слађана Живковић, помоћни радник
Бранка Васиљевић, помоћни радник
Весна Мијаиловић, помоћни радник
Соња Милошевић, помоћни радник
Душко Арсић, помоћни радник
Славица Милић, помоћни радник
Милијана Савић, помоћни радник

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2013-2017.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Драги матуранти,
Уважени родитељи,
Поштоване колегинице и колеге,
Завршна матурска свечаност Ваљевске гимназије је уведена 2002.
године и данас представља једну од многобројних манифестација које чине
богату скоро век и по, корак по корак, стрпљиво грађену традицију наше
школе, у коју су многе генерације ученика и професора Ваљевске гимназије
уткали свој најбољи вез. Дакле, све оно што је стваралачким напорима и
немирима ученика и професора креирано на највишем научном и културноуметничком нивоу.

Директор поздравља матуранте
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Циљ наше свечаности је да сумирамо резултате заједничке
делатности ученика и професора на савладавању неопходних знања, умења и
вештина, али и да се осврнемо на њихове креативне домете, јер у савременом
свету одавно је знање само потребан, али не и довољан услов и од младих
људи се траже функционалне способности, стваралачки резултати и
оригинално решавање проблема.
Данас са великом радошћу нашим ученицима завршних разреда од
којих су 21 мали матуранти, а 187 матуранти гимна-зије поносно додељујемо
заслужена признања. На овој малој свечаности награђујемо 130 ученика за
одличан успех и примерно владање и додељујемо 115 награда за предан,
систематичан и плодотворан рад у многобројним слободним активностима и
допринос културној и јавној делатности Ваљевске гимназије, по којима је
наша школа препознатљива и ван граница Србије. Данас ћемо доделити и
заслужена признања носиоцима Вукових и специјалних диплома, најбољим
ученицима одељења, најбољим ученицима 8. и 4. разреда и ђаку генерације.
Данашња свечаност је и права прилика да се свим учесницима у том
чаробном четворуглу ученици – наставници – родитељи – друштво – искрено
честитам на постигнутим резултатима и свима искажем најлепше жеље за
будућност и нагласим да друштвена брига за образовање генерално, брига
локалне средине за школу генерално и зашто не рећи и Ваљевску гимназију
мора бити далеко већа не само у материјалном погледу, већ и у моралном и
институционалном смислу.
Оно што ћу сада рећи упућено је родитељима који су уз ретке
изузетке делили са нашим ученицима и наставницима све проблеме
адолесцентског периода, тешкоће прилагођавања на гимназијску васпитнообразовну праксу и друге недаће, али и многобројне лепе тренутке које прате
сваког ученика у нашој захтевној школи, али и школи која сигурно спада у
ред образовних институција са високим захтевима, али не и строгим
критеријумима. Кад ово кажем, мислим да да се тешко може доказати
претерана строгост у школи у којој је 95% ученика са одличним и врлодобрим успехом и у школи у којој у јуну на 30 гимназијских одељења буде 25
слабих оцена, а то је мање од једне слабе оцене по одељењу. Хвла вам што сте
нам помагали. Хвала нам што сте разумели и нашу специфичну васпитачки и
професорску улогу. Хвала вам на исказаној толеранцији.
Признање свакако заслужују и професори Ваљевске гимназије. За
уложени рад, труд, и остварене резултате, али и за сигуран сам успешно
решена веома тежак задатак да пронађу меру између све чуднијих
„реформских“ и административно-педагошких захтева, осећања одговорности
за рад, знање и напредовање ученика, обавезе да откривају и негују
даровитост до креативних постигнућа већине ученика и младости коју треба
разумети и према којој треба имати одређени праг толеранције. Али којој не
треба попустити када незаустављиво јури ка сумњивим вредностима
оличеним у квази-науци, новокомпонованој култури, антивредностима,
лажним идолима и свим другим сумњивим продуктима савременог живота
који нас агресивно запљускују са свих страна.
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Највеће похвале ипак заслужујете ви матуранти, који сте две,
односно четири године дали све од себе да време проведено у клупама
Ваљевске гимназије (морате признати и суседним кафићима), буде активно
утрошено, обогаћено новим знањима, и обележено вредним, упорним радом и
значајним прегалаштвом у остваривању сложених и не баш малих захтева.
Хвала вам за све ваше веровање у нас ваше професоре, за ваше стваралачке
немире и достојно репрезентовање Ваљевске гимназије и нашег града у
Србији и на међународном плану на многобројним смотрама, такмичењима,
фестивалима, семина-рима... Хвала вам што сте својим односом према науци
и култури, лепој речи, правилном говору, песми и игри, драмском
стваралаштву, истраживачком раду, спортским надметањима ... показали да је
наша школа савремена и ангажована школа, европска школа која, додуше
споро, али сигурно корача од репродкуктивних ка далеко активнијимм
облицима наставе. И што сте неким својим идејама, позитивном енергијом
хтењима, постигнућима ... доказали да није тешко бити фин и и да рад, љубав,
знање, посвећеност и креативност ... могу до велих резултата. Хвала вам и
што сте у нашој школи научили и више пута показали одличну савладаност
можда најважније лекције, да су природа, живот, човек и хуманост испред
свега и да се морамо солидарисати и наћи могућност да увек помогнемо
онима који су у невољи. Хвала вам што сте на последњем школском часу
скандирали свом директору, јер то вероватно није највеће, али сигурно јесте
највредније и најдраже признање које један професор може да добије.

Директор Војислав Андрић и ђак генерације Мина Марковић
251

Не било коректно да вам вечерас не признам да смо поносни на оно
што сте заједно са нама као наставничким колективом и осталим ученицима
наше школе, у преходне четири године, уткали у резултате Ваљевске
гимназије. Жалимо што одлазите, али то је животна неминовност са којом се
колектив Ваљевске гимназије сусреће сваког лета. И да се у име свих нас који
смо са вама у ове четири године делили тешке наставне дане и, сигуран сам,
за вас много радосније ваннаставне тренутке, извиним за по неку омаклу, а
тешку реч, неку беспотребно проливену сузу, престрогу оцену или малу
неправду. Биће тога у вашим животима у будућности још и више, али вам се
више нико, никад због тога неће извињавати. Верујте ми и да је период који
смо провели заједно један од најлепших периода у вашим, али и нашим
професорским животима. Гимназијски период је, на жалост остао за вама, али
немојте бринути, јер ви сте тек на почетку великих узбуђења и чека вас још
много лепих и радосних тренутака. За разлику од прохујалог ђачког периода,
у будућности ће вам све мање давати, а све више тражити. Знајте да у животу
постоји нека прећутна равнотежа између узбрдица и низбрдица, између
путева посутих ружама и трновитих препрека. Међутим, ма шта било, труд,
вредан рад, знање, ангажовање и несумњиве стваралаћке способности ће увек
дати позитиван резултат. Овде, у нашем граду, Србији или негде у свету, где
се препознају истински квалитети и где се може пронаћи место под сунцем
достојно човека.
Драги матуранти,
У име ученичког и наставничког колектива и свих запослених у
Ваљевској гимназији искрено вам желим остварење свих ваших снова. Желим
да са успехом положите пријемне испите и упишете се на жељене факултете.
Желим вам да будете лојални, али и слободумни грађани наше Србије. Желим
вам да увек мислите својом главом и да бољи живот за себе и своје најближе
стварате овде у Србији, као и да својим постигнућима превазиђете домете
својих својих професора и својих родитеља. Желим вам да будете корисни
нашем граду, нашој земљи и савременом свету. Желим вам да на овим нашим
вазда ветрометним просторима направите уређенију, бољу и срећнију земљу
него што вам је ми остављамо – земљу наших недосањаних снова, али пре
свега земљу ваших досањаних снова. Желим вам да будете добри и срећни
људи и још бољи родитељи. Желим вам и да никада не заборавите вашу и
нашу Ваљевску гимназије која вас данас са великим поносом испраћа и с
радошћу шири своја врата за све будуће сусрете са вама који сте неизбрисив
део њене поносне и успешне научне, културне и цивилизацијске мисије.
Срећан вам пут и нека вас кроз живот воде и разум и љубав, јер је
љубав без разума обично слепа, а разум без љубави празна прича.

Ваш директор, Војислав Андрић
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ПОРУКА МАТУРАНАТА
Поштовани професори, родитељи и драги матуранти, срећна сам јер
ми је припала част да вам се обратим у име генерације 2013/2017.
Лепо је било ове четири године. Улазећи у ово здање као радознали, помало
бојажљиви петнаестогодишњаци знали смо да се од нас очекује много. Знали смо да
треба увек да дамо највише што можемо, да не узмичемо пред препрекама и да
будемо упорни. На то су нас обавезали резултати претходних генерација.

Мина Марковић, ђак генерације

За ове четири године стекли смо образовање вредно уважавања.
Многи су имали прилику да се у знању одмере са нашим вршњацима како у
земљи тако и ван ње. За мене су та искуства била драгоцена. Увек сам са
поносом истицала да сам ђак Ваљевске гимназије и трудила се да је
представљам на најбољи могући начин.
Иза резултата које је наша генерација постигла, поред нашег рада и
напора, стоји велики труд и залагање наших професора.
И у време кад вам многи спољни утицаји нису ишли на руку, трудили
сте се да нам пружите много, да у нама пробудите знатижењу за знањем,
подстичете наша интересовања и негујете такмичарски дух.
Омогућили сте нам да учимо и радимо у атмосфери толеранције и
уважавања. Уважавали сте нас као личности, свесни да је свако од нас свет за
себе, са својим потребама и жељама. Створили сте складну целину која је увек
добро функционисала.
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Радећи за себе, свако је знао да ради за добробит своје мале заједнице
којом се поноси. Зато нас завист у очима вршњака који овој одабраној
заједници нису припадали није чудила.
Били сте строги професори, али на првом месту веома занимљиви и
духовити људи. Научили сте нас оно што је најбитније, а то је да мислимо
својом главом, имамо свој став и боримо се за њега.

Генерација матураната 2013-2017. на завршној матурској свечаности

Са таквим капиталом одлазимо и настављамо даље. Пред нама су
важне одлуке и велики изазови. Ми смо генерација која може много, наше
време тек долази. Зато високо подигнуте главе, чврстим кораком корачајмо му
у сусрет, јер срећа прати храбре. Још једном велико хвала свима и срећно!
Мина Марковић, ђак генерације

СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
Највеће благо којим располаже наша Ваљевска гимназија су
ваљевски гимназијалци – генерације које својим значајним дометима у
области науке, културе, економије, друштвеног живота и другим
делатностима доказују да је Ваљевска гимназија не само стабилна и успе-шна
образовно-васпитна институција, већ и велика школа живота.
И ове године генерације ваљевских гимназијалаца похрлиле су у
своју школу са неком седом у коси и неком бором више, али са радошћу
сусрета са својим школским друговима и приликом да укрсте своје животне
приче и присете се тих дивних и безбрижних гимназијских дана. У посету су
нам дошли гимназијалци респектабилних професионалних каријера из
Ваљева, Београда и целе Србије, али и они који своје професионалне и
животне приче граде широм света у великим светским корпорацијама, на
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најпрестижнијим универ-зитетима и на многим другим местима где доказују
своје спосоти.
Добродошлицу свим генерацијама је пожелела рецитатор Доротеја
Вуковић I-6, која је надахнутом интерпретацијом и снажним, а савременим
порукама песама из збирке „Живот из кесице“ младе песникиње Хелене
Петровић побудила опште симпатије присутних. Најва-жније информације о
садашњем тренутку Ваљевске гимназије и најлепше жеље за будућност
матурантима је пружио и директор школе, др Војислав Андрић – професор и
директор већине слављеничких генерација.
Памти се да:
 20. маја 2017. године прослави 45 година матуре генерација 1968 – 1972;
 27. маја 2017. године прослави 25 године матуре генерација 1988 – 1992;
 27. маја 2017. године прослави 35 године матуре генерација 1978 – 1982;
 27. маја 2017. године прослави 15 године матуре генерација 1998 – 2002;
 27. маја 2017. године прослави 40 године матуре генерација 1973 – 1977;
 27. маја 2017. године прослави 30 године матуре генерација 1983 – 1987;
 03. јуна 2017. године прослави 50 године матуре генерација 1963 – 1967;
 10. јуна 2017. године прослави 60 године матуре генерација 1953 – 1957;
 17. јуна 2017. године прослави 20 године матуре генерација 1993 – 1997;
 24. јуна 2017. године прослави 10 године матуре генерација 2007 – 2017;

Генерација 1953 – 1957. на прослави 60 година матуре
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ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ
ЈОВАНКА БОЖИЋ
Сунчеви зраци
Милују лице. Радост
Новог буђења.
Генерације су се смењивале у Ваљевској
гимназији, многи професори долазили и одлазили,
али је она увек била ту, уз нас, са нама и тако је
остало и до данас. Заувек ће један отмени осмех
обасјавати учионице и топао, искрен поглед
зрачити нашом школом.
Многи се сећају те давне 1976. када је наша
Јока Божић са посебном грациозношћу дошла у
Ваљевску гимназију. Године су прошле и иза њих
остала једна животна, професионална прича какву
пишу само велики људи. Ученици је сви памте, колеге
уважавају јер пријатељска реч никада није изостала.
Тешко је сабрати у мисао све што је даровала овој школи, својим
ђацима, колегама, пријатељима. Она је професор, песник, приповедач, сликар,
а надасве човек.
Дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду 1976, а
магистрирала 1992. на смеру културна политика и социологија културе. Поред
тога што је гимназијалцима даровала широка професионална сазнања и богато
животно искуство, такође је од 2009. до 2014. предавала пословну етику на
Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву.
Бавила се истраживачким радом, па је и то знање несебично делила са
својим ученицима. Неуморни истраживачки дух изнедрио је Ваљевска села,
Ваљево које волим, Извор, Пријатељство за 10 (сарадња Ваљевске гимназије и
Гимназије „Трајан“ у Турну Северину – Румунија), Сто живих речи, Уметност у
светлу награде и Сто двадесет пет година Ваљевске гимназије, а њену љубав
према школи исписују странице Летописа који је свесрдно водила пуне три
деценије. Њене књиге Летописа узор су многим школама које су покушавале да
следе такав истрајан посао. Њен истраживачки пројекат „Ћирилични изглед и
идентитет града Ваљева“ оригинална је идеја у сусрет акцији „Сачувајмо
српски језик“ Министарства за културу и Министарства за просвету, науку и
технологију. Уредништво у изради Извештаја је вишедеценијско.
За четири деценије преданог рада професорка Божић била је ментор
за израду великог броја матурских радова и самосталних истраживачких
пројеката, награђиваних радова. На Републичкој смотри научног
стваралаштва њени ученици освајали су златне медаље, прве награде, друга и
трећа места. Истовремено, радећи пет година на Високој пословној школи
струковних студија у Ваљеву била је ментор студентима који су успешно
бранили своје дипломске истраживачке радове из предмета пословна етика.
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Многи културни догађаји у школи, граду, па и шире оплемењени су
њеним изразом. Она је закорачила у свет хаику поезије 2000. објавивши
Прозиран облак да би већ наредне године издала двојезично румунско –
српско издање Clar de Nor. Тако је њена поезија добила интернационални
карактер. Хаику поезију, песме и приче објављује у домаћим и страним
часописима. Превођена је на француски, румунски, енглески, јапански,
немачки, пољски, словеначки и македонски језик.
Заступљена је у Монографији хаику удружења СЦГ Гост у својој
кући, Алманаху Вајање белине, Лексикону писаца ваљевског краја,
Антологији хаику поезије и Антологији светског хаикуа Измаглица светлости.
Добитник је бројних награда и признања попут Уздарја – од злата
беседа за допринос развоју културе у КПЗ Ваљево, прве награде за ликовну
уметност од Свесрпског књижевног клуба Карађорђевић за портрет
Александра Карађорђевића, до Награде Града Ваљева за област образовања и
васпитања у 2017. Добитник је и Светосавске награде. У образложењу
Светосавске награде Ваљевске гимназије за 2016. стоји: „Ово признање
додељује се мр Јованки Божић, дугогодишњем професору социологије, за
четири деценије плодног педагошког рада, привржености својим ученицима,
знању, култури, правим цивилизацијским вредностима и вансеријски
допринос чувању традиције и историје Ваљевске гимназије.“ Међутим,
највеће признање за нашу Јоку засигурно су њени ученици, њихови успеси и
подухвати и увек топао и искрен сусрет са њима.
Зраци – њене кратке приче – обасјале су 2014. и разоткриле смисао
живота, доживљај и тајну.
Радован Бели Марковић поводом ове књиге је записао: „Прозни
медаљони Јованке Божић нису од оних „посластица“ пред спавање које се
грицкају.... Отрежњујућа је то лековита, на тихој ватри „печена“, од црног
брашна поскура...“

МИЛОМИР РОМАНОВИЋ РОМА
Мр Миломир Романовић, дугогодишњи
професор Ваљевске гимназије на одсеку за уметничку
групу предмета, професор ликовне културе и сликар,
ове године је умировљен. Формално образовање –
примарне студије уметности и постдипломске студије,
професор Романовић је завршио на Академији
ликовних уметности у Београду, а од 1979. године је и
члан УЛУС-а. У својој дугој каријери имао је више
самосталних и групних изложби у земљи и
иностранству, основао је групу Просопон, ликовну
колонију Експеримент и покренуо и уређивао часопис
Просопон.
Свој таленат и уметнички гениј Романовић је ставио у службу граду и
младости на мноштво различитих начина. Као упосленик Завода за заштиту
споменика културе Ваљево, дуги низ година је активно учествовао у
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превенцији, конзервацији и промоцији ликовног споменичког наслеђа
ваљевског краја. Тридесеттри године дугу педагошку каријеру обележиле су
многе научно наставне авантуре, менторска вођења и рад у ликовном атељеу
Л.У.В.Р. Несебично нудећи на дар своја уметничка умећа и интелектуалне
увиде, Романовић је створио авангардну групу наследника на пољу ликовног
стваралаштва, архитектуре и теорије уметности. Изнад свега, паралелно са
јавном делатношћу, Романовић је водио тихи живот истрајног ствараоца и
тако постао један од незаобилазних репера културе града.
Ове године, Ваљевска гимназија се опрашта од професора
Романовића, али само формално. Његова платна красе зидове школе, његова
предавања и провокативни ставови одзвањају ходницима, семе његовог духа
клија у срцима многих који су ступили у холове школе. Испраћамо
поштованог и вољеног професора, колегу и сарадника, дубоко уверени да су
пред нама дани у којима ћемо и надаље узрастати заједно.
Наташа Кристић, професор

ЈОВАН ПЛЕМИЋ
Мудар је онај човек који зна извор знања – где је записан и где да га нађе.
А. А. Хоџ
Из угла вечитог гимназијалца, који књиге не
чита, већ се у њих усељава, срце школе, уточиште и бег у
спокој је библиотека. Испуњена тишином, лековитом и
маштовитом, и умирујућим мирисом књига, библиотека
Ваљевске гимназије је чаробни кутак иза кога стоји
дивни библиотекар Јоца Племић, господин, педагог и
професор, а најпре пријатељ свих ученика и колега, који
књиге доживљавају као суштину сопствене личности.
Рођен је у Вировитици, Учитељску школу
похађао у Фочи, а у Сарајеву завршио социологију на
Факултету политичких наука. Од 1975. ради у
Ваљевској гимназији, најпре као професор социологије,
а од 1. јануара 1987. године као библиотекар.
Јован Племић је пуних тридесет година предано радио на
прикупљању и сврставању грађе, која је тако отргнута од заборава. Збирка
Старе и ретке књиге као културно добро, особена и престижна карактеристика
школе, његовом заслугом је формирана и сачувана. Вредно је прикупљао и
чувао све што је у виду публикација штампала и издавала наша школа, од
оснивања до данас.
Истраживачки радознао, водио је рачуна да се ништа не препусти
забораву. Сарађивао је са професорима, студентима, истраживачима,
локалним хроничарима, који су писали о својој школи и граду. Дао је значајан
допринос учешћем у бројним научним, културним и уметничким пројектима
установа у граду и земљи.
Пратио је сва догађања и јубилеје, организујући програме или
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пригодне тематске изложбе. Приредио је књигу Призвуци срца и небеса
поводом 20 година Поетског конкурса „Десанка Максимовић”. Бројним
изложбама књига, докумената, фотографија, тематским изложбама, неговао је
интелектуалну радозналост наших ученика и доприносио културном
идентитету наше школе. Приредио је веома успеле изложбе старих и ретких
књига и каталоге изложених издања, који су веома драгоцен допринос
настојању да се осветли културна прошлост града.
Истраживао је и прикупљао грађу, да би употпунио знања о људима
који су давали аутентичан лик школи. Дугогодишњи истраживачки напор је
уродио обимним рукописом под радним насловом Професори Ваљевске
гимназије 1870-1941, који представља својеврсни водич кроз историју једног
дела спрске просветне елите друге половине 19. и прве половине 20. века.
Његов рад је важан извор будућих истраживања, а превазилази оквире
локалне средине.
Срдачан и предусретљив, Јован Племић је ученицима и колегама увек
био на располагању. Генерације ученика су му захвалне на томе, што из
школе нису понели само васпитање, знање и успехе, већ и радознали
читалачки дух, који је професор Племић обликовао и за који је заслужан.
Благост нашег библиотекара оплеменила је генерације ученика, бивајући
спона између њих и књига, поуздани пратилац на невероватном путу
откривања знања.
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IN MEMORIAM
ДРАГАН ЂУРИЋ
дипломирани биолог
(17.07.1984 - 8.11.2016)
Наш драги колега, професор и пријатељ,
напустио нас је након дуге и тешке болети у тридесет
другој години живота. Рођен је 17.07.1984. године у
Ваљеву, где је завршио основну школу и гимназију,
као носилац Вукове дипломе.
,,Биолошки факултет“ у Београду завршио је
2010 године, након чега је једно време радио као
аистент на катедри за Методику наставе биологије.
Био је изванредан ученик, студент, ментор, професор,
о чему сведоче и његови успеси на бројним
окружним и републичким такмичењима. Драган се
бавио итраживачким радом углавном из области
Методике наставе. Неки од његових радова су: ,,Иновативни модели у настави
биологије-егземпларна настава“; ,,Иновативни модели рада у настави
биологије- проблемска настава“; ,,Мотивисаност
ученика за усвајање
еколошких наставних садржаја у основној школи применом проблемске
наставе биологије“, The analysis of the efficiency of applying problem- based
learning to biology instruction in terms of elementary school ecology curiculum, 8h
Conference of European Researchers in Didactics of Biology, Braga- Portugal, 1317 July 2010“, ,,Анализа ефикасности примене проблемске наставе биологије
у реализацији еколошких програмских садржаја у основној школи“,
,,Упоредна анализа ефикасности модела информационо- илустративне и
егземпларне наставе биологије“. Био је члан еколошког друштва ,,Зелени
буквар“ из Ваљева.
Наш драги колега је са великим ентузијазмом преносио широка и
трајна знања из своје области. Своју каријеру почео је у ,,Првој основној
школи“, затим наставио у ,,Ваљевској гимназији“, Медицинској школи ,,Др
Миша Пантић“ у Ваљеву и у Гимназији ,,Бранислав Петронијевић“ у Убу. У
августу 2016. године изабран је од стране Министарства просвете за
оцењивача уџбеника. Нажалост, прерано је престало да куца срце овог, пре
свега сјајног човека, а затим професора и научника. Он је био један од људи
који уђу у нечији живот сасвим случајно и оду из њега оставивши неизбрисив
траг. Вечна му слава!
Актив професора биологије

260

НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
Пријатељство великог човека јесте доброчинство богова.
Волтер
Захваљујемо се свим нашим пријатељима који су нас и ове године
подржали и били уз нас и наше бројне успехе.
Помогли су нам:































Агранела ДОО Ваљево
Аnglia – школа страних језика
Austrotherm ДОО Ваљево
АВС тест – Ваљево
Блист – Ваљево
Борверк Лајковац
Босис – Ваљево
Ваљево принт – Ваљево
Ваљевска пивара – Ваљево
Вега – Ваљево
Водовод – Ваљево
Woodmaster – Ваљево
Гала вода – Кључ, Мионица
Гете институт – Београд
Греда – Ваљево
Дисконт „Карађорђе“ – Ваљево
Домино – Ваљево
Дунав осигурање – Ваљево
Душан Арсенић – Ваљево
Енел – Ваљево
Еуропром – Ваљево
Жилекс трговина – Ваљево
Истраживачка станица Петница
Иги перцепт – Ваљево
Jосип Грачанин – Ваљево
ЈП „Колубара“ – Ваљево
Крушик– пластика – Осечина
Сasabella – Ваљево
Контекст – школа страних језика
Линија – Ваљево
































Лусамбо – Ваљево
Метва ДОО – Ваљево
Металпром ДОО – Ваљево
Мичелини – Ваљево
Народни музеј – Ваљево
Одри принт – Ваљево
Омни центар – Ваљево
Пластик – Драчић
Пекара „Лукић“ – Ваљево
Пекара „Махi“ – Ваљево
Подружница математичара Ваљево
Полиформ – Ваљево
Пољопривредна школа са домом
ученика Ваљево
Породица Делеон (Награда
„Љубица Ножица – Ћубана“)
Породица Лазаревић (Награда
„Гордана Лазаревић“)
Породица Поповић (Награда
„Валентина Поповић“)
ПородицаРанковић(Наградезанајбоље)
Регионална привредна комора
Ваљево
Ресторан „Хемингвеј“ Ваљево
Ротари клуб „Ваљево“
Руски дом – Београд
Сезам – Ваљево
Славко Ђурђевић – Ваљево
Српска књижевна задруга – Београд
Техноунион – Ваљево
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Удружење наставника Вага – Ваљево
Фондација Ваљевске гимназије
Фото студио Поповић – Ваљево
Француски институт – Београд
Холдингкомпанија„Крушик“–Ваљево







ХТД Вујић – Дивчибаре
X Brend – Ваљево
Центар за културу Ваљево
ПП Чавра – Ваљево
Штампарија „Топаловић“ – Ваљево

Захваљујемо се ученицима и њиховим породицама које су биле
домаћини нашим гостима:
Јана Ђурић I-2
Јана Параментић I-3
Анастасија Ковачевић I-3
Мина Симић I-4
Јанко Љубичић I-5
Мирјана Ђурић I-5
Милица Вујовић I-5
Ленка Живановић I-5
Софија Савић I-6

Анастасија Ив Вулетић I-6
Јаков Лазаревић I-7
Наталија Мојсиловић II-4
Нина Ристовић III-4
Андријана Алексић III-7
Јелена Мирковић III-7
Магдалена Копривица III-7
Ђорђе Томашевић III-7
Душица Ракић III-7
Матеа Прокић III-7

Захваљујемо се доброчинитељима који су даровали књиге нашој
школској библиотеци, Ани Пуцаревић и Драгану Ковачевићу.

Александра Бошковић IV-4
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САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Свим ученицима и професорима Ваљевске гимназије честитам на
постигнутим резултатима у школској 2016/17. години и желим пријатан летњи распуст.
1.
Упис ученика у 7, 8, 2, 3. и 4. разред ће се реализовати у петак 30.
јуна 2017. године од 8-15 часова
Упис ученика у 1. разред ће се реализовати у уторак 04. и среду 05.
јула 2017. године од 8-15 часова.
Документа потребна за упис су:

сведочанство претходног разреда

извод из матичне књиге рођених

признаница о уплати Ђачког динара (не треба за ученике 7. и 1. разреда)

пријава (добија се у школи)
2.
Наручивање уџбеника за школску 2017/18. годину може се
реализовати најкасније до 15.07.2017. искључиво коришћењем on-line
aпликације на сајту Ваљевске гимназије.
3.
Припремна настава за полагање поправних испита (други део) почиње
у понедељак 14. августа 2017. по договору са предметним наставницима.
Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок је у
уторак 15. августа 2017. године од 9 до 12 часова.
Разредни испити ће се реализовати почев од среде 16. августа 2017. године.
4.
Пријављивање поправних, матурских и ванредних испита за
августовски испитни рок је у петак 18. августа 2017. године од 9 до 12 часова.
Поправни, матурски и ванредни испити ће се реализовати почев од
уторка 22. августа по распореду који ће бити објављен на огласној табли школе у
понедељак 21. августа.
5.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у понедељак 21. августа
2017. године у 9 часова када ће бити одржана редовна седница Наставничког већа.
6.
Упис неуписаних ученика 7, 8, 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у
понедељак 28. августа 2017. године од 9 до 12 часова.
7.
Часови разредног старешине за ученике 7, 1. и 3. разреда реализоваће се у
четвртак 31. августа 2017. године у 8 часова, а за ученике 8, 2. и 4. разреда у 10 часова.
8.
Редовна настава у школској 2017/18. години почиње у петак 1. септембра 2017.
године у 7:45 часова за ученике 7, 1. и 3. разреда и у 14 часова за ученике 8, 2. и 4. разреда.
директор Ваљевске гимназије
Војислав Андрић
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РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
ШКОЛСКОЈ 2015-2016.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-4
Бранковић З. Ана
Јаковљевић З. Лена

I-5
Бирчанин З. Аћим

I-6
Којић Р. Петар
Прокић Д. Милица
Станићевић А. Ксенија
Стефановић З. Огњен

II-2
Милиновић С. Бојана

II-4
Елек М. Матија
Марић М. Богдан

II-6
Стојановић Ж. Милош

II-7
Милановић Т. Лука
Пурић М. Марија
Стајић А. Игор

III-2
Живковић Д. Јелена
Михаиловић Р. Боривоје
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III-3
Глушчевић С. Никола

III-5
Богдановић В. Михаило
Крстић М. Андријана

III-6
Арсенијевић Д. Исидора
Кнежевић Н. Александар
Ристић Н. Филип

ПОНАВЉА РАЗРЕД
II-6
Јевтић З. Душан

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2016-2017.
Школску 2016/2017. годину усписала су три ванредна ученика, а у
марту 2017. придружио им се још један ученик. Ванредни ученици су:

Дина Дудић - ученица другог разреда обдарених ученика у филолошкој
гимназији, завршила је први разред у школској 2015/2016. години са врло
добрим успехом.

Јана Ћук - ученица трећег разреда друштвено-језичког смера, завршила
је други разред у школској 2015/2016. години са врло добрим успехом.

Ђорђе Драгојловић - ученик друштвено-језичког смера, завршио је трећи
разред у школској 2015/2016 години са добрим успехом.

Аћим Бирчанин - ученик другог разреда друштвено-језичког смера.
Разредни старешина Марија Миловановић
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ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК

Без тебе неће бити исто
Ти си једини нахранио моју душу,
напио ми срце и просветлио ум.
Ти си отопио пахуље на мом длану,
и све ледено у мени
претворио у сунце и сребрну реку.
Ти си чудесну, жуту звезду
спустио у моју косу,
учинио да магла остави плавичаст траг
да могу да пратим стазу до тебе,
да птице пролете кроз моје очи,
јер знају да си ми одувек драг.
Сви моји дани и даље лагано теку,
а тебе нема.
Неко други ми храни душу
и са мном гледа сребрну реку...
Ставља ми жуту звезду у косу
и топи пахуље на хладном длану...
Опет крај мене промичу ласте,
небо је поново светло и чисто,
али, без тебе,
никада неће бити исто.

Нина Станковић IV-6,
финалиста Поетског конкурса „Мика Антић“ у Бачкој Паланци
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