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„Сећања имају снагу живота, а живот боју успомена.“ 
Иво Андрић 

ЈУЛ 2014. 

 3-16.VII 2014. Ружица Стефановић, професорка историје, боравила у Берлину на семинару 

немачког језика за професоре из иностранства. 

 5.VII 2014. Промоција књиге „Први ваљевски гимназијалци“ аутора Здравка Ранковића. 

Свечана сала. 

 5.VII 2014. Оснивачка скупштина Удружења „Ваљевски гимназијалци“. Свечана сала. 

 6-26.VII 2014. Мина Муњић II-4 и Милица Радојичић II-7, боравиле у Немачкој (град 

Гослар) као добитнице стипендије Гете-института и похађале Летњу интернационалну 

школу на немачком језику. Часове редовне наставе новинарске секције похађала Мина 

Муњић, а филмске Милица Радојичић. На почетку су радиле инцијални тест и биле 

распоређене у највиши ниво познавања немачког језика, а на крају добиле сертификат о 

познавању језика. 

 11-13. VII 2014. Ученица Сара Лазић III-1 полазник семинара ,,Едукуј себе и друге“ на тему 

трговине људима. Семинар је одржан у Ваљеву. 

 15-16. VII 2014. Др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије одржао два предавања 

за ученике и наставнике „Архимедесове“ Летње школе младих математичара - Тара 2015. 

 18. VII 2014. Милена Милисављевић, професорка српског језика и књижевности у 

Ваљевској гимназији, одбранила магистарски рад на Филолошком факултету у Београду. 

Тема магистарског рада је „Наставно проучавање путописне прозе у основној и средњој 

школи“. Комисију су чинили: др Љиљана Бајић, редовни професор Филолошког факултета у 

Београду (ментор), др Драгана Вељковић Станковић, ванредни професор Филолошког 

факултета у Београду и др Марина Јањић, ванредни професор Учитељског факултета у 

Врању. Милена је стекла академско звање магистра филолошких наука (смер Методика 

наставе књижевности). 

 20-29.VII 2014. Матурант Ваљевске гимназије Давид Копривица освојио је бронзану медаљу 

и постигао велики успех на 46. Међународној олимпијади у Ханоју (Вијетнам). На тај начин 

Давид Копривица је поновио успех остварен на претходној 45. Међународној хемијској 

олимпијади која је прошле године одржана у Москви.  

 31.VII 2014. Конференција за новинаре поводом успеха Давида Копривице на светском 

такмичењу из хемије, одржана у свечаној сали.Тим поводом говорили су Давид Копривица, 

Момир Станојевић, професор хемије и директор школе др Војислав Андрић.  

АВГУСТ 2014. 

 2-10. VIII 2014. Мр Миломир Романовић, академски сликар, учествовао у Рогљеву (Неготин) 

у раду сликарске ,,Ехо-колоније“. 

 10-22. VIII 2014. У Истанбулу боравили Ана Грачанин II-7 и Бошко Јоцић II-2 у Летњој 

школи немачког језика као добитници награде на Међународном конкурсу ,,Каравани 

будућности“ који је захтевао да се направи видео запис на тему ,,Моја будућност“. У летњој 

школи су усавр-шавали своја знања и стицали нова познанства кроз различите радионице: 

позориште, плес, радио и видео. Ученике је пратила професорка немачког језика Катарина 

Мирковић. 

 13. VIII 2014. Пријављивање разредних испита за августовски испитни рок.  

 13. VIII 2014. Други програм Радио Београда јубиларну 20. награду ,,Тимочка лира“ доделио 

ученици Тијани Радовановић IV-1. Награда се додељује за најбоље песничко остварење на 

књажевачком Фестивалу културе младих.  
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 15-20. VIII 2014. Миливоје Милинковић, медијатекар, аутор изложбе ,,Први век Ваљевске 

гимназије“, презентовао албум фатографија из историје школе у оквиру манифестације 

,,Тешњарске вечери“. 

 15-20. VIII 2014. На Тријеналу визуелне и експерименталне поезије под називом ,,Појам 

знака“ излагала и поезију говорила мр Јованка Божић. Она је говорила и приликом 

представљања песникиња Милице Илић Гачић и Снежане Чкојић. 

 16-23. VIII 2014. Професори математике др Војислав Андрић, Иванка Томић, Вељко Ћировић 

и Владимир Мишић били су предавачи на Летњој школи младих математичара „Љубовија 

2014“. Школу су заједнички организовали Подружница математичара Ваљево и Друштво 

математичара Србије.  

 20. VIII 2014. Наставничко веће. 

 25.8-31. VIII 2014. Сара Лазић III-1 Летњи волонтерски камп „Активирај се “ одржан у 

Омладинском центру у Лозници. 

 26. VIII 2014. На конференцији за медије представљени резултати матураната на пријемним 

испитима за факултете о чему је говорила психолог Гордана Аврамовић, а том приликом је 

матуранткињи Јелисавети Новаковић додељена награда из Фонда ,,Гордана Лазаревић“, као 

највише рангираној при упису на Филолошки факултет у Београду, Катедра за српски језик 

и књижевност. Образложење изнела Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности. 

 29. VIII 2014. Ђачки парламент Ваљевске гимназије од 9 до 14 часова у простору Клуба 

„Гимназијалац“ и испред Клуба организовао берзу уџбеника. 

 29. VIII 2014. Поводом почетка нове школске године у свечаној сали школе приређен 

пријем, уметнички програм, за ученике првих и седмог разреда. Добродошлицу је ,,малим 

бруцошима“, у име разредних старешина и колектива, пожелео директор др Војислав 

Андрић. У уметничком програму учествовали су чланови рецитаторске и музичке секције, 

као и Драмског студија школе. 

 31. VIII 2014. Свечани пријем ученика првог разреда и часови одељењских старешина. 

СЕПТЕМБАР 2014. 

 1. IX 2014. Почетак школске године. 

 1. IX 2014. У сарадњи са Гете-институтом, наша школа је добила лектора за немачки језик. 

Соња Урошевић, која је радила у Ваљевској гимназији до 2009. године као професор 

немачког језика, држаће лекторске вежбе како ученицима двојезичног одељења на немачком 

језику, тако и професорима који су укључени у пројекат двојезичне наставе. 

 2. IX 2014. Одржана конференција за медије о упису 29. генерације ,,Интеграла“ и 

пројектима популаризације математике. Ваљевска гимназија и Подружница математичара 

Ваљево настављају своје редовне активности и пројекте, попут школе за љубитеље 

математике ,,Интеграл“ у коју се уписује 29. генерација полазника, и ,,Ваљевске методичке 

радионице“ за наставнике. Ове године започињу пројекат ,,Популаризација математике у 

сеоским школама“, који финансира град кроз Локални план акције за младе. На 

конференцији за новинаре су говорили др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије и 

Вељко Ћировић, председник Подружнице математичара Ваљево. 

 4. IX 2014. Одржани родитељски састанци за одељења седмог и првог разреда. Говорио 

директор др Војислав Андрић који је изнео планове и начин рада школе и позвао родитеље 

на сарадњу. 

 4-7. IX 2014. Поводом иницијативе да се Ваљеву врати биоскоп, ВАКУМ (Ваљевска 

културна мрежа) је у бископу ,,Централ“ организовао филмски фестивал ,,Паркоскоп“ у 

оквиру кога је у медијатеци Ваљевске гимназије реализована филмска радионица за 

средњошколце. Резултат четвородневне школе филма је краткометражни неми филм ,,А где 

ми је глава“ који је изазвао одушевљење присутних када је представљен публици последње 

вечери фестивала у биоскопу ,,Централ“. 
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 7-13. IX 2014. Екскурзија матураната Ваљевске гимназије на релацији Ваљево – Фиренца - 

Рим - Ватикан - Болоња - Венеција - Ваљево. Путовало је 108 матураната, са пет разредних 

старешина, лекаром и вођом пута - директором Војиславом Андрићем.  

 9. IX 2014. Ученици седмог разреда Ваљевске гимназије одељења обдарених за математику 

посетили Народни музеј у Ваљеву и погледали изложбу ,,Заборављено Ваљево-катастарски 

планови Ваљева између два светска рата“. Мирослав Мијановић, директор Ваљевског 

катастра, један од аутора изложбе, ученицима је говорио о изложби, о значају геодезије и 

њеној вези са геометријом и математиком. 

 

Матурска екскурзија 

 11-28.IX 2014. Првенство клуба ,,Крушик“ у шаху. Предраг Стефановић, професор физике 

заузео шесто место. 

 13. IX 2014. Спортски дан ученика Ваљевске гимназије - излет у околини Ваљева. Одељења 

VII-1, VIII-1, I-2, I-3, I-4, I-6, I-7 посетила Истраживачку станицу ,,Петница“. Други разред 

био на Градцу. Ученици и разредне старешине трећег разреда пешачили од школе преко 

Маркове столице и Видрака до ,,Пећине“. 

 13. IX 2014. На Госпојинским сусретима црквених хорова учествовала Јасмина Радић, 

професорка енглеског језика. Центар за културу ,,Ваљево“. 

 15. IX 2014. Седница Школског одбора Ваљевске гимназије. 

 15. и 16. IX 2014. Драган Ђурић, професор биологије учествовао на конференцији ,,Ефективна 

настава и учење током студентске праксе“ одржаној у Београду у оквиру пројекта ,,Развионица-

подршка развоју људског капитала и истраживању-опште образовање и развој људског 

капитала“. 

 17. IX 2014. Конференција за новинаре посвећена активностима Ваљевске гимназије у 

области немачког језика. Том приликом говорили су професори Соња Урошевић, Катарина 

Мирковић и Александра Јевтић и ученици Ириина Станишић, Бошко Јоцић, Ана Грачанин, 

Мина Муњић и Милица Радојичић који су боравили у Немачкој и Турској и учествовали у 

реализацији програма на немачком језику. 

 17. IX 2014. У оквиру активности Подружнице за српски језик и књижевност Колубарског 

округа представу ,,Љутити човек“ извели ученици ОШ ,,Сава Керковић“ из Љига. Представа 

је рађена по мотивима истоимене књиге у оквиру пројекта ,,Школа без насиља“, а пратили 

су је ученици 7. и 8. разреда. Организатори психолог Гордана Аврамовић и мр Милена 

Милисављевић, професорка српског језика и књижевности. 

 18. IX 2014. Наставничко веће. 

 21. IX 2014. Манифестација ,,Немачки дан“ посвећена отварању првог двојезичног одељења 

у Ваљевској гимназији уместо у селу Шушеока како је првобитно планирано, због 

временских (нe)прилика, одржана у просторијама школе. 
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Дан немачког језика 

 24. IX 2014. Смотра матурских радова на којој су представљени најуспешнији радови из: 

хемије, физике, филозофије, социологије и српског језика. Ученици су сем презентације 

својих радова одговарали на питања ученика IV разреда која су се односила на методологију 

израде радова. Координатор организације смотре била је Бојана Којић, професорка 

географије, а помагао јој је Драган Ђурић, професор биологије. Радове су презентовали: Јана 

Поповић (социологија), Немања Живковић (филозо-фија), Ана Урошевић (хемија), Марко 

Миловановић (физика), Милица Обрадовић (српски језик и књижевност). 

 24. IX 2014. У читаоници Градске библиотеке ,,Љубомир Ненадовић“, под називом 

,,Новинарски круг на квадрат“, представљена новинарска радионица која је активна при 

Матичној библиотеци и која истражује историју омладинског новинарства у Ваљеву. 

Говорили су: Зоран Јокси-мовић, Предраг Вујанац, Дарија Ранковић, Милена Кузмановић и 

други ваљевски новинари. Млади новинари истраживачи изнели су запажања и 

занимљивости у вези са настанком новинарских омладинских листова и радио-емисија. 

Полазнице новинарске радионице су ученице наше школе: Теодора Радовић III-5, Андријана 

Ковачевић III-5, Сара Ђурђевић IV-3, Милица Николић IV-4 и некадашње гимназијалке, сада 

студенткиње новинарства, Милица Обрадовић и Ђурђа Дамњановић. 

 24. IX 2014. У оквиру ,,Програма модернизације школа“ који се финансира делом из 

средстава зајма Европске инвестиционе банке, а делом уз учешће Републике Србије, у 

Београду потписан протокол о сарадњи, којим ће Град Ваљево добити 103.281.869 динара за 

комплетан завршетак грађевинских радова и машинско-инсталатерске радове на Основној 

школи ,,Милован Глишић“ у Брђанима и 4.046.100 динара за реконструкцију фасаде Ваље-

вске гимназије. Протокол о сарадњи потписали су министар просвете, науке и технолошког 

развоја др Срђан Вербић, проф. др Александар Симоновић, директор Јединице за управљање 

пројектима и градоначелник Ваљева Станко Терзић. 

 25. IX 2014. У оквиру пројекта литерарне секцијe „Путовање путописом“ и сарадње секције за 

немачки језик са литерарном секцијом представили су се ученици који су на летњем распусту 

и током школске 2013/2014. г. усавршавали знање немачког језика боравећи у Немачкој и 

Турској. Учесници и организатори представљања били су ученици: Ана Грачанин II-7, Бошко 

Јоцић II-2, Милица Ђурић III-2, Аница Кнежевић III-3, Мина Муњић III-4, Милица Радојичић 

III-7 и Ирина Станишић III-2, професорке Катарина Мирковић и Милена Милисављевић. 

 26. IX - 4. X.2014. Професорка немачког језика у Ваљевској гимназији Катарина Мирковић, 

са пет ученика из Србије, у организацији Гете-Института из Београда, боравила у стручној 

посети Немачкој. Предста-вници Србије имали су могућност да на Техничком универзитету 

у Кемницу похађају курс роботике и учествују у радионицама на ту тему. 

 27. IX 2014. У Тителу, на 9. Фестивалу лепе речи, мр Јованка Божић, професорка 

социологије, победила са причом ,,Њива“ у жанру прозе.  
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 28. IX 2014. Манифестација ,,Дан француског језика“ одржана у Центру за локални и регионални 

развој у селу Шушеоке. Присуствовали аташе за француски језик Француског института Фабрис 

Пето, лектор Жан Франсоа Гупил, др Веран Станојевић, професор француског језика на 

Универзитету у Београду. 

  29. IX 2014. Почела реализација 29. ,,Интеграла“. Ове школске године уписана је 29. 

генерација полазника Школе за љубитеље математике ,,Интеграл“, што представља озбиљну 

традицију организованог и контину-ираног рада са ваљевским и математичким талентима 

који траје већ три деценије. ,,Интеграл“ похађају ученици од 1. до 8. разреда основне школе. 

Ученици од 1. до 3. разреда наставу похађају у просторијама Високе пословне школе, а 

ученици од 4. до 8. разреда у Ваљевској гимназији. 

 30. IX 2014. На одбојкашком турниру поводом Дана Пољопривредне школе, учествовале су 

четири ваљевске средње школе. Мушка екипа наше школе заузела је прво место победивши 

домаћина у финалу са 2:1 у сетовима. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког 

васпитања. 

 30. IX 2014. Предавање ,,Дехристијанизација у процесу секуларизације западног друштва“ 

одржао професор Филозофског факултета, Одсек за социологију, др Слободан Антонић. 

Свечана сала. 

 30. IX 2014. Мср. Вера Ваш, професор Српског језика и књижевности одбранила испитни 

научно-истраживачки рад Текстолошки аспекти Писама из Италије Љубомира Ненадовића 

на докторским академским студијама Филолошког факултета у Београду. 

ОКТОБАР 2014. 

 2. X 2014. Састанак методичке радионице Подружнице математичара Ваљево одржан у 

амфитеатру Високе пословне школе струковних студија. 

 2. X 2014. У Српској књижевној задрузи у Београду представљена победничка збирка Нине 

Петров ,,Буђење Маргарите“ победнице Поетског конкурса ,,Десанка Максимовић“. 

Говорили др Војислав Андрић и Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности. 

 2. X 2014. У Матичној библиотице „Љубомир Ненадовић“ у оквиру „Дечије недеље“ 

одржана трибина „Укљученост мањинске културе у процес обра-зовања“. Модератор 

трибине педагог Јасмина Момчиловић. Учествовали ученици Ваљевске гимназије. 

 3. X 2014. На брзопотезном турниру у шаху одржаном у Шапцу Предраг Стефановић 

освојио шесто место. 

 4-5. X 2014. Гимназију ,,Светозар Марковић“ у Суботици, поводом Дана школе, посетила 

мешовита одбојкашка екипа ученика, Весна Голубовић, помоћник директора, Биљана Ерчић, 

Данијела Голубовић, Круна Глушац, професорке српског језика и књижевности и Бојана Којић, 

професорка географије. 

 4-5. X 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“ у Поћути. 

 5. X 2014. Ваљевску гимназију посетила група од 30 директора словеначких средњих школа. 

Гостима је директор др Војислав Андрић представио рад наше школе. 

 5-11. X 2014. Екскурзија ученика трећег разреда на релацији Ваљево - Паралија - Делфи - Атина 

- Коринтски канал - Епидаурус - Нафплион- Метеори - Паралија- Ваљево. На екскурзији је 

учествовало 164 ученика, 7 разредних старешина и лекар. Вођа пута био је помоћник директора 

Драган Ђурђевић.  

 9. X 2014. У свечаној сали одржана презентација Телеком-а Србија за ученике 

специјализованих математичких одељења. Ученици су позвани да учествују на четвртом мтс 

Андроид конкурсу за израду Андроид™ апликација за мобилне уређаје. Телеком Србија 

конкурс организује за ученике Математичке гимназије у Београду, гимназије „Јован 

Јовановић Змај“ у Новом Саду, гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, Прве крагујевачке 

гимназије, Ваљевске гимназије и гимназије „Bolyai“ у Сенти. 
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 9. X 2014. У ђачком клубу „Гимназијалац“ у оквиру манифестације „Дечја недеља“ одржана 

трибина „Колико је школа приступачна“, на тему инклузије особа са инвалидетом и 

њихових породица. Учесници трибине су: Тања Стојшић - психолог, особа са нвалидитетом, 

мајка двоје деце; Јелена Радовић - правник, аутор књиге „Буди ми пријатељ“, Коста Ђорђић, 

ученик Ваљевске гимназије и његови родитељи, Јована Вујић - активистиња, дете родитеља 

са инвалидитетом. 

 9-14. X 2014. Професорке француског језика Бранкица Перић и Биљана Маринковић 

боравиле у Француској у граду Шамалијеру (области Оверњ), на позив француских колега, а 

уз подршку Француског института, ради успостављања сарадње. Присуствовале отварању 

деветог међународног тријенала гравуре, чији је организатор Ваљевац и бивши ђак наше 

гимназије Слободан Јевтић - Пулика, који преко тридесет година живи и ради у Француској. 

 10. X 2014. Ученици II и IV разреда са професорима физике Оливером Црнобрњом и 

Предрагом Стојаковићем посетили Планетаријум на Калемегдану и Народну опсерваторију 

на Звездари у Београду. 

 11. X 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Диференцирана настава“у Првој основној школи за Друштво учитеља Колубарског округа. 

 12. X 2014. Школу посетила група професора математичара из Новог Сада. 

 13-17. X 2014. Директор др Војислав Андрић, боравио у посети Немачкој на судијском 

путовању ,,Школско образовање у Баварској данас“ које организује Гете институт у 

Београду. Уз одлике образовног система Баварске изложене су и неке могућности за размену 

ученика и наставника. 

 13-17. X 2014. Дамњан Милић III-1 похађао семинар астрономије, а Милица Вујић семинар 

лингвистике у ИС ,,Петница“. 

 15. X 2014. Сара Лазић III-1, као представник Удружења ,,Добри људи“, учествовала у раду 

округлог стола ,,Прављење националне стратегије за младе од 2015. до 2025“. 

 16. X 2014. Предраг Стефановић на шаховском меморијалном турниру ,,Три председника“ 

освојио седмо место Турнир је организовао Шаховски клуб ,,Ваљево“. 

 16. X 2014. На међународном хаику конкурсу који по 14. пут организује словеначки часопис 

,,Апокалипса“ мр Јованка Божић, професорка социологије, хаику песникиња, од 619 учесника са 

свих континената, за хаику песму похваљена. Песма је објављена на енглеском и словеначком 

језику. 

 16. X 2014. Са радом је почео Драмски студио на немачком језику. Руководиоци секције 

професорке Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић су имале први договор са заинтересованим 

ученицима за овај иновативни пројекат.  

 17. X 2014. Географска секција Ваљевске гимназије припремила ново издање часописа 

,,Најзанимљивија грографија“. 

 18. X 2014. У организацији Електротехничког факултета Универзитета у Београду, уз помоћ Центра 

за промоцију науке и ERSTE банке у Ваљевској гимназији одржано је предавање на тему ,,Роботи 

су међу нама“, радионица ,,Мој лего робот“ и такмичење за учеснике радионице. Чланови екипе 

Ваљевске гимназије су били Дамњан Милић III-1, Сара Лазић III-1, Кристина Поповић III-1, Тијана 

Панић III-1, Јелена Марковић IV-1 и Ђорђе Степановић III-2.  

 20. X 2014. Састанак чланова Скупштине синдикалне организације. 

 20. X 2014. Аудиција за нове чланове Драмског студија и рецитаторске секције.  

 22. X 2014. Директор Ваљевске гимназије Војислав Андрић упутио отворено писмо Влади 

Републике Србије под називом „Зашто просвету треба изузети из најављених мера Владе“. 

Десет изложених аргумената изазвали велику медијску пажњу у целој Србији и још већу 

подршку просветних радника. 

 22. X 2014. Наставничко веће. 
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 23. X 2014. Конференција за новинаре одржана поводом гостовања драмског уметника 

Небојше Миловановића. 

 23. X 2014. Stand-down – Вече са Небојшом Миловановићем у Центру за културу „Ваљево“. 

Некадашњи члан Драмског студија школе, сада глумац ЈДП-а. Редитељ је Милан Нешковић, 

такође бивши члан Драмског студија Ваљевске гимназије. Презентацију за вече са Небојшом 

Миловановићем припремиле ученице III-2 Милица Ђурић, Милица Мићић, Милица 

Обрадовић и Ирина Станишић.  

 23. X 2014. Ђачки парламент Ваљевске гимназије организовао двонедељну добротворну акцију 

чији је циљ прикупљање хуманитарне новчане помоћи намењене лечењу студента Стефана 

Ђорђевића из места Бошњаце код Лебана. 

 

Промоција књиге „Љуба“ 

 24. X 2014. Промоција књиге ,,Љуба“ о Љуби Поповићу. Учествовали: Милан Комненић, 

књижевник, Наташа Кристић, историчарка уметности, Љуба Поповић, сликар и Петар 

Живадиновић, издавач. Свечана сала. 

 25. X 2014. У Ваљеву је одржан пројекат „Градски рели“ намењен младима. Пројекат је 

финансиран од стране Града Ваљева, а организатори су били удружење „Зелени траг“ и 

Пословни факултет Ваљево уз партнерство са овдашњим средњим школама. Циљ пројекта је 

подстицање активног учења. За подршку у реализацији и учешће ученика наше школе у 

овом пројекту Ваљевска гимназија је добила Захвалницу удружења ,,Зелени траг“. 

 25. X 2014. Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности, одржала стручни 

семинар ,,Диференцирана настава“ у Основној школи ,,Андра Савчић“ у Ваљеву. 

 

Ученици и професори на Сајму књига 
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 26. X 2014. Посета сајму књига у Београду. Шест аутобуса са преко триста ученика и 

професора посетили 59. Сајам књига у Београду, а увече, у позоришту на Теразијама, 

гледали позоришну представу (мјузикл) ,,Продуценти“. То је била најпосећенија представа 

од стране једне школе од оснивања овог позоришта, а засигурно и једна од 

најорганизованијих школских посета Београду, сајму и позоришту, двема културним мани-

фестацијама. 

 28. X 2014. Клер Билије, координатор двојезичних одељења у Србији, први пут званично 

посетила школу. Одржала је састанак са професорима који су већ у пројекту и онима који су 

тек укључени у пројекат: Бојаном Којић, Наташом Кристић, Драганом Ђурђевићем и 

Александром Веселиновићем. 

 31. X 2014. Првенство средњих школа у стоном тенису у Пољопривредној школи. Прво 

место у женској појединачној конкуренцији освојила Ана Грачанин II-7, а Доротеа Ђекић I-4 

стигла до полуфинала. Њих две су у екипној конкуренцији заузеле прво место. Мало слабији 

резултат освојила је мушка екипа која је у полуфиналу изгубила од Економске школе. 

Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања. 

НОВЕМБАР 2014. 

 1. XI 2014. Предавање на тему „Глобална управљања“ одржао проф. др Густаво Пига, декан 

Економског факултета Универзитета ,,Tor Vergata“ из Рима. Свечана сала. 

  1. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“ у Попучкама. 

  1. XI 2014. Поводом Дана школе Карловачку гимназију посетили помоћник директора 

Драган Ђурђевић, професорка енглеског језика Наташа Мирковић и професор српског језика 

Милан Поповић.  

 1. XI 2014. Ученици филолошког одељења посетили Сајам књига и Позориште на 

Теразијама. Гледали представу ,,Цигани лете у небо“. 

 3. XI 2014. ,,Школско образовање у Баварској данас“, презентација, као резултат 

једнонедељног студијског боравка у Немачкој, у реализацији директора Ваљевске гимназије 

др Војислава Андрића.  

 6. XI 2014. У Филолошкој гимназији у Београду одржан округли сто ,,Српски језик данас и 

Вукови језички парадокси“, поводом обележавања два века од објављивања Вукове 

,,Писменице српског језика“ на ком су говорили познати научници, филолози. Мср. спец. 

Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности, изложила рад ,,Између језика 

и стварности“, а ученик Марко Тодоровић III-6 је присуствовао Округлом столу у својству 

представника лингвистичке секције школе. 

 7- 11. XI 2014. Обележена стогодишњица Колубарске битке ходочашћем „Трагом хероја“, 

стазама ратника у Првом светском рату. Професори, ученици и родитељи, са директором др 

Војиславом Андрићем, посетили Крф, Видо, Плаву гробницу, Зејтинлик и Солун и 

поклонили се сенима и жртвама ратника сународника. Песму „Плава гробница“ говориле су 

у Српској кући и на острву Видо рецитаторке Милица Ђурић и Ирина Станишић, ученице 

III-2. 

 8.-9. XI 2014. У Београду, обуци тренера у оквиру пројекта „Развионица - подршка развоју 

људског капитала и истраживању“ Европске уније и Мини-старства просвете присуствовале 

Јасмина Момчиловић и Весна Голубовић. 
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Екскурзија родитеља, ученика и професора на Крф 

 11. XI 2014. Свечана академија посвећена хиротонисању Св. Јустина Ћелијског, одржана у 

Центру за културу „Ваљево“. Учествовали су: Митрополит загребачко-љубљански господин др 

Порфирије, Бора Дугић, дечји хор ,,Хаџи Рувим“, КУД ,,Ђердан“, студенти Правног факултета, 

Богословског факултета и ученици Ваљевске гимназије. Колаж стихова „Срна у изгубљеном 

рају“ извели рецитатори: Марија Стефановић, III-4, Ирина Марјановић IV-7, Филип Тимотић II-

6 и Вукан Арсенијевић I-1. Рецитал припремила мср. Вера Ваш, професорка српског језика и 

књижевности. 

 11. XI 2014. Поводом Дана примирја професори и ученици положили цвеће на спомен 

обележја у Ваљеву. На Новом гробљу говорила професорка историје Ружица Стефановић, а 

директор др Војислав Андрић положио цвеће на споменик настрадалим у Првом светском 

рату. На споменик Живојину Мишићу цвеће је положио професор историје Милорад Белић, 

а говориле су ученице Наташа Јевтић IV-7 и Милица Николић IV-4. На спомен обележје 

свим палим у Првом светском рату цвеће је положила и говорила Наташа Кристић, 

професорка историје уметности, текстове читали Милан Ерчић II-5, Михаило Богдановић II-

5 и Алекса Илић II-6. Рецитовали су: Ирина Станишић III-2 и Милица Ђурић III-2 које су 

говориле песму ,,Плава гробница“ Милутина Бојића. Избор песама за рецитаторе: мср. Вера 

Ваш и Милан Поповић, професори српског језика. 

 11. XI 2014. Спомен гробље, Трг Војводе Мишића, Видрак. Три групе реци-татора говорили 

стихове поводом обележавања Дана жртава Великог рата: Јелена Лончар I-4, Вукан 

Арсенијевић I-1, Марија Огњеновић I-1, Филип Тимотић II-6, Надица Мандић II-6, Софија 

Симић III-6 и Марија Милиновић III-4. 

 
Обележавање Дана примирја 
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 12. XI 2014. Први класификациони период - одељењска већа. 

 12. XI 2014. Састанак синдиката-донета одлука о ступаљу у штрајк по закону-одржавање 

часова у трајању од тридесет минута од 17. XI 2014. године. 

 13. XI 2014. Мср. Вера Ваш, професор Српског језика и књижевности, присуствовала у СКЗ 

представљању збирке Изабране песме Петра Пајића, издате у 106. Плавом колу.  

 13. XI 2014. Акција добровољног давања крви. Учествовали пунолетни ученици и 

професори Ваљевске гимназије. 

 13. XI 2014. Школа у гостима-домаћин Ваљевска гимназија пружила гостопримство 

Техничкој школи из Ваљева: отворена изложба збирке новчаница директора Бранка 

Голоскоковића у холу Гимназије.  

 13. XI 2014. На Пословном факултету Универзитета Сингидунум на трибини „Студија случаја 

као методологија у образовању“ псисутвовали педагог Јасмина Момчиловић и помоћник 

директора Драган Ђурђевић.  

 13-18. XI 2014. Стоматолошки преглед ученика. 

 14. XI 2014. У медијатеци одржана редовна годишња Скупштина Подружнице математичара 

Ваљево. У раду учествовали професори математике у Ваљевској гимназији. 

 14. XI 2014. Општинско првенство средњих школа у кошарци у хали ,,Студент“, Наши 

ученици освојили прво место. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког 

васпитања. 

 14. XI 2014. Градско такмичење у кошарци за девојчице на ком су ученице наше школе 

освојиле прво место. Екипу је припремала и оранизовала професорка физичког васпитања 

Снежана Ђурђевић. 

 14. XI 2014. Мр Милена Милисављевић, професорка српског језика, као рецензент књиге 

„Јабуке за унуке“ Љубинке Стевановић из Осечине, говорила на промоцији књиге у 

библиотеци у Осечини. 

 14. XI 2014. Промоција књиге Милорада Радојичића ,,Бесмртни ратници Ваљевског краја у 

ратовима 1912-1918, витезови Карађорђеве звезде“. Говорили др Милић Ј. Милићевић, мр 

Милоје Николић и аутор. Водитељ Остоја Продановић.  

 14-15. XI 2014. Милена Петровић, професорка српског језика одржала је семинар 

,,Испитивање и унапређивање умећа у изради тестова“ у Основној школи ,,Стефан 

Филиповић“ Дивци. 

 15. XI 2014. Радна субота. 

 16. XI 2014. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Диференцирана настава“ у Крупњу. 

  17. XI 2014. Започео штрајк просветних радника у већини школа у Србији (законским 

скраћењем часова на 30 минута) који је, по одлуци Уније синдиката Србије и за професоре 

Гимназије.  

 18. XI 2014. Наставничко веће. 

 18. XI 2014. Трибина из серијала ,,Галерија знаменитих“ посвећена Миха-илу Петровићу 

Аласу одржана у свечаној сали, а уметничка фотографија овог академика постављена у холу 

школе. 

 19. XI 2014. У горњем холу школе отворена је изложба „Ваљево у Првом светском рату“ 

која се реализује у оквиру програма обележавања 144 године школе. Аутори изложбе су 

професор Милорад Белић и историјска секција Ваљевске гимназије.  

 19. XI 2014. Републичко такмичење у стоном тенису у Трстенику. Ана Грачанин II-7 била је 

6. у појединачној конкуренцији, а екипно је наша школа заузела 5. место (Ана Грачанин II-7 

и Доротеа Ђекић I-4). Ученице је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.  
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 20. XI 2014. У сали Центра за културу одржан концерт у оквиру серије ,,Галерија 

знаменитих“, а поводом сто година од смрти Стевана Стојановића Мокрањца у организацији 

Музиколошког друштва Србије и извођењу пет ваљевских хорова. Присуствовали наши 

ученици. 

 21. XI 2014. Претпремијера представе ,,Неугасли цветови српске ватре“ за ученике првог и 

другог разреда. Припремили: Драмски студио Ваљевске гимназије - сценарио и режија 

професорка српског језика Анђелка Видаковић Цвркотић. Центар за културу ,,Ваљево“. 

 

Драмски студио школе 

 22. XI 2014. Заједничка свечана седница Наставничког већа, Савета родитеља и Школског 

одбора Ваљевске гимназије. Учествовали рецитатори и хор ученика школе под 

руководством Јелене Дамњановић, професорке музичке културе. Свечана сала. Гости 

професори и ученици Филолошке гимназије из Београда и Гимназије из Суботице. 

 22. XI 2014. Изложба фотографија чланова фото-секције Саре Ђурђевић IV-3 и Лазара 

Бранковића IV-5 и професорке Наташе Кристић, историчарке уметности. Ђачки клуб 

,,Гимназијалац“. 

 22. XI 2014. Премијера представе „Неугасли цветови српске ватре“ сценаристе и редитељке 

Анђелке Видаковић Цвркотић, професорке српског језика и књижевности, у извођењу 

Драмског студија. 

 22. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика и књижевности, 

одржала семинар ,,Диференцирана настава“ у Основној школи ,,Вук Караџић“ у Конаку (код 

Вршца). 

 22. XI 2014. Поводом Дана школе одржана пријатељска одбојкашка утакмица (мешовите 

екипе) наше и гостујуће екипе из Суботице. 

 23. XI 2014. Директор Ваљевске гимназије др Војислав Андрић примио је групу бивших 

ученика, који су матурирали 2010. и у међувремену дипломирали на техничким и 

природним факултетима Универзитета у Београду, тадашњег одељења IV-1. Са њима се 

разговарало о плановима и перспективама запослења у Србији, као и могућностима повратка 

у Ваљево. Разговору је присуствовао и разредни старешина Предраг Јевтић. 

 23. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Диференцирана настава“ у Техничкој школи ,,Михаило Пупин“ у Инђији. 

 24-26. XI 2014. У тродневној стручној и радној посети Карловачкој гимназији била 

делегација ученика и професора наше школе: Анђела Анђелић III-4, Марија Стефановић III-

4, Анђелија Милутиновић II-4, Софија Радовић II-4, Катарина Тимотић II-4, Марија 
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Бранковић IV-4, Биљана Маринковић, професорка француског језика и мр Милена 

Милисављевић, професорка српског језика. Учествовале су у програму поводом Дана језика.  

 25. XI 2014. Концерт у гостима. Учествовали ученици Музичке школе „Живорад Грбић“ из 

Ваљева. 

 25. XI 2014. Републичко такмичење у пливању, на базену ,,Милан Гале Мушкатировић“ у 

Београду. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.  

 26. XI 2014. Мр Милена Милисављевић, професорка српског језика и књижевности, 

присуствовала представљању књиге „Спреми се да говориш“ рано преминулог мр Миодрага 

Павловића, у Градској библиотеци Љиг. 

 27. XI 2014. Међуокружно такмичење у кошарци за девојчице. Екипу водила професорка 

физичког васпитања Снежана Ђурђевић. 

 27. XI 2014. Међуокружно такмичење у кошарци. Екипа наше школе је заузела друго место. 

Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.  

 27. XI 2014. На скупу Societe General банке у хотелу „Гранд“, посвећеном акцији 

прикупљања средстава за Центар за вештачку оплодњу, присуствовале професорке Весна 

Голубовић, мр Милена Милисављевић, Нада Нешковић и Бранкица Перић. 

 28. XI 2014. Галерија знаменитих; гост професор др Миодраг Матељевић. Говорили др 

Мирољуб Албијанић и проф. др Војислав Андрић.  

 28. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Диференцирана настава“ у Основној школи ,,Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви. 

  28. XI 2014. Професорка Слађана Маријанац је присуствовала семинару „Јачање 

компетенција библиотекара и запослених у образовању за коришћење ресурса школске 

библиотеке“ у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. 

 29. XI 2014. Мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика, одржала семинар 

,,Диференцирана настава“ у Уметничкој школи у Ужицу. 

 29. XI 2014. Галерија знаменитих, поетско вече Матије Бећковића, академика, који је на свој 

седамдесет пети рођендан говорио поезију и евоцирао успомене на ђаковање у Ваљевској 

гимназији. О делу Матије Бећковића говорио књижевник Драган Лакићевић. Драматуршку 

обраду Матијиних стихова је урадила мср. Вера Ваш, професорка која је и водила програм, а 

извели су је рецитатори: Милица Ђурић III-2, Ирина Марјановић, Марија Стефановић III-4, 

Надица Мандић II-6, Вукан Арсенијевић I-1, Филип Тимотић II-6, Никола Тмушић III-7 и 

бивши гимназијалац Новица Параментић. Поздравну песму у част Матији написала 

професорка Анђелка Видаковић Цвркотић. Хор Ваљевске гимназије, под руководством мср. 

Јелене Дамњановић, професорке музичке културе, отпевао је химну Ваљевске гимназије и 

песму Тамо далеко. Свечана сала.  
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Поетско вече Матије Бећковића 

 

 29. XI 2014. У присуству Матије Бећковића, Петра Пајића, Драгана Лакићевића, директора 

др Војислава Андрића и многих поштовалаца Бећковићевог дела постављена уметничка 

фотографија Матијиног портрета у Галерији знаменитих у холу Гимназије. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2014. 

 2. XII 2014. Општинско и окружно такмичење у пливању у СРЦ „Петница“. Свих девет 

ученика наше школе освојили једно од прва три места, а осам ученика обезбедило пролаз на 

републичко такмичење. Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања. 

 3. XII 2014. Позоришна представа ,,Заклон“ драмске уметнице Катарине Вићентијевић 

изведена у Клубу ,,Гимназијалац“. 

 4. XII 2014. У клубу „Гимназијалац“ одржан други Фестивал науке Ваљевске гимназије. 

Фестивал је садржао програме из области физике, хемије, биологије, математике, 

психологије, астрономије и других наука.  

 
Фестивал науке 

 5. XII 2014. У свечаној сали обележена слава Подружнице математичара Ваљево - Свети 

апостоли Филимон, Архип и Апфија.  

 6. XII 2014. У Новом Саду реализован акредитовани програм стручног усавршавања 

професора математике „Методичка радионица“. Реализатори: др Војислав Андрић, Иванка 

Томић, Вељко Ћировић и Мирослав Марковић.  

 6. XII 2014. Наставни дан, распоред од среде за III и IV разред. 

 8. XII 2014. У свечаној сали ученици Филолошке гимназије из Београда извели су Нушићеву 

једночинку „Шопенхауер“, у адаптацији бивше ученице Филолошке гимназије, која је данас 

дипломирана редитељка Теа Пухарић.  

 8. XII 2014. Поводом Дана школе Филолошку гимназију посетили професорка социологије 

Јованка Божић, професорка енглеског језика Мирка Ћировић и професор српског језика 

Милан Поповић. 

 9-10. XII 2014. У оквиру прекограничног пројекта „Upstrem 2“ – Социјализација и третман 

ментално оболелих, 48 ученика другог, трећег и четвртог разреда заједно са педагогом 

Јасмином Момчиловић, координатором активности присуствовало едукацији „Радна 
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инклузија особа са менталним сметњама и припрема кампање“ у Центру за подршку 

психијатријске службе Ваљево.  

 12. XII 2014. У 20 сати у Центру за културу ,,Ваљево“ одржан концерт вокално-

инструменталне музике Градског мешовитог хора ,,Абрашевић“ на ком је учествовао хор 

Ваљевске гимназије. 

 13. XII 2014. Општинско такмичење из математике за ученике средњих школа одржано је у 

Ваљевској гимназији.  

 13. XII 2014. У свечаној сали школе свечано уручена прва књижевна награда за путописну 

књигу коју је примио књижевник Милисав Савић за књигу „Долина српских краљева“. 

Организатор свечаности Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево. 

 13. XII 2014. На Педагошком форуму сценских уметности у Београду мср. Јелена 

Дамњановић, професорка музичке културе, учествовала као предавач са својим истраживањем 

под називом ,,Разлике у музичким речницима музичара и немузичара“. Истраживање ће бити 

објављено у току 2015. у Зборнику радова Седамнаестог педагошког форума сценских 

уметности. 

 14. XII 2014. Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата и Колубарске битке 

у школи боравила делегација Француске у саставу: адмирал Хенри Лакај, француски војни 

аташе Оливие Роан, заједно са четири француска заставника. Поред њих присутни су били и 

представници Савеза Срба Француске и Удружења Петар Први, који су заједно са 

представницима Града Ваљева положили венце на споменик војводи Живојину Мишићу. 

Тим поводом ученици наше школе приредили мали програм на српском и француском 

језику на Тргу војводи Живојину Мишићу. Цвеће положили заменик градоначелника Жарко 

Ковач и представници француске морнарице, као и представник удружења француско-

српског пријатељства. Хор Ваљевске гимназије, под руководством Јелене Дамњановић, 

учествовао је у програму.  

 14. XII 2014. Општинско такмичење у кошарци. Екипа наше школе је заузела друго место. 

Ученике је водио Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања.  

 15. XII 2014. У Ваљеву боравио амбасадор Велике Британије Денис Киф. Његова делегација 

обишла градове у којима су боравиле и радиле брита-нске болничарке у Првом светском 

рату. Током боравка у Ваљеву обишао је Ваљевску гимназију и Народни музеј и положио 

цвеће на споменик Живојину Мишићу. Чланови хора, музичке секције, Драмског студија и 

рецитатори Ваљевске гимназије извели су уметнички програм са паралелном конферансом 

на српском и енглеском језику. Аутор програма је професор Вера Ваш. Одржано је и 

такмичење за најбољу презентацију о животу и делу Флоре Сандс, енглеске болничарке која 

је службовала у чувеној Ваљевској болници на почетку Великог рата. Победничку 

презентацију урадили су Милица Обрадиновић и Стефан Исаиловић, ученици III-3. 

Учесницима и победницима је Амбасада Велике Британије у Београду поклонила вредне 

награде. 
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Посета амбасадора Велике Британије 

 15. XII 2014. Заједничка представа АП „Абрашевић“ и Драмског студија Ваљевске гимназије 

„Мишићи“: драматизација Тамара Јаковљевић, бивша ученица и чланица литерарне и 

рецитаторске секције и Драмског студија школе, а адаптација и режија Мирослав 

Трифуновић, позоришни редитељ. Учесници Миливоје Милинковић, медијатекар и ученици: 

Ирина Марјановић, Марија Стефановић, Лара Милановић, Јана Здравковић, Тамара 

Милошевић, Лазар Бранковић, Арсен Рабреновић, Никола Тмушић, Растко Радојчић, Ђорђе 

Марковић, Филип Тимотић, Урош Урошевић, Петар Марковић, Немања Јанковић, Матеја 

Манојловић и Бојан Ђорђевић. Центар за културу Ваљево. 

 

 

 

 

Представа „Мишићи“ 

 16. XII 2014. Промоција трокњижја академика и генерала Живка Г. Павловића ,,Церска 

битка: битка на Јадру“ и ,,Колубарска битка“; приредили и о књизи говорили др Ратко 

Вукелић, др Љубомир Ранковић и Предраг Тојић. Свечана сала. 
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 16. XII 2014. ТВ Ва плус у школи снимала емисију посвећену вршњачком насиљу. У емисији 

говорили Јасмина Момчиловић и ученици Јован Петровић III-2, Сара Јовановић III-5, Тања 

Савић II-7 Ђорђе Степановић III-2, Александра Грујић II-7.  

 18. XII 2014. Наши ученици, Ана Грачанин II-7 и Матеја Манојловић II-5, добитници су 

стипендије Гете-института која се састоји од тронедељног курса немачког језика и полагања 

испита за одговарајући ниво знања у Дрездену. 

 20. XII 2014. Мср. Вера Ваш, професор српског језика и књижевности одбранила научни рад 

под насловом „Неосимболистички елементи у првој збирци песама Петра Пајића Дан“ на 

докторским академским студијама Филолошког факултета у Београду. 

 20. XII 2014. Акредитован семинар „Диференцирана настава“ за 25 професора школе 

реализовале мср. спец. Милена Петровић, професорка српског језика Ваљевске гимназије и 

педагог Милева Мојић, директорка Прве основне школе у Ваљеву. 

 20. XII 2014. Одржана јавна дебата „Моје место, мој свет од савремене комуникације до 

глобализације“ у биоскопској сали Народне библиотеке у Осечини. Међу учесницима били су: 

редитељ Петар Станојловић, сликар Ђорђе Станојевић, новинари Милан Поповић и Немања 

Ковачевић, као и представнице Дебатног клуба, новинарске и литерарне секције Ваљевске 

гимназије: Сара Ђурић III-4, Ђурђина Марић III-4, Марија Стефановић III-4, Мирена 

Радојичић IV-7, Бојана Прерадовић III-5, Теодора Радовић III-5, Сара Ђурђевић IV-3, Милица 

Николић IV-4, Дуња Павловић III-5 и мр Миленa Милисављевић, професорка српског језика. 

 23. XII 2014. Наставничко веће. 

 23. XII 2014. Изложбу слика са Ликовне колоније ,,Велика Маришта 2014“ у Центру за 

културу у Мионици отворила мр Јованка Божић. У сликарском атељеу на отвореном 

учествовали мр Миломир Романовић и Јованка Божић, док је организатор, лекар и 

хуманиста др Зоран Јокић, омогућио да се обезбеде хуманији услови за рад основне школе у 

овом селу. 

 23. XII 2014. Клавирски концерт Јоване Радовановић, доцента на Факултету уметности у 

Крагујевцу. 

 25. XII 2014. Свечаност за малишане, децу запослених, подела пакетића са представом 

„Пипи и гусари у новогодишњој ноћи“ драмске секције Медицинске школе „Др Миша 

Пантић“, чији је руководилац професорка српског језика и књижевности Зорица Алексић. 

 26. XII 2014. Oдржан јaвни час креативног писања у оквиру рада литерарне секције под 

називом Аутопортрет са.... Чланови секције и гости, ученици ваљевских основних школа, 

имали су задатак да што креативније представе себе како би једни друге мотивисали за 

читање и писање. Свечана сала. 

 26. XII 2014. Састанак синдиката. 

 26. XII 2014. Поводом 65 година рукомета у Србији, Рукометни савез Србије у Београду 

доделио специјално признање проф. др Војиславу Андрићу, директору Ваљевске гимназије 

за допринос српском рукомету. 

 28. XII 2014. У пензију свечано испраћене Мирослава Пантовић, професорка филозофије и 

Споменка Нешковић, професорка енглеског језика. Поздравна реч Јасмина Радић, 

председница синдиката и др Војислав Андрић, директор школе. 

 28. XII 2014. Промоција Часописа за књижевност и уметност „Акт“ и додела литерарних 

награда ученицима средњих школа, међу којима су и наши чланови литерарне секције: Марија 

Стефановић III-4 и Милица Мићић III-2. 

 29. XII 2014. Одржана конференција за новинаре поводом успеха који су постигли наши 

ученици. Биљана Маринковић, професорка француског и латинског језика и Данијела 

Голубовић, професорка српског језика и књижевности, говориле о успесима наших ученика, 

а директор школе др Војислав Андрић и предстојећем раду.  

 31. XII 2014-20. I 2015. Зимски распуст. 
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ЈАНУАР 2015. 

 3. I 2015. У организацији шаховске секције Ваљевске гимназије и Шаховског клуба 

,,Крушик“, у просторијама овог клуба одигран је ученички Новогодишњи шаховски турнир. 

На турниру учествовало осам ученика, а победио Богдан Бадовинац I-1. Друго и треће место 

поделили Бојан Ђорђевић IV-3 и Петар Марковић IV-6. 

 8-15. I 2015. У организацији Друштва математичара Србије и Подружнице математичара 

Ваљево одржана Зимска школа младих математичара ,,Сирогојно 2015“. Предавачи: Иванка 

Томић, др Војислав Андрић, Предраг Јевтић, Вељко Ћировић и Мирослав Марковић, 

професори математике. 

 15-17. I 2015. На редовном Зимском семинару за професоре српског језика и књижевности на 

Филолошком факултету у Београду Друштво за српски језик и књижевност Србије доделило 

награде за рад секција у школској 2013/2014. Новинарска секција освојила прву награду 

(ментори професорка Данијела Голубовић и мср. Круна Глушац), другу награду литерарна 

секција (ментор мр Милена Милисављевић), а трећу лингвистичка секција (ментори мср. спец. 

Милена Петровић и професор Милан Поповић). У име Ваљевске гимназије, у Сали хероја 

Филолошког факултета, захвалио се директор школе др Војислав Андрић. Семинару 

присуствовали професори: Данијела Голубовић, Круна Глушац, Милена Милисављевић, 

Милена Петровић и Вера Ваш. 

 17. I 2015. На редовној годишњој Скупштини Друштва математичара Србије у Нишу 

учествовали Вељко Ћировић и др Војислав Андрић који је председавао Скупштином.  

 17-18. I 2015. У Нишу одржан државни семинар Друштва математичара Србије. Предавачи и 

учесници семинара: др Војислав Андрић, директор и професори математике Вељко Ћировић 

и Мирослав Марковић. Реализована три акредитована предавања: „Питагорина теорема у 

настави математике у основној школи“, „Индивидуализација наставе математике“ и 

„Провера-вање и оцењивање у настави математике“. 

 19. I 2015. У Матичној библиотеци ,,Љубомир Ненадовић“ поводом предстојећих 170 година 

од рођења завичајног писца Милована Глишића одржано књижевно вече на коме су 

ваљевски писци читали своје приче и песме посвећене Глишићу. Учестовала је мр Јованка 

Божић, професорка социологије са својом награђеном причом ,,Њива“. 

 23. I 2015. Састанак педагошког колегијума (председника актива са директором). 

 23. I 2015. Часопис „Физика и техника“ Ваљевске гимназије изашао по 44. пут.  

 25. I 2015. Светосавска академија. О Светом Сави беседио Гојко Перовић, ректор Богословије 

Светог Петра Цетињског. Музичко-сценски рецитал ,,Стефан Немања“ припремила Анђелка 

Видаковић Цвркотић. У програму учестовали: Драмски студио Ваљевске гимназије, црквени 

хор ,,Хаџи Рувим“ и Градски мешовити хор ,,Абрашевић“. Организатори: Црквена општина 

Ваљево, Ваљевска гимназија, КУД ,,Абрашевић“. Центар за културу ,,Ваљево“. 

 27. I 2015. Одигран турнир у баскету за девојчице. Најбоља је била екипа под називом 

,,Калимеро“ коју су чиниле: Неда Ликнић III-7, Неда Миливојевић I-5 и Ана Радосављевић I-

1. Након тога одржан је турнир у одбојци са мешовитим екипама. Најистакнутији су били 

ученици III-5, III-6 и II-3. Турнир организовала професорка Снежана Ђурђевић. 

 27. I 2015. Традиционална Светосавска трка у Ваљеву. Учествовали ученици Ваљевске 

гимназије и показали изузетне резултате: Јасмина Хаџић III-6 освојила треће, а Огњен Пантић 

III-2 прво место. Ментор Снежана Ђурђевић. 
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Светосавска академија 

 27. I 2015. Резање славског колача. Музичко-сценски рецитал ,,Стефан Немања“. Драмски 

студио, хор Ваљевске гимазије и хор ,,Хаџи Рувим“. Свечана сала. Закуска у клубу 

„Гимназијалац“. Директор др Војислав Андрић захвалио се домаћину славе, бившем 

ученику Александру Томићу, власнику компаније ,,Агранела“. 

 28. I 2015. За годишњу награду Града Ваљева Наставничко веће предло-жило Давида 

Копривицу, прошлогодишњег матуранта наше школе и једно-гласно подржало иницијативу 

Подружнице математичара да се Комисији за доделу годишњих награда Града Ваљева упути 

предлог да се др Војиславу Андрићу додели специјална награда за животно дело. 

 28. I 2015. Професорка Данијела Голубовић гостовала у јутарњем програму ТВ ВА Плус 

поводом награда које су уручене новинарској, литерарној и лингвистичкој секцији на 

Филолошком факултету у Београду.  

 30. I 2015. Школско такмичење из енглеског језика. 

 31. I 2015. Kонференцији ,,Стратешки правци развоја школског спорта, физичког васпитања 

и предшколског програма“, одржаној у оквиру Сајма спорта, присуствовао Драган Ђуђевић, 

професор физичког васпитања. 

 31. I 2015. У обуци за тренера у оквиру пројекта ,,Развионица“ учествовале Јасмина 

Момчиловић и Весна Голубовић. 

 31. I 2015. У Ваљевској гимназији одржано окружно такмичење из матема-тике за ученике 

средњих школа и школско такмичење за ученике седмог и осмог разреда.  

ФЕБРУАР 2015. 

 2. II 2015. Највећу ,,online“ обуку за наставнике организовало Министа-рство просвете, у 

пројекту „Развионица“, којом је обухваћено 7000 наставника, модерирале Јасмина 

Момчиловић и Весна Голубовић. 

 3. II 2015. У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ одржано вече посвећено 

књижевним часописима. Занимљивом представљању издања присуствовали чланови 

новинарске секције, редакције „Гимназијалца“, ученице филолошког одељења четвртог 

разреда и професори српског језика и књижевности Данијела Голубовић и мср. Круна 

Глушац. 

 3. II 2015. Посета америчког амбасадора Мајкла Кирбија Ваљевској гимназији. Тим поводом 

професори енглеског језика заједно са ученицима и професором музичке културе 

Владимиром Јанковићем припремили музички програм на енглеском језику. 

 4. II 2015. Школско такмичење из физике за седми и осми разред. 
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 7. II 2015. На општинском такмичењу из физике седмог разреда Лазар Станковић освојио 

прву награду, Никола Лукић, Предраг Матић и Михаило Тимотић другу, док су похваљени 

Лазар Жујовић, Анђела Ранковић и Виктор Вићентијевић. У категорији осмих разреда 

Милош Миловановић освојио прву награду, Нина Матић другу, Александар Станковић 

трећу, док је Анђела Мишковић похваљена. 

 9. II 2015. Састанак са обдареним ученицима основних школа заинтересованим за 

математичка одељења. 

 10. II 2015. Школско такмичење из географије. Могућност да учествују имали су сви 

ученици од прве до треће године. Сви професори географије учествовали на овом нивоу 

такмичења и петнаест ученика. Организатор такмичења је Регионални центар за таленте 

Београд 2. 

 10. II 2015. Састанак са ученицима основних школа заинтересованим за двојезично 

одељење. 

 10. II 2015. На првенству средњих школа у одбојци мушка екипа наше школе освојила друго 

место. Вођа екипе Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања. 

 11. II 2015. Састанак са ученицима основних школа заинтересованим за филолошко 

одељење. 

 12. II 2015. На градском такмичењу у одбојци за девојчице, одржаном на ,,Студенту”, екипа 

наше школе коју је водила Снежана Ђурђевић, професорка физичког васпитања, заузела 

треће место. 

 14. II 2015. На општинском такмичењу из физике за средње школе у категорији првих 

разреда Богдан Бадовинац освојио прву награду, Огњеновић Марија и Марковић Љубица 

другу, док су трећу награду освојили Матија Додовић, Ана Радосављевић и Филип 

Дамњановић. Мина Марковић, други разред, освојила је прву награду, док је у трећем 

разреду шампион Сара Лазић. Милош Веселиновић освојио је другу, Теодора Смолчић 

трећу, док је Тијана Панић похваљена. У четвртом разреду Јелена Марковић освојила је 

прву награду. 

 14. II 2015. Катарина Живковић, професорка немачког језика, некадашња ученица Ваљевске 

гимназије, у свечаној сали представила је делове мастер рада „Социолингвистичко поређење 

српских и немачких фразеологизама са компонентама бог и ђаво“ члановима литерарне 

секције, ученицима и професорима ваљевских средњих школа. Организатор литерарна 

секција и професорка Милена Милисављевић. 

 15-18. II 2015. Професор физике Предраг Стефановић, у оквиру 18. Кадетског фестивала 

Шаховског савеза Централне Србије, положио испит и добио звање шаховског судије. 

Манифестација одржана у Крагујевцу. 

 18-20. II 2015. Представа АП „Абрашевић“ и Драмског студија Ваљевске гимназије 

„Мишићи“ изведена на Републичком позоришном фестивалу „Миливојев штап и шешир“ у 

ЦЗК Пожаревац.  

 18-23. II 2015. Полазници семинара у ИС ,,Петница“ били су: Илија Пантелић IV-3 и Јован 

Петровић III-2 (биологија), Јелена Марковић IV-1 (математика). 

 19. II 2015. Одржано школско такмичење из биологије за ученике VII и VIII разреда. 

 19. II 2015. Мр Јованка Божић, професорка социологије, објавила књигу кратких прича ,,Зраци” у 

едицији ,,Проза“, београдске издавачке куће ,,Партенон“. Рецензенти: Радован Бели Марковић и 

Драган Лакићевић, књижевници, лектор Милена Петровић, професорка српског језика и 

књижевности. 

 20. II 2015. Одржано школско такмичење из историје. Двадесет два ученика учествовала на 

такмичењу. 

 20. II 2015. Школско такмичење из информатике за ученике основних школа. Учествовала 

четири ученика VII и VIII разреда. 
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 21. II 2015. Регионално такмичење из географије одржано у Ваљевској гимназији. 

Учествовали ученици и њихови професори: Јована Вуковић II-3, професор Бојана Kојић, 

Стефан Исаиловић III-3, професор Милка Мајсторовић, Марко Тодоровић III-6, професор 

Милка Мајсторовић, Kристина Мирковић III-7, професор Милка Мајсторовић. Организатор 

такмичења Регионални центар за таленте Београд 2.  

 22. II 2015. Општинско такмичење из хемије за седми и осми разред. 

 26. II 2015. Школско такмичење из књижевности. На такмичењу учест-вовало седамнаест 

ученика.  

 26. II 2015. Вече сећања на академика проф. др Гордану Бабић 

Ђорђевић у свечаној сали. О личности и научном доприносу проф. 

др Гордане Бабић Ђорђевић говорили Наташа Кристић, историчарка 

уметности и професорка Ваљевске гимназије и Бранко Лазић, 

историчар уметности - кустос Наро-дног музеја ,,Ваљево“. У 

галерији знаменитих у холу школе постављена уметничка 

фотографија са ликом Гордане Бабић Ђорђевић. 

 27-28. II 2015. Kонференција и трибина „Информационо-

комуникационе технологије“ одржана под покровитељством 

Министарства просвете, Британског савета и Мајкрософта. Учествовали: Јасмина 

Момчиловић, педагог, Драган Ђурђевић, помоћник директора и ученици: Ивона Ристић, 

Матеја Манојловић, Сара Ђурђевић, Матеја Цветановић, Милица Матић, Анђелија 

Милутиновић и бивши гимназијалац Никола Милошевић. 

 27-28. II 2015. Гости литерарне секције Иван Бранковић, млади писац и Петар Николић, 

уредник „Отворене књиге“. Радионица Зашто читати и писати? Како објавити прву књигу? 

Организатор литерарна секција и професорка Милена Милисављевић. 

 28. II 2015. У Зајечару одржано Државно такмичење из математике ученика средњих школа. 

Учествовало десет ученика Ваљевске гимназије. Најуспешнији су били ученици трећег 

разреда Ђорђе Степановић III-2 и Лука Ивановић III-3, који су похваљени. Са ученицима 

биле професорке Иванка Томић и Светлана Николић. 

 28. II 2015. У основној школи „Андра Савчић“ одржано општинско такмичење из 

математике за ученике основних школа. На окружно такмичење пласирало се чак десет 

ученика седмог разреда и дванаест ученика осмог разреда. Прве награде у седмом разреду 

освојили су Лазар Жујовић и Михаило Тимотић, а у осмом Милош Миловановић.  

 28. II 2015. Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга расписале 22. Поетски конкурс 

„Десанка Максимовић“ за најбољу песничку збирку средњошколаца на српском језику.  

 28. II 2015. Ученик Марко Старчевић IV-2 учествовао на конкурсу из филозофије ,,Cognitia 

Libera” са радом ,,Екстремни покрети“. Ушао је у ужи избор. Ментор Ромина Николић, 

професорка филозофије. 

 

 

МАРТ 2015. 

 1. III 2015. У нашој школи одржано општинско такмичење из књижевности – Књижевна 

олимпијада. Учествовало петнаест ученика Ваљевске гимназије, док су се четири ученика 

пласирала на окружни ниво на коме право директног учешћа имају прошлогодишњи 

учесници Републичког такмичења. 

 3. III 2015. Школско такмичење из српског језика и језичке културе. Учествовало 26 

ученика. 

 4. III 2015. Општинско такмичење из биологије одржано у ОШ ,,Десанка Максимовић“ у 

Ваљеву. Учествовали ученици 7. и 8. разреда: Стефан Филиповић, седми разред, 43 поена; 

Алекса Станић, осми разред, 85 поена, друго место и пласман на окружно такмичење; Лука 
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Јовановић, осми разред, 72 поена; Кристина Рајковић, осми разред, 68 поена. Ментори Нада 

Нешковић, седми разред и Драган Ђурић, осми разред. 

 4. III 2015. Наставничко веће. 

 7. III 2015. У медијатеци одржан акредитовани програм стручног усавршавања „Методичка 

радионица“ за професоре математике средњих школа. Семинар је водио др Војислав 

Андрић, директор школе. 

 7. III 2015. На окружном такмичењу из физике у категорији седмих разреда Михаило 

Тимотић освојио прву награду, другу су освојили Лазар Станковић, Никола Лукић, Предраг 

Матић, а трећу Виктор Вићентијевић. Похваљени су Лазар Жујовић и Анђела Ранковић. Пет 

ученика седмог разреда пласирало се на Републичко такмичење: Михаило Тимотић, Предраг 

Матић, Никола Лукић, Лазар Станковић и Виктор Вићентијевић (ментор Предраг 

Стојаковић). У категорији осмих разреда Нина Матић освојила је прву награду, Милош 

Миловановић другу, док је Анђела Мишковић похваљена. Нина Матић пласирала се на 

Републичко такмичење (ментор Предраг Стојаковић). 

 9-13. III 2015. Семинар астрономије у ИС ,,Петница“. Похађала Анђелка Миловановић IV-1. 

 10. III 2015. Промоција књиге ,,Живот у невремену“ проф. др Драгољуба Мићуновића. 

Учествовали: аутор, проф. др Чедомир Чупић, Вида Огњеновић, писац и Гојко Божовић, 

издавач; водитељ др Радован Марјановић, одломке из књиге читао Јован Петровић III-2, 

члан Драмског студија школе. Свечана сала. 

 10. III 2015. На прослави Дана школе у Драчићу уметнички програм извели су рецитатори 

наше школе: Милица Ђурић III-2, Ирина Станишић III-2, Тања Савић II-7; на енглеском је 

говорила Соња Ђујић IV-4, а беседу на тему Мала матура Ивана Божић IV-4. Програм је са 

ученицима припремила професор Вера Ваш, а екипу предводила педагог Јасмина 

Момчиловић. 

 12. III 2015. У оквиру ,,Галерије знаменитих“ у свечаној сали организовано вече посвећено 

проф. др Александру Ломи; водитељ Данијела Голубовић, професорка српског језика и 

књижевности. 

 

Вече посвећено проф. др Александру Ломи 

 12-13. III 2015. Школско такмичење из биологије; учествовало шеснаест ученика сва три 

разреда. 

 13. III 2015. Трибина ,,Отворено о свим кошаркашким темама“, гост Божидар Божа 

Маљевић, кошаркашки тренер - личност која је обележила једну значајну епоху у развоју 

европске кошарке. Водитељ др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије.  
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 14. III 2015. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе у Медицинској 

школи. Учествовала 34 ученика наше школе. 

 14. III 2015. Окружно такмичење из физике. У првом разреду Филип Дамњановић освојио 

прву награду, Марија Огњеновић другу, Богдан Бадовинац трећу, Љубица Марковић 

похваљена. На Републичко такмичење пласирали су се: Филип Дамњановић (ментор 

Миладин Вељовић). У другом разреду Мина Марковић и Раденко Пејић освојили су прву 

награду и пласирали се на Републичко такмичење (ментор Оливера Црнобрња). У трећем 

разреду Теодора Смолчић освојила је прву, а Милош Веселиновић трећу награду. На 

Републичко такмичење пласирала се Теодора Смолчић (ментор Предраг Стојаковић). У 

категорији четвртих разреда Јелена Марковић освојила је прву награду и пласирала се на 

Републичко такмичење (ментор Оливера Црнобрња). 

 15. III 2015. Окружно такмичење из страних језика одржано у нашој школи. На Републичко 

такмичење из енглеског језика пласирали се: Јелена Ивковић IV-6, Илија Пантелић IV-3, 

Невена Васиљевић IV-6. У специјалној категорији учествовале су ученице филолошког смера: 

Јована Николић IV-4, Магдалена Тешановић IV-4, Јелена Вучићевић IV-4 и Јован Лукић IV-4. 

 15. III 2015. Час интегрисане наставе ,,Романтизам у српској књижевности“ одељења II-3 и 

II-6, професори Милена Петровић и Круна Глушац. 

 16. III 2015. Професор Јованка Божић говорила на промоцији књиге, антологије песама 

,,Бубе у глави“, коју су сачинили Душан Стојковић и Дејан Богојевић. Клуб Народног 

музеја. 

 17. III 2015. Група од дванаест професора Ваљевске гимназије са још 150 просветних 

радника из Ваљева присуствовала протесту који су у Београду организовала два 

репрезентативна синдиката - Унија просветних радника Србије и Синдикат радника у 

просвети Србије. 

 17. III 2015. Вече са Филипом Давидом у свечаној сали; промоција књиге ,,Кућа сећања и 

заборава“, награђене Ниновом наградом за 2014. Говорили: аутор, књижевни критичар Божидар 

Копривица; водитељ Остоја Продановић.  

 

Вече са добитником НИН-ове награде 

 18. III 2015. Предавање у свечаној сали посвећено Љубици Марић. Концерт: Trio Donne di 

Belgrado (Анета Илић, сопран, Наталија Младеновић, клавир и Стана Крстајић, флаута). 

Гошћа Дуња Камали (10 година) виолина, ученица ОМШ ,,Др Војислав Вучковић“. Уводна 

реч Ана Котевска, музиколог.  

 19. III 2015. Такмичење из математике ,,Кенгур без граница“ одржано у просторијама школе. 

 20. III 2015. Састанак синдиката. Одлучено да се ступи у једнодневну обуставу рада 23. марта 

2015. и да се убудуће не обављају никакве активности (одељењска већа, Наставничко веће, 
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активи, менторски рад, родитељски састанци, тимови). После овог датума неће се обављати 

никакве активности, сем одржавања часова у трајању од 30 минута (редовна настава, 

припремна за такмичење, припрема за упис будућих ученика).  

 20. III 2015. Дан Града Ваљева. Награда у области стваралаштва ученика и студената 

додељена студенту Давиду Копривици, доскорашњем ученику наше школе. Давид 

Копривица је на истој свечаности награђен и као ђак генерације 2013/2014. Ваљевске 

гимназије. 

 20. III 2015. Дан Града Ваљева. На свечаној академији др Војислав Андрић, директор школе, 

примио Награду за животно дело. Захваљујући се на признању, у име награђених, исказао је 

молбу градским и републичким властима за бољи третман образовања и веће поштовање 

професије просветних радника. Овај емотиван говор наишао је на громогласан аплауз 

присутних. Новчани део награде поклонио је Ваљевској гимназији и Подружници 

математичара Ваљево. Центар за културу „Ваљево“. 

 20-21. III 2015. Професорка руског језика и грађанског васпитања Слађана Маријанац 

учествовала је на Интернест форуму „Од медијског стваралаштва до медијске критике“ у 

Кући културе у Београду.  

 20-26.III 2015. Полазници семинара у ИС „Петница“: Милица Вујић I-4 (лингвистика) и 

Сара Ђурић III-4 (лингвистика).  

  21. III 2015. Окружно такмичење из програмирања. Учествовало је 9 ученика 

сецијализованих математичких одељења. 

 22. III 2015. Окружно такмичење из хемије за седми и осми разред. 

 22. III 2015. Општинско такмичење из информатике за ученике основних школа, учествовала 

три ученика VII и VIII разреда. 

 24. III 2015. Семинаре из области дизајна у Истраживачкој станици ,,Петница“ похађала 

Тијана Радовановић IV-1. 

 24. III 2015. ,,Путовање путописом“, мултимедијални програм ваљевских гимназијалаца, 

чланова литерарне, географске и секције за музичку културу, изведен у Матичној библиотеци 

Љубомир Ненадовић”. Програм припремили професори: Милена Милисављевић, Бојана Којић 

и Владимир Јанковић.  

 25. III 2015. Промоција књиге ,,Срби, народ кога нема - економије идентитета“ Мирославе 

Пушоње. О књизи говорили: др Гојко Маловић и мр Милоје Николић. Свечана сала.  

 25. III 2015. Школско такмичење из хемије. Учествовало десет ученика. 

 26. III 2015. Изборна скупштина Ђачког парламента. За председника парламента изабрана 

Александра Миловановић III-7. 

 26. III 2015. На Општинској смотри рецитатора учествовало тринаест такмичара: Мина Гајић 

VII разред, Марија Огњановић I-1, Вукан Арсенијевић I-1, Јелена Лончар I-4, Анђела Тешић 

I-4, Надица Мандић II-6, Филип Тимотић II-6, Тања Савић II-7, Милица Ђурић III-2, Софија 

Симић III-6, Никола Тмушић III-7, Ирина Марјановић IV-7 и Марија Стефановић III-4, која 

се директно пласирала на Републичку смотру. На Окружну смотру пласирало се девет 

рецитатора. 

 26. III-2.IV 2015. Полазници семинара у ИС „Петница“ ученици I-1 Вукан Арсенијевић, Борко 

Веселиновић (астрономија) и Матија Додовић (техника). 

 27. III 2015. На конкурсу за кратку причу Књижевног клуба ,,Иво Андрић“ Земун златну 

повељу добила мр Јованка Божић, професорка социологије. Њој је прва награда припала за 

причу ,,Старе ципеле“ у конкуренцији 186 радова коју је трочлани жири на анонимном 

конкурсу једногласно прогласио за најбољу.  

 28. III 2015. У Основној школи „Милован Глишић“ одржано окружно такмичење из 

математике за ученике основних школа. На Државно такмичење пласирали се: Михаило 
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Тимотић, Лазар Станковић, Лазар Жујовић (седми разред), Анђела Мишковић, Милош 

Миловановић и Нина Матић (осми разред).  

АПРИЛ 2015. 

 1. IV 2015. Промоција књиге кратких прича мр Јованке Божић ,,Зраци“ одржана у свечаној 

сали. О књизи говорио књижевник Радован Бели Марковић и ауторка. Учествовали 

рецитатори Ваљевске гимназије: Ирина Марјановић IV-7, Тамара Милошевић IV-5, Ирина 

Станишић III-2, Милица Ђурић III-2 и Филип Тимотић II-6. У музичком делу наступала Јана 

Здравковић III-6 и трио Музичке школе ,,Боетија” (клавир, виола и виолина). Уводна реч 

директора др Војислава Андрића.  

 7. IV 2015. Гете филмски фестивал на немачком језику.  

 8. IV 2015. На првенству средњих школа у стрељаштву екипа Ваљевске гимназије освојила 

прво место, а у појединачној конкуренцији: Мина Марковић II-3, прво место, Јелена Крунић 

IV-7, треће место, Милица Дринчевић IV-7, четврто место. Ментор Драган Ђурђевић, 

професор физичког васпитања. 

 9-15. IV 2015. Пролећни распуст. 

 14-19. IV 2015. Петнаест ученика II и III разреда, чланова Драмске секције немачког језика, 

учествовало на 16. Међународном позоришном фестивалу за младе у Темишвару (Румунија). 

Руководиоци ове секције су професорке немачког језика Ивана Веселиновић и Катарина 

Мирковић које су биле у делегацији са ученицима. 

 16. IV 2015. Наставак другог полугодишта. 

 

 

Промоција књиге „Зраци“ 

 16. IV 2015. Бивша гимназијалка Тијана Јевтић, на докторским студијама биомедицине на 

Универзитету у Лондону, са поносом се сећа гимназијског образовања у Ваљеву у интервјуу 

објављеном у листу „Напред“. 

 16. IV 2015. Састнак методичке математичке учионице. 

 16. IV 2015. Одиграна представа ,,Неугасли цветови српске ватре“ за родитеље ученика 

наше школе који су симболичним ценама улазница од 100 динара са члановима Драмског 

студија учествовали у хуманитарној акцији адаптације Неуролошког одељења Ваљевске 

гимназије. 

 17. IV 2015. Окружна смотра рецитатора одржана у Гимназији. Пласман на Републичко 

такмичење остварили: Надица Мандић II-6, Ирина Марјановић IV-7, Филип Тимотић II-6 и 

Никола Тмушић III-7. 

 18. IV 2015. Окружно такмичење из хемије одржано у Пољопривредној школи у Ваљеву. 

Учествовало девет ученика, а на Републичко пласирали се: Мина Марковић II-3, друго место 
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(ментор Бранислав Јовановић), Александар Крстић I-2, прво место (ментор Момир 

Стнојевић), Марија Огњеновић I-1, друго место (ментор Момир Станојевић), Кристина 

Живановић I-1, друго место (ментор Момир Станојевић). 

 18. IV 2015. Окружно такмичење из историје. 

 18. IV 2015. Републичко такмичење из информатике седмог и осмог разреда. 

 18. IV 2015. На Смотри драмских секција средњих школа, одржаној у Крагујевцу, наша 

школа се представила позоришним извођењем драме Анђелке Видаковић Цвркотић 

(сценарио и режија) ,,Неугасли цветови српске ватре“. 

 18-19. IV 2015. Републичко такмичење из физике за основце у Београду. Учествовало пет 

ученика седмог разреда и један ученик осмог. Михаило Тимотић VII разред, трећа награда, 

Нина Матић VIII разред, трећа награда и пласман на Српску физичку Олимпијаду (ментор за 

све ученике Предраг Стојаковић). Остали учесници VII разреда су: Лазар Станковић, Никола 

Лукић, Виктор Вићентијевић и Предраг Матић, предметни професор Предраг Стојаковић. 

Ученике на такмичење водио Предраг Стефановић, професор физике. 

 19. IV 2015. Републичко такмичење из страних језика. 

 19. IV 2015. Окружно такмичење из биологије. 

 19-20. IV 2015. Републичко такмичење из астрономије у Београду. Учествовала четири 

ученика: Дамњан Милић III-1, Кристина Поповић III-1, Сара Лазић III-1 и Милан Радовић III-

3. Они су се такмичили у конкуренцији четвртих разреда. Пласман на Националну олимпијаду 

из астрономије остварио Милан Радовић (похвала). Ученике је за такмичење припрeмао 

професор Предраг Стојаковић. 

 20. IV 2015. Градско такмичење у рукомету за девојчице одржано у ,,Омни центру“ у Ваљеву на 

коме су учествовале једино ученице Ваљевске гимназије. Екипу водила професорка физичког 

васпитања Снежана Ђурђевић. 

 21. IV 2015. Гете филмски фестивал у свечаној сали. 

 21. IV 2015. Општинско такмичење из историје на коме је учествовало четрнаест ученика. За 

окружно се пласирли: Стефан Исаиловић III-2, прво место, Лазар Андрић IV-5, прво место, 

Милан Вујић, друго место, Марко Жуњић II-6, треће место, Милица Николић IV-4, треће 

место. 

 21. IV 2015. На Међународом математичком такмичењу ,,Кенгур без граница“ најуспешнији 

од ученика Ваљевске гимназије су: Михаило Тимотић (7. разред - златна медаља), Анђела 

Ранковић (7. разред - бронзана медаља), Милош Миловановић (8. разред - бронзана медаља). 

Њихови ментори су професори Вељко Ћировић (алгебра у седмом и осмом разреду), 

Предраг Јевтић (геометрија у осмом разреду) и Мирослав Марковић (геометрија у седмом 

разреду).  

 22. IV 2015. Девета седница Наставничког већа. 

 23. IV 2015. Шест професора Ваљевске гимназије, укључених у рад двојезичник одељења 

наше школе, похађало једнодневни семинар у Београду који је организовао Француски 

институт. Семинар су водиле колеге, професори из Безансона, који већ дуго година раде у 

двојезичним одељењима и који су разменили своја искуства, идеје, методе са нама. 

 23. IV 2015. Поводом Дана планете организована акција чишћења града у којој су 

учествовали ученици ваљевских средњих школа. Бојана Којић, професорка географије, са 

дванаест ученика била део еколошког тима за чистији град. 

 25. IV 2015. Окружно такмичење из српског језика у Медицинској школи. Запажен успех 

постигли ученици Ваљевске гимназије. Од 38 ученика, колико их се такмичило из 

Колубарског округа, чак 19 ученика Ваљевске гимназије освојило једно од прва три места. 

Пласман на Републичко такмичење остварило десет ученика. 
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 25. IV 2015. Драган Ђурић, професор биологије, присуствовао стручној трибини ,,Зашто је 

важно самовредновање ученица и ученика“ у Београду. Организатор је ,,Клетт“, Друштво за 

развој образовања из Београда. 

 25. IV 2015. Републичко такмичење из физике у Зрењанину. Учествовало пет ученика. 

Ученике водио Предраг Стојаковић, професор физике. 

 26. IV 2015. На Републичком такмичењу из географије учествовале су 44 школе и 81 

такмичар. Стефан Исаиловић III-3 заузео друго место и остварио пласман на Балканијаду, а 

Марко Тодоровић III-6 треће место и пласман на Балканијаду. 

 26. IV 2015. Државно такмичење из математике ученика основних школа у Нишу. Ученик 

седмог разреда Михаило Тимотић освојио другу награду и пласирао се на Српску 

математичку олимпијаду. Ученици осмог разреда постигли запажене резултате. Анђела 

Мишковић освојила је трећу награду, а Милош Миловановић похвалу. Њихови ментори су 

професори Вељко Ћировић (алгебра у седмом и осмом разреду), Предраг Јевтић (геометрија 

у осмом разреду) и Мирослав Марковић (геометрија у седмом разреду).  

 26. IV 2015. Окружно такмичење из биологије за ученике основних школа у ОШ ,,Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву. Алекса Станић ученик осмог разреда обдарених за математику 

освојио треће место. Ментор Драган Ђурић, професор биологије.  

 27. IV 2015. Настава се од данас обавља у трајању од 45 минута чиме је штрајк просветних 

радника завршен. 

 28. IV 2015. Приредба на страним језицима у сали Музичке школе. Прва представа одржана 

у 13 часова за ученике и колеге из основних школа, а друга у 19 часова за ученике, колеге и 

пријатеље школе. 

 28. IV 2015. Гете филмски фестивал. 

 29. IV 2015. Промоција књиге кратке прозе ,,Зраци“ Јованке Божић у Градској кући у 

Лајковцу. Говорили: Радован Бели Марковић, књижевник, Слађана Илић, књижевница и 

уредница Завода за уџбенике, Дарен Миливојевић, професор и ауторка. Одабране приче 

читала Оливера Грчић, апсолвент психологије, бивша ученица Ваљевске гимназије. 

 29. IV 2015. У Свечаној сали одржана конференција за новинаре о постигнутим резултатима на 

такмичењима из математике. На конференцији говорили Вељко Ћировић, професор математике 

и најуспешнији такмичари Михаило Тимотић, Анђела Мишковић, Анђела Ранковић и Милош 

Миловановић.  

 29-30. IV 2015. У Центру за културу ,,Ваљево“ изведене су две хуманитарне позоришне 

представе ,,Судити Нушићу“ у реализацији: сценарио Милан Поповић, режија мср. Круна 

Глушац, професори српског језика. Глумци професори: Бранислав Јовановић, Бојана Којић, 

Војислав Андрић и Миливоје Милинковић. Глумци ученици: Михаило Богдановић II-5, 

Димитрије Ђукић III-2, Ана Евтић II-2, Јован Голубовић VII-1, Анђелија Милутиновић II-4, 

Ђорђе Марковић III-3, Марија Милиновић III-4, Анђела АнђелићIII-4, Ања Радовановић II-5, 

Сара Аничић II-5, Нађа Мандић II-7, Вељко Николић III-3, Алекса Симић I-5, Лазар Бранковић 

IV-5, Никола Тмушић III-7. Представа је играна да се прикупе средства за изградњу помоћне 

стазе у школи ученицима са посебним потребама.  

 29. IV 2015. Општинска смотра рецитатора: прво место Марија Стефановић III-4, друго место 

Ирина Марјановић IV-7, четврто место равноправно деле као и пласман на окружно 

такмичење: Вукан Арсенијевић I-1, Милица Ђурић III-2, Надица Мандић II-6, Марија 

Огњеновић I-1, Тања Савић II-6, Софија Симић III-6, Филип Тимотић II-6 и Никола Тмушић 

III-7. Све рецитаторе припремала професорка српског језика и књижевности Вера Ваш. 

МАЈ 2015. 

 1-2. V 2015. Првомајски празник. 

 5. V 2015. Гете филмски фестивал у свечаној сали. 
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 5. V 2015. Дневни београдски лист ,,Политика“ у културној рубрици представио књигу ,,Зраци“ 

Јованке Божић под насловом ,,Прозне, свилене нити“. 

 5. V 2015. У Српској књижевној задрузи одржана завршна седница жирија Поетског конкурса 

„Десанка Максимовић“ у чијем саставу су: Драган Лакићевић, песник и главни уредник СКЗ, 

Петар Пајић, песник и мср. Вера Ваш, професор Ваљевске гимназије. 

 9. V 2015. На Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима учествовало шест ученика 

Ваљевске гимназије: два из првог и четири из трећег разреда. У конкуренцији 111 такмичара 

у трећем разреду, друго место освојила Ђурђина Марић III-4 (ментор мр Милена 

Милисављевић, професорка српског језика и књижевности), а треће Маријана Урошевић III-

6 (ментор мср. Вера Ваш, професорка српског језика и књижевности). 

 9. V 2015. Дан победе. 

 9. V 2015. Српска физичка олимпијада. 

 9. V 2015. Регионално такмичење у научном стваралаштву одржано у Лозници. На 

Републичку смотру пласирали се: Марија Огњеновић I-1 (хемија), Ана Радосављевић I-1 

(физика), Марија Тадић I-1 (физика), Филип Дамњановић I-1 (физика), Богдан Бадовинац I-1 

(физика), Андреа Лескур I-1 (физика) и Вукан Арсенијевић I-1 (физика). Такмичењу 

присуствовао Момир Станојевић, професор хемије. 

 9. V 2015. Нина Станковић II-6 освојила прву награду на Републичком литерарном конкурсу 

за средњошколце ,,Европа и ја“ организованог поводом објављивања шестог издања 

Европског дневника. Награда је таблет рачунар, а њен рад ће бити објављен у седмом 

Европском дневнику за 2015/2016. Ментор мср. спец. Милена Петровић, професорка 

српског језика и књижевности. 

 9. V 2015. Одржана дебата „Нуклеарна енергија као најбољи извор енергије“. Афирмативни 

тим ученици IV-2 (ментор професор Оливера Црнобрња), негативни тим IV-3 (ментор 

професор Предраг Стефановић). Дебатне судије ученици одељења IV-1. Дебата 

организована уз стручну помоћ психолога Гордане Аврамовић. Свечана сала. 

 10. V 2015. Републичко такмичење из историје. 

 12. V 2015. На конференцији за новинаре представљени успеси на Републичком такмичењу из 

књижевности и на Републичком литерарном конкурсу за средњошколце „Европа и ја“. 

Учествовале: Ђурђина Марић III-4, Маријана Урошевић III-6 и Нина Станковић II-6. 

 

Са конференције за штампу 

 12. V 2015. Промоција романа Гордане Залад ,,Плава тишина“ одржана у свечаној сали. О 

роману говорила ауторка мр Гордана Залад, професорка енглеског језика на Факултету 

политичких наука у Београду и мр Јованка Божић, професорка социологије у Ваљевској 

гимназији. Одабране текстове читала Тамара Милошевић IV-5.  
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 12. V 2015. Семинару ,,Значај промоције и превенције у унапређењу здравља адолесцената“, на 

Институту за јавно здравље Батут у Београду, присуствовао Драган Ђурђевић, помоћник 

директора и професор физичког васпитања. 

 13. V 2015. У свечаној сали одржано литерарно вече ,,Књижевност је читање“. Учествовали: 

Марија Стефановић III-4, Јелисавета Аџић III-6, Јелена Симовић III-6, Тијана Радовановић 

IV-1, Јелена Марковић IV-1, Милица Мићић III-2, Андријана Павловић I-4, Кристина 

Раковић VIII, Јована Мијаиловић I-6, Кристина Јевтић I-6, Стефан Крунић I-3, Андријана 

Ковачевић III-5, Сара Јовановић III-5, Тамара Шарчевић III-5, Марко Тодоровић III-6, 

Стефан Симић III-7, Јелена Андрић III-7, Милица Мирковић III-5, Нина Станковић II-6 и 

Александар Степановић III-5. Организатор мр Милена Милисављевић, професорка српског 

језика. 

 13-15. V 2015. Нашу школу посетили ученици и професори Карловачке гимназије. 

 14. V 2015. У емисији „Отворено“ на Вујић телевизији гостовали др Војислав Андрић, 

директор Ваљевске гимназије и Вељко Ћировић, председник Подружнице математичара 

Ваљево. Они су том приликом говорили о математици и математичком образовању у 

Ваљеву. У емисији је говорио и ученик седмог разреда Михаило Тимотић, који је имао 

најбољи резултат на Државном такмичењу ове године.  

 14. V 2015. Вече рецитатора у свечаној сали на коме су, осим свих такмичара, као гости 

наступили и чланови Драмског студија, ученици I-4 и чланови музичке секције школе. 

Аутор сценарија и конферансе професорка Вера Ваш, а водитељи програма Ирина 

Станишић и Јован Петровић, ученици III-2. 

 15. V 2015. Крос РТС-а. 

 15-17. V 2015. Републичко такмичење из хемије у ИС ,,Петница“. Учествовали: Марија 

Огњеновић I-1, Александар Крстић I-2, Кристина Живановић I-1 и Мина Марковић II-3. 

Такмичењу присуствовао Момир Станојевић, професор хемије. 

 15. V 2015. Промоција књиге Хелене Петровић, прошлогодишње победнице Поетског 

конкурса ,,Десанка Максимовић“. Учествовали: књижевник Драган Лакићевић и мср. Вера 

Ваш, професорка српског језика и књижевности, водитељ програма. Свечана сала. 

 15. V 2015. У великој сали Центра за културу одржана 47. Републичка смотра рецитатора 

„Песниче народа мог“. Жири у саставу: проф. др Милорад Дешић, мр Верица Ракоњац и 

Зоран Ћосић, драмски уметник, одлучио је да од 35 такмичара у старијем узрасту друго 

место освоји рецитаторка Ваљевске гимназије Милица Ђурић III-2 која је говорила песму 

„Јелена Анжујска“ Ане Атанасковић. Друга представница Колубарског округа, такође 

рецитаторка наше школе, Марија Стефановић III-4 заузела је осмо место говорећи песму 

„Врати ми моје крпице“ Васка Попе. Ментор мср. Вера Ваш, професорка српског језика. 

 15. V 2015. На финалној вечери 22. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ представљено 

дванаест финалиста уз стихове из њихових збирки, међу којима су биле и две песникиње из 

наше школе: Јелисавета Аџић III-6 и Марија Стефановић III-4. За победницу је проглашена 

Радмила Петровић из Пожеге, а додељене су и три специјалне награде: Невени Јеремић из 

Земуна, Милици Дидановић из Пожеге и Милану Анђелковићу из Зубиног Потока. У 

програму су, осим песника финалиста и чланова жирија (Драган Лакићевић, књижевник, 

председник жирија и професорка Вера Ваш, члан жирија) учествовали и рецитатори Ирина 

Марјановић, Тања Савић, Ирина Станишић и Јован Петровић. Свечана сала. 

 15. V 2015. У оквиру финалне вечери 22. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ 

промовисана збирка песама „Живот из кесице“ прошлогодишње победнице Хелене 

Петровић. У програму су учествовали чланови жирија, Драган Лакићеви, Вера Ваш и 

директор школе др Војислав Андрић. Свечана сала. 
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Посета председника Републике 

 15. V 2015. Председник Републике Томислав Николић посетио Ваљевску гимназију и у 

свечаној сали председавао седници Организационог одбора за обележавање ,,Стогодишњице 

Ваљевске болнице 1914-2015“. Први пут у историји наше школе највиши представник 

државе посетио Ваљевску гимназију. 

 16. V 2015. Поетски час на Тргу песништва. Нина Станковић II-6 положила цвеће на споменик 

Десанки Максимовић, Анђелија Милутиновић II-4 водила програм, а Радмила Петровић, 

овогодишњи победник Поетског конкурса ,,Десанке Максимовић“, говорила своје стихове. 

Стихове Десанке Максимовић говорила Теодора Станисављевић, рецитатор основне школе која 

носи песникињино име, а стихове Петра Пајића говорио рецитатор Ваљевске гимназије Вукан 

Арсенијевић I-1. 

 16. V 2015. Дневни београдски лист ,,Новости“ у рубрици ,,Култура - седам дана за седам 

књига“ објавио приказ књиге ,,Зраци“ мр Јованке Божић под насловном препоруком 

,,Лековите приче“. 

 16. V 2015. У нашој школи одржан семинар за професоре немачког језика „Учити граматику 

кроз игру“. Семинар је одржала професорка немачког језика Леонора Ракићевић из 

Београда. Семинару је присуствовало седамнаест професора Колубарског и Мачванског 

округа. Семинар су похађале лектор за немачки језик Соња Урошевић и професорке 

немачког језика: Драгица Грачанин, Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић. 

 16. V 2015. У Београду одржан традиционални математички турнир у организацији 

Математичког друштва „Архимедес“. Најуспешнија је била ученица осмог разреда Анђела 

Мишковић, која је освојила прву награду, док су Никола Васиљевић II-1 и Стефан Мркић IV-1 

похваљени. Са такмичарима су били професори математике Предраг Јевтић и Вељко 

Ћировић.  

 18. V 2015. Марша Ајвинс, америчка астронауткиња, презентовала своја искуства из области 

астронаутике. Организатор и преводилац мср. Мирка Ћировић, професорка енглеског језика. 

Свечана сала. 

 19. V 2015. На позив Задужбине „Десанка Максимовић“, Вера Ваш је на округлом столу у 

Народној библиотеци Србије представила свој научни рад о поетици Петра Пајића, 

добитника Награде за песничко дело за 2014. Своје радове су на том скупу представили и 

проф. др Радивоје Микић, проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Милош Ковачевић, проф. др 

Михајло Шћепановић, др Снежана Башчаревић, главни уредник СКЗ Драган Лакићевић, 

књижевни критичар Васа Павковић и песници Братислав Милановић и Мићо Цвијетић. 

Програму округлог стола присуствовала професор Милена Милисављевић.  
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 20. V 2015. Едукацији „Значај промоције и превенције у унапређењу здравља адолесцената“ 

на Институту за јавно здравље Батут у Београду присуствовао Драган Ђуђевић, помоћник 

директора и професор физичког васпитања. 

 20.V 2015. У свечаној сали одржана конференција за новинаре. Извођење хуманитарне 

представе „Судити Нушићу“ најавила мср. Круна Глушац, професорка српског језика и 

књижевности. Професор Вељко Ђировић говорио о Српској математичкој олимпијади која 

ће се одржати у нашој школи. Сара Јовановић III-5 представила конкурс „Вуково звоно“ на 

коме је првонаграђена, а Милица Ђурић III-2 сапштила резултате Републичке смотре 

рецитатора на којој је освојила друго место.  

 22. V 2015. Завршетак наставе за ученике четвртог разреда. У средњем холу школе одржан 

програм „Последњи школски час“ којим су се матуранти и ученици млађих разреда 

опростили једни од других. Аутор сценарија професорка Анђелка Видаковић Цвркотић. У 

Ђачком клубу послужена закуска и пиће које су матурантима припремили њихови млађи 

другови, после чега је уследила журка у школском дворишту. 

 

Последњи школски час 

 22. V 2015. У Гимназији „Вук Караџић“у Лозници организовано књижевно вече посвећено 

књижевном стваралаштву младих и свечана додела награда победницима 13. литерарног 

конкурса ,,Вуково звоно“. Прва награда за циклус песама уручена Марији Стефановић III-4, 

а Сари Јовановић III-5 прва награда за легенду „О Крчмару“. Додели награда присуствовала 

ментор награђених ученица професорка Милена Милисављевић. 

 23. V 2015. Српска математичка олимпијада за ученике основних школа одржана у 

Ваљевској гимназији. Укупно 38 ученика из целе Србије узраста до 15,5 година учествовало 

на најпрестижнијем такмичењу за тај узраст. Нашу школу представљао ученик седмог 

разреда Михаило Тимотић. 

 23-24. V 2015. на Европској конференцији за психолошко саветовање „Помоћ појединцу, 

породици и заједници“ у ИС „Петница“ учествовале Јасмина Момчиловић, Весна Голубовић 

и Гордана Аврамовић. 

 24. V 2015. Републичко такмичење из српског језика. На 25. Републичком такмичењу из 

српског језика и језичке културе, одржаном у Тршићу, наши гимназијалци освојили три 

награде: прво место Лука Николић, III-3 (ментор професорка Данијела Голубовић), друго 

место Марко Тодоровић III-6 (ментор професорка Вера Ваш) и треће место Невена 

Васиљевић IV-6 (ментор професорка Анђелка Видаковић Цвркотић). Такмичењу 

присуствовали професори српског језика и књижевности: Анђелка Видаковић Цвркотић, 

Вера Ваш и Милена Петровић. 



32 

 24. V 2015. Републичко такмичење из биологије одржано у Новом Саду. Мина Марковић II-

3 шесто место, ментор Верица Миловановић Аврамовић, професорка биологије; Оливера 

Стефановић IV-3 шесто место, ментор Јелена Деспотовић; Илија Пантелић, IV-3 девето 

место, ментор Јелена Деспотовић, професорка биологије. 

 25. V 2015. На Републичком такмичењу у знању латинског језика Даница Јовановић III-4 

освојила друго место у категорији ученика трећег разреда филолошких гимназија и 

одељења. Ментор Мирјана Ракић, професорка француског и латинског језика. Трећа 

београдска гимназија. 

 25. V 2015. Седнице одељењских већа четвртог разреда. 

 25. V 2015. Француска амбасадорка Кристин Моро посетила нашу школу. Преводилац са 

француског Биљана Маринковић, професорка француског и латинског језика. Госпођа Моро 

разговарала са директором школе, упознала професоре француског језика и професоре 

укључене у рад двојезичног одељења. Присуствовала је часу историје у двојезичном одељењу 

и имала прилику да се увери како наши ученици и професори раде. 

 25. V 2015. Мултикултурални огледни час који је први пут одржан на три језика: румунском, 

француском и српском језику, посвећен поетском пријатељству и песничком стваралаштву 

великог румунског песника Никите Станескуа (1933-1983) и наше поетесе Десанке 

Максимовић (1898-1993). О стваралаштву песника и пријатељству, на француском и 

румунском језику, говорила је др Кармен Булзан, професорка социологије на Еколошком 

факултету Универзитета у Букурешту (Румунија), а о Десанки Максимовић и пријатељству 

говорила на српском језику мр Јованка Божић, професорка социологије. Преводилац са 

француског била Бранкица Перић, професорка француског и латинског језика, а стихове на 

француском говорили Катарина Рафаиловић IV-4 и Антоније Димитријевић I-7, а на 

српском језику Марија Стефановић III-4. Кармен Булзан и Јованка Божић прочитале су по 

једну своју хаику песму (двојезично, на румунском и српском језику). Свечана сала.  

 25. V 2015. Преводилац презентације др Кармен Булзан, проф. Универзитета у Букурешту, 

посвећене екологији која је реализована у ИС ,,Петница“, била Биљана Маринковић, 

професорка француског и латинског језика. 

 26. V 2015. Подела сведочанстава ученицима четвртог разреда. 

 26. V 2015. Професорка Вера Ваш била гост Радио Ваљева и новинарке Снежане Крунић 

поводом Округлог стола о песничком стваралаштву Петра Пајића одржаном у Народној 

библиотеци Србије. 

 26. V 2015. Серију трибина ,,Домети“ осмислили су и својој школи поклонили њени ученици 

успешни у најразличитијим областима науке, уметности, новинарства, медицине, менаџмента, који 

су били гимназијалци од 1976. до 1980. а ове године обележавају 35 година матуре. 

  

 

   Учесници огледног часа 
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 26. V 2015. Трибина из серије ,,Домети“ у свечаној сали са темом ,,Отворено о образовању“. 

Гост: др Драгица Павловић Бабић, директорка Института за психологију Филозофског 

факултета у Београду. Трибину водила професорка Весна Голубовић, помоћник директора. 

 26. V 2015. У свечаној сали одржана презентација компаније Телеком Србија за ученике 

специјализованих математичких одељења. Ученици су позвани да учествују на петом мтс 

,,Андроид“ конкурсу за израду Андроид™ апликација за мобилне уређаје. Телеком Србија 

конкурс организује за ученике Математичке гимназије у Београду, Гимназије „Јован 

Јовановић Змај“ у Новом Саду, Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, Прве крагујевачке 

гимназије, Ваљевске гимназије и Гимназије „Bolyai“ у Сенти. 

 27. V 2015. У оквиру серије предавања „Галерија знаменитих“ одржано предавање о 

Михаилу Пупину. Приказано је школовање, научни развој, најважнији изуми и значај 

Михаила Пупина за светску науку. Реализатори предавања су Сара Лазаревић и Дејан 

Ђурашиновић II–2 и Сара Лазић и Кристина Поповић II-1. Свечана сала. 

 27. V 2015. Матурски писмени из српског језика. 

 27. V 2015. Припремна настава за ученике четвртог разреда. 

 27. V 2015. Седнице стручних актива и редакције Извештаја за 2014/2015. 

 27. V 2015. У свечаној сали Ваљевске гимназије одржана седница Образовног форума из 

Београда. Модератор разговора на тему „Реформа гимназија у Србији“ проф. др Иван Ивић. 

Уводна реч др Војислав Андрић и мр Горан Милићев. 

 27. V 2015. Хумнитарна представа ,,Судити Нушићу“ (сценарио и режија професори Милан 

Поповић и мср. Круна Глушац) изведена у Центру за културу „Ваљево“. 

 28. V 2015. Вече рецитатора у свечаној сали уприличено поводом освојеног другог места на 

Републичкој смотри „Песниче народа мог“. Осим награђене Милице Ђурић III-2 и осталих 

рецитатора школе, у програму су учествовале и победнице литерарног конкурса „Вуково 

звоно“ у Лозници, Марија Стефановић и Сара Јовановић, као и чланови музичке секције 

Јана Здравковић III-6 и Никола Маровић II-2. Гостовали рецитатори млађих узраста, 

победнице и учеснице Републичке смотре, ученице ОШ „Андра Савчић“ - Јана Лукић и 

Нина Васић. 

 

Предавање ,,Истраживање свемира“ 

 28. V 2015. Промоција књиге ,,Зраци“ ауторке мр Јованке Божић одржана у Кући ,,Ђуре 

Јакшића“, Скадарлија, Београд. Говорили: Драган Лакићевић књижевник, главни уредник 

СКЗ и Лела Росић, професорка српског језика и књижевности у Филолошкој гимназији у 

Београду. Приче из књиге читала Емилија Поповић, студенткиња германистике, бивша 

ученица Ваљевске гимназије. Присутнима се обратила ауторка Јованка Божић. 

 29. V 2015. Матурски писмени из математике и страног језика.  

 29. V 2015. Завршетак наставе осмог разреда. 
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 29. V 2015. У оквиру серије ,,Домети“ предавање ,,Истраживање свемира“. Гостовао проф. 

др Драган Лазић који је преко видео линка разговарао са мр Вељком Јовановићем из 

Америке. 

 30. V 2015. Пријемни испит за двојезично одељење. 

 30-31. V 2015. Семинар на Филозофском факултету у Београду са темом „Креативна настава 

латинског језика“. Присуствовале Мирјана Ракић и Биљана Танасијевић Вуксановић, 

професорке француског и латинског језика.  

 30. V 2015. Финале Треће НИС-ове олимпијаде из руског језика у Београду. Учествовале 

Александра Бошковић II-4 и Јелена Јовановић I-3. Ученице је на такмичењу пратила Слађана 

Маријанац, професорка руског језика. 

 

Свечаност поводом доделе Награде др Војиславу Андрићу 

 31. V 2015. У свечаној сали Ваљевске гимназије приређен програм поводом додељивања 

Награде за животно дело др Војиславу Андрићу. У програму, осим лауреата, учествовали: 

проф. др Владимир Мићић, Леон Делеон, Вера Ваш, проф. др Драган Васиљевић, Бранко 

Антонић и ученици Ваљевске гимназије. Организатори: Ваљевска гимназија, Подружница 

математичара Ваљево, Рукометни клуб ,,Металац“ и КУД ,,Абрашевић“. 

 31. V 2015. Група од 35 ученика филолошких одељења, са професорима Данијелом 

Голубовић и Миланом Поповићем, посетила је Галерију Матице српске у Новом Саду и 

присуствовала извођењу позоришне представе „Казимир и Каролина“ Атељеа 212 у оквиру 

фестивала Стеријино позорје у СНП. У доласку, организована је посета манастиру Хопово и 

Петроварадинској тврђави. 

 

ЈУН 2015. 

 1. VI 2015. Одбрана матурских радова. 

 1. VI 2015. У часопису „Форум београдских гимназија“ број 8, у репортажи „На сцени смо 

сви једнаки“ представљена Ваљевска гимназија. 

 1-7. VI 2015. У  ИС „Петница“ семинар из психологије похађао Матеја Манојловић II-5. 

 1-2. VI 2015. Одељења седмог и осмог разреда извела су планирану дводневну екскурзију на 

релацији: Ваљево - Фрушка гора - Сремски Карловци - Нови Сад - Суботица - Зрењанин - 

Ваљево. На екскурзију је ишло 13 ученика седмог и 15 ученика осмог разреда, као и 

одељењске старешине Вељко Ћировић (VII) и Круна Глушац (VIII). 
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 1. VI 2015. У серијалу ,,Домети“ у свечаној сали трибина ,,Ангажовано новинарство“. Гост 

новинарка Дарија Ранковић, програм водила мр Милена Милисављевић професорка српског 

језика и књижевности; учествовали чланови новинарске и литерарне секције. Свечана сала. 

 2. VI 2015. У серијалу ,,Домети“ учествовао новинар Бранко Антонић са темом ,,Глума између 

професије и хобија“. Разговор са глумцем водила је ученица Марија Стефановић III-4. У улози 

техичких уредника били ученици Сара Лазаревић и Дејан Ђурашиновић II-2. Свечана сала.  

 2. VI 2015. Свечано отворен нови кабинет за информатику. Опремање и адаптацију 

омогућио НИС. У кабинету фукнционише 15 нових савремених рачунара, а ентеријер је у 

духу НИС-овог пројекта ,,Енергија знања“. Кабинет добијен прошле године на основу 

изузетних резултата бившег ученика Ваљевске гимназије Давида Копривице на 

прошлогодишњој Српској олимпијади хемичара, као и на Међународним олимпијадама 

2013. у Москви и 2014. у Вијетнаму када је освојио бронзане медаље. У име НИС-а 

отварању присуствовала менаџер за сарадњу са универзитетима Снежана Лакићевић, а у име 

домаћина директор школе др Војислав Андрић и бројни професори и ученици.  

 3. VI 2015. Из серије ,,Домети“ у свечаној сали промовисана књига ,,Каизен-јапанска 

парадигма пословне изврсности“ проф. др Драгана Васиљевића, редовног професора 

Факултета организационих наука у Београду. Говорили: аутор, др Војислав Андрић и мр 

Бранко Матић, професор на Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву.  

 4. VI 2015. Андреа Романић IV-3 добитница је стипендије Гете-института ,,Roboshol”коју ће 

искористити 18-26. 9. 2015. када је планиран њен боравак у немачком граду Cheminiz. 

 4. VI 2015. Трибина у свечаној сали из циклуса ,,Домети“. Гостовао проф. др Марко 

Ђурђевић са темом ,,Уговорно право између тежње за очувањем континуитета и изазова 

хармонизације са правом Европске Уније“. Разговор водио др Слободан Ненадовић, 

професор ВИПОС-а. 

 4. VI 2015. Пријава поправних испита за матуранте. 

 5. VI 2015. У оквиру серије ,,Домети“ у холу школе организована изложба плаката и 

карикатура, а у свечаној сали промоција књиге ,,Артмосфера - пресек“ Душана Арсенића, 

архитекте. О аутору и књизи говорили Бранко Антонић и Војислав Андрић. 

 

Промоција књиге ,,Артмосфера - пресек“ 

 5. VI 2015. Група ученика, која учи руски језик, гостовала у програму поводом Дана руског 

језика у Основној школи „Драгољуб Илић“ у Драчићу. 

 6. VI 2015. Дан руског језика обележен у Музичкој школи „Живорад Грбић“, а у програму 

учествовали и ученици наше школе. У колаж-програму на руском језику извели део 

позоришног комада „Побуна у библиотеци“ који су превели и адаптирали уз помоћ Слађане 

Маријанац, професорке руског језика. Казивали су и стихове Алексадра Сергејевича 

Пушкина поводом његовог рођендана.  
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 6. VI 2015. Свечано обележавање 35 година матуре. 

 6. VI 2015. Републичка смотра научног стваралаштва у Београду на Факултету Сингидунум. 

Учествовали: Марија Огњеновић I-1 (хемија), Ана Радосављевић I-1 (физика), Марија Тадић 

I-1 (физика), Филип Дамњановић I-1 (физика) Богдан Бадовинац I-1, (физика), Андреа 

Лескур I-1 (физика) и Вукан Арсенијевић I-1 (физика). Марија Огњеновић I-1 из хемије 

освојила треће место и добила специјалну награду за најбољи истраживачки рад (прво 

место), Богдан Бадовинац I-1 и Филип Дамњановић I-1 (физика - треће место), Ана 

Радосављевић I-1 и Марија Тадић I-2 добиле су специјалне награде за истраживачки рад 

(треће место). Такмичењу присуствовао Момир Станојевић, професор хемије. 

 6. VI 2015. Спортски дан у СРЦ ,,Петница“ и у кањону реке Градац. 

 6. VI 2015. Српска физичка олимпијада 7. и 8. разреда одложена за септембар 2015. 

 

 

Учесници Републичке смотре научног стваралаштва 

 6-7. VI 2015. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, професори 

Милена Милисављевић и Вељко Ћировић именовани за супервизоре и праћење пријемних 

испита у Гимназији у Краљеву за обдарене ученике у филолошкој и математичкој гимназији. 

 6. VI 2015. Пријемни испити за обдарене ученике у филолошкој и математичкој гимназији. 

 8. VI 2015. Трибина у свечаној сали из циклуса ,,Домети“. Гостовао др Јордан Лазаревић и 

говорио на тему ,,Лапароскопија“. Свечана сала.  

 8. VI 2015. У Центру за културу „Ваљево“ одржана Распевана гимназија - музичка приредба 

ученика наше школе коју је припремио Владимир Јанковић, професор музичке културе.  

 8. VI 2015. Наставничко веће - резултaти матуре.  

 8-16. VI 2015. Јелена Kрсмановић III-5 похађала семинар антропологије у ИС „Петница“. 

 9. VI 2015. Огледни час ,,Људи говоре Растка Петровића“ који су припремили ученици III-5 

и мр Милена Милисављевић, професорка српског језика и књижевности.  

 9. VI 2015. Географска секција премијерно представила филм „Бољи кадар Србије“ који је 

режирао ученик Дејан Ђурашиновић, монтирила Сара Лазарвић и Анђелка Панић уз помоћ 

креативног тима кога чине ученици: Наталија Димитријевић, Тања Савић, Марко Алексић, 

Јелена Живановић и Анђела Јовић и ученици првог разреда, чланови географске секције. 

Ментор професорка Бојана Којић.  

 8-11. VI 2015. У Техничкој школи одржана обука за дежурне професоре, прегледаче и 

супервизоре завршног испита у основним школама којој су присуствовали и професори 

наше школе. Организатор: Министарство просвете - Школска управа Ваљево. 
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 10. VI 2015. Завршна матурска свечаност у Центру за културу. Учествовали: гимназијски хор 

под руководством професорке Јелене Дамњановић; Ирина Марјановић рецитовала песму 

„Опомена“, а Марија Стефановић песму „Врати ми моје крпице“ музика Јана Секулић II-5 и 

Тијана Пантелић II-5. Водитељи Милица Ђурић III-2 и Јован Петровић III-2. Сценарио и 

режија Анђелка Видаковић Цвркотић, професорка српског језика и књижевности. Центар за 

културу „Ваљево“. 

 10. VI 2015. Спортски дан у СРЦ „Петница“ у поподневним сатима, после редовне наставе у 

школи. 

 12. VI 2015. Матурско вече у Хотелу „Гранд“. 

 12. VI 2015. Завршетак наставе за ученике седмог разреда. 

 13. VI 2015. Резултати првог наградног конкурса за ученике средњих школа „И ја сам 

историчар“ који је спровео Центар за српске студије Филозофског факултета у Београду. 

Теме су биле у вези са стогодишњицом Првог светског рата. На конкурс је пристигло 49 

радова из 38 школа, а прво место освојила је ученица Ваљевске гимназије Милица Николић 

IV-4 са радом „Ваљево у Првом светском рату 1914-1915“. Ментор Милорад Белић, 

професор историје. Прва награда је у новчаном износу 20.000 динара.  

 14. VI 2015. У биоскопској сали Народне библиотеке у Осечини оржана јавна дебата „Мој 

медиј, мој свет“. Учествовали: редитељ Петар Станојловоћ, академски сликар Ђорђе 

Станојевић, новинарка Рада Ћурић, глумица Ивана Михић. Присуствовали представници 

Дебатног клуба, новинарске и литерарне секције: Ђурђина Марић, Маријана Урошевић, 

Мирена Радојичић, Теодора Радовић, Миодраг Топлочевић и професорка Ивана 

Милосављевић. 

 14-27. VI 2015. Професорке немачког језика Катарина Мирковић и Ивана Веселиновић 

боравиле на студијском путовању у Берлину у организацији Гете-института. 

 15-17. VI 2015. Завршни испит за ученике 8. разреда 

 15-17. VI 2015. Завршном испиту из српског језика, математике и комбинованог теста у 

основним школама присуствовали професори Ваљевске гимназије делегирани од стране 

Министарства просвете РС. 

 16. VI 2015. Подела комплетних докумената матурантима. 

 16. VI 2015. Одељењско веће 7. разреда. 

 16. VI 2015. Наставничко веће. 

 16. VI 2015. Јавни час „Природо, чуј ме“ (корелација књижевност – биологија) организовало 

одељење III-4 са професоркама Надом Нешковић и Миленом Милисављевић у свечаној 

сали. Час пратили ученици Техничке школе Ваљево. 

 16. VI 2015. Подела сведочанстава и диплома матурантима. 

 

Фестивал немачког позоришта у Осијеку 
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 17. VI 2015. Милан Нешковић, позоришни редитељ, бивши ученик Ваљевске гимназије и 

члан Драмског студија, добитник је награде „Љубомир Муци Драшкић“ за најбољу режију 

представе „Бела кафа“ по тексту Александра Поповића у Народном позоришту.  

 17. VI 2015. У свечаној сали ученици Основне школе „Драгољуб Илић“ из Драчића извели 

музичко-сценски програм на руском језику. Учествовали и ученици наше школе који уче 

руски језик. Организатори професорке руског језика Маја Миливојевић и Слађана 

Маријанац.  

 18-22. VI 2015. На Фестивалу немачког позоришта у Осијеку наступао Драмски студио 

Ваљевске гимназије на немачком језику. Са ученицима су биле професорка немачког језика 

Катарина Живковић и педагог Јасмина Момчиловић. 

 19. VI 2015. Завршетак наставе за ученике првог, другог и трећег разреда. 

 19-21. VI 2015. Професори математике Вељко Ћировић и Мирослав Марковић учествовали 

као представници Подружнице математичара Ваљево на конференцији математичара у 

Бриселу. 

 

Конференција математичара у Бриселу 

 20. VI 2015. Седнице одељењских већа првог, другог и трећег разреда. 

 20. VI 2015. Милан Попoвић и мср. Круна Глушац, професори српског језика и 

књижевности, учествовали у панелу под насловом „Кулутурна улога школе“ у Београду, а 

који је водио др Владимир Кушић из Центра за драмски одгој Загреб. Ваљевска гимназија се 

представила тезом „Повезаност културе, васпитно-образовне праксе и друштвено-политичке 

ситуације у Србији“. 

 21-23. VI 2015. Ученице III-5 Андријана Ковачевић и Андријана Чарапић учествовале на 

међународној пловећој конференцији коју организује Мрежа организација за децу Србије уз 

подршку Европске академије Берлин. 

 22. VI 2015. Седница Наставничког већа. 

 23. VI 2015. На конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“ похваљен рад Андријане 

Ковачевић III-5. Ментор мр Милена Милисављевић, професорка српског језика и 

књижевности.  

 23- 25. VI 2015. Састанци стручних актива (извештаји и планирање). 

 24. VI 2015. Почетак припремне наставе за поправне и разредне испите. 

 25. VI 2015. Седница Савета родитеља и седница Школског одбора. 

 25-29. VI 2015. Интернационална балканска географска олимпијада одржана у образовном 

центру „Руђер Бошковић“ у Београду. Учествовали Стефан Исаиловић III-3 и Марко 

Тодоровић III-6. Ментор Милка Мајсторовић, професорка географије. 
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 26. VI 2015. Наставничко веће. 

 28. VI 2015. Подела сведочанстава ученицима седмог, првог, другог и трећег разреда. 

 28. VI 2015. Завршна школска свечаност. Свечана сала.  

 30. VI 2015. Упис ученика у 7, 8, 2, 3. и 4. разред. 

 

ЈУЛ 2015. 

 6-7. VII 2015. Упис ученика у први разред. 

 

 

 

Летопис водила мр Јованка Божић 
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