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Пођи... 

јер поћи мора свако 
ко је игде кренуо. 

Пођи, 
одзвањаће кораци, 

биће музика, 
одбрана од мањкавости овог света, 

родиће се прича, 
пробудиће се неко 

тог трена 
у цик зоре. 

Пођи, 
јер поласци су ту 

да би остајања била вреднија, 
да би заволели тишину. 

Пођи 
у будућност у којој смо 

већ били, 
у којој смо се давно срели. 
Пођи лако, али чврсто, 

сигурно, 
и не страхуј од туге 

ни од сузе коју смо добили у наслеђе, 
сузе која нити одлази, нити пресушује. 

Пођи као свак' ко поћи мора 
ко је игде кренуо 

иког срео 
иком намигнуо 
иког волео. 

Пођи и поласком својим не тражи ништа. 
Само се отисни кроз звезде 

и склопи очи 
тако да у себи видиш рај. 

 
                                                                                                    Ана Голубовић,   IV4 
 

трећа награда на Лимским вечерима поезије 
 
 
 

Пред нама сад стоји огроман циљ и 
велика дужност да испунимо ваше и своје 
жеље: да упишемо и завршимо факултете, 
да својим родитељима, школи, вери и 
народу будемо понос и радост, да успемо у 
животу и остваримо најлепше снове.  

Оно што ће нам помоћи да освојимо 
ове врхове  јесу баш она знања и умења 
која носимо из Ваљевске гимназије!  

Дај Боже да остваримо наше наде! 
Хвала вам што верујете у ову 

генерацију! 
Срећно! 

 
Ђорђе Крстивојевић, ученик генерације 

2007/2011. 
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ИЗМЕЂУ ДВА ''ГИМНАЗИЈАЛЦА'' 
 

 
Док читате овај број „Гимназијалца“, сигурно уживате у заслуженом одмору од школских обавеза и раног 

устајања. Вест да ће школска година бити продужена, ученици су невољно примили. Али, сада,  када су 
сведочанства попуњена, нико се и не сећа те недеље као терета,  већ као бурне седмице проведене са својим 
одељењем и прилике да се  поправе  неке оцене. 

Од јануарског броја школског листа много је значајних догађаја сачувала Гимназија. У оквиру предавања 
„Доктори наука-ваљевски гимназијалци“, у свечаној сали имали смо част да слушамо Др Мирослава Перишића, 
директора Архива Србије и проф др Страцимиру Гошовићу који је говорио на тему „Подводна и хипербарична 
медицина- шта је то?“ Разговоре је водио др Војислав Андрић. У серији најлепших ваљевских предавања могли сте 
у градској библиотеци да сазнате о Авангарди данас, о свету између лажи и истине од мр Миломира Романовића.  
О истинитом и лажном сјају награда говорила је надахнуто мр Јованка Божић. О сарадњи и путовању у Русију 
писаће нам за следећи број директор Радиша Ковачевић. 

 Наши ученици су покупили бројне симпатије грађана играјући део представе „Кад дођеш у било који град“, 
поводом Дана града Ваљева, а у оквиру Свечане академије. Истим поводом  је првом наградом за  литерарно 
стваралаштво награђена ученица одељења I4, Јелисавета Новаковић на конкурсу „Ваљево песмом ваљано“ , а 
Никола Тодоровић, ученик  I6 другом наградом. 

Можемо се похвалити и великим бројем учесника на републичком такмичењу из страних језика. Чак 
петнаест њих се упутило у Горњи Милановац. Иван Јелић, ученик  IV3, освојио је другу награду. У истом периоду 
одржано је и републичко такмичење из физике у Београду. Давид Копривица, II1 освојио је другу награду, док је 
Јелена Вујић, III1 похваљена.  

A  22. априла смо сви одложили књиге и на кратко се одморили. Био је то заправо један од најдужих 
пролећних распуста. Неки су и тада вредно радили, па су се резултати испољили касније. На републичком 
такмичењу из латинског језика наши ученици су показали завидне резултате.  

Међутим, лепи гимназијалски дани су се наставили и после распуста. У оквиру прославе 140 година 
Ваљевске гимназије, Ђачки парламент је уз сагласност Наставничког већа, организовао активност „Уђи у туђе 
ципеле“. Четвртак, 5. мај, је био дан за памћење, јер су ученици и професори заменили улоге (али само на 45 
минута). 

У регионалном центру за таленте у Лозници одржана смотра научног стваралаштва за младе, а на 
републичко такмичење су се пласирали Марко Путниковић III4 (енглески језик) и Јелена Вујић III1 (физика).  

Јована Ђорђевић, III6, од 20. маја добитница је прве  награда за кратку причу конкурса „Вуково звоно“. На 
републичком такмичењу из српског језика и језичке културе одржаном у Тршићу, Јована Ашковић, I1, заузела је прво 
место, док је Милица Сарић, I1, заузела треће место. Стефан Стелановић, II6 прво место, а Јелисавета Симић, II7 
треће место. На републичком литерарном конкурсу „Андрићу с поштовањем“, који је расписао Музеј града 
Београда, Ђорђе Милинковић, III6, награђен je другом наградом. 
 Дан младости, 25. мај, у Гимназији се памти  по приредба на страним језицима која по интересовању 
публике и броју учесника тражи већи простор од свечане сале.  Истог дана у Клубу Гимназијалац ученици и гости су 
могли да виде своје, или фотографије својих професора, родитеља, можда чак и даљих предака. Изложба старих 
фотографија по избору Миливоја Милинковића, школског медијатекара, учинила је да двадесети век барем на 
сликама опет  заживи. 
 Четрдесет наших ученика је полагало испит За сертификат А2 из немачког језика Велико олакшање је 
представљало то што се за испит није морало да иде у Београд, где се раније одржавао, већ је он спроведен 28. 
маја у просторијама наше школе. 
 Последњи дан гимназијског школовања за генерацију 2007/2011. био је  27. мај.  Још увек на интернету 
траже се презентације одељења са последњег школског часа, коме смо сви радо присуствовали. Уз овај број 
„Гимназијалца“ прелиставају се и албуми са матурске вечери. Свим матурантима желимо пуно среће при одабиру 
правог факултета који ће, надамо се, испунити њихов живот радошћу и знањем, као што је Гимназија чинила све 
ове године. 
 Надамо се да сте у уторак 7. јуна са у Дому културе присуствовали изванредној позоришној представи 
„Живот у тесним ципелама“, рађеној по тексту Душана Ковачевића, а у режији Мирослава-Ћише Трифуновића. Још 
један од начина да се опустите био је хуманитарни концерт Жељка Јоксимовића, бившег гимназијалца,  који је 
одржан у клубу Гимназијалац. 

И управо кад смо склопили „Гимназијалац“, кад стиже нам вест из Карловаца да имамо две награде на 
конкурсу Фонда „Филип Француски“. Марко Путниковић је првонаграђени, а Никола Тодоровић добитник треће 
награде. Прославили смо се и на  Доситејевом конкурсу. Опет две награде – Ђорђе Милинковић, III6 поноси се  
другом наградом, а Марко Путниковић, равноправном републичком наградом.  

Гимназија је живот у малом. Када прође неко време, схватићете да је сваки гимназијски дан представљао 
једну лекцију у књизи вашег живота. Зато, нека ваша књига буде увек раскошна, то је доказ да сте прави 
гимназијалац који успешно учи да живи. 
 

Марко Путниковић и Бранка Џогаз, III4 
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ЛИСТАЈУЋИ „ИЗВЕШТАЈЕ“ 
 
Ваљевска гимназија је отпочела са 

радом давне 1870. Иако је то било пре век и 
по, и тада је Гимназија била веома слична 
данашњој – професори, вредни ученици, многи 
догађаји и догодовштине обележавали су 
сваку годину.  

Ове школске године прославили смо 
140 година школе, њено трајање од 19. до 21. 
века. Пажљивим проучавањем  старих 
извештаја, историјска секција проф. 
Милорада Белића дошла је до много 
интересантних података, па смо стога  
одлучили да обрадимо само најзанимљивије  од 
оснивања  школе  до 1970. 

 
Године 1870. тадашња Краљевина 

Србије одлучује да део новца из државног 
буџета уложи у отварање два разреда 
Ваљевске гимназије реалке. За суплекте и 
старешину школе постављени су Светозар 
Марковић, један од првих српских социјалиста и револуционара и Ђура Козарац.  

Године 1894/5. школа има свега 271 ученика и шест разреда, 88 у првој години, 71 у другој, 47 у трећој, 34 у 
четвртој, 16 у петој и 15 у шестој, што говори да је много ученика или било избачено или својевољно напустило 
школу. Због тог проблема, школске 1898/9. укида се пети и шести разред, а гимназија се своди на четворогодишњу 
школу.  

Године 1903/4. гимназија поново постаје шестогодишња. О строгости правила у школи говори податак да је 
1906. један ученик био притворен због 5 часова изостанака! 

Године 1913/14. гимназија постаје осмогодишња. Обавеза свих матураната је била да након завршене 
школе оду у рат.  

За време окупације, Ваљевска гимназија је била укинута, а затим 1944/5. постаје Прва мешовита гимназија 
реалка, док се женска гимназија претвара у Другу мешовиту реалну гимназију.  

Директор гимназије 1907. је Богдан Јанковић када школа добија још један - седми разред. Све више 
ученика уписује Гимназију. 

Да епидемије нису поштеделе ни то доба гимназије, говори податак из летописа  да су ученици првог и 
другог разреда 1907/8. морали бити распуштени на двадесет дана услед епидемије шарлаха. Такође је 1912. била 
епидемија дифтерија, па су ђаци прве године били ослобођени предавања, а 1938. вакцинисани су сви ученици 
због појаве трбушног тифуса. Током рата, али и касније, много ученика – а и професора – оболевало је од бројних 
болести. 

Школска читаоница основана је 27. децембра 1907. Године 1909. има 52 члана и поседује часописе на 
руском, француском и другим језицима. До 1950. развија се у библиотеку која поседује преко 1000 књига. 

Школа је тада поседовала 7 збирки – минеролошко-геолошку, хемијску, физичку, географску, зоолошку, 
ботаничку и збирку за слободно цртање. 

Ђаци су чак имали и стрељачку дружину пре тачно 100 година. Наиме, 9. новембра 1910. на седници 
Наставничког већа одлучује се о оснивању стрељачке дружине ђака гимназије.  

Исте године, 4. децембра, Ваљевска гимназија имала је чак и улогу цркве јер се поводом рођења 
престолонаследника Александра у дворани гимназије одржало благодарење на молбу Ваљевске црквене управе, 
јер црква у Ваљеву у то време није служила. 

У годинама након рата, гимназија и библиотека су обновљене, а 1926. ђаци добијају своје прво купатило.  
У доба када се о дроги знало само из прича, одржавана су предавања о штетности и утицају алкохола и 

дувана. 
Године 1930. ученици гледају један од својих првих филмова – Јованка Орлеанка. 
Имали су много лепих предавања, попут оних о мајци и материнској љубави. Било је ту и предавања о 

понашању, попут оног из 1943. чији је циљ био сузбијање рђаве навике псовања. 
Нису имали распуст за Нову годину. Божићни распуст 1944. трајао је од 5. до 14. јануара! Гимназија 

2.1.1942. почиње са радом у кафани Подгорина, пошто су обе школске зграде биле окупиране од стране војске. 
Часови су им трајали од 8 до 18.30! 
Године 1947. гимназија има електрично осветљење, две школске зграде са 28 учионица, две зборнице, 

једну канцеларију и једну салу. Купатило је сад било у дворишту, ограђеном дебелим зидом и жичаном оградом. 
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Услед бројних болести, много ученика - а и наставника - изостајало је из школе, али упркос томе настава је успешно 
реализована.  

Разредне старешине су два пута месечно посећивале своје ученике на часовима других професора, како 
би им контролисали рад.  

Појава комунизма условила је и промене у начину предавања професора. Професорима се саветује да у 
своју наставу уплићу дух патриотизма и комунизма. Према томе, наређено је да се строго води рачуна о избору 
актуелних тема за писање писмених састава и да се на часовима лектире чита „Пионир“ и друге омладинске 
новине. Теме за писмени задатак су биле – Били смо код друга Тита, Смрт фашизму – слобода народу ... По свим 
учионицама се лепе постери Тита, Лењина и Стаљина. 

Незадовољство ученика било је велико. Неколицина њих се организовала, па су у неколико махова писали 
противнародне пароле на зидовима клозета. Наставнички одбор их је строго казнио, па се након тога ништа слично 
није поновило. 

Ученици су морали да поправљају школски намештај. Број клупа није био у складу са бројем ученика, а 
недостајале су и учионице. Због недовољног броја уџбеника за наставу, старији ученици одлучују да поклоне своје 
књиге.  

Наставничко веће сматра да је понашање ученика на улицама и јавним местима недолично, па су стога 
разредне старешине морале да своје ђаке уче моралном васпитању и понашању. Такође се одлучује о сузбијању 
кампањског учења, па се и директор редовно појављује на часовима. 

Директор такође доноси одлуку да се скупо наплати немарност оним ученицима који изгубе неки документ и 
траже дупликат. 

 
Ту стаје наша прича о занимљивој историји Ваљевске гимназије. Историјски архив Ваљева поседује 

само летописе и извештаје о раду школе до краја 1960. Остатак се чува у самој Гимназији. Нама је било 
занимљиво гледајући кроз прозор прошлости. Од сада гледамо Гимназију другим очима. Надамо се да ћете и ви. 

 
Катарина Дајић 

Марко Путниковић, III4 

 
 
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
 

 
Професор историје, Милорад Белић, допунио је наша знања о Гимназији у Ваљеву у периоду 1941-1945. У 

једночасовном представљању књиге „Затамњена историја“, 16. јуна 2011. године, потпомогнут колегама Срђаном 
Цветковићем и Душаном Ракићем, професор Белић је приближио један веома буран и непознат период  историје 
града Ваљева. 

 „Затамњена историја“је треће дело професора Белића. До сада је написао књиге: „Комитски војвода 
Војислав Танкосић“ и „Четници Драже Михаиловића у грађанском рату у Србији 1941-1945“. Аутор је и низа радова 
са темом из завичајне и националне историје.Неоптерећен идеологијом победника и страхом од идеологије 
поражених, он је презентовао комплетну слику активности ове значајне образовне институције у току Другог 
светског рата. 

По историјским стандардима, непристрасно је пришао овој теми. Описао је тешке дане, које ретко ко од 
преживелих Ваљеваца може да заборави. Од уласка војске великог Рајха, рад Ваљевске гимназије је био 
обустављен. Започет је рад са ученицима по кафанама. Дело професора Белића учиниће одређен број Ваљеваца 
херојима, који до тада нису били познати или из неког другог разлога нису смели бити познати. Несрећници, који су 
гинули за своја морална начела, краља, народ, поробљену отаџбину Србију и идеале, приступали су различитим 
војним формацијама. На почетку рата највећи број се определио за тада регуларну Југословенску војску у отаџбину 
– припаднике верне Краљу Петру. Мањи број прикључио се партизанима и љотићевцима. 

Ти несрећници били су ученици и професори Ваљевске гимназије. Професор Белић навео је око 200 
имена, која су учествовала у сукобима на немирном Балканском полуострву. Најпознатије личности биле су свакако 
директор Ваљевске гимназије Илија Мајсторовић, белогардејац професор Василије Аљтов, ђаци генерација 
Милорад Ђурић и Гојко Табаковић као и син пуковника Николе Калабића, Милан Калабић. Сви споменути су 
стрељани од стране Немаца или нове Комунистичке власти. 

Монографија професора Милорада Белића велико је историјско благо. Овом књигом, аутор је подстакао 
истраживање националне прошлости, која је још у великој мери неистражена.  
 

Петар Јевтић, III6 
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ТОМИСЛАВ БРКИЋ, УЧЕНИК И ПРОФЕСОР ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

Рођен 19.2.1939. у Крагујевцу. Син Добриле и Слободана Бркића, машинбравара, који је 1946. по 
службеној дужности из Крагујевца распоређен у ваљевски „Крушик“. Основну школу завршио у Ваљеву. 
Први разред гимназије уписао школске 1949-1950, али је већ следеће године прешао у техничку школу. 
По завршетку средње школе, као активан и перспективан гимнастичар, студира физичку културу. 
Радио је као професор физичког васпитања у Ваљевској гимназији 1966/67. Био је активан у спортским 
и педагошким друштвима града, републике и бивше СФРЈ. Пензионисан 2001. као професор физичке 
културе у Медицинској школи Ваљево. Бави се иноваторством. Живи у Ваљеву и поносни је деда 
Александре и Јоване. 

Моја сећања ... 

Био сам један од најмирнијих ђака у школи јер се градиво, а било га је, морало савладати  на часу (само 
сам песмице учио код куће). Време после школе проводио сам помажући оцу (који је био занатлија) и бавећи се 
спортом. Био је то ратни и послератни период: немаштина, сиромаштво, обнова земље... 

По успеху био сам добар ђак али, иако међу најмирнијима,  нисам био имун од ђачких несташлука. Тако 
сам једном побегао са часа са једним другом. Да бисмо време негде провели, решили смо да реализујемо 
„претрагу“, тј. да откријемо шта се налази у четвртастом торњу у средишњем делу зграде. Техничка школа тада је 
била у згради данашњег музеја. Помоћу ''лоповских мердевина'', и сличних помагала,  попели смо се. Нисмо 
претпостављали на шта ћемо наићи. Пронашли смо један изрезбарени, разваљен сандук величине кухињског 
стола, а у њему метални механички уређај и звоно које подсећа на црквено. Механизам није радио, али је био у 
једном комаду, прашњав, али незарђао..... Данас верујем  да је то најстарије школско звоно у Ваљеву, па сам 
поносан на своје откриће. Верујем  да  надлежни  о том сандуку ништа не знају.  

Моја генерација – градска омладинска популација – поред школе и куће, трпела је снажан утицај улице. На 
улици смо се окупљали, дружили, сазнавали. Иако је моју генерацију највише васпитавала улица, сви смо постали 
образовани, поштени и честити грађани. Школу нисмо запостављали. 

Као матуранти, сећам се,  певали смо: 
 

                               „Збогом школо стара зградо  
                               професори наши мили  
                               све радости свог живота  
                               са горчином смо осетили.“ 
  

Ђачко доба није било лако, посебно због тешких 
услова. Професори су у највећој мери одржавали углед 
школе, али и лични углед, високим нивоом стручног знања, 
способношћу  и  великим  залагањем  на часу стално тежећи 
да своје ђаке изведу на прави пут. Такви професори, својим 
педагошким искуством и здравим односом, усмеравали су 
ученике на савесно учење – без дрила и страха. Овим 
професорима недовољне оцене нису биле циљ, чак код 
великог броја професора није ни било недовољних оцена, 
поправних испита или понављања. Међутим, било је увек и 
оних који су одржавали лични углед утерујући страх 
ученицима недовољним оценама, оних који су били „страх и 
трепет“ у својој школи.   
                Један из плејаде племенитих, добронамерних 
професора, који је освајао поверење својих ђака,  био је и мој старији фах – колега, покојни МИЛАН ТЕРЗИЋ – 
алијас ТЕРЗА. И данас, кад сретнем бивше ученике Ваљевске гимназије евоцирајући успомене, догађаје и 
професоре, не могу а да се не сетим Терзе, његових часова и догодовштина са часа, а и у слободно време. Наш 
Терза се, као млад спортиста, истицао у плејади врхунских гимнастичара Југославије. Био је учесник више 
државних појединачних и екипних првенстава. Један је од запаженијих гимнастичара на европском првенству тзв. 
ГИМНАЕСТРАДА.  

Уводио је иновације у наставу; аутор је вежби које развијају координацију  покрета. Те иновације ушле су  у 
литературу  кадровских факултета и виших тренерских школа. Ваљевска гимназија је захваљујући њему заузимала 
на Олимпијским играма средњошколаца завидна места, о чему и данас његови ученици са поносом причају. И сам 
Терза је имао високо мишљење о својим ђацима. Кад сам дошао у Гимназију,  сви ученици Ваљева и Југуславије 
увелико су припремали слетску вежбу. Морао сам и ја да обрађујем вежбу иако нисам имао много времена. Паника 
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ме ухватила. Колеге осталих предмета забринуто су ме гледале. Међутим, дође Терза и рече: „Колега, у овој школи 
ученици су веома радни, послушни, интелигентни, савладаће то они.“ Охрабрио ме.  Тако је и било. 
                Од 1985. бавим се проналазаштвом и иновацијама. Имам 17 проналазака и скоро сви су регистровани у 
Заводу за интелектуалну својину; представник сам Привредне коморе Ваљева, секције за проналазаштво. Један 
проналазак  „Бркићева стрма раван“, на молбу професора Ваљевске гимназије математике и физике, намеравао 
сам да им поклоним, али да заједнички радимо на усавршавању изума. Али, није успело. Наведени изум је у свету 
физике познат као теоретски могућ. Ја сам га практично реализовао, а састоји се у следећем: тело, облика ваљка, 
креће се у супротном смеру од стрме равни. Надам се да ће моји проналасци некада наићи на разумевање и бити 
од користи човечанству.  
                Свој радни век започео сам у Ваљевској гимназији, наставио у  Основној школи „Андра Савчић“  и 35 
година  радио у Медицинској школи. Са ученицима сам освојио велики број награда и стручних признања. Ипак, 
посебно истичем оно  које сам добио у Сплиту са ученицима за освојено  2. место у  атлетици 1968.  

Као заслужном спортисти-гимнастичару  у СФРЈ и студенту генерације,  припала ми је част да са 
мајсторима спорта СФРЈ будем носилац Олимпијске заставе на ПЕА 1962. За успешност у спровођењу 
професионалних задатака добио сам писмено признање од стране супервизора Региона као најуспешнији 
професор. Био сам члан шире Научне групе за реформу образовања са акцентом на факултете. Учествујем на 
сајмовима проналазаштва, пишем и компонујем (углавном староградске песме), сарађујем са листовима Напред и 
Просветни преглед. Многе ваљевске ТВ станице су ме интервјуисале, док је ТВ „МАРШ“ снимила комплетан 
материјал који је емитован  у емисији ПОРТРЕТ. 

Матурантима Ваљевске гимназије честитам на успешном завршетку школске године и  поручујем: 
 

„Док сте у скамлијама,  
време нема намеру да стоји, 
пролети у трену младости. 
Желим Вам дружење уз радости 
У лепом другом и још лепшем трећем добу,  
Јер Вам то дарује трен младост.“ 

 
                    Томислав  Бркић, професор физичког васпитања 

О ГОРДАНИ ЋИРЈАНИЋ 
  
            И ове године Ваљево је било међу првим градовима у Србији који су одмах после доделе Нинове Награде 
 могли да разговарају са лауреатом.  Матична библиотека и Ваљевска гимназија организовале  књжевно вече са 
Горданом  Ћирјанић,. Њена нова књига „ Оно што одувек желиш“ за коју је добила НИН-ову награду 2010. године, 
повезала је малађе и старије генерације. Занимљиво је било чути списатељицу како чита своје пасаже. И сама је 
рекла: „Мислим да писац може најбоље да интерпретира сопствено дело.“ 
 Гордана нам је пренела и утиске првих читалаца романа, који су приметили највећу разлику на крају новонастале 
књиге у односу на претходна дела  исте ауторке. У свакој до сада прочитаној Горданиној књизи, успевали су да 
пронађу  светло у тами, али крај нове књиге пун је тамних тонова.  
            Књижевни критичар  Милета Аћимовић Ивков.истакао је да је  главни јунак награђеног романа сличан свима 
нама, губитник је који стално гледа телевизију  Дао је изузетну препоруку  за читање награђеног романа и 
посведочио како данашњица прима књижевне новитете.Вече је било  пуно драгоцених савета младима  који би се 
можда бавили књижевним, преводилачким или новинарским послом.  Ова књижевна  трибина приближила је појам 
савременог књижевника младима, књижевника који живи и ради у Србији. 
   Као студент, Гордана Ћирјанић је  објавила прве песме и прву песничку збирку. А зашто је почела песмом? 
Сада, ова веома успешна уметница, за себе  каже да је у младости имала даха једино за поезију, па се зато родио 
песник. 
            Након објаве треће збирке песама, Гордана одлази из своје земље, удаљивши се од свог језика. Путује у 
Шпанију, како би одлучила да ли ће јој књижевност бити животни позив.. „Потврдила сам себи да умем и могу, али 
нисам била сигурна да ли заиста и хоћу да пишем.“ 
            Горданино укорачење у прозни израз десило се баш током њеног боравка у Шпанији. Слала је писма у своју 
отџбину, не мислећи на то као на књижевност. Чинила је то, првенствено, јер је осећала некакав дуг према средини 
коју је напустила. Горданина писма су у Србији називана путописима и есејима. Она то није ни слутила, мислећи да 
оно што пише није представљало ништа више него кратковеке новинске чланке. Од њених искрених и аутентичних 
писама, , касније ће настати књига „Писма из Шпаније“. Књига је доживела велики успех како код читалаца, тако и у 
књижевности. По рођењу ове књиге, створен је песник који пише и прозу. „Драго ми је када чујем да говорећи о мојој 
прози кажу да је јасно да ју је писао песник.“ 
            Захваљујући старијем друштву, које ју је стално привлачило са жељом да своје мишљење провери са 
искуснијима, није много лутала ни експериментисала као писац. Успешно су јој објављени романи ,,Претпоследње 
путовање“, које садржи зрнца аутобиографске садржине, док је ,,Кућа у Пуерту“ настала случајном идејом о Бруну, 
која се касније обликовала са пажљиво одабраним наносима осећаја из њеног живота. ,,Кућа у Пуерту“ је прва која 
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је писана са свести да треба да буде прочитана. Обимна и писана ван граница ,,савременог укуса“. Написала је још 
збирку приповедака ,,Веласкезовом улицом до краја“ и песничке збирке, од којих је најзначајнија ,,Горка вода“.  
Проза која сјаји једноставним, течним реченицама, јасним ставовима. Без мистификације, неразумљивог, него у 
срж... 
            Бави се и превођењем са шпанског и енглеског језика. Нарочито преводи Оскара Вајлда и Луиса Сернуду. А 
зашто је дошла поново у Србију? Како каже, јер ју је вероватно довукао језик назад у Београд. ,,Да сам имала неку 
другу вокацију, или професију, ко зна, можда бих заувек остала у Шпанији.“ 
 

Анка Цвејић и Јована Станимировић, III7 
 

На туђем језику 
хлеб једем. Тортиљу. 
Кривица и одговорност 

или у најгорем случају моја захвалност 
искључиво пада на издуженог занесењака 
коме је сунце, у преводу, испило мозак. 

И лута. 
На оног што га је измислио сакати војник, 

о, како ме је намамио у свој језик 
на коме га данас само званично памте, 
много, али без трунке занесењаштва. 

 
ЗАЉУБЉЕН У ВАЉЕВО 
Воја Брајовић- добитник Добричиног прстена. 

 
Истовремено је интелектуални изазов и својеврстан уметнички доживљај. У то смо се и сами уверили у 

препуној сали Ваљевске гимназије, када смо угостили барда српског глумишта и добитника Добричиног прстена. 
Истовремено представљена је и монографија „Дијалози са Војом Брајовићем“, коју је Удружење драмских уметника 
Србије објавило у едицији посвећеној добитницима Добричиног прстена.  

Изузетно интересантно и занимљиво вече; духовито и поучно. Вече културе, вече у коме смо чули како из 
Ваљева у Београд одлази дечко који верује у себе и своје снове, а враћа се као човек, успешан и познат. На 
одласку је веровао у себе. И још увек верује, како у себе тако и у друге:“Не бих се могао бавити уметношћу да не 
верујем да је уметност дар, Божји дар, који је створен да чини добро људима!“ 

Вече је било испуњено емоцијама. Сам 
повратак у град у коме је одрастао и проживео 
најлепше гимназијске дане, изазвао је буру 
осећања у Воји. „Нико није био заљубљен у мене, 
као што сам ја био заљубљен у Ваљево“, рекао је 
он на почетку свог излагања и тако срушио 
баријеру између себе и публике. 

Са друге стране публика је била 
првенствено захвална славном глумцу на самом 
доласку, а свака његова шала и досетка 
изазивала је таласе одушевљења. Кроз анегдоте 
и занимљива казивања, прослављени глумац 
нам је дочарао начин на који је он остварио своје 
снове. У основи тог успеха је рад, много рада, 
зачињеног са мало среће. Поред тога што је 
један од најпопуларнијих и најуспешнијих 
глумаца, не само у Србији већ и на просторима 
бивше Југославије, Воја Брајовић се опробао и у 
другим областима културног живота, а не само у 
глуми. Један је од оснивача БИТЕФ театра, а 
једно време био је и министар културе. 

Својим успесима се поноси, али није сујетан. Сматра да сваки посао треба урадити најбоље на свету, 
предати му се до краја, а срећа, задовољство и успех сатисфакција су за све тешкоће и непроспаване ноћи. Као и у 
свим професијама, тако су и у овој, неуспеси су реалност и нужна ставка која води ка успеху. Треба се знати носити 
са њима и превазићи их, из сваког изаћи јачи и још бољи човек. Воја Брајовић је успео. И зато смо га тамо 
дочекали. Пружили му подршку, смејали се заједно и уживали. Још једно вече са познатим у нашој Гимназији. Вече 
пуно емоција. 

 Иван Лукић,  III7 
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ЕНЦИКЛОПЕДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЖИВОТА 
У разговору са професорком Јагодом Пауновић 
 
После 36 година, како сама воли да каже „дочекивања деце, а испраћања 
људи“, наша Јага је отишла у заслужену пензију. Упркос жељама да 
проведе пуно дивног времена са својом породицом, не можемо а да не 
приметимо да је наша школа остала без сјајног професора, живе 
енциклопедије биологије, али и живота. Многе генерације су уз њу успешно 
савладале градиво биологије, неки постигли запажене резултате на 
такмичењима, а неки од њих постали и признати стручњаци у области 
биологије. Њени часови су се неретко, након занимљивог предавања, 
претварали у форуме на којима се расправљало о много чему. 

Надамо се да ће млади професори, који тек долазе, бити бар мало 
налик на професорку Јагоду, знамо да то није лако, али смо видели да се 
може. 
Када сте почели да предајете? 
Одмах после факултета. Дипломирала сам 19. септембра, али нисам 
пратила конкурсе. Међутим, позвао ме је професор Сиџа рекавши ми да 
брзо предам документа јер конкурс траје до 20. септембра. Након четири 
дана почела сам да радим. 
 
Како је изгледао Ваш први час за катедром? 
Дошла сам у школу по распоред, није требало да почнем још недељу дана 
да радим. Сећам се, био је велики одмор. Мој професор ми је рекао да 
одржим час у II8 пошто губе латински. Нисам знала шта да радим јер сам  ту 
лекцију на факултету учила  бар из три предмета. Погледала сам мало 
уџбеник, а онда некако одржала час. На крају, све се добро завршило. 
 
Колико су биле другачије генерације када сте почињали од ових данас? 
Биле су доста другачије. Чим сам почела да радим, добила сам један четврти разред; плашила сам се како ћемо се 
слагати јер је разлика између нас била само пет година. Међутим, били су јако фини, културни и, пре свега, добри 
ђаци. Уопште, те генерације су биле другачије. Али, добро, то је нормално. Свако време носи нешто своје. 
Другачије су васпитане ове генерације, другачији су односи, али мени то није сметало. Никада нисам имала већих 
непријатности. 
 
Бити професор не значи само доћи на час и испредавати или пропитивати. Колико је важно да професори 
буду добри педагози? 
Врло је важно. На факултету сам имала педагогију, ту смо радили и разне вежбе из психологије, које су ми касније 
помогле у раду. Сматрам да би сваки професор требало да слуша педагогију на факултету, да већ има извесно 
знање када дође да предаје. Није лако, не треба само предавати и питати, треба остварити контакт са ђацима. 
Такође мислим  да сваки професор треба да буде свестран, колико год може. 
 
Како је то бити разредни старешина? 
Бити разредни старешина није лако. Осим бриге о успеху сваког ученика, његовог здравственог и стања у 
породици, ту је веома обимна администрација. Али, има то и лепих страна. Ја и после много година за ђаке којима 
сам била разредна кажем: „Они моји“. Ево, има један разред који на сваку годишњицу матуре позива чак 
учитељицу, затим разредног старешину из основне школе и мене, иако сам им била разредна само годину дана.  
 
Јесте ли остали у контакту са бившим ђацима? 
Наравно. Оне који су остали овде често срећем, али пуно је оних који су у иностранству. Њих, углавном, виђам на 
прославама годишњице матуре. Увек се лепо испричамо. 
 
Присетите се  занимљивих ситуација које се препричавају.? 
Било је много таквих. Увек је занимљиво када ученици одговарају неке теже називе, тада се свашта може чути. На 
пример, када сам једну ученицу питала зашто човек припада хордатима, рекла ми је да је то зато што се у почетку 
кретао у хордама. Једном приликом, требало је да одржим последњи час у одељењу друштвеног смера, пошто они 
у четвртој години немају биологију. Прво су ме задржали испред учионице, а када сам ушла, видела сам да су 
пресађивали шумске јагоде. То је био оригиналан поклон за крај дружења. 

Невена Драгишић, III3 
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ПРОФЕСОРКИ С ЉУБАВЉУ 
 
 Само још  један корак и   на сцени сам. 
Пре изласка неко додаје: ‘’Можемо ми то! ‘’ 
Реченица наставља да одзвања у мени и  
охрабрује. ме.  Сигурним   кораком излазим пред  
позната лица достојанстврно носећи узбуђење. 
Тек сам први разред,а учествујем у програму 
посвећеном професорки Љубици Ножици, која је 
поводом 140 година наше школе добила Награду 
за животно дело. 
 Играмо одломак представе, иде убрзано, 
јер како неко успут рече мало је времена да се 
покаже огромна захвалност према 
професоркиЂубани коју ѕнамо само из прича.  
Пратећи ток представе покушвала сам да ухватим 
понеки израз лица како бих знала реакције које 
изазива наша глума. И очекивано,  поглед је 
наишао на таласе сетних осмеха. Дошла је наша 
последња, веома драматична сцена која подсећа 
на кратовекост човека, али и на  на лепоту 
живљења.Тада смо сви ми показали да 
заслужујемо место у Драмском студију, да иако смо тек закорачили у позоришни живот, можемо да одиграмо 
озбиљне сцене као прави глумци. Била је то невероватна снага, огромна количина емоција , наш максимум изнет 
пред публику. Дирљив крај. Последње реченице текста наше представе  Кад дожеш у било који град изазивале су 
сузе , а професорка је стајала поносно, са благим осмехом на лицу и  као да је хтела да нам каже да смо у спели.  
То је и потврђено великим аплаузом  позитивним крит икама.Да, и данас Драмски студио има ону снагу коју је 
професорка Ђубана деценијама подстицала. 
 Непрестано је  лебдело велико хвала за све што је професорка Љубица Ножица током свог рада учинила.  
Огромно признање и школи која је тај рад наградила. У име Драмског студија велико хвала што нам је пружена 
прилика да наступамо пред великим именима као сто су редитељи Владимир Андрић,  Ђиша Трифуновић , глумци 
Воја Брајовић , Јасмина Ранковић – Адамовић, Влада Живковић, професори Гордана Продановић – Лазаревић, 
Војислав Андрић, Бојана Јовановић, преводилац Људмила Јоксумовић , драматург Биљана Максић, политичар 
Душан Михаиловић, уметник Дуле Арсенић, Ненад Даковић, филозоски писац и  остали истакнути уметници. Они су 
својим сећањима показали колико је професорски позив племенит, важан, диван. Била је то захвалност и свим  
професорима који знају да радост деци крила даје. 

Сања Ђокић, I5 
 
 
XV ПОЗОРИШНИ СУСРЕТИ УЧЕНИКА 
ГИМНАЗИЈА СРБИЈЕ 
 

Представа „Надежда“ Нове сцене Драмског студија 
Ваљевске гимназије на 15. позоришним сусретима ученика 
гимназија Србије у Крагујевцу добила је Специјалну награду 
за јединствен позоришни израз, а Јована Бранковић, 
ученица III4, награђена је за најбољу главну женску улогу. 
Представа је рађена по тексту професорке Анђелке 
Цвркотић Видаковић  у режији професорки Светлане Дракул и Анђелке Цвркотић Видаковић.По 
мишљену жирија „Надежда“ је била  „високо изнад осталих представа на фестивалу које су овде 
изведене“, па је по први пут ове године уведена Специјална награда за јединствен позоришни израз и 
додељена Драмском студију Ваљевске гимназије и „деци која су сама себе надрасла и превазишла“. На 
овогодишњим сусретима учествовали су ученици из 25 гимназија, све представе су изведене на сцени 
Књажевско- српског театра. 

Одушевили смо публику, публика одушевила нас! Ново, заиста велико искуство! Покупили 
награде! Једном речју - одлично! 
                                               

 Димитрије Илић, II7 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 
 

Као и у целом свету, и у Србији се обележава Међународни дан матерњег језика, настао као 
сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. убијени у Даки. Данас овај дан обилује бројним 
свечаностима, културним догађајима и другим манифестацијама... 
      Ваљевска гимназија је овај дан прославила на посебан начин. Ученици су промовисали своја 
истраживања. 

Лингвистичка секција наше школе желела је овом приликом да укаже на велике дилеме које 
постоје у нашем језику. Њени чланови вредно настоје да помогну ученицима како би се лакше изборили 
са разним недоумицама  матерњег језика. И у томе, надамо се, и успева! 
      Имали смо част да уживамо у презентацији рада из лексикологије матуранткиње Ваљевске 
гимназије Ане Голубовић. Такође су и ученици трећег разреда представили резултате анкете спроведе 
међу вршњацима осталих средњих школа. Ово истраживање је  показало које место матерњи језик 
заузима у животу младих и да су корени за овакво његово стање веома дубоки. Међутим, од нечега се 
мора кренути, па се надамо да смо и ми дали допринос решавању овог проблема. Ипак, постоје разлике 
међу ученицима појединих школа у погледу познавања језичких захтева. ученици наше школе су 
остварили најбољи резултат. Али, наш циљ није био да истакнемо себе, већ да пробудимо свест 
младих, а и оних старијих у погледу очувања нашег језичког блага. Због тога ћемо у наредној школској 
години саткати један лингвистички рад који би требало да буде кључ у решавању неких дилема о којима 
смо овде говорили. Надамо се да ће нам се и остале школе придружити и да ће 21. фебруара 2012. 
наше истраживање угледати светлост дана. 
      О значењу језика говорило се и у давној прошлости. Чак су стари мудраци наше земље открили 
прави значај језика! Стога почујмо стихове из „Завештања Великог жупана српског Стефана 
Немање свом сину Светом Сави - Завештање језику“: 
 
 

„Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. 
Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. 

А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? 
 

Не узимајте туђу ријеч у своја уста. 
Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, 

Него си себе потуђио. 
Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље, 

него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика. 
 

Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио 
колико ти је ријечи потрао и својих потурио. 

Језик је чедо моје, 
тврђи од сваког бедема. 

Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, 
ти не очајавај, 

него гледај и слушај шта је са језиком. 
Ако је језик остао недирнут, 

не бој се. 
 

Тамо гдје одзвања наша ријеч, 
гдје се још глагоља и гдје се још, 

као стари златник, 
обрће наша ријеч, 
знај, чедо моје, 

да је то још наша држава, 
без обзира ко у њој влада.“ 

 
Никола Тодоровић, I6 
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ДАНИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ 
 
            Празник словенских светитеља Ћирила и Методија обележавају све словенске земље као празник 
свесловенског просветитеља, као сећање на мисионарство и визионарство свете браће из Солуна из времена 
јединствене хришћанске цркве. 
            Тако смо и ми 27. маја прославили овај велики тренутак у историји нашег народа. Трг Живојина Мишића био 
је место на коме се одржала ова манифестација. Прво су наступили чланови хора „Срцуленце“, а затим су присутне 
упознали са осталим учесницима програма водитељи Катарина Веселиновић и Иван Бобовац, ученици Ваљевске 
гимназије. Потом се представио Никола Тодоровић, ученик првог разреда наше школе, прочитавши лирски запис о 
ћирилици, док су Јелена Јеремић и Јелена Петровић говориле стихове из „Грачанице“ и „Пролећне песме“ Десанке 
Максимовић. Стихове из песме „Чији си ти мали“ Матије Бећковића казивао је Стефан Јаковљевић, док је 
Димитрије Илић још једном подсетио присутне на превелику Матијину љубав не само према Вери, већ и према 
Ваљеву исказану у поеми „Кад дођеш у било који град“. На крају програма Иван Бобовац прочитао је песму 
''Ћирилица'' професора српског језика и књижевности Ваљевске гимназије Анђелке Видаковић Цвркотић.  
            На наше велико задовољство, овај дан са нама прославили су господин Конинихин, из аташеа за културу 
руске амбасаде, господин Сергеј Морозин, координатор пројекта „Руси на Балкану“ и госпођа Наталија Коцев, 
представник Руске Федерације за пројекте културе православних земаља. 
             

                                                                                                Иван Бобовац, I6 
*** 

Ковали су је наши преци зорама и маглама, 
јачали снеговима и мразевима 

Носили у свим бунама и ратовима као крст испред себе, 
бранећи је словом и молитвом. 

Данас тихује у забораву успаваног племена 
на јад и несан мудрих, који слуте 

да дрво нашег народа 
не плоди без ње... 

 
Анђелка Цвркотић Видаковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
О ЋИРИЛИЦИ 
 

Прво што сам чуо је реч. Једино што сам икад желео је писмо, да њим запишем реч  не би ли је заборавио. 
Мислећи да оно не постоји живео сам у мраку незнања детета. Али ономад је дошло продуховљено писмо светог 
Ћирила, ћирилица. 

Док је прошлост обликовала будућност, и док су приче обликовале времена, једино је писмо памтило све. 
И захваљујући писму, ћирилици памтимо тебе Саво свети, узвисујемо вас Ћирило и Методије, угледамо се на тебе 
Караџићу Вуче, поштујемо те Доситеју српски и памтимо све што се памтити може! 

Ћирилица је дошла баш на време. Ренесансно доба код Словена, на Балкану започела, веру Савину брзо 
ширила. Стопама је великим ка будућности народ српски газио док језик чувао је. 
  И кад су османлије љуте попалиле споменике све и у мрачно доба бациле земље србске, вера нам је твоја, 
Саво свети очувала, у манастирима, тврђавама вере и писмености златно слово ћирилице. Стога су наша срца 
привољена више још да памте и да штују тебе и веру твоју. 

Као што почетак има крај, тако и успон има пад. После пет векова робовања под палицом простоте 
прихватили смо слободу оберучке захваљујући теби, Доситеју који био си уз језик и за језик светло наше. 
Захваљујући теби, Ђуро Даничићу ратујем за српски језик и правопис, к`о крсташи што свету су земљу бранили. 
Захваљујући теби, Караџићу Вуче читам ово онако како и пишем, и пишем онако како и чујем.  Захваљујући вама 
прво што сам написао је реч, у последње што ћу изговорити је успомена! 

Никола Тодоровић I6 
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СЛУЖБА СВЕТОМ СИМЕОНУ 
Анализа дела  - повратна градација 
 

Проживљавамо доба материјализма, новца, немарности, охолости... Једино нас на чистину пупољка, и 
његово вечно постојање, опомиње окрепљујућа свежина прошлости. Камо среће да смо свакодневно подобни 
мелодијама прошлим, али и тренутак је важан, и те како. Стога, бићу ваш Метатрон1; показаћу вам благост 
прошлости, која сједињена с човеком је. 
      Читајући „Службу светом Симеону“, која нам је подана у читанци, примећујемо да свака нова строфа 
углавном започиње речима: „Преподобно оче“, или „Оче преподобни“. Ови изрази указују на то да је основна 
тема песме земаљско уздизање и хваљење светог Симеона. Осим ових стихова на хвалу упућену „Преподобном 
оцу“ указују и стихови: „небески човече, земаљски анђеле“, и бројни други.  
      Ваља напоменути укрштање контраста и градације у стиховима: 

„... дивише се анђели, 
чудише се људи, 

ужаснуше се демони 
над трпљењем твојим, Симеоне блажени... “ 

Градација произилази из односа међу речима „анђели, људи, демони“ које се надовезују, док су и контраст, 
и градација присутни у речима „дивише се, чудише се, ужаснуше се“. Кулминација је присутна у стиху: „над 
трпљењем твојим, Симеоне блажени“, у коме је откривен узрок дивљења, чуђења и ужаснућа. Сваки од ових 
стихова има своје значење: 

дивише се анђели – поштовање  и љубав анђела према Симеону; 
         чудише се људи –поштовање, али и слабо људско разумевање духовности; 
      ужаснуше се демони –страх демона за сопствени живот поред светости и чистоте. 

       Читајући следеће стихове приметићемо нехајност Симеона за земаљски материјализам:  
„...владарство своје остави, 
узевши крст пође за Христом 
и усели се у Гору Свету...“ 

Посебну пажњу треба обратити на истакнути стих  у коме је свети Симеон упоређен са Христом 
Спаситељем. То је још једна од особина средњовековне књижевности у којој се нека личност упоређује са духовним 
творцима: свецима, анђелима, па и самим Богом, коа што је овде случај. Ипак, пишчеве речи оправдава порука 
светог Симеона: „Љубите Бога и наћи ћете благодат вечну...“ 
    Поред тога што се стихови понављају на почетку дела, присутно је понављање и на његовом крају: „Моли 
за спасење душа наших“. Тим поступком алудира се на затворену форму строфе чиме се још више велича значај 
особе о којој се пише. Овај начин понављања првог и последњег стиха кулминира у последњој строфи, где се каже: 
„... Не престај да се молиш Христу Богу за творитеље спомена твог!'' 
 
  
Дакле, главне карактеристике овог текста су: 
 

 Хваљење и слављење светог пута, 
 Истицање узора за будуће нараштаје, 
 Молба за спасење душа, 
 Симеоново родољубље, 
 Посвећеност блаженом Богу и ширење правослаља, 
 Задивљеност над искушењима Оца преподобног, 
 Напуштање земаљског света, 
 Смрт Симеона и његово чудотворство, 
 Освајање небеског царства поштовањем речи божје, 
 Напуштање овоземаљског живота ради служења самом Богу, 
 Молба за спасење и очување свих Срба. 
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Повратна градација у ''Служби светом 

Симеону'' 
 
 

    „Преподобни оче, 
 мимоишао си земаљско царство, 

 изабрао си богатство - речи свете, 
и њих си изволео да чуваш, 

 оставив супругу и чеда, 
 и све земаљске красоте, 
и у Гору Свету изашав,  

 с анђелима Богу служиш, 
      оче Симеоне...“ 

 
   
Повратна градација је специфична по томе што имамо једну градацију у два смера. Стихови су градативно 
поређани ако се читају и од почетка, али и од краја строфе, песме. На такво размишљање упућује нас  наведена 
строфа чији су стихови дати ретроспективно: 
 

„Оче Симеоне 
с анђелима Богу служиш, 
и у Гору Свету изашав 
и све земаљске красоте, 
оставив супругу и чеда, 

и њих си изволео да чуваш, 
 изабрао си богатство - речи свете, 

      мимо 
ишао си земаљско царство, 

Преподобни оче.“ 
    : 
Ову стилску фигуру могуће је уочити и у савременим стиховима: 

 
I 

„Носите са собом покрове златне све, 
Носите са собом пожуде уздахе све, 
Носите са собом играрије муза све, 

Носите са собом анале краљева часних све, 
Носите са собом копља што праведност су откупила крваво сваку.“  

 
 II  

„Носите са собом копља што праведност су откупила крваво сваку. 
Носите са собом анале краљева часних све, 

Носите са собом играрије муза све, 
Носите са собом пожуде уздахе све, 

Носите са собом покрове златне све“. 
 
Метатрон - анђео мисли и свјетла 

Никола Тодоровић, I6 
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ДАН КЊИГЕ И ДОСИТЕЈ 
 

Светски дан књиге установљен је у част књижевника Мигела де Сервантеса и Виљема Шекспира, који 
су преминули 23. априла 1616. године.Инспирисан је традиционалним обичајем даривања купаца књига 
цвећем који су увели књижари из Барселоне 1926. године. Каталонски књижари су свакоме ко би 23. априла 
купио књигу, поклањали цвет. 

Обичај је подстакао Унеско да 1995. прогласи 23. април Светским даном књиге и превођења, а пре 
неколико година датум је ушао у календар културних манифестација у Београду. У Српској академији наука и 
уметности, поводом 200 година од смрти, одржана је академија у част Доситеја Обрадовића.  

Ученици Ваљевске гимназије сваке године веома успешно учествују на републичком литерарном 
конкурсу који расписује Задужбина „Доситеј Обрадовић“,,. Објављујемо одломке овогодишњих радова.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Доситеју 

 
Небеском уздизању он је стремио, 
срећу је тражио у спаситељу свом. 

Од раних дана се припремао 
да свето учење постане му дом. 

 
Молитве су биле и једина храна, 

рад и пост - пут до милосрдног Бога. 
До небеса ипак појави се брана, 

и душу предаде просвећењу ума свога. 
 

Ветрови разума познаше ток живота, 
и он крену ка сновима истим. 

Обасјати мрачне путеве је красота, 
прахом божанским светим и чистим. 

 
Тежину мучног руку рада 

замени благородног ума чистота, 
мера пожртвованости и труда, 
поста хуманост и доброта. 

 
Бистра реч најбоље је семе. 

Весник јави да богат је блажен. 
Вреднијег дара од љубави нема, 

поуке миле одјек је тражен. 
 

Знакови поред пута увек стоје, 
а он као големи светионик сја. 
Разгони таму, радости се роје. 
Сигурну луку увек нам да. 

 
Себе вазбуди, време је твоје! 
Покажи снагу сердца и гласа. 
Ваздигни главу, путеви стоје, 
за добро ради, ето ти спаса. 

 
(друга награда) Ђорђе Милинковић, III6 
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Ах, Доситеју... 

 
Премишљах се, једаред, у тмури боја 

Ја нисам бог, али песник 
Од ког ли сам ја, вапаје, соја? 

Чега небескога ја ли сам весник? 
 

Мишљах, мишљах, ал` не могах рећи 
Оно што ми мисли боде. 

Шта се деси кад се песници роде? 
Да ли се упале звезде, небеске пећи? 

 
А тад самом себи рекох 

Песнику припадам, Доситеју. 
И мисли се своје грешне одрекох 

 
Живљах кроз сумпор суза. 

Плаках, јер за то беше време 
На ме се, милостиви, обрушило бреме 

 
Аполонових усахлих муза 

Упитах се:  ''Чему бити песник 
поред оних што бејаху пре?'' 
Па опет кроз мисли скитах 

 
Да ли песник када пише мре 
Када му одлази душе део 
И постане хладан и бео, 
Када му одлази све. 

 
Ах, Доситеју, пријатељу мој! 

Чујеш ли мог пера пој? 
Сада и заувек бит` ћу твој 

 
За песника у себи водићу бој. 

Заједно песму писмо. 
А сада поново бисмо 
Ал` векови нам не дају. 

 
 

Полагано ти читах душу 
Доситеју, пријатељу мој. 

И пронађох душе зрно, срца крик 
Пронађох нешто своје. 

 
Поново ми се мисли роје. 

Изнађох песме крој 
И пребродих своју сушу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ја бих да те хвалим 
Али речи ми, авај, фале 

Рука се твоја у мојој нашла 
Смеј се, Доситеју, срећа нас је снашла 

 
И води ме ти кроз тмурне вале 

А у овој тами ја ћу светлост да палим 
Просветли ми ову ноћ 

Јер песма срцу мора поћ`. 
Крај мене твоје речи стоји моћ. 

 
Испрва, у своје душе сутону 

Прилика твоја бејаше ми чудна 
Плаших се, ал` разлога немах 

Песник песника води кроз песму. 
 

Стога се твојој речи предах 
И ум ми нагло потону 

И кренух кроз твоју песму 
 

Кроз свој живот си ме водио, 
мој  живот си бодрио. 

Просветитеља ти лице беше 
А носио си огртач сиви 
Имао си поглед рањиви 

 
А у очима ти се вода огледала 

Бистра и питка 
И бејаше она читка 

И рече Афродита: „У њима бих се шетала“ 
Мудрост сам испио из очију твојих 
Опио се мирисом твојих речи. 

 
 

Предобри,  ти божје искре весник 
Премишљах се једаред у тмури боја 

Живљах кроз сумпора сузу 
Ах, Доситеју, пријатељу мој 

 
 
 

Марко Путниковић, III4 равноправна републичка награда 
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Изабрати оно што је боље  
 
 Немиран живот, пун доживљаја, богат разним преокретима какав је водио Доситеј Обрадовић има мало 
који писац пре и после њега. Управо такав живот постаје предмет његовог најважнијег дела, „Живот и 
прикљученија“,  које се може схватити и као метафорична прича о Србији и српском народу. Својим књижевним, 
језичким и просветитељским радом Доситеј је начинио снажан преокрет у последњим деценијама XVIII века у 
културном животу нашег народа. Његова величина је и у самој чињеници да је својим идејама превазилазио 
границе у којима се развијала култура српског народа.  
  Остао је доследан у својој борби за културу и настојао да до краја спроведе просветитељске 
планове, или бар придобије друге српске књижевнике и наследнике своје борбе и замисли. Покушавао је да путем 
културе, књижвности и језика уједини свој народ и отклони политичке несугласице. Схватајући да је језик темељ 
сваке културе, инсистира на употреби народног језика. Књиге треба писати простонародним језиком јер само оно 
што је разумљиво простом народу може испунити своју просветитељску функцију.  
 Доситеј је први који је покушао да унапреди свој народ и културу по угледу на развијене европске 
земље,тежио је да створи домаћи идеал по узору на стране; први који је покушао да Србе уздигне из дугогодишње 
таме и обезбеди им лепшу и бољу будуђност, јер светла будућност и јесте оно чему је тежио и за шта се борио. 
 Доситеј је у својим замислима стао негде на пола пута. Његов неизмерни труд подстакао је неке од 
следбеника, међутим, изгледа да нико од њих није поседовао  снагу и одлучност да спроведе његову  замисао до 
краја, или једноставно није имао довољно воље да уложи потребан труд попут Доситеја, да учи читавог живота, 
прима нова сазнања до бесконачности...можда је очекивао и нешто заузврат... Управо због тога Доситеј је 
непревазиђен у свом времену, а и много касније. Ретки су људи који са великом упорношћу делају против читавог 
система, који ризикују не знајући да ли ће њихов рад бити делотворан, који сва своја знања и духовне квалитете 
стављају у службу народа. Доситеј Обрадовић је зато и био полазна тачка у преображају српског народа, а највећа 
награда за његово дело је само да се неко од будућих нараштаја сети овога. Да ли смо му довољно захвалили 
речима уклесаним на надгробној плочи у порти Саборне цркве у Београду:„ Овде лежу његове српске кости! Он је 
љубио род свој! Вечна му памет!“ 

Марија Глишић, I5 
 
 
Језик у основи културе  
 
...Када говоримо о Доситеју, говоримо о просветитељу, реформтору нашег језика, књижевнику. Када говоримо о 
Доситеју као писцу велики број радова предсавља преводе и прерде, што је и сам истицао. 

Доситеј је несумњиво најпотпунији и најизразитији представник оног дела нашег народа који у 
рационалистичкој култури Западне Европе види свој узор и свој идеал, права супротност Вуку Караџићу, који је 
романтичарским генерацијама открио култ народне песме и обичаја. Доситеј је велики реформатор и просветитељ 
народни, један од оних који се ретко сусрећу на почетку једне нове епохе и који смело кидају са традицијама и 
отварају нове видике. Па ипак, он је са потцењивањем гледао на основе наше старе културе и, као убеђен 
рационалиста, веровао да се разумом може брзо изменити прошлост и наслеђе и створити нови поредак и нова 
култура. Као преводилац он је много исцрпније проучаван него као самостални стваралац. Треба напоменути да се 
Доситеј интересовао и за питања књижевне теорије и естетике, а од великог значаја је и његов рад на 
реформисању језика. Сматрао је да је језик у основи културе па стога и његово реформисање веома значајним. 
Сматрао је да књиге треба писати а народном језику како би сви могли да их разумеју. 

Доситеј je за наше услове оригиналан и самосвојан по остваривању идеала свих правих мудраца – имати 
морално правo да се врлине траже од других јер се поседују у највишем степену, a пре свега основна врлина – 
изузетно поклапање филозофске мисли са сопственом личнишћу и животном праксом. У томе је Доситеј 
непоколебљиво истрајао до краја. 

                                                            Валентина Стевановић, I5 
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„АНДРИЋУ С ПОШТОВАЊЕМ“ 
 

На републичком литерарном конкурсу „Андрићу с поштовањем“, који је расписао Музеј града 
Београда, Ђорђе Милинковић, ученик III6, награђен je другом наградом. 
  
  Поводом јубилеја 50 година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу Музеј 
града Београда расписао је ликовни и књижевни конкурс за најбоље ђачке радове инспирисане 
Андрићевим делом. На књижевном конкурсу могли су да учествују ученици III и IV разреда средњих 
школа Републике Србије, а на ликовном ученици VII и VIII разреда основних школа. Тим поводом, у 
пројекат су укључени и професори српског језика и ликовне уметности из београдских школа и школа у 
унутрашњости, писци и студенти књижевности. Конкурс је расписан крајем новембра 2010. године, а 
резултати су објављени 5. маја 2011. године на сајту Музеја града Београда. 
 
 
Разговор са Ивом Андрићем 
 
 
Парк, део великог хотелског комплекса. У средишту парка налази се вештачко језерце оивичено грубо тесаним 
камењем. Лево од језерцета налази се бела мермерна клупа, а десно алеја са цвећем. 
   Пре подне је. Поред језерцета стоје Иво Андрић и један млади господин. 
 
  Андрић: Вама је овде досадно са мном, млади господине? 
  Младић (тргнувши се из размишљања). Не, никако! Откуд Вам то? 
  Андрић (показујући прстом у воду). Приметио сам чудне    сенке на вашем лицу. 
(гледа га пажљиво). Да ли Вам је добро? 
  Младић: Ах, наравно (чешкајући се по глави). Размишљао сам, како је велика 
част бити са Вама, тако великим уметником. 
  Андрић (мирно). Уметност је весник истине.Сваки човек се може бавити 
уметношћу. Сви ми живимо од снага које носимо у себи. (седа на клупу и 
прекршта ноге). 
  Младић (дубоко размишљајући). То је само у теорији, а у пракси,  по мом 
мишљењу,  ствари стоје овако: моји пријатељи, њихови пријатељи и сви остали 
обични људи су, да се тако изразим, на свом рођењу остали без своје музе 
заштитнице (пружајући руку према Андрићу). Молим Вас, дозволите ми. Не бих да 
испаднем мизантроп, али за мене су само уметници, људи вредни пажње и 
дивљења. 
Андрић (држећи у рукама влат траве који је ишчупао). Ви прецењујете остале 
људе, а уједно и себе. Јесте ли се икада запитали, колико људи у себи носи искру 
стваралаштва? Можда се та искра налази и у Вама, или можда у Вашем најбољем пријатељу... 
  Младић (одмахујући главом). А, не, не, не! Мој најбољи пријатељ нема талента за уметност. За њега  све што је 
везано са уметношћу чисто губљење времена. А што се тиче мене...(мали осмех се појавио на ивици усана.)  
   Андрић (бришући наочаре). Ви, дакле, мислите да сте талентовани.(враћајући наочаре на лице.) Причајте ми о  
свом раду. 
   Младић (изненађен). То је дуга прича.(чешкајући се по врату и жмурећи.) Мислим, да Вам неће бити 
интересантно да слушате. 
   Андрић (са осмехом). Напротив. Ја волим дуге приче. Нарочито када их приповеда неко слатком речи..Одавно 
сам приметио да људи који не умеју да причају нису способни ни да слушају.  Молим Вас... 
   Младић: Дубоко Вам захваљујем. Видите...(прогутавши кнедлу.) Ја, м, мм, м...(погледавши у земљу.) Ја до сада 
нисам ништа конкретно урадио. Али...(преклопивши руке преко груди.) Ја осећам...осећам ту нешто... 
   Андрић: Нисам знао да имате срчаних проблема. 
   Младић (гледајући га збуњено). Не, немам их.(наставља театрално.) Ја осећам, како у мени нешто тиња! 
Можда је то оно семе уметности, које сте малочас поменули. 
   Андрић (мало збуњен). А, да ли се Ви бринете о том семену? Да ли храните  уметност у себи?  
  
   Младић (за себе док још Андрић прича). Какав чудан човек! Како ја могу да храним уметност? Мада, морам 
признати, да већ дуго нисам ништа презалогајио. А и видите, како ми је кожа испуцала на рукама. 
   Андрић: Да или не? 
   Младић ( у недоумици) Да или не? Извините, замислио сам се... 
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   Андрић (замишљено). Питао сам Вас, да ли ћете почети да усавршавате себе. Волите природу, али највише 
љубави и пажње оставите за људе. Често им помозите и увек их пожалите јер су нам сви људи потребни.   
   Младић (размишљајући све више о ручку). Наравно. (ударивши се песницом по грудима.) Постараћу се, да моје 
семе охолости израсте у велико дрво, којим ћу се силно поносити! 
   Андрић: Хтели сте рећи семе уметности. 
   Младић: Да, да тако је... (пауза) Довиђења господине! Мори ме нека глад за уметношћу, морам одмах да је 
утолим (за себе облизујући усне). Ух, ала ћу да се наједем... (успут је изгазио цвеће, трчећи преко алеје). 
   Андрић: Довиђења! (пауза.)  Затрављен си лажним сновима, сине мој.  Уметност  није синоним за престиж, нешто 
чиме ћеш задивити друге људе. .(устаје са клупе и прилази језерцету.)  Чудно је да се та велика и стална жеља, 
да се говори и суди о уметности, јавља понајчешће код људи који уметност не разумеју  и не воле. Уметност није 
тренутак, она тече упоредо са временом, повезује супротне обале и отвара живот... Али оно што је главно у животу, 
оно што нас диже и носи, руководи и одржава, то није уметност, па ни књижевност. 
(шапатом, молитвено) Осети неизмерну срећу док пијеш кап из непресушивог извора радости људске.Замахни, 
плови! Ослушкуј, певају веслачи: „Много наде –  много наде...'' 
 

                                                                                       Ђорђе Милинковић III6  (друга награда Музеја града Београда) 
 

Кроз „Стазе  и пределе“ Иве Андрића  
 

 
Исписујући низове речи по хартији стваралаштва, као своје сведочанство о Андрићевом делу, надајући се 

да ће попримити форму вечности, која одолева праху пролазности, размишљам о његовом запису из „Путовања” : 
„Има путева које нисам ни видео и којима никад нећу ногом ступити – и много их има”1. Свесна сам да ће нас сплет 
препрека на сопственој стази, али и линија живота, чије границе сежу у за нас невидљиве хоризонте, зауставити на 
нашем путу. Остаће у свом тајанственом велу далека пространства као плод химере и неостварене жеље да на 
њиховом тлу оставимо своје знаке. 
 Затим сам спустила оловку на глатку површину жуте хартије, покушавајући да имагинацијом оживим све 
оне стазе, по којима сам до сада оставила своје симболе и да макар на тренутак, завирим у путнички кофер, 
налазећи предмете, који сведоче о земаљама у које сам путовала. Тако је оживела у мојој свести представа 
светлећих мостова Будимпеште у велу сутона над водом Дунава, која је попримала модре тонове ноћи као и слика 
залазећег рубина, који шара воде древне реке Тибра. У одорама маште, прошетала сам још једном фирентинским 
стазама, којима су корачали да Винчи, Петрарка и други ренесансни мудраци. Присећајући се стихова, које је 
славни поета Лаза Костић посветио овој „небесници”, зауставила сам се на мостовима Венеције, посматрајући беле 
одоре цркве Santa Maria della Salute, изнад које ореол својим летом чине галебови. Тада сам схватила како након 
сваког путовања бивамо измењени, богатији знањем и као да попримамо извесну дозу културолошког елемента 
земље, коју смо посетили.  

Али, када спектар тих предела преточимо у перманентни сјај стваралачког мастила, можемо бити сигурни 
да неће бити заборављени и да ће се наћи знатижељни, који ће следити наше стазе. Тако сам, отварајући странице 
Андрићевих „Предела”, желела да кренем путем његових знакова. Али, бесмислен би био тај пут, ако се не бих 
зауставила пред Сарајевом. Крећући се сарајевском касабом, коју карактеришу мотиви слични анадолијским, 
присећала бих се отоманске доминације на Балкану и живота раје у Сарајеву. Слушајући глас мујезина и 
посматрајући игру модрих тонова ноћи по платну вечерњег свода, била бих свесна оријенталног елемента града. 
Пролазећи сарајевском чаршијом, чула сам клапарање нанула о калдрму младих муслиманки, одевених у 
традиционалну ношњу, чије су се шаре димија губиле у угловима суседне улице. Удишући ваздух испуњен аромама 
кафе и дувана, који је благим вечерњим ветром покренуо ритам бронзаних ибрика и посуђа, које су стајале на 
прозорима дућана, застала сам импресионирана палетом боја и орнамената ћилима. Размишљала сам о вештини 
стрпљивог ткача и причи, коју је желео да искаже склопом ових необичних шара. Разговор старих Сарајлија, који су 
седели пред једном кафаном, испијајући последњу кафу пред починак и пушили дуван, прекинуо је моје 
размишљање. Али, без обзира на доминирајући оријентални дух, не смемо заборавити да су обале Миљацке 
насељене Хришћанима, који су за време Отоманске империје, били обесправљена раја, која се суочавала са 
различитим видовима турског зулума, који се испољавао у процесу исламизације, данка у крви, кулучења, плаћања 
храча и одвођења српских жена у турске хареме. Заискрала ми је суза у очима присећајући се слике дечака, 
будућих јањичара, које грицкајући колутове пите које су им мајке спремиле, Османлије воде на далеки пут у 
престоницу Отоманског царства, како је то у свом делу „На Дрини ћуприја”, описао Иво Андрић. У њиховим 
уплаканим детињим очима, последњи пут су се назирали обриси пејзажа домовине.  
 

Олга Митровић, IV6 

 
                                                 
1 Иво Андрић, Предели и стазе, Српска књижевна задруга, 2002. , стр. 263. 
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ВАЉЕВО ПЕСМОМ ВАЉАНО 
 
 

Желиш да видиш овај град, исто онолико колико желиш да зажмуриш и да омиришеш ту идилу. 
Чујеш звук оног ксилофона негде тамо, иза неког угла, а онај топао ваљевски ветар га носи, јер и звук 
жели да види ово место .. 

Инспирише! А сасвим обичан град. Можда зато што си рођен овде. Мада и није. Неће Ваљево да 
си  равнодушнан, о томе се ради. Једном морате да се вратите, кад тад, ако сте уопште одлазили.  

Ваљево је себично, мисли она… Или те воли, или не постојиш!  И још једном је изнад људи… 
Ваљево је праведно… Ваљево зна да ћеш овде бити дете, и остати дете кад год се родио, кад год се 
вратио. Тамо негде ћеш порасти. А уствари, овде си порастао, само не што не знаш. А и нема потребе 
да будеш велики. Овде нико није велики, јер нема времена. Кад затреба, заустави се. 
  Људи су тамо необично лепи…Тај ветар тамо тако подмлади људе... Сећа се она тог ветра… и 
долази та пуста кривица која ће је јести, а правиће се да је не осећа. Преварена је. 
  Има тамо, сећа се она, нека река, неке планине, неке улице, неке старе улице, чак и људи који 
су тамо нешто постигли у животу. Нека вера тамо људе држи... Чудне су боје маја тамо. Дивно сетне 
кише у  новембру. Толико неког дрвећа је запамтила које  је мерило време боље од сваког сата. Године 
су нека стабла поштеделе, нека не. Плакала је... Ни један град није ушушкан као Ваљево. Схватила је… 

 Да ли је касно за повратак… Никад, никад није касно… Тамо време не постоји кад не треба да 
постоји. Тамо ће те примити. Увек! Опростиће ти. Ипак си рођен тамо. А и да ниси.  

Ту си да се вратиш. Ваљево не тражи ништа друго. Само се боји пролазности… и заборава. 
Зато и погреши понекад. Оно ослобађа. Сам си са собом кад си у њему... А увек са људима. И звук не 
престаје...                                                                                                                                (одломак) 
 

Јелисавета Новаковић, I4   
прва награда града Ваљева 

 
 

 
 

Не бој Ваљево за живот свој се дуги ти, 
Јер дрво си моћно, 

И храст, 
И бреза, 

И дрво свакојако што постоји на земљи где нога 
Је газила људска, твоја. 

 
Јер ти Ваљево си храст, 

И храст смо ми, 
И у храсту ми смо, 

И ми те једемо Ваљево, 
И ми те цепамо Ваљево, 

Да зими уз те дух огријемо наш. 
 

Ваљево, Ваљево, Ваљево, 
Речима бајним ваљано. 

 
И док тебе буде, Ваљево , 
И док нас буде, Ваљево, 

Биће Ваљево! 
 
 

 
 

Ваљево, Ваљево, Ваљево, 
Речима бајним ваљано. 

 
И на оном тропуту старом, 
И на оном тропути источном, 

Биће речи о Ваљеву, 
На ононм почетку Словена свих, 
Биће речи о ваљању колута, 

О ваљању бачви, 
О ваљању речи, 

О ваљању слогова, 
О ваљању историје, 

О ваљању прича животних, прошлих. 
 

Ваљево, Ваљево, Ваљево, 
Речима бајним ваљано. 

 
(одломак) 

 
Никола Тодоровић, I6    друга награда града Ваљева 
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ОТВОРИ ОЧИ 
 

У просторијама Ваљевске гимназије у 
петак 27.05.2001. ученицима трећег разреда 
одржан је семинар на тему Насиље у 
породицама. Пројекат под називом “Борба 
против родно заснованог и сексуалног 
насиља” замишљен је да би освестио 
омладину о проблему на који треба обратити 
пажњу. Пројекат је спроводила невладина 
организација „Ултра” из Ваљева. Едукаторка 
Александра Спасојевић је на занимљив начин 
указала на овај велики проблем који се све 
брже шири. Према статистикама, у Србији, 
свака друга жена трпи психичко, а свака трећа 
физичко насиље. 

 Од најранијег детињства затварани 
смо у друштвене кутије, што касније може 
довести до насиља, најчешће мушкарца 
према жени и деци. Свима су нам добро 
познате фразе „понашај се као дама” и „буди 
мушко”. Оне нас морално ограничавају и 
стварају јасне разлике између мушкарца и 
жене, и баш такво васпитање жртвама не 
допушта да се реше насилника. 

На семинару смо научили да не 
постоји само физичко насиље, већ и психичко 
и економско. Едукаторка је учинила да нам 
приче о жртвама насиља не буду страшне, 
али да у исто време будемо свесни и да знамо 
како да реагујемо у тим ситуацијама. 

До скоро сакривено и потиснуто иза 
затворених врата, породично насиље је 
последњих година све чешће.У Србији постоје 
Сигурне куће али се жене тамо, у просеку, 
задржавају три месеца и враћају 
насилницима. Држава би требало да се 
позабави овим проблемом и пружи свим 
жртвама подршку и створи им нови, сигурни 
почетак. 

Ћутањем и затварањем очију пред 
очигледним насиљем додатно продубљујемо страх. Тако се ствара још већа илузија да је то што се дешава „у 
реду”. Не окрећите главу на другу страну и помозите колико год можете жртвама насиља, јер им је помоћ заиста 
потребна. И оно најважније, што је и био циљ семинара : Не осуђујте жртве насиља јер оне нису криве што трпе 
насиље! 

                                                                                                                           Катарина Пауновић, III6 
 

 
Страх 

 
Било је пре лево, 

зар нисам увек ишао главом, 
а синоћ стајао на мојој полици 
мали , џепни приручник за снове 

 
Пустио сам да капи воде 

цуре низ моје лице 
плео сам свој свeт 
од пертли за ципеле 

 

 
 

пропуштао сам у реду 
јер сам знао да први не смем ја 

а желео бих и увек јесам 
али јачи од одлуке је страх 

 
Дувао ми је ветар иза леђа 

и нисам схватио то као знак за покрет 
можда кад се следећи пут пробудим 

ће већ бити мој крај 
 

Никола Милошевић,  I4 
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ДВЕ НАГРАДЕ НА КОНКУРСУ КРАТКЕ ПРИЧЕ 
 

На конкурсу за најбољу кратку причу из области епске и научне фантастике, који су организовали 
Карловачка гимназија и Фонд „Филип Француски“,  Марку Путниковићу, ученику III4 додељена је прва награда, а 
Николи Тодоровићу, ученику I6, трећа награда.   

У  свечаној сали Карловачке  гимназије у среду,  15. јуна,  у оквиру завршне матурске свечаности 
додељене су  награде за најбољу кратку причу из области научне и епске фантастике. Конкурс су организовали 
Карловачка гимназија и Фонд „Филип Француски“. Марку Путниковићу,   аутору победничке приче Година 2025.   
Издавачко предузеће „Лагуна“ поклонило је комплет књига, а вредним издањем награђена  је и проза Николе 
Тодоровића, Вечна  Савановићева  прича, којој је припала трећа награда. Најуспешнији радови биће објављени на 
„Лагунином“ сајту. Посетиоци су даровани и збиркама поезије Бојане Бумбић и Дуње Радонић, финалиста 
овогодишњег Десанкиног конкурса 
       Карловачка гимназија која је до данашњих дана очувала свој отмени стас и дух прошлих времена, као и сами 
Карловци који одишу идилом и пријатним миром,  разнежили су  и очарли  госте.  
 
 

Година 2025. 
 
Драги читаоче... 
 
Јутро је 2025. године. Као да је и ичега икада и било 

осим јутра, откада ја дођох на овај свет... Будим се у 
утроби. Тако ми Kернијевци називамо своје домове. 
Историја нам говори да су мајка земља и отац дрво наши 
најбољи заштитници. Они пре нас огрешише се о њих и 
скупо су то платили.  

Елем, зовем се Квин. Један сам од последњих 
преосталих еволуираних облика људи на планети, коју 
нeкада називасмо „Земља“. Ми је сад зовемо Кернија. 
Живимо у такозваној „шестој димензији“, која је настала 
након сусрета са Умбарлал, ватреном лоптом која је пала 
са неба и својом митском силином спржила пето сунце. То 
нам је била казна за грех ка природи... 

Време је изузетно споро. Чак као и да не постоји. Не 
тече као што је пре текло, тако нам барем говоре Стари. А 
планета је пак потпуно стала и не окреће се око своје осе, 
само око Сунца. Дан и ноћ, како год то звучало супротно 
законима природе, више не постоје. Ту је само светло и 
тмина. 

По нашем Ушчарт календару, протекло је три 
хиљаде година од почетка нашег времена. А као да је 
прошло 13 година... Проток година рачунамо по кретању 
других планета и сазвежђа. Сада нам један дан траје 
људских двеста година. Иако је сада година 2025., што 
закључујемо по бројању проласка месеца на начин који су 
људи бројали, сада је 3000. година од пада Венере и 
уништења пете димензије.   

Ми, Kернијевци, живимо на светлој страни планете, 
оној окренутој Сунцу. Нико се никада није усудио да оде на тамну страну, због гласина о могућим мутацијама 
живота. Многа зла постоје тамо.  

Планета коју ми зовемо Афер, а људи је некада називаше Венера, сапутник је Земљи и њен је трећи 
месец по реду. Луна се сада окреће око Афер, а Исме око Луне. По њима бројимо проток месечевог дана. 
Умбарлал је нанела велику штету не само Земљи, већ и околној браћи и сестрама... 

Мало је остатака некадашњих „људи“, а и то мало пронађених се чува у храмовима посвећеним 
Земљи. Позната су четири храма, четири предивна храма на местима које ми Kернијевци насељавамо 
(истина, нисмо их ми основали, али то су нам највернији и најлепши остаци некадашњих људи) – Акрополис, 
у месту где група у којој сам ја, живи негде код острва званих Греикон, некадашња Грчка. Затим Еихпт, преко 
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Ватреног језера, где се налази велика грађевина у облику пирамиде, веома моћан изолатор протоније. Потом 
Хеунстен на острву Енгел, на северу, одакле и потичемо, и, на крају, Атлон, западно од Божјег ока, потонуло 
острво Атлантида, које је поново изронило. 

Од почетка расељавасмо се са севера ка југу, оставивши једну групу код Хеунстена, једни се 
одвојише и одоше на Запад, највећа група се настани код Греикона, а пре 500 година када смо открили Еихпт, 
мала група се и тамо настани.  

Када смо већ код Старих, они представљају једину групу преживелих након Великог Удара, који су се 
подвргли хибернацији. То су били највећи научници доба људи, који нам показаше своју технологију, 
оставише нам је у наслеђе, а ми је унапредисмо. Пронашли су нас на северу, групу Инуита који су некако 
успели да прeживе Крај. Тражили су има ли преживелих од људске расе. 

Разликујемо се од некадашњих људи. Знатно смо виши, плављи и блеђи. Мозак нам је веома 
развијен, стога смо овладали паранормалним способностима, попут телепатије, телекинезе, левитације итд. 
Открили смо, такође, да мозак зрачи одређени степен гравитације, коју смо назвали протонија, привлачна 
сила мисли. Након стапања са природом, добили смо моћ и да је контролишемо и потпуно смо овладали 
њоме, али сада само у позитивне сврхе.  

Али, авај, у свакој лепој причи има и трагедије. Ми Кернијевци умиремо веома млади, не живимо 
више од 20 година. Нисмо еволуирали на толики степен да бисмо могли да се носимо са претоплом климом. 
Наше тело не може да се навикне на спор проток времена, биолошки смо неусклађени и живимо само 
захваљујући милосрдности природе. Стога и шаљемо овај есеј у прошлост да упозоримо људе на опасност. 
Коме год овај рад стигне, молимо га да обрати више пажње на природу, да је не искоришћава и потом 
одбацује као празну љуштуру, већ да је чува и пази. Нико не жели да му дан траје двеста година, нити да 
умре млад, зар не?  

Ово је дан на који умирем. Последњом снагом пишем само ову реч – Љубав – и надам се да ће та 
иста реч од које је све настало, која је наш Отац и наш Усуд, променити свет. 

 
 

Марко Путниковић III4 
 

Вечна Савановићева прича 
 
     Поворка живом телу је у току, глагоље људи. Тишина... шапуће ветар. Ламент Хладној крви1 клања се док ветар 
тишина шапуће. 
     Поворка, тишина, поворка... Анатемама црквеним, ковчег изрезбарен помаља се тргом места малешнога. Кобан 
терет, говори се, носи са собом замандаљен ковчег тај. Од народних је очију крстом сребреним чуван.  
     Издах клепетави, прозорских окана, што домове од градских дели душа, које Шетача ноћног2 да умилостивиле 
би, дому вечном уз молитве прате вечно... Чујем их, кроз миришљаву поставку свога дома за једну ноћ што 
послужиће, како шапућу о терету који тешка носе срца земљици тешкој.  
     Учестало је било то труцкање, и несносно ми је постајало брбљање шумарског рода и ливадског порода. Тешко 
је, без делања, да страх прости, људски увећам, било остати у закључаном дому вратима од прућа миродостојан. 
Мисли ми, поред живинског мириса,  срећоносно параше лица смрти што сам дао и што даћу људима свака кова и 
сваких година. Било да маскарада моје хране младоликој води препуштена је ил` староликој мочвари. Не марим 
толико... али маре они...  
     Осетих мирис страха како буди пожуду у празнокрвној љуштури мојој. Ако ју је и ишта друго осим крвце побудити 
могло... Прождерано ланено семе у које ме веродостојно сместише било сад би. Ал` жилице ме неће дочекати 
њихове ако ли банем и појурим их ветром вођен, у нади да посисаћу их сочне... Ипак, то осветно Сунашце 
светлошћу би ме, онако, за инат посисало... 
     Не, не, не, причекај, малко још. Таман да непобедиво Сунце к` затвору, за околна брда, плимом неспутаном 
доплови и немило се скраси за дана пола ту, ноћцу Лунину препуштајући хитрини мојој... Ко добро сеје, као и ја, тај 
и добро жање, и уз обилну вечеру жетвену обилно ће се преливати живоносна  крвца, живота мајка.  
      О, о, почуј само ово, о, по ко зна који пут глупости ове: „И у име Оца и Сина и светога Духа нека почива у миру. 
Амин.“ Јесу људска телца простонародна, ко` и вера чедоносна њихова с њима, верницима медоносним. 
     Ко ми то у посету наврати наново? Шта` оћеш пријатељу? Шта облећеш око мене? А? Шта ме хваташ за душу 
кад подата давно је она, кад продата давно је она за вечњикав животопис? Ајде, ајде, Габријелов посланиче бриши! 
Бриши бре! Мани се бездушних ако не прижељкујеш да китим кокошијим перјем палога анђелка... Ха, ха, ха! Иш бре 
изјелицо, демон ти наређује, слуга Светлоносног3!  
     Зар моја је смрт, по реду која само ли је опила друге све, и у бригу брижне супружнике и брижан пород бацила је 
охоло. Бога ми и Курјаке небеске4 на божанствену комедију тераше. И, какви сте ми слатки, па лепи, па се 
пренемажете у страху... Све бих вас погладио зупцима својим бјелим ко` младалачка драж у девојке бјелолике. О, 
дедер бре огрните страхом ме својим страшљивијим. На крилима шишмишовим тад летећу у ноћци тамнијех црта.  
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     Мир, о тај свевечни мир на који чекате у постељи корења белих рада, посетио наново и мене је. Хајд` попе бре 
поспи ковчежић мој смешом вина и уља да живот вечни мој умири. Хајд` попе да опереш руке од истине, на усне 
народа ова наметни речи богоугодне своје да милоугодне буду парохијанима твојим, народу божјем. Чежња нек 
твоја их умири и  у миридостојном миру их покори уливајући им твоју слабашну реч наде. Реч богом дану шириш: 
„Што сте чули од почетка, нека остане у вама, и ви ћете остати у Оцу и Сину. Јер живот нам је вечни он подао у 
миру, у благостању, ако поклонимо се правоверју Његовом једином.5“ 
     Како миришљав говор ваш поп мени даде, да миришљавог ћу га ја попит. Како кажу; „Пепео пепелу, земља 
земљи. Амин.“ Тако кажем: „Живот смрти. Амин.“  
      Напокон! Вечна тишина, за моје уши је музика. Ноћ за моје тело лек је крепки, а Луница јадница, јер поглед 
гресима мучи мојим без могућности да ме спута. Хајд` сад закопчај мантил, разбиј ланено семе, корачај кроз ноћ и 
једи!  
     Елегантно тело, елегантног човека нагло се над божјим спомеником мртваца хладног тела те чита и смешак на 
лик намеће свој: „Овде почива Сава Саваановић, сахрањен од житеља родног њему села Зарожја са свим верским 
почастима. Ха, ха, ха! Пљунем ти ја на ово Боже!“ Пришао је у ноћци обасјаној Луниним светлом  благим, целивао 
крст, извадио га из свог вечног лежишта и окренуо наопачке набивши га поново у вечно лежиште, смејући се гласно 
и уживајући ко` у еротском набоју с љубом коју немаше никада... 
     „Ех, сад хајд`мо код попа да се право нагостимо,“ К`о ноћна сенка што лепрша ноћним ваздухом, кроз дрвеће и 
грање прохуја ветром ношен Црни шетач6. До свећениковог дома стиже док речеш чудо.  
     Поче ударац за ударцем на капији црквенога дома да одзвања и долином се Зарожја помаља. У то одмах 
одговор свећеников стиже: „Ко удара тако позно о врата дома ова црквена? Ко светло Сунчево хоће на очи себи 
поставити кад за ноћ време је сад!?“ Ал` само се куцање као једини одговор на свећеникове речи чуло. 
„Добро, добро чедо божје отварам!“ 
„Добро Вам, оче вече ово што Луна нам је Светлоноснога слуга поданула да у њему се окупамо.“ 
„Момче драги уђи! Олакшај терет свој, те преспавај овђе у сигурности светога дома.“ 
„О, попе, Вашем гостопримству никад краја.“ Уз дубоки поклон је рекао. „Ал` ја да преноћим нисам дошао. Него, 
знате већ ми постало досадно да сваке седмице на својим ушима ослушнем Ваш божански гласић. Стога сам 
дошао да се с Вама раскусурам.“ 
„Драги момче, дозволи да лице ти старац овај уз светиљку погледи и праве ти речи прозбори.“ 
     „За твоје је добро да само ћутиш! (Улази у црквено двориште и уноси попа у собу за обедовање) Видиш ли боље 
моје лице саде попе, гласниче небески?! Што ли ти оно говори, баш ме занима знаш ли?“ Једно око вамо, једно око 
тамо наместио је, само да театрално би покушао доскочити свом сународнику Дракули7 и тим заплашит мучног му 
попа богоречоносног. Кад угледа шта му се спрема сигурно и последњу наду са усана изусти... Ал` реч иједну пре 
но што успео је рећи зуби се к`о порцелан сјајни у живину зарише и пиће пише сласно, толико сласно да се на све 
стране преливало и расипало нехајно... ал` ипак с ужитком. 
     Једино што је жељкао у свом вечњикавом животопису постигао је. Нахранио се својојм жетвом, својом 
светлоносном храном. Поклонио се Луни, по узору на старијег брата, а попа, опет вођен уметношћу театралног 
утиска остави да виси на вратима црквеним пошто га је претходно исушио и миропомазао зупцима својим... 
  
Објашњења непознатих појмова:   
1. Вампир 
2. Вампир 
3. Светлоносан од латинског придева lucifer-era-erum. Симболише ђавола. 
4. Анђели 
5. Прва Саборна Посланица Светог Јована Богослова. 
6. Вампир 
7. Влашки војвода Влад Цепеш (Влад  Дракул), познат је по томе што је своје таоце и политичке противнике набијао 
на колац. Одатле му и надимак Дракул – Набијач. Био је инспирација Брему Стокеру да напише роман „Дракула.“ 
 

 Никола Тодоровић,  I6 
(трећа републичка награда на конкурсу Фонда ''Филип Француски'') 
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Дође ми у сну 
 
 Будим се из несвeстице. Око мене су џиновски купуси. 
 Један купус мe држи за руке, један за ноге. Носе ме некуд. Остали купуси нису ни обраћали пажњу на мене. 
Покушао сам да се отргнем, али купуси су имали снажне листине и само ме стегоше јаче. Добацих им: „Више 
никада нећу јести сарму, обећавам“, али ми они само одбрусише на мени непознатом језику и наставише даље. 
Ускоро смо дошли до мрачних подземних тамница у којима сам коначно видео људску врсту. Тамнице су биле пуне 
деце мог узраста. И ја сам добио свој смeштај. Била је  то самица од десетак квадрата. Једини комад намештаја је 
био француски лежај у ком сам веровао да се станишти најразноврснија флора и фауна. Тада ме момак у 
„апартману“ преко пута мог упита говорим ли енглески. Одговорих му потврдно. Био је то Хорхе, шпански 
средњошколац. Говорио је енглески сасвим течно и из разговора сам сазнао да купуси говоре монголским језиком, 
те да су захваљујући једној монголској девојчици сазнали да се налазимо на планети Расол. Такође, Хорхе ми рече 
да су дознали како купуси хоће да нас употребе као војску у рату против пашканата. Пашканати су имали моћну, 
дисциплиновану војску, па су купуси одлучили да киднапују представнике других врста не би ли се супротставили 
вештим пашканат-војницима. Тада дођоше купуси и одведоше нас некуд. Упитно погледах Хорхеа, а он кратко рече: 
„Обука“. 
 Одведоше нас на непрегледну равницу на којој је била армија пашканат-холограма. Дадоше нам ножеве, а 
један од купуса рече нешто монголској девојчици. Она се окрену ка нама и рече: „Још три дана до борбе са 
пашканатима“. Како сам приметио, купуси нису имали одређену стратегију за одлучујућу битку, нити су се превише 
трудили око наше обуке. Та три дана су прошла у борби са пашканат-холограмима који ми, морам признати, нису 
били дорасли. Радовао сам се изазову-борби са стварним пашканатима. 
 Сутрадан изјутра један купус је панично пројурио и узвикивао, претпостављам, да пашканати стижу. Овог 
пута, поред стандардних ножева, добили смо и кецеље, уместо штита. Људска чета је заузела једну од првих 
линија купус-армије. Лако смо продирали у формацију пашканата. Пашканати, очигледно, нису очекивали да ће се 
сусрести са људском врстом и нису имали спремна оружја. За купусе су припремили ренде, али није имало ефекта 
против људи. Људска чета је, готово сама, победила читаву пашканат-армију. Сви из људске врсте су награђени 
футошким орденом (по купусијади у Футогу), а затим и враћени у своје домове. 
 Сутрадан сам се пробудио и нисам нашао свој орден. Отишао сам до шпајза, угледао омању главицу 
купуса и благо се осмехнуо. Ипак  је планета Расол била само плод моје маште...  
 

Марко Радосављевић, II1 

Ја у „Роману о Лондону“ 
  
            Toutes verités ne sont pas bonne à dire…1 Моја је остала закључана у фиоци, у оном малом стану, у 
оном малом Ваљеву, у оној малој Србији, на оном малом Балкану. Сада бих за све те мале ствари дала све. 
Али, које то све, кад овде немам ништа више што је моје, кад су ми све узели? Све је то прошлост, а „још нико 
није успео да се из прошлости врати.“ 
            Чак је и он остао у прошлости. И ја. Оно што сам некад била. Оно што смо ми некад били, нестало, 
мртво, а „сузе се, за мртвима, узалуд проливају“. „Elle vous aime bien. Cette femme, votre femme.“, говорила 
бих му свако вече, али те речи, имале су увек изнова, неки грозни, жалосни призвук истине, какав имају 
ваљда само речи које се кажу на самрти. Аssez! 2  
            „Учтиво се понашам према животу, али је међу нама пукао јаз.“ И шта постадох, у шта се претворих? И 
ако је била мала и крхка, Србија је одувек имала поштовања према мени. А овде, овде сам нико и ништа, 
само још један мрав по коме сви газе. Радим у подруму, свакојаке послове за фунту, а већи сам човек од оног 
што ми седи над главом, у фотељи. А чудан је то осећај – као да сам међу робовима, као да сам у ћелији 
неког огромног затвора. Bas, très bas, ma princesse.3  
            У мени живе „Јim и John“. Џим ми говори да сам „бедник, просјак у туђини“, за њега мој живот овде 
нема смисла, говори ми да тонем све дубље овде, да морам да се вратим у Србију. Џон, ипак, блажи је према 
мени, подржава моје одлуке. И сад, шта је истина? Џим или Џон, срећа или несрећа? „Човек треба да се 
помири са својом судбином.“ Разведри се, рекли би... 
            Ја сам ти од оних жена, велике лепоте, које нису срећне – и ако то крију. Ђубре је човечанство. 
Уосталом, чему сам се и надала? Људи су свуд исти. „Кад бродови беже и чамци тону. Победа све улепшава, 
пораз све загади.“ Младост пролази брзо, године пролазе брзо, овде. „Једнаки смо сви, неми, у смрти.“ 
Све утехе су празне речи, М. Црњански 
  

Љиља Караџић, III4 
1. Некад је боље прећутати истину, прим.прев. 
2. Доста!, прим.прев. 
3. Ниско, веома ниско, моја принцезо, прим. прев. 
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ПОЕЗИЈИ У ЧАСТ 
  

Међународни  дан поезије, 21. март, на различите начине светкује се у свим значајним 
престоницама  културе широм света. Подружница за срппски језик и књижевност Колубарског округа  и 
Ваљевска гимназија организовали су  књижевно вече   посвећено 101 години  објављивања  песме 
Santa Maria della Salute  Лазе Костића.  У  суботу , 26. марта, у 19 сати, у свечаној сали Ваљевске 
гимназије о „најсилнијој љубавној песми српске књижевности“ говорио је Др Душко Бабић, професор  
књижевности  у Филолошкој гимназији. Посетиоци су прво чули   награђени  есеј  Олге Митровић, 
матуранта Ваљевске гимназије на тему Лаза је био другачији – Савременици га нису разумели. Зашто 
би мене На републичком  литерарном конкурсу  Фонда „Лаза Костић“, Олги је додељена трећа награда. 
Невена Драгишић, ученица III3 омогућила је присутнима да чују  како песму Santa Maria казује Ратомир 
Рале Дамњановић, познати рецитатор и прозни писац. Мозаик фотографија Ленке Дунђерски и Лазе 
Костића на видеобиму, у споју са  звучним записом сугестивног казивања  Рала Дамњановића,  били су 
изузетна психолошка припрема у особено тумачење  професора Душка Бабића.   

Песма Лазе Костића стални је отворени изазов ѕа тумачење и многи знаменити писци  објавили  
су велики број инспиративних тумачења ове славне песме. У тренутку објављивања  песма је прошла 
скоро незапажено. Нема је ни у знаменитој Антологији Богдана Поповића. Први су је открили 
модернисти генерације Светислава Стефановића  и Станислава Винавера који су у њој препознали 
Лазу Костића као оца српског модернизма. Уверили смо се да велику поезију чини кристална блиставост 
и неприступачност. Ако у српској књижевности постоји пантеон свих вредности, онда на њеном врху 
стоји Лаза Костић као упозорење  песницима да је поезија суштински стварање смисла и облика. 
Мистичност Костићеве поезије постала је веома занимљива тема за све посетооце, па се о Лазиним 
чудима разговарало и после званичног дела вечери. 

                                                                                                              Марија Плавшић и Тања Јевтић, I7 
 
 

XIX ПОЕТСКИ КОНКУРС „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 
  
 И ове године 15. и 16. маја Ваљевска гимназија је пригодним програмом обележила      
„Десанкине дане“- празник поезије. Централни део ове манифестације XIX Поетски конкурс „Десанка 
Максимовић“, у организацији Ваљевске гимназије и Српске књижевне задруге, одржан је 15. маја у 
свечаној сали школе. Књижевно вече је отворено стиховима из ране поезије Десанке Максимовић које 
су рецитовале Кристина Лукић, Марија Обрадовић, Ивана Јаковљевић и Катарина Ћосић, ученице наше 
школе. У првом делу вечери промовисана је збирка песама „ Тамо не постојим“, ауторке Јелене Бркић, 
ученице Филолошке гимназије из Београда, победнице прошлогодишњег XVIII Поетског конкурса. 
Уручена је награда младој песникињи, штампана збирка песама, дар Ваљевске гимназије. У другом 
делу књижевне вечери, представили су нам се овогодишњи финалисти, читајући избор из своје поезије. 
Са њиховим стваралаштвом и интересовањима ближе су нас упознале Јована Бранковић и Невена 
Стојнић, ученице наше школе. Жири у саставу песник Петар Пајић, песник Андреј Јелић Мариоков и 
професор српког језика и књижевности Ваљевске гимназије Славољуб Дукић, одлучили су да од 36 
пристиглих збирки песама на овогодишњи конкурс, њих осам уђе у финале. Председник жирија, песник 
Петар Пајић, говорио је о поезији овогодишњих финалиста и за победника XIX Поетског конкурса 
„Десанка Максимовић“ прогласио је Зорану Живановић, ученицу Филолошке гимназије из Београда и 
њену збирку песама „Аurora Borealis“. Директор школе, Радиша Ковачевић, свим 
финалистима XIX  Поетског конкурса уручио је награде и дипломе. Следећег дана, 16. маја, на Тргу 
песништва у Ваљеву, упркос лошим временским приликама, одржан је Поетски час, где су нам се 
представили Зорана Живановић, победница XIX Поетског конкурса и рецитатори Ваљевске гимназије. 
Затим су песници финалисти и њихови професори са ученицима и професорима Ваљевске гимназије 
присуствовали у Бранковини додели књижевне награде „Десанка Максимовић“ за укупно књижевно дело 
песнику Душку Новаковићу.    
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ЖЕНА У  ГРАДОВИМА И ХИМЕРАМА ЈОВАНА ДУЧИЋА 
  
                       

Путовања, по Дучићевим речима, оплемењују човека. Она подстичу на размишљање, побуђују на 
стварање, стварају потребу да се наново учи, научено препознаје или осети и тамо где га очи не виде. 
 Путописац је светски путник окренут новим просторима које сагледава у свој њиховој лепоти, традицији и култури, 
историји и предањима, уметничком стваралаштву. Добар путопис не настаје из амбиције да се напише једна књига 
о једној земљи после једног путовања. На пут треба кренути спреман да се све уочи, прими, разликује, пореди, 
осети, заволи, омрзне.  

  „Ако не путујете сами, онда путујте само са женом коју волите“ – саветује Дучић – јер то је „једини начин 
да се све уочи и све добије стотоструку цену“. Присуство вољене жене изоштрава чула и перцепцију стотоструко, 
између осталог и зато што „жена остаје увек дете, јер уме да се изненађује“. Тако је у друштву вољене жене 
обезбеђена и драгоцена тачка гледишта детета које се чуди и изненађује. Сапутница у Алпима је млада Пољакиња, 
пријатељица из заједничке универзитетске клупе, која сваки дан „изгледа импресионирана као да је тог јутра 
прогледала“. Вољена жена је својеврсни катализатор  уметничког виђења. 
            Чаробне широке очи младе Пољакиње мењају се зависно од пејзажа, доба дана, и осећања: путописац ће у 
њеним очима угледати све поноре Алпа, а те иначе сиве очи отварају се у ноћи „као два црна и влажна и тужна 
ноћна цвета“. Жене су осетљивије „пред великим догађајима у природи“ и та осетљивост иде до суза. Лепота 
предела се мери заносом жене. Излазак сунца на Јонском мору је такав да је лепа Холанђанка „била сва занесена 
први пут нечим другим него собом“. 
            Духовита жена је посебна драгоценост на путу, изазов и инспирација и за дух и за тело мушкарца:  „А 
духовита жена чини сталан притисак на човеков ум и таленат; никад у друштву духовите жене човек не пада у 
духовну леност ни телесну лабавост; зато он поред њих све боље види и лепше каже него у друштву човека.“  
            Очаран малом Пољакињом, Дучић је исписао целу похвалу Пољакињама. Склон различитом уопштавању, 
које по правилу води у стереотипе о националним особинама и карактеролошким цртама, наш путописац је уверено 
изрекао низ судова о европским женама, привилегујући Пољакињу: 
            „Мала Пољакиња је имала у покрету главе нечег тичјег, и у кретању тела нечег мачјег, а у целом животу 
физичком, ничег човечјег. Пољакиње имају једну нарочиту чар коју неће достићи можда ниједна словенска жена. 
Оне имају сензуалне покрете Шпањолке, духовиту кокетерију Францускиње, чисто срце и топлоту Рускиње, 
носталгију Скандинавке, наивност Енглескиње, и што је извесно, ничег од Немице. Уз све то, носе нешто од 
трагичности своје расе: једно неспокојство да увек иду да виде шта је иза брега, да пређу с оне стране реке, да 
свугде где уђу отворе прозор, и завире под сваку завесу. Францускиња не уме да буде оволико приступачна тузи и 
сновима, нити је Рускиња икад овако чедно брбљива. Ниједна жена на свету није овако лакома на нове емоције, 
нити има онолико завођачког у свом гласу, у сваком погледу и у свакој речи. Глас јој је млак и подмукао; стисак руке 
нежан, али испитивачки; свако обећање ствар каприца и задње намере. За Рускињу је љубав херојство, за 
Пољакињу је љубав интрига. Она је наженскија од свих жена, а то је најјаче оружје којим иду жене у бој на 
мушкарце.“  
                У „Другом писму из Швајцарске“ Дучић ће се присетити својих „неколико добрих другарица“ Рускиња и 
лепотице Наташе, које су „сав свој морални и поетски инстинкт за човека, и целу нежност за дете, унеле у једну 
наивну идеју или перфидну утопију. Рускиња ће научити на женском конзерваторијуму да пева и рецитује, и да се 
овде облачи с укусом дворских дама, и да разуме науку и литературу, али ће најзад отићи да на руској улици убије 
каквог великог кнеза или гувернера. Та лака склоност ка жртвовању јесте, за Дучића, доминантна национална 
карактеролошка особина Рускиње. 
          Постоји тематска сагласност Дучићеве поезије и његових путописа. Дучић је имао своје опсесивне теме: жена 
(односно љубав и лепота), смрт, Бог (религија, митологија), природа, поезија и песници (уметност, култура), 
историја; тако да и у путописима пише о овим темама.  Лепота жене је једна од врхунских. 
  

Тијана Живковић, IV6 
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„УЈЕЖ“ ИЗ УГЛА ПУБЛИКЕ И КРИТИКЕ 
 
„Хааалооо...“ 
 
      Девети април. Субота, пролећно војвођанско вече. 
Време отиче; полако се предворје Српског народног 
позоришта пуни  људима свакојаког кова, фаха... Међу тим 
новосадским живљем нашли смо себи и ми удобно место. 
Велика се отворише врата сцене број два и убрзо, пошто се 
сместила публика, на ока им мету паде „УЈЕЖ“. Тад игра 
започе нова, за Нушиће уобичајена сатира. 
Светла обасјаше господина Лазића (Драгомир Пешић) чији 
географски ум књижевника трагаше небом за Халејевом 
кометом, док у расулу цела му је породица. Лазића је чудна 
породица. Свако бригу брижно мази своју. Понекад се нађе у 
помоћи брижна рука-цигарета Софи (Сања Ристић-Крајнов), 
служавке Лазића, ил` реч угодна послужитеља Јована (Раде 
Којадиновић) да младима вођица буде, ил` старима младица 
буде. Јер, очи породице ове не гледе к` породици, већ к` 
звездама до којих  немогуће је попети се. 
      Госпођа нам је Лазић (Гордана Јошић-Гајин), лидер 
УЈЕЖ-а, папирима пословним до гуше затрпана  увек. Ако ли  
икад код министра благоносног главу своју празну помоли, на 
насловницама ће се свим њене наћи слике, к`о Венера са 
заносном лепотом да је она. На крају крајева, свих за спас 
помолиће се она, само у амбис породицу бациће. И мужа је, 
и сина, и ћерке у запећак већ бацила је она хладно  . 
      Дан сваки супруг без супруге изгубљен проводи док 
трага за њом. Ал` супруга се послом бави тешким сад. У „УЈЕЖ-у“ брине она се за трачеве нове. Ту су 
нам се окупиле гђа Арсић (Александра И. Плескоњић), гђа Живановић (Сања Микитисин), гђа Петровић 
(Оливера Стаменковић), гђа Сушић (Камерановић)..., њих је било драго и гледити и ослушнути им 
гласове препредене, ал` наша драга Милица Јаневски (гђа Јанковић), бивша ученица Ваљевске 
гимназије, обрадовала нас је својим присуством, пут цели оплеменила нам је гласом, глумом својом 
савршеном... 
      Бранислав нам је Нушић, и сам иницијатор и оснивач два женска удружења, приказао овде до 
чега доводи „изопачење“ оне суштине коју пореди са „лошом срећом“, и како сам каже: „За великим 
бродовима који секу пучину, који савлађују бес мора, који везују светове, плове увек ајкуле које не иду 
за циљем брода већ очекују од њега компензације.“ 
   „Крвав саркастичар“ наш је Нушић готово увек па и овде. Ова комедија, сатира, трагедија се 
налази између оног смешног што нас и одвлачи у театар и оног другог мање бајног, а више реалног и 
болног, што нас тера да се запитамо и размишљамо.  
      Нушић је бол и комичност овде спојио у целину створивши тако могућност публици да исмева и 
да жали описане „случајеве“ из комада. Како он сам каже, идеје црпи из стварних догађаја наводећи нам 
пример једног женског удружења које је цело завршило на оптуженичкој клупи суда јер на седницама су 
увреде и свађе упућиване биле. Тако збори и Р. Миленковић: „Сваку узвишену идеју увек прати њено 
изопачење.“ Представа ''УЈЕЖ'' приказује ону смешнију и жалоснију страну тог изопачења, једну 
институцију. 
  „Дов`ђења сад...“ 
 

Никола Тодоровић, I6 
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ВАЉЕВСКА СЕЛА 

 
 

У препуној сали Ваљевске 
гимназије, 10. маја, представљена 
је књига „Ваљевска села“ Јованке 
Божић, професора социологије и 
матураната генерацијa 2009/ 2010. 
и 2010/2011. наше школе. О књизи 
је говорио Милован Митровић, 
професор социологије на Правном 
факултету у Београду, последњи 
председник Удружења социолога 
Југославије и врстан познавалац 
села и сеоског живота. 

Професор је отворио 
промоцију опаском да је село корен 
и извор наших живота, да га треба 
сачувати од заборава, нагласивши 
да је нагло пропадање села и све 
веће сиромаштво један од највећих 
проблема нашег друштва. 
Деградација сељака у сваком 
погледу свакодневна је појава, а 
заборавља се да су највеће умове 
нашег друштва управо дала села. 

Зато је веома важно сазнање до ког се дошло овим истраживањeм, а које говори о непрекидној стагнацији, 
одумирању и нестанку многих сеоских заједница. Тежак живот, мали приноси и сиромаштво, насупрот ведрости која 
зрачи из тих људи, феномен је који су наши истраживачи уочили. Професор Митровић похвалио је  зрелост ученика 
и њихов ентузијазам нагласивши да је начин на који је представљен живот данашњег села, као и спонтано 
казивање, главна карактеристика књиге. Истакао је да су села прве цивилизације које се, на жалост свих нас, гасе. 

Професорка Јованка Божић захвалила се својим сарадницима, ученицима, колегама и свима који су дали 
свој допринос да ова књига угледа светлост дана. Посебну захвалност упутила је саговорницима младих 
истраживача, житељима села. Истакла је да је ово огроман пројекат који је обухватио села наше општине у коме су 
учествовала 302 ученика. Непосредно истраживање, спознаја свог окружења, онога што јесмо и одакле потичемо, 
важан су фактор за сазревање младих људи. Такође је професорка истакла да су саговорници били отворени за 
сарадњу и да је живот у селу реално приказан, напоменувши да је развој сеоског туризма можда и спас за опстанак 
овдашњег села. 

 
Иван Лукић, III7 
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АРХИВСКИ ОПУС МИЛИВОЈА  МИЛИНКОВИЋА 
 

У среду, 25. маја 2011. године у 20 сати у Клубу Гимназијалац  отворена је изложба старих фотографија по 
избору Миливоја Милинковића, школског медијатекара.уз  сарадњу са проф. историје уметности Наташом Кристић. 

Најстарија до сада откривена фотографија потиче из 1908. године и приказује гимназијалце на екскурзији у 
Пули. Тек око 1600 до 1700 фотографија је до сада обрадио, а процењује се да их има између пет и шст хиљада. 
Упоредо покушава да их среди, сортира и индентификује људе који се на њима налазе. Изложио је и фотографије 
модерног времена, првенствено портрете чланова школског колектива које је сам снимио. 

Цео свој век провео је у згради Ваљевске гимназије, коју је завршио 1971. , а 1979 почео да ради као 
професор у издвојеним одељењима у Пецкој и Осечини. Године 1983. прелази у Ваљевску гимназију, где до данас 
ради као медијатекар. Ове године слави четрдесет година матуре, а тридесет три године рада у Гимназији. Током 
три деценије рада у просторијама Гимназије смех на образ мамио му је боравак са децом свих генерација. Највећи 
ужитак му причињава то што не дели оцене ђацима, те је стога најдуховитији и најзабавнији професор у школи. На 
питање шта мисли о томе да ли гимназију треба уписати одговара кроз смех с цртом озбиљности, да свако ко 
намерава да стекне широко образовање треба упише гимназију.  
 

Никола Тодоровић, I6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
СЕМИНАР У СКОПЉУ 
 

Настављајући сарадњу са Гете институтом 
стипендисти Ваљевске гимназије, заједно са ученицима из 
Новог Сада, Београда, Панчева, Ниша, Крагујевца, 
Приштине, Подгорице и Урошевца (PASCH школе), 
учествовали су на тродневном семинару у Скопљу. Семинар 
је одржан од 10. до 12. јуна са циљем да ученике што боље 
информише о предстојећем боравку у Немачкој средином 
јула, као и међусобно упознавање. 

Слободно време ученици су искористили за 
разгледање македонске престонице. Обилазећи најважније 
знаменитости, имали су прилику да се подсете културно-
историјских веза са нашим суседима. Највећи утисак свакако 
су оставили споменици Ћирила и Методија, Климента и 
Наума на обали Вардара, споменик Мајке Терезе и њен 
музеј, као и друге велелепне грађевине. 
  Са пута који је водила Ивана Тешић, професорка 
немачког језика, ученици су понели лепе утиске и са 
нестрпљењем очекују поновни сусрет у Скопљу. 
 

Јелена Петровић, III7 
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ЧАСОВИ ТРЕБА ДА ТРАЈУ ТРИДЕСЕТ МИНУТА 
 

Поводом штрајка професора и скраћења часова на тридесет минута, дебатни клуб наше школе 
разговарао је на тему Часови треба да трају тридесет минута. Занимљиво је било то што су, поред 
ученика, први пут у надметању учествовали и професори и родитељи.  

У афирмативном тиму, који се залагао за скраћење часова, били су професори Бранислав 
Јовановић и Иван Филиповић, адвокат Милош Мандић и Невена Драгишић, ученица III3. Друго 
мишљење заступали су Лазар Марковић, Лука Ђорђевић, Наталија Лазаревић, ученици школе и адвокат 
Сретен Ђорђевић. Свечана сала Ваљевске гимназије била је попуњена до последњег места. 
Афирмативни тим 
се вероватно надао 
лакој победи јер је 
пре дебате већина 
присутних била за 
трајно скраћење 
часова. Међутим, 
пред тимовима су 
била бројна питања 
без одговора. И 
једни и други су се 
трудили да себи 
обезбеде што већу 
наклоност публике, 
што би наравно 
значило и победу.  

Главни  
аргумент 
афирмативног тима 
био је да се програм 
може реализовати и 
у оквиру часа од 30 
минута, а да притом 
ученицима остаје 
више времена да се 
остваре у разним 
секцијама за које показују посебно интересовање. Негативни тим је наравно све ово оспоравао 
тврдњама да је најбоља концентрација ученика у периоду од 15 до 40 минута, да је трајање часа у 
најразвијенијим земљама чак и по 60 минута и да би наше друштво падом часа на 30 минута само могло 
да изгуби. Један од њихових аргумената  био је такође и подсећање на историјску чињеницу  да је час 
трајао 45 минута од када је први школски систем установљен у Европи. Такође су постављена бројна 
питања у вези са променама које би настале скраћењем часова. Шта би се десило када би 90% ученика 
хтело да иде на једну секцију, на пример секцију из физичког васпитања? Да ли би то повлачило отказе 
или смањења плата професорима предмета за које се нико није определио? Или би се ученицима 
наметале одређене секције, што свакако није у њиховом интересу... 

Након дебате, победник није проглашен, а ни по реакцијама публике није се могло закључити 
који је тим бољи. Дебатери су показали висок ниво зрелости, креативности и говорничких способности. 
У проналажењу идеја, помогла нам је Гордана Аврамовић- психолог. 
          

                                                                                                                              Лука Ђорђевић, III7 
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У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА 
 

На иницијативу 
Ђачког парламента, а уз 
пристанак професора, 
одмах после ускршњег 
распуста у Ваљевској 
гимназији први четвртак био 
је необичан. 

"У туђим ципелама" 
– акција Ђачког парламента 
и колектива Ваљевске 
гимназије успешно је 
изведена. Уз подршку 
већине професора, 
замењене су улоге. 
Професори су заузели 
места ученика, а ученици 
професора. Улоге су 
озбиљно схваћене и са 
једне и са друге стране. 
Циљ акције није било 
имитирање професора, 
њиховог начина рада и 
понашања, већ 
приближавање професора ученицима и међусобно разумевање. Ученици су могли  да осете сву драж, 
предности, али и недостатке овог хуманог, али често потцењеног посла. Радити са младим људима 
често је веома тешко и захтевно што су тог дана осетили ученици – предавачи. 

Са друге стране професори су се вратили у већ заборављене ђачке дане, послушно су седели и 
са  уживањем слушали своје младе колеге. Своје улоге су озбиљно схватили и једни и други, али и 
остали ученици који су пратили предавања својих другова. Тај дан у нашој школи био је необичан. У 
учионицама су се чули ученици – професори како испитују и предају. Настава се одвијала уобичајено и 
без проблема, све је одлично функционисало.  

Акција "У туђим ципелама", изведена је са великим успехом и  оправдала је очекивања. Ученици 
су  показали завидно знање, као и сналажљивост при извођењу наставе. Са друге стране, професори су 
били пажљиви "ученици" и са великом пажњом  пратили излагања својих "колега". У суштини, један леп 
и  успешан дан. Надамо се да ће оваквих акција бити још, јер су обе стране показале спремност да 
указано поверење оправдају.  
 

   
 Иван Лукић, III7 
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ СУНЦА“ 
 

Астрономска група Друштва истраживача из Ваљева је дала свој допринос међународној 
манифестацији „Дани Сунца“ која се одржавала почетком маја ове године.  

Циљ ове манифестације је промовисање коришћења соларне енергије. Осим прославе у част 
Сунца, она има и широко изражен едукативни карактер. Манифестација приближава начине коришћења 
соларне енергије младим људима, даје им идеје  како да је користе, усмерава њихово активно 
размишљање о заштити животне средине и штедњи енергије.  

На простору испред Центра за културу  био је постављен телескоп са астро-солар филтером 
помоћу  ког су заинтересовани грађани Ваљева могли да посматрају Сунце. Чланови Астрономске групе 
вршили су и едукацију својих суграђана из области астрономије, при чему су пројектовали Сунце на 
папир, показивали сунчеве пеге, а при том их упознали са актуелним дешавањима везаним за сунчеву 
активност.  
 

Барбара Миловановић,  III6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАНИ ПОЕЗИЈЕ У ВАЉЕВУ 
  

Сваки сусрет са поезијом отвара лепше хоризонте. Тако је било и у градској библиотеци 
„Љубомир Ненадовић“ 28. маја где смо се упознали са збиркама поезије и часописима познатих 
светских уметника и издавачких кућа. 

Овај  сусрет отворио је књижевник, Дејан Богојевић, оснивач и уредник часописа за књижевност 
и уметност „Акт“ из Ваљева. Он је говорио о својој збирци „Предео пре почетка, зри...“ у којој се, поред 
песама ваљевских уметника,  налазе и песме његових пријатеља, песника из Србије, Летоније и 
Словеније. 

Ову манифестацију пратили су и ученици прве године Ваљевске гимназије. Марија Арсић, 
Јелена Јеремић и Александар Лукић са професорком Миленом Петровић.  Читали су песме Леонса 
Бридиса, песника из Литваније, Дејана Богојевића, Данијеле Богојевић, Душана Стојковића, Марије 
Шкорнички...  

Словеначки песник Иван Добник представио се збирком „Књига почетка“ и часописом  „Poetic'“ 
изразивши задовољство што се налази у друштву правих љубитеља поезије. 

Познати београдски песник, приповедач и књижевни критичар, Душан Стојковић, говорио је о 
стваралаштву Дејана Богојевића прочитавши и неке критичке текстове посвећене овом ваљевском 
уметнику. Заједничким радом Стојковић и Богојевић приредили су Антологију савремених песника од 
шездесетих до осамдесетих година. Посебно задовољство било је упознати књижевника Јанка 
Левнајића који нам је прочитао причу „Буква“. 

У часопису „Tekstualia“, који излази четири пута годишње, налазе се књижевни текстови и научни 
радови о којима је говорила Жанет из Пољске. Нови број часописа посвећен је члановима групе „Акт“. 
Подаривши своју поезију ваљевској публици, Жанет није скривала срећу што има пријатеље у Србији. 
  

                                                                                              Јелена Јеремић, I7 
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ТРИЈЕНАЛЕ ВИЗУЕЛНЕ И ЕКСПЕРИМEНТАЛНЕ ПОЕЗИЈЕ 
 
 
   Први пут је у Ваљеву 27. маја 20011. одржано Тријенале визуелне и експерименталне поезије 
коме су присуствовали уметници из целе Србије. Али, наш град био је домаћин и бројним уметницима 
из целог света: Бразила, Јапана, Италије, Пољске, Шведске, Шпаније, Турске... Оснивач Тријенала је 
ваљевски књижевник и сликар Дејан Богојевић, уредник часописа „АКТ“. О значају догађаја говори број 
пријављених уметника из Србије и целог света којих је било 110. Од 400 послатих радова само су 

најбољи приказани. Бројни уметници из Ваљева 
отворилу су ову манифестацију којима су се 
придружили уметници из Београда, Новог Сада, 
Краљева, Пољске, Аустралије. 
Током вечери могли су се чути надахнути 
стихови најразличитијих песника, праћени 
разузданом гитаром. Посетиоци су уживали у 
оригиналном извођењу песама, као и у 
представљању филмских достигнућа наших 
уметника. Пажњу публике посебно су привукли 
филмови Наталије Ж. Живковић инспирисани 
њеном  књигом „У аорти мог срца“. Ово дело 
освојило је награду „Ристо Ратковић за младе 
ауторе“ у конкуренцији  ex-Ju. То вече највише је 
обогатио поетски филм „Удах“ јер најбоље 
осликава нашу свакодневицу, препуштеност 
човека животу. 
 

      Такође је први пут пред ваљевском публиком представљена издавачка кућа из Словеније „Хиша 
поезије“, основана 2005. У програму Тријенала нашли су се рецитатори Ваљевске гмназије, ученици 
музиче школе „Живорад Грбић“ из Ваљева, као и група певача изворне музике КУД-а „Крушик“ из 
Ваљева. 
     Овај програм настављен је у суботу у коме су наши суграђани такође уживали и чије вам утиске 
преносимо. 
 

  Никола Тодоровић, I6 
 

Цртеж 
 

Желим да нацртам реку, 
море, и једну кућу поред. 
Желим да нацртам, тебе, 
насмејаног, не идеалног. 

 
Тражим светло. 
То светло си ти. 

Тражим мрву у руци, 
знам да је нећу наћи, 
неко други ју је узео. 

 
И даље је тражим 

задовољавајући жудњу свог срца, 
с надом да једног дана 
нећеш бити само цртеж. 

 
 

Јована Симић, III3 
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ПИСАЊЕ КАО БЛАЖЕНСТВО 
 

Одзвањале су речи у мојој глави када сам први пут прочитала њихове стихове. Уместо поветарца, оне су 
ме носиле у неке мени до тада непознате даљине. Као њихов друг, прва сам имала прилику да их читам. Многе 
песме су лежале на мојим рукама као тек рођени младунци, још у рукописном издању. Када ме људи питају да ли 
сам имала прилику да разговарам са неким великим књижевником попут Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића или 
Исидоре Бјелице, поносно кажем: „Ја сваког дана са једном малом Исидором расправљам да ли је бољи Толстој од 
Бодлера, шта смо Богу згрешиле па се ове године нађосмо у првој клупи.  Једем пицу, пијем „лекове за 
циркулацију“ и плачем због овога или онога на њеном рамену. А мали Ршумовић, са њим се договарам како ће нови 
Гимназијалац да изгледа, причам о историји Енглеске и дајем му ненамерно погрешне белешке из логике, пошто је 
стално на републичким такмичењима, па не стиже све да запише од силних мисли и путовања. Из Уба и Мионице у 
Ваљево, путују Вања Ђорђевић и Марко Путниковић већ три године." Често кажем и: „Да би се дружили са мном.", 
али онда ме III-4 мрко погледа, тако да морам да додам: „и са осталим филолозима." И док нама осталима дани 
пролазе учећи историју или информатику, они на корицама књига пишу своје стихове... Већ су створили збирку у 
четири руке. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Само један Лабуд 
Довољан је да те занесе 

У крилима белшим његовим 
Преко језера Хармоније 
Носи те та песничка душа 
Мртва душа, а опет жива 

Чујеш ли лепет савршенства 
Есенцију радости од које се гушиш 

Али опет радујеш под крилима његовим 
 

Само други Лабуд 
Крај језера пролеће у пару 

И Сунце му се клања 
А Месец плаче у његовим очима 

У крилима лепшим 
Носи те та песничка душа 
Мртва душа, а опет жива 

Осећаш ли лепет божанства 
Такво обличје лепоте ретко се виђа 

Таква светлост 
Звезде клецају 
Гребе ти очи 
Призива сузе 
Од радости 
Од милости 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понекад се плашим да сањам, 
Јер знам да ћу га у сновима срести. 

 
Останем тако будна и бојим ноћ мислима. 

Али он чека.. 
Чека ме да заспим. 

Да ми поново прича све оне лепе приче 
Којих се сада плашим. 

Ужасавам. 
Јер срце, о глупо срце ће рећи да! 

После свих смрти и надања и речи прљавих, 
Ти кажи реч једну и ја сам опет твоја! 

Зато ћути! НЕ долази! 
НЕ тражи ме! 

Пусти ме да мирно спавам! 
Да заборавим... 

... 
 

Нисам ја одувек била оваква- 
Безосећајна, свачија… 

Накад сам волела, живела, 
А ово је само бедна имитација свега. 

Ода нaшим осећањима… 
Болно, јадно грчење 

И борба за изгубљене пољупце... 
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С обзиром на то да вам писање одузима време и да не одређујете ви тренутак када ћете почети да 
пишете, већ инспирација која се ненадано јавља, да ли имате времена и за учење и за одмор? 
Вања: Свакако. Времена има за све. 
Марко: Да, увек се нађе времена за све, ако се добро организује. 
Имају ли професори разумевања и колико заправо њих зна за ваш таленат? 
Вања: Претпостављам да знају, али не показује интересовање за то. 
Марко: Вероватно већина не зна, али они који знају имају донекле разумевања. 
  
Када сте схватили да имате таленат и са колико година сте почели да пишете? 
Вања: Не сматрам да је ово таленат. За мене ово представља само један начин да кажем све што имам. 
Имате ли нешто или некога ко вам је вечита инспирација? 
Вања: Бол је наш покретач и наша вечна инспирација. Он нас држи у животу. 
Марко: Слажем се са Вањом, али ипак сам сам себи највећа инспирација. А покретач су обично околности 
(емоционалне и психолошке природе). 
  
Да ли је надахнуће могуће угушити или све што осећате у датом тренутку морате да пренесете на 
папир? 
Вања: Наравно да је могуће игнорисати, али зашто? Тај тренутак писања је најблаженији осећај на свету. Док 
пишем, осећам како сва осећања која су ме узнемирила или учинила тужном, полако излазе из мене и прелазе на 
папир. 
Марко: Могуће је, али онда се осетите непотпуно и неиспуњено. 
  
Како бисте описали надахнуће? 
Вања: Зависи. Мени оно не прија. Представља неку врсту притиска. 
Марко: Стајање на ивици света, гледајући у недогледан понор, док вам ветар и Музе шапућу да сте управо постали 
бог. 
Ваш стил је особен. Ко су ваши „књижевне оци“, тј. на кога се угледате од ранијих песника? 
Вања: Јако поштујем Бодлера и волела бих да могу да пишем као он. Такође се дивим и Вајлду, Бајрону, Шелију, 
Дису, Ракићу, Јакшићу. . . 
Марко: Наравно Бодлер, Едгар Алан По, Оскар Вајлд. А од наших Дучић, Костић, Ракић итд. 
  
Јесте ли размишљали како би се звао ваш нови књижевни правац и због чега сте му одабрали баш такав 
назив?Марко: Да, неминизам. Nemo означава никога, а то је управо оно што смо ми, порицање свог сопственог 
живота. 
  
Остајете ли верни свом манифесту  до краја или можда планирате да се окренете стварању неког 
новог правца? Пишете ли прозна дела подједнако добро као и поезију? 
Вања: Остала сам верна, с обзиром на то да више не пишем, а прозна дела су ми превише дуга за писање. 
Марко: Не планирамо у скорије време ништа заједничко, јер смо неким делом одустали од  заједничког писања. 
Потребна нам је веома јака подршка да бисмо наставили. 
  
Јесте ли са Изгубљеном равнодневницом учествовали  на неким књижевним конкурсима? 
Вања: Јесмо, и неславно се завршило, нажалост. 
Марко: Да, нажалост. И не планирамо убудуће да учествујемо ни на једном. 
 Очекујете ли  да ће се ваша збирка наћи и у дому неког лекара, полици неког адвоката или програмера? 
Вања: С обзиром на околности, неће наша збирка даље од мојих и Маркусових руку. 
Марко: Наравно да бисмо волели, али то је тренутно јако неоствариво. . .  
  
Да ли бисте волели да ваш стил једног дана буде заступљен широм света и да ли сте уочили код још 
некога такав стил? 
Вања: Ах, било би лепо да цео свет прича о нама. Што се плагијатора тиче, не интересују нас. 
Марко: Волели бисмо. Ми смо нека врста револуционара. Сви који се угледају на нас користе наша дела и 
представљају, као што је Вања рекла, плагијаторе. 
 Да сте у могућности да мењате наставни план и програм, на које бисте писце ставили већи акценат, а 
које бисте мало „оставили по страни“? 
Вања: Реалисти су поприлично досадни, зар не? Бар ови у нашим читанкама. Њих бих прескочила. 
Марко: Мало више песника (и наших и страних), боље него огромне лектире. 
  
Која жеља желите да вам се испуни до следећег Гимназијалца? 
Вања: Можда да објавимо збирку. То је нешто што већ дуго покушавамо да урадимо. 
Марко: Да нам неко омогући да издамо своју збирку.  

                                                                                                                                                    Бранка Џогаз, III4 
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Корак 

 
Још једна нота 

Исписана на овом платну 
Кога већ дуго посматрам. 

 
Сузе су се зауставиле, 

Нема их више. 
Као река када пресуши 

Као поток који престане да жубори. 
 

Не памтим више 
Важне датуме свог живота 
Глупе идеје, неке приче. 
Све посматрам у тишини 
У крајичку своје собе. 

 
Седим и компонујем, 

Слушам звук своје гитаре. 
Питам се како су глупе биле, 
Све оне прошле приче, људи, 

прошле љубави. 
 

Своје време нисам користила 
Онако како сада знам, 

Како сада умем. 
 

Нисам знала како, ни зашто, 
Идеју, смисао! 

А сад је све то, лако. 
 

Како песник својим пером пише, 
Сликар четкицом, 
Музичар виолином. 

Тако ја управљам собом. 
 

To време, сати досаде, 
Сада само треба да ишчезне. 
Спремна сам за нове кораке, 

успешне, напредне, 
ко зна, можда славне, мале 

али ипак неке кораке. 
 

Мој сат, мој тренутак 
Пустите ме да ћутим. 

Говорим само 
када мислим да је потребно. 

 
Јелена Јеремић, I7 

 

 
 
 

*** 
 

Нисам ја песник туге 
Ја хоћу да видим 
И лепоте друге 
Боје пролећа 
Мирис цвећа 
Туга је само 

Заробљена срећа 
Ослободите ме 
Ланаца таме 

Да видим лепоте стране 
 

Дaјана Ђурић,IV6 
 
 

После сусрета 
 

Видех те. Пролазиш. Дишеш. 
Весело упијаш сунчеве зраке. 

 
И смејеш се тако безбрижно 

И детињасти нехато. 
Да ли можда мислиш о свему, 
О самој причи нашег живота? 

 
Не, већ си довољно радосна да би имала 

Других брига сем да трепериш. 
Ни романтика ти није јача страна, 
Па ти ни уздисаји познати нису, 

Већ само хармонија, ред, пажња... 
 

А ја сам сасвим друга страна 
Која је тамна, сурова, хладна, 

На којој нема утехе. 
Већ је свуд само јецај и плач, туга и патња, 

И све је некако црно и тешко. 
 

Питам се, да ли ће и твоја сујета 
Отићи негде тако далеко? 

Мислим да неће, јер имаш среће. 
 

Љубави, ватру још ниси прошла, 
Јер ти идеш сунчаном страном живота. 

 
Драган Теофиловић,III2 
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Ако хоћеш да будеш вољен, онда воли 
  

Да ли у грудима мора да куца храбрo, јуначко срце? Храбро срце које ће да воли и жели. 
 Зашто је то питање тако тешко? Мисли вођене страхом обузимају ми тело и разум. 
 Одбијање! Плашим се одбијања. Смем ли да тражим савршенство? Савршенство које се скрива 
у малој стакленој бочици и зрачи црвенкастонаранџастим, сјајним пламеном. Ако приђем, опећи ћу се, 
ако је не дотакнем, кајаћу се ко зна колико дуго. 
 Из бочице излази бела вила која ме својим гласом полако, мирно и сталожено успављује. У 
следећем тренутку она ме нежно узима за руку и заједно летимо. 
 Да, дивим се новом свету, све цвета, цвркуће. Али, случајно, краичком ока, погледaх доле. Све 
је црно, сабласно и јако мрачно. Вила почиње да ми казује причу. 

„Некада давно, у земљи Љубави, избио је рат. Брат се окренуо против брата, сестра против 
сестре, а љубав - која је красила ову земљу - нестаде. 

А све је почело због тога што су становници престали да воле једни друге. А за то је крив 
човечуљак са црвеном капицом и маслинастозеленом мајицом који се зове Савршенство. Зачарао је 
ове срећне људе и нестао. Он сада живи у свим људима, а само га љубав може покренути.“   

Будим се, поново сам испред оне бочице, само што је она сада мања. Сетио сам се вилиних 
речи и разбио бочицу. Не треба ми! 

Љубав је у нама и треба је поделити са свима јер само тако можемо волети и бити вољени. 
Савршенство може само да нас отрује и заувек удаљи од истинске љубави. 
 

       Радован Омеровић, I7 
Нико срећан, нико довољан 
Нико миран, а нико спокојан 
 
-Одличан говор докторе – рече Фред помало заједљиво отварајући врата приватних просторија студија. 
-Као и увек, Фреде, као и увек. 
Тишина је парала уши, а напетост се могла осетити у ваздуху. 
-Послаћеш ми кола за једно десет минута. 
-Наравно, господине. 
 

Возећи ме изувијаним путем ка Ист Хилу нисам могао, а да не приметим возачев одсјај у очима, 
прикривен платненом капом који је јасно поручивао: „Човече, овај има баш све“. 
 Од тог погледа ми се мутио вид, а прашина која је јурила у кола кроз полуотворен прозор 
мешајући се са мирисом скупоценог парфема, погоршала је моје окретање стомака. Руке су почеле да 
ми трну, хладан зној ми је разарао тамно тело, а само бог зна колико сам желео да побегнем од те 
неистине. Како смо се ближили улазу имања, осетио сам како ми се тело опушта испод савршено 
скројеног одела од твида.  
 Отварајући масивна врата своје собе начињене од махагонија, само једно сам имао на уму, да 
скинем своју одећу и да као од мајке рођен невино легнем на росну траву и покријем се сребрним 
одсјајем необоривих звезда. Не знам колико дуго сам лежао тако непомичан, згрчен у цепајућој агонији.  
 Питам се где си, да ли постојиш и када ћемо постати једно? На саму помисао, мој лепи странче, 
свака длака на телу би пркосила Земљи, а свака суза, замућена патњом, претворила би се у стакло при 
додиру са кожом. Забила би се дубоко остављајући ожиљак, чисто да ме подсети да те нема и да те 
неће бити. Ни она другоразредна слика Монеа изнад викторијанског камина, ни она одликовања што 
красе само један од зидова радне собе, ни она Библија утиснута у пергаменту, па ни моји Масони те 
неће вратити. Зашто? Зашто ми, гаде један, не дозвољаваш да будем срећан и да уживам у стеченом?  
 Питам се, странче, где си? Да ли си се променио и да ли имаш оно што ја немам? Да ли су твоје 
смеђе очи скривене испод окрглих обрва, изгубиле сјај и топлину?  
 Све бих дао за тебе. 
 Ноћ је хладна, мрачна, пуста, а јутро тако далеко. Кажу ново јутро, нови дан, нови изазов, а за 
мене и нада. Нада да ћемо се срести, да ћемо бити заједно и да ћеш употпунити мој живот спокојством, 
миром и безграничном љубављу. Јер, странче, ја те волим, твоју косу, твоје тело, ход и сваки твој атом 
и срећу коју доносиш. 

Огњен Лазаревић, II3 
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САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 
  
              Романтични кутак Русије, познате историје, 
велики је колекционар експоната дугог живота. 
Обогаћен дивним, блиставим дворцима који 
господаре својом лепотом и не такмиче се са 
савременим зградама. Мноштво црквица ушушканих 
у овај велики град, зрачећи миром и вером, заједно 
са истакнутим шареним куполама привлаче 
објективе туриста. 
             Град поседује природног пречистача емоција, 
реку Неву, која протиче кроз њега и упијајући сву 
напетост пролазника узвраћа смиреношћу. Дан, 
подједнако романтичан као и ноћ. Близина мора 
доноси посебне ноте ветра и боје ваздуха. Ту је 
ваздух савршено лак и опојан. Све се некако слаже, 
без грешке и привлачи очи, а затим и душу да се 
заљуби у ово место. Велики број мостова повезује 
леву обалу Неве са десном, чинећи нераскидиву 
везу измећу људи. Гужву на дугим улицама 
улепшавају млади насмејани парови са цвећем у 
рукама и звездама у очима. Док шетате уз обалу, 
можете гледати читаве представе, које никада нико 
више неће, венчања. Раскошне венчанице и отмена 
одела људи који славе дан озваничења своје 
љубави срећу се и на трговима, или чак у музејима. 
           Санкт- Петербург, а некадашњи Лењинград, 
био је место становања многих познатих уметника, 
као што су: Михаил Глинка, Мусоргски, Римски – Корсаков, Чајковски, Пушкин, Достојевски и још многих значајних 
личности. 
            Протрчала сам кроз неописиве музеје, за чије детаљније обилажење треба бар неколико година. Ермитаж, 
један од најстаријих и најлепших уметничких и културно- историјских музеја, очарао ме је својом величином и 
раскошним изгледом. Налази се на завидном месту, поред Неве. Огромна збирка коју поседује изложена је у шест 
зграда, од којих је главна, Зимски дворац, која је некада била званична резиденција руских царева. Овај велики 
колекционар поседује чак 60000 експоната. 
            Санкт-Петербург се не памти као обичан град. То је далеко место које када једном посетите, увек га носите у 
себи и које непрестано утиче на вас од тренутка упознавања. То је место бајки и дугих  белих ноћи, чак и онда када 
лед плови кроз срце овог места, сунце сија. Радост вас заслепи, када вам се овај град представи.      
 

Анка Цвејић, III7 
 
ПОГЛЕД СА БОСФОРА 
 
 Истанбул је метропола шаренила. Овај град спаја брда и мора, Азију и Европу, прошлост и садашњост, 
злато и земљу, раскош и оскудицу… 
 Брда на Азијској обали пружају фантастичан поглед на Босфор, Златни рог, Европу…  Азија је оаза мира и 
породични кутак. А ,,преко пута“ влада ужурбани ритам. Разговор се разлеже на све стране, аутомобилске сирене 
брује, а трговци довикују потенцијалним купцима. Не треба се зачудити ако су цене видљиве само у маркетима и 
Мек Доналдсу. Исто тако, у Капали чаршији не треба куповати ништа док не преполовите цену. И морате вешто 
умаћи, јер неки продавци не одустају… Наравно, изоштрите сва чула, да нешто не зафали после дневне шетње по 
Истанбулу. 
 Заљубљенике у злато и оружје ће одушевити посета Топкапи палати, ризници од које застаје дах. А онима 
који воле старе сатове и кристале препоручујем Долмабахче палату. Историја се може срести на сваком тргу. У 
самом центру Стамбола је искра Константинопоља, црква Свете Софије. Недалеко од ње је Константинов стуб који 
се налази у средишту некадашњег хиподрома. Посета патријаршији ће такође подсетити на дашак хришћанства у 
муслиманско зеленом.  
 Нису посластица само ратлуци и баклаве, већ и крстарење Босфором. Нисте у потпуности сагледали 
лепоту Стамбола ако не осетите љуљање док посматрате грациозне виле и кичму Босфорског моста дугу један и по 
километар. Зачин је ноћни живот, јер овај град не спава.  

Јована Станимировић III7 
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ВАЉЕВО- ЛЕП ГРАД      СРПСКИ - ТЕЖАК ЈЕЗИК 
 
 У оквиру програма Интеркултуре Београд, наш град је посетила ученица из Турске, која борави у 
Београду код домаћинске породице. За годину дана колико је у Србији, Тукче је неколико пута била у 
прилици да упозна наше градове и да борави код других домаћина. Тако је посетила и наш град, а њен 
домаћин била је  Љиља Караџић, ученица филолошког одељења трећег разреда. Гошћа из Турске 
посетила је и Ваљевску гиманзију, присуствовала часовима и упознала  се са нашим наставним 
плановима и програмима.  
 Било нам је веома занимљиво да разговарамо са особом која долази из сасвим друге културе, 
па смо одлучили да део тог разговора поделимо са вама... 
 
Од када си овде? 
-Овде сам од септембра прошле године. 
 
Да ли су се родитељи противили твојој одлуци да посетиш нашу земљу? 
-Нисам имала проблеме са родитељима. Сложили су се са мојом одлуком у потпуности. 
 
Шта ти се све свиђа код нас? 
-Природа, гостопримство и, наравно, храна. 
 
У којим си још градовима Србије  била, осим у Ваљеву и Београду? 
-Била сам у Неготину, Новом Саду, Ивањици, на Палићу, у Суботици, Вршцу. . .  
 
Колико времена си провела код Љиље? 
-Шест дана. Било је дивно. 
 
Да ли ти се свиђа Ваљево као град? 
-Ваљево је јако леп град, али мали. Сви градови у Србији су мали. За мој укус. 
 
У коју школу у Београду идеш и који си смер? 
-Идем у Пету београдску гимназију, четврти сам разред средње школе природно-математичког смера и 
већ други пут завршавам средњу школу (у Турској се четврти разред завршава са 17 година). 
 
Да ли је теже завршити средњу школу овде или у Турској? 
-У Турској. Код вас се мање учи. 
 
Шта планираш да упишеш после средње школе? 
-Вероватно ћу се вратити у Турску и уписати машински факултет, а потом планирам да завршим мастер 
у Швајцарској. 
 
Какву музику слушаш? 
-Слушам претежно музику на енглеском, али такође и турске рок бендове, који су јако квалитетни. 
 
Да ли гледаш турске серије које су јако популарне на нашим просторима? 
-Не. Те серије нису популарне у мојој држави. 
 
Који језик још говориш, поред турског и српског? 
-Енглески и немачки. 
 
Можеш ли нам одати своју тајну како си за кратко време научила српски језик? 
-Раније нисам знала српски, али није ми био проблем да га научим. Питала сам своје домаћине у 
Београду да ми преводе неке српске речи, била сам радознала, стално се трудила да запамтим што 
више нових речи и тако сам и научила. Српски је тежак језик, али је турски далеко тежи за учење. 
 

Бранка Џогаз и Марко Путниковић, III4 
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СА ЧАСОВА РЕТОРИКЕ 
 
Образовање данас или зашто смо се успавали 
 
                Када говоримо о било ком појму, прво објашњавамо његову сврху. Тако да се и сада, говорећи о 
образовању, морамо сложити да су две главне функције образовања осигурање места у економији данашњице и 
очување културног система и личног система вредности. Пролазећи кроз школу, као главну образовну установу, не 
можемо баш сасвим сагледати  смисао образовања. Организација школства данас подсећа на доба када је развој 
индустрије био у пуном јеку, па и наше школе личе на мале фабрике или индустријске погоне са звоном, строгом 
организацијом рада, поделом простора и стриктном категоризацијом ученика по годишту. 

Зашто бисмо и даље желели образовни систем који одговара менталитету из индустријског доба? У 
данашњем школском систему сарадња и рад са другима, који су инстинктивно урођени, назива се преписивањем; 
оцена 5 на стандардизованом тесту третира се као одлично знање градива из одређене области; цео систем је 
уређен по принципу конформизма и стандардизовања у ком је најлакше „ошишати“ све оно што је индивидуално и 
специфично. Међутим, основни задатак школе јесте да нас учини буднима за оно што имамо и носимо у себи, а не 
да нас „анестезира“, искључи наша чула, учини нас одсутнима духом, неспособним да реагујемо на оно што се око 
нас дешава. 

Осврнимо се најпре 
на уметност јер су људи 
наклоњени овој дисциплини 
главне „жртве“ начина 
функционисања данашњег 
школства. Уметност се 
специфично бави естетским 
доживљајем. Естетски 
доживљај је онај у коме је 
ниво чула на врхунцу, стање 
када смо потпуно присутни 
духом и када у потпуности 
„живимо“. Анестезија је пак 
све супротно овом 
доживљају. Седење на часу 
и бесомучно преписивање 
примера са табле и учење  
несистематизованих 
информација, којима не 
видимо практичну примену у 
животу, досадно је; схватамо 
бескорисност нашег рада, 
осећамо потпуно одсуство 
креативности.  

Од првог разреда основне школе говори нам се да постоји само једно једино тачно решење и то баш оно 
које се налази на крају уџбеника. Да ли је баш тако? Кроз школу би требало да развијамо способност дивергентног 
мишљења, тј. способност да долазимо до нових идеја у процесу тражења што више могућих тачних решења. 
Стандардизовани тестови, које радимо у виду контролних задатака, личе на проверу наших способности да 
напамет научимо одређен број страна и дефиниција, а оцена коју добијемо је у ствари нека врста награде за 
стрпљење, за време које смо провели седећи на столици учећи ствари које добрим делом и не разумемо, нити су 
нам интересантне. Оваквим принципом не само да стичемо гомилу информација које не умемо да применимо у 
практичном животу, већ и способност да невероватном брзином заборављамо све те податке које смо сатима 
усвајали.  

Оно што се у школи зове преписивање, у животу се назива сарадња, али нису наставници кривци за овакво 
стање ствари. Школски систем је уређен тако да ни њих не мотивише на прави начин. Требало би приступити на 
другачији начин људским способностима, учинити школу природнијом средином где људи раде у групама 
међусобно, а не свако за себе утркујући се за оцену и правећи јаз међу собом. Образовање је нешто чиме треба да 
отворимо своје очи, уши и дух, а не нешто од чега бежимо јер нас чини пасивним и способним само да усвајамо 
туђе реченице без сопственог размишљања. 

 
                                                                                 Ана Голубовић, IV4 
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Куда води овај пут? 
 
 

Да ли вам се икада десило да неко време ходате у истом правцу једне улице, да ходате толико дуго без 
икаквог циља и да се до те мере замислите да на крају не знате ни где сте кренули? Нађете се усред улице, људи 
вас обилазе, а ви размишљате... А онда схватите да уопште не желите да идете у том правцу, већ на неку скроз 
супротну страну. 

Али, тада настаје проблем јер ретко ко од нас ће се истог тренутка окренути за 180 степени, а да не 
помисли шта ће рећи људи. 

Суштина је да у последње време превише мислимо о томе шта ће рећи други. 
Сматрамо да држимо до себе и своје личности а заправо, из дана у дан, постајемо све више опчињени туђим 
мишљењем које често није исправно. Свако од нас је личност за себе. Сви ми поседујемо и добре и лоше особине. 
Зато не треба да се осврћемо на оно што други говоре! Треба да будемо своји, да идемо за својим жељама и да 
остварујемо своје циљеве! Увек ће бити потешкоћа јер ретко се који труд оствари брзо и лако. Зато, ходајте 
слободно оним путем који сте себи зацртали. Није битно ако у одређеном тренутку заборавите да ли је оно што 
тражите прва улица лево, или друга десно. И да погрешите, то је само још једно искуство које ће вам помоћи да 
следећи пут, када се нађете у сличној ситуацији, корачате са осмехом и самопоуздањем. 

 
Емилија Поповић, IV4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Човек модерног доба или вратимо се природи 
 
               Стално смо напети и нервозни. То нису више само периоди, већ наше свакодневно стање. Све више 
слушамо о стресу и  депресији. Да ли је то само још један тренд за рекламирање или проблем који има озбиљне 
узроке и последице?! Пуни смо свакаквих информација и медијских манипулација. Човек данашњице потпуно је 
занемарио себе. Медији нас засипају мноштвом информација које су више нека врста рекламе него што су заиста 
корисне информације.  

Човек модерног доба је под притиском са свих страна. Многи сматрају да је то производ бројних обавеза, 
мањка времена за „храњење душе”. Многи од нас чак и не знају која је то „храна” што прија души; ослушните некад 
њен вапај! Све је више тога што се МОРА обавити, што се МОРА постићи овог дана, овог месеца или до краја 
године. Све је више ограничења. Тако слободан човеков дух бива одбачен, потиснут, заборављен у дну сваког од 
нас. Због тога су људи веома несрећни и незадовољни чак и када остваре све своје циљеве јер тек тада схвате да 
су све њихове жеље за материјалним стварима у ствари само недостатак љубави и пажње и да срећа није у новцу, 
телефонима и аутомобилима. Ту истину давно је изрекао један француски гастроном: „Судбина народа зависи од 
начина на који се храни”.  
 

Слађана Станимировић, IV4 
Егоизам – врлина или мана 
 

Егоизам је реч која се обично изговара са призвуком неодобравања. Људи углавном сматрају да је 
„егоистично" исто што и „лоше" . Али да ли је то заиста тако? Шта у ствари значи егоизам? Ако погледамо у речник, 
сазнаћемо да је то преференција сопственог интереса над интересима других. Дакле, овде се не помиње чињење 
зла другима како бисмо задовољили своје потребе, већ  само преференција својих интереса над интересима 
других. 

Ако добро размислимо, схватићемо да „сопствени интереси" могу бити веома различити. Постоје људи који 
ће ради задовољења сопствених потреба одштетити друге, потпуно занемарити њихова хтења. Међутим, неко 
може сматрати да је у његовом интересу да једе што више различитих намирница, а то углавном не смета другим 
људима. Неки сматрају да је у њиховом интересу да чине добро, не тражећи апсолутно ништа заузврат. У том 
случају, сложићете се са мном – егоизам није негативна ствар. И запамтите: свака особа је егоиста јер сви ми 
пратимо сопствене интересе. Они су свакако различити, али не и однос према њима! Дакле, када следећи пут 
некоме кажете да је егоиста, добро размислите јесте ли га заправо увредили! 

Лазар Исидоровић, IV4 
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О МАТУРАНТИМА 
IV1  је одељење које је ушло у историју као једино које је успело да стане у Рено 4, а у њему су учили: 
 
Светолик Клајић је неко ко има убедљиво 
највише среће у нашем разреду. Кад он не 
дође на час, професори забораве да упишу. У 
стању је да од двеста педесет бројева погоди 
један, а ако игра на неки тим у кладионици, 
победник се унапред зна, јер је тако „лупио“ 
Света. Осим што је рођен под срећном 
звездом, најталентованији је одбојкаш у 
школи, а и за физику има дара. Некада се чак 
мислило да ће докторирати на тему „Стоксова 
сила“. Зашто данас не игра за одбојкашку 
репрезентацију и задовољан је тројком из 
физике, сазнајте у наставку... 
 
Оља Лукић је једна од најатрактивнијих 
матуранткиња. Њене љубавне јаде 
преживљавао је велики део одељења, неки 
јер су саосећали, мада било је и о них који су 
се радовали што је напокон „single”. 
Променила је све боје косе, а у току 
четворогодишњег благајничког мандата, на 
терет јој је стављена само једна оптужба, када 
је, како незванично сазнајемо из поузданих извора, рату за екскурзију оставила код фризера.  
 
Михаило Милисављевић, познатији као Мићко је човек који у школи само певуши и збија шале, а опет је стално 
одличан... Многи кажу: „Лако је њему, он не мора ништа да учи јер му мајка ради у школи“. Најбољи је шахиста у 
Ваљевској гимназији, можда и шире. Прича се да је пре био фин дечко, у једном периоду јако перспективан 
„папучар“, али у последње време га оптужују за аферу „Спачек“, као и да је био са две девојке, на три различита 
места, и то у исто време... Али  како сада ствари стоје, биће он опет онај стари. Многи који излазе са њим кажу да 
зна сваку кафанску песму... 
 
Александар Милошевић, ученик који је оборио рекорд у времену проведеном у кавезу. Има чак и своје „радно 
место“ звано „Салов ћошак“. Клупа у којој он седи има три столице јер и његов ранац мора да има своју. Школа му 
је највише помогла да научи да куца поруке на слепо. Девојке углавном кажу да је сладак. Познат је као веома 
комуникативан и отворен што донекле објашњава то што воли да проћаска са радницима у свим пекарама у које 
уђе. Најпедантнији је дечак кога сте икада видели, патике које носи су чистије него када их је тек купио.  
 
Милица Пауновић је одлучила да својим знањем и вештинама брани отаџбину. Без сумње јако велики таленат за 
математику, чим мало провежба неку област, тешко да постоји задатак који не уме да уради. Примила је највише 
ружа од дама у школи, а њен дечко је редовнији у просторијама гимназије од већине нашег одељења. Једина којој 
је распуст увелико почео јер је пријемни одавно положила, а из математике је имала максималан број бодова. 
 
Мина Прокић, ученик одељења у све четири године и једна од најшармантнијих  девојака генерације. Велики борац 
и оптимиста, увек је била ту да дели савете момцима у разреду како да се понашају према супротном полу. Нико 
као она не уклапа боје, а све ствари које носи, одлично јој стоје. Погађајте ко је успео да освоји срце овакве 
девојке?! Наравно, то је велики срећник са почетка приче – Света. Иначе, Мина је главна осумњичена за 
неискоришћен потенцијал младог Клајића. Кажу да се много заљубио... Ма пусти физику, важна је љубав! 
 
Сања Радојчић, најодговорнији ђак наше мале чете. Најмање изостанака, не сећамо се да је икад закаснила, а на 
час није долазила неспремна, макар не спавала целу ноћ. У почетку се није најбоље снашла, али зато у четвртој 
години Сања нам се препородила. Прича се да је главни кривац извесни Дуле, који је утицао на то да нам 
другарица сваки дан долази ведра и весела. Поред Дула губе значај Тејлор и Бернули, он је лимес њеног срца када 
разум тежи нули. 
 
Стефан Радосављевић, поносни земљак владике Николаја и велики патриота. Он има најновије податке из свих 
области, а највише прати политику. Нашу историју познаје до детаља, а од стране професора једног друштвеног 
предмета окарактерисан као „фашиста у повоју“. Због крупне грађе, другови га зову Меда. Галантан тип, воли да 
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части у кафани, а од њега сви траже жваке и телефон, јер се зна да Стефи увек има кредита. О његовом љубавном 
животу не знамо много. Тако то раде џентлмени... 
 
Матија Ракић, најбољи пливач међу матурантима. У првој години био је одличан са јако добрим просеком. Красила 
га је одговорност, здрав живот и марљив рад. Касније је почео све више да излази, али и да попушта у школи. 
Већина људи из његовог окружења тврди да је то због великог броја обожаватељки из млађих генерација, којих је 
из године у годину све више долазило у школу.  Није човеку лако у таквој ситуацији. Више пута привођен од стране 
органа реда, једном због сумње да је поседовао лажни новац. 
 
Урош Степановић, ушао у Гинисову књигу рекорда као човек који је на екскурзији у Мађарској појео две шницле, 
пар кромпира и салату за мање од седам секунди. И дан данас се сумња да је извео неки трик, мада испод стола 
није било никаквих остатака хране. Урке, или Водка бој је најбољи програмер у школи. Једном је устао у пет ујутро 
после бурне ноћи и у прву смену донео написан програм, око ког се и професор мучио. Процурела је информација о 
његовој „шеми“ са једном Американком, али брат Степа и даље уз загонетан осмех тврди да су то само гласине. 
 
 
ИЗ РАЗГОВОРА СА ДУШАНОМ ПАНТИЋЕМ 
О ЗНАЊУ И ДРУЖЕЊУ 
  
 У току школовања често смо слушали како ће нам четири године у Гимназији пролетети толико 
брзо да ће нам се чинити као да смо се јуче окупили у учионици I-2. Припреме за факултет ми ометају 
сталне мисли н а протекле гимназијске дане. 
 У првој години Гимназије постао сам члан Ђачког парламента. Схватио сам да активним 
учешћем у њему ученици могу да допринесу корисним и креативним променама, што је постало велики 
изазов за мене. Седнице су се ретко одржавале и биле слабо посећене, што ми се није баш свидело, 
али ипак сам одлучио допринесем колико могу и да искористим ту прву годину да стекнем искуство. 
Трудио сам се да будем проактиван и успео да се значајније укључим у рад. Иако нисам био тога 
свестан, у очима других постао сам један од кандидата за будућег председника.  
 У другој години ипак сам одлучио да се не пријављујем за ту функцију јер сам сматрао да немам 
још довољно искуства, али сам се пријавио за место потпредседника и, на моју велику радост, био 
изабран од стране осталих 
чланова. Председница је била 
Дејана, ученица треће године, 
а ја сам се потрудио да јој 
помогнем што више могу, како 
бисмо заинтересовали што 
већи број ученика за 
могућности које парламент 
нуди.  
Те године, десило се много 
тога што ће ми у наредном 
периоду донети многе успехе. 
Знање које се стиче у школи је 
формално и не можемо (још 
увек) да бирамо шта желимо 
да учимо, али зато постоје 
многе могућности 
неформалног образовања, 
као што су семинари и 
тренинзи из разних области  
интересантне младима. 
Можда је и најбитније то што 
се знање стиче уз 
незаборавна дружења и на потпуно другачији и занимљивији начин него у школи. Те године сам постао 
вршњачки едукатор у области репродуктивног здравља, завршио тренинг за писање пројеката и 
похађао још неколико семинара у области тимског рада и лидерства, а по завршетку школске године 
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нас пет парламентараца и дебатера отишли смо на летњи камп за парламентарце и дебатере у Бачком 
Петровцу, где је било још педесет средњошколаца из целе Србије. И сада када се сетим колико лепо 
нам је тамо било, пристао бих да мењам летовање за поновно окупљање у Бачком Петровцу. Било је 
савршено, упознао сам пријатеље из различитих крајева наше земље са којима и дан- данас одржавам 
контакт и користимо сваку прилику да се видимо. У таквој атмосфери едукативни део кампа, коме смо 
приступали врло активно,  није било тешко одрадити, па сам се кући вратио са још једном важном 
дипломом. 
 Почетком треће године учествовали смо у неколико добрих акција након чега је у децембру 
уследио позив Уније средњошколаца Србије да постанемо чланови те организације. У међувремену је у 
нашој школи одржан семинар о људским правима у организацији Београдског центра за људска права. 
Као производ тога настала је хуманитарна кампања „Помозимо Јелени, омогућимо јој да оствари своја 
права“,  коју смо осмислили Марина, Наташа и ја, тада ученици треће године природног смера.  Добили 
смо бројне похвале за кампању, а остварени су и добри резултати. У конкуренцији од око тридесет 
пројеката из целе Србије стручни жири нам је доделио треће место!  Пошто је ускоро дошло време 
избора новог председника,  није било дилеме да ли ћу се пријавити за то место, као ни да ли ћу 
једногласно бити изабран од стране осталих ученика. Трудио сам се не само да наставим тамо где смо 
Дејана и ја стали претходне године, већ да још унапредим рад парламента и да стечено искуство 
искористим на прави начин. Не претерујем ако кажем да је парламент радио на  високом нивоу, а самим 
тим су се указивале и нове могућности.  У међувремену је одржан тродневни састанак и Годишња 
скупштина Уније средњошколаца Србије којој сам ја присуствовао као представник нашег парламента. 
Успео сам да се истакнем својим знањем и искуством током та три дана и након тога сам од стране 
управног одбора Уније изабран за локалног координатора УНСС-а, чиме ми се отворила могућност да 
будем у току са дешавањима у ученичким парламентима широм Западне Србије и покупим нова 
искуства. Заслуживши толико цењену и жељену функцију у омладинском активизму, отворила су ми се 
још многа врата. То  је био најуспешнији период у мом животу јер је сав труд почео да се исплаћује и 
више него што бих могао да замислим!  
Захваљујући конкурсу „Упознај Европу у Финској“  добио сам прилику да потпуно бесплатно проведем 
седам фантастичних дана са феноменалним друговима и другарицама из разних градова Србије. 
Вратио сам се у школу на месец дана, а онда је уследила јединствена прилика да као један од пет 
представника средњошколаца Србије испред наше уније средњошколаца учествујем на међународном 
средњошколском семинару на Исланду. То је невероватна земља са нестварном природом и врло 
веселим људима. Провео сам седам фантастичних дана са другарима из целе Европе, упознао једну од 
најсевернијих и најлепших земаља наше планете и остварио први међународни сертификат! 
 У првом полугодишту четврте године наставили смо са радом, а ученици наше школе су 
учествовали у пројекту Уније средњошколаца „Средњошколци за средњошколце“, чији сам био 
координатор за Ваљево.  Пројекат је спроведен у још петнаест градова Србије,  а мисмо били 
најуспешнији!  Полако су дошли и нови избори.  Ми, матуранти, били смо све више били окупирани 
припремама за пријемни. Изабран је нови председник, а ја сам са уживањем на састанке долазио као 
члан, без обавезе да припремим дневни ред састанка и план активности за наредни период. 
 Уз све ове активности учествовао сам и у раду драмског студија и хора, а само они који су били 
део тога знају колико је то значајно искуство у животу и колико задовољства и лепих тренутака нам је то 
донело током ових година. Уз све ове активности, наравно, не треба никако запуштати градиво у школи, 
већ треба наћи баланс да се све постигне. 
 Неформално образовање постаје пресудан фактор при запошљавању, али и у многим другим 
сферама живота, а искуство и пријатељи стечени тим активностима  непроценљиве су вредности. Зато 
препоручујем свима да се баве оним што воле и да не пропуштају прилике које им се указују.   
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IV3 и IV4 У СЛИЦИ 
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ИЗ МАТУРСКИХ РАДОВА IV5 
 
 
Свака ми је стаза обасјана данас сунцем и лепотом .Срећа ме је срела. 
             (Иво Андрић)  
 
 
 Пут иде даље, од места где почиње далеко преко брда. Пратим га колико добро могу, његов ток 
брзим кораком, снажно, одлучно, непоколебљиво, док се он преда мном шири и преплиће по хољаду 
пута. А куда даље? Не знам.  
... Заслепљени трагиком сопственог постојања често нисмо у стању да спознамо праву исинску срећу, а 
она је ту, на дохват руке. Једино што је потребно је да затворимо очи разума и гледамо срцем, јер само 
срцем човек добро види....  
.... Пут иде даље, од места где почиње далеко преко брда. Пратим га колико добро могу, његов ток 
брзим кораком, снажно, одлучно, непоколебљиво, док се он преда мном шири и преплиће по хољаду 
пута. А куда даље? Чини ми се да сада знам, право место је управо ту где сам.   
 
Да би се радовао, човек мора да остане дете. 
                                                             (Владан Десница) 
 

Живот је веома суров. Да 
би човек преживео, потребна је 
непрекидна борба, учење, 
одрицање и суочавање са 
бројним проблемима. Међутим, 
„да би се радовао, човек мора да 
остане дете“, јер само деца у 
својој невиности и наивности виде 
лепоту живљења и радују се и 
најмањим ситницама, које их 
окружују...  

... За срећу је довољан 
само један разлог – живот. Јер 
докле год је жив, човек има 
прилику да се бори и тражи своју 
срећу, која је свуда око њега и  
само чека да буде запажена. 
Довољно је да помислимо колико 
је само људи, који живе у ропству 
и који су мучени на најсвирепије 
начине, па ћемо схватити колико 
је наш живот леп. Ајзенхауер је 
рекао да песимизам никада није освојио ни једну битку. А шта је живот него једна велика борба, из које 
ћемо изаћи као победници само ако прво победимо сами себе, јер ћемо једино тада, суочени са свим 
страховима и свесни својих квалитета, али и мана, моћи да осетимо лепоту живљења и среће... 

... „ Погледај ме, о , погледај ме очима детета“, поручује Милан Младеновић, знајући да само 
дечије очи и срца знају да препознају истину и срећу, ширећи их целим светом. 
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IV6  О СЕБИ 
 

Ваљевска гимназија изнедрила је још једну генерацију. Одељење IV-6 чинила су 33 ђака која су дисала као 
један. У гимназијску причу ушли смо збуњени, све нам је било ново, а људи непознати. За четири године успели 
смо довољно да се зближимо и  постанемо одељење за пример – сложни, паметни, и што је најважније – добри 
другови.  
            Да бисмо вам приближили IV-6 и да бисте замислили како су нам пролазили дани у школи, описаћемо вам 
један наш заједнички дан. Нека то буде понедељак у првој смени. 
            Прво звоно се увек чуло пре него што сви дођу у школу. Први час – док професор уписује одсутне, чује се 
„куц-куц“. Улази екипа са Петог пука, а за њима и Игор, Јована и Ковач (Марија). Професор пита ко је одсутан, а 
Алексов (Јелена А.) и Светлана (Бојана) говоре да Тијане опет касне, стижу за пар минута или су већ пред улазом. 
И наравно, уписују се они најчешће одсутни – Ружа (Милица М.) и Ђукан.  

Након првог часа следи одмор на коме смо још увек сви поспани, а захваљујући Светлани која се шминка и 
другој која пева са њеног телефона, разбуђују се остали. На другом часу појављује се један од одсутних ђака – 
Ђукан, који после тог часа опет мистериозно нестаје. 

На великом одмору свако је окупиран неким својим послом – заводник Вукашин весело одлази у кавез да 
забавља клинке; Иван куца 3 102. поруку  у овом месецу; Сања и Мица А. и овај одмор проводе ћаскајући - тихе и 
повучене, као и обично; Фића оставља цртање свог стрипа да би, као и увек, понудио остале смокијем, коло-кексом 
и осталим слаткишима, Каља (Марија К.) одлази у WC, други пут за само 15 минута, а Нинков (Јелена Н.) иде од 
клупе до клупе и свакоме помаже нешто – некоме препричава лектиру, позајмљује домаћи, а некоме пише и 
пушкице.  На трећем часу следи изненадно одговарање. Сова, који се увек водио паролом „двојка, доста је“, добија 
још једну у низу, а Тики (Тијана Т.) на питање: „Шта ћеш ако тебе пита?“, одговара: „Ма опуштено, све се да 
поправити!“  Међутим, професор прозива Мару (Марија С.) која је вечито у облацима, која увек врти свој чуперак и 
не чује чак ни када је прозову. 

Срећом, на изненадном одговарању није нико страдао, али зато се сви плаше четвртог часа, на ком је 
одговарање било заказано још прошле недеље. На одмору сви наговарају фантастичну четворку – Олгу, Драгану, 
Јелену Лекић и Марију Ковач да се јаве јер су увек спремне и све знају. Невена, наш DJ, занемарујући одговарање 
на наредном часу, пушта „Рандома“ (радио) и ужива у музици, док Јелена А, drama-queen, више неће да размишља 
о одговарању, сада мало драми зато што је дебела. Игор се жали, прича како није ништа учио – јер кубури са 
здрављем. Звонило је за четрвти час, последњи пут се врте белешке и - професор улази. У учионици тишина, 
влада неизвесност, сви чекају ко ће бити прозван. Ипак, fantastic 4 нас спасава, по ко зна који пут! Последњих десет 
минута остало је да се нешто прочита, за шта је задужен најјачи глас одељења, Маја, коју прекидамо у цртању 
тетоважа. За то време, растерећени, јер је пропитивање завршено, и не баш заинтересовани за оно што се чита, 
остали почињу да причају... Наравно, највише се чују гласови из последњих клупа – чује се наш ГАЈИЋ, 
најпознатије презиме одељења, који са одушевљењем прича о својој новој машини, тачније свом новом ''мерџи''. 
СМО, наш драги плејмејкер одељења, помно га слуша, али ипак сматра да његова гитара има већу вредност од 
Гајићеве ''мечке''.  

На десетоминутном одмору, пред писмени из математике, Angie (Андријана) у последњим минутима 
покушава да нам објасни све што нам није јасно из њеног омиљеног предмета, схвативши да је залутала на 
друштвени смер. На писменом, сви су концентрисани на задатке, али тај мир ремети турцизам из прве клупе - 
наводно једини звук који може да пробуди Живку (Тијана Ж.). После писменог сви крећемо на час физичког, сем 
Руже која је дошла на писмени, али нема потребе даље да остаје, већ се враћа кући да настави са спавањем. На 
часу физичког, док све девојчице трачаре, Ивана не пропушта прилику да игра одбојку са дечацима, да им показује 
како се то ради. Сви причамо како смо урадили матиш, Мица С. каже како опет ништа није знала, на шта Андријана 
бурно реагује: „Зар ти, жено моја, да урадиш лоше?“  

И дошао је коначно и седми час, сви смо уморни, у мислима код куће, на кафи, у шетњи, кад се чује 
Дајанино питање: „Е, Око, хоћемо да зовемо Пловка?“ Међутим, овог пута није добила одговор јер је Око отпловио 
негде, ко зна где, и то са Тамаром... Голупчићи су опет нашли нешто занимљивије од школе. 
И тако док се сви досађујемо, у једном тренутку чује се Јованин смех којим нас је све орасположила.  

Још једно звоно - и крај дана! Сви одлазе, само једна клупа не остаје празна. А у њој седе - Барбика 
(Марија М.) која прича још једну своју исповест о животним и љубавним проблемима, нашем председнику Мини, 
увек спремној да чује свачији проблем и одговори правим саветом. 

Тако је отприлике изгледао један од наших школских дана, а са сваким  постајали смо све ближи. На крају 
четврте године схватили смо колико смо значили једни другима и колико смо се добро слагали. Сваку свађу 
превазишли смо, а проблеме - када би се појавили - брзо смо решавали. У свему томе помогла нам је и наша 
разредна опраштајући нам дечје глупости и која је увек била ту шта год да нам је требало. 

Тешко нам је због растанка јер више неће бити радосних гимназијских дана, али зато остају успомене на 
њих које ћемо сигурно чувати од заборава. После свега што смо заједно прошли, растанак нас је можда и највише 
зближио јер су ипак наше последње сузе биле заједничке! 

Тијана Теофиловић, Тијана Живковић IV6 
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ГОДИНЕ ПРОЛАЗЕ НЕРВОЗНИМ КОРАКОМ... IV7 
 

 
Једног топлог 

септембарског дана, пре 
четири године, почела 
се дружити група од 28 
ученика. Упустити се у 
авантуру заједно био је 
ризик, али вредело је. 
Протекле четири године 
било је позитивне 
енергије, заједничких 
излазака, екскурзија које 
ћемо памтити, смеха, 
смешних изјава на 
часу... Наравно, понекад 
није ишло све као по 
лоју, некад нисмо могли 
да усагласимо наше 
жеље, али некако се 
само намести да све 
буде у реду. Можемо 
рећи да су нас 
професори волели  јер 
иначе смо били  веома 
јако одељење по успеху. 
Додаћемо још и то да им 
никако није било јасно 
како смо од раног јутра  
били спремни на причу 
...  Имало  нас је у одељењу који пишемо лепо, цртамо, певамо, глумимо... Заједно смо прошли све и свашта, али 
са осмехом на лицу. Надамо се да ћемо се бар једном састати и уз кафицу у „Абрашу“ сећати заједничких 
тренутака... 
 
Професор улази у учионицу : - Зашто нико не устаје , шта сам ја, шугаво прасе? 
 
Професор : - Знаш ли ти случајно која је јединица за енергију фотона? 
Ученик : -Ни случајно! 
 
Професор : - Где су ових двоје? Ученик : - Емигирали!                                   
 
Професорка: - Јел ово као звон`ло? 
 
Ученица одговара :  - Сви људи су медиокредити... 
 
Ученица :- Буда верује у нирвану... 
 
Ученица : - Онда је Софка страсно ухватила слугу .. 
 
Професор : - Е, девојчице, стави камење у џепове, одуваће те ветар! 
 
Ученица одговара : - У овој причи упознаћете Џека Дрвосека... 
 
 
 
             

 
Ружица Матић, IV7 
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КО ЈЕ АЛБЕРТО ЂАКОМЕТИ? 
 

Пасји живот 
 

Вајарско умеће показао је на бронзаној фигури пса који се својим гипким 
ставом, анорексичним телом, спуштеном њушком, погнутом главом, али 
усмереног погледа кретао напред. Тај пас био је сам Алберто који је у одређеним 
животним ситуацијама реинкарнирао и кроз бронзу дочарао. Послао је поруку 
свету да је и сам био пас који је имао циљ, али је често бесциљно лутао између 
система вредности, моралних кодекса, књижевних праваца, филозофских учења 
и уметничких израза. Пас који је био више гладан него сит, можда понижаван, на 
ивици сиромаштва и подређености али спреман да утекне из опасне ситуације. 
Пас који не уједа, али лаје?! 

Коинцидирајућа супротност да је и мачка... «баци ме и ја ћу се дочекати 
на ноге!» поручивао је вајајући хоризонталну мачку која се провлачи «кроз мишје 
рупе и иглене уши». Умиљата, превртљива, неверна, брза, невидљива, 
различита, слојевита, скривених намера.  

Да ли се његова два животињска дела подносе или не, воле или не 
воле... дефинитивно се поносио својим сјајним брознаним псом који је био његов манифестни део 
личности, његов приказ свету и другима, а мачка је његов скривени, несвесни ид који избија и тешко се 
контролише...  

 

 
 
Рањива самоћа 
 
Ђакометијеве фигуре нагих људских тела су пуне рана, 
набора, бора и ожиљака. Ослободио је људски дух и пренео 
је сва страдања, патње, туге и разочарења на тело, изврнуо 
је духовност и показао «другу страну лепог» или «тамну 
страну бића» свету око њега. И пустио биће да галопира... у 
боље сутра, у своју светлу тачку, А око њега 
«социјализованост» (чега) и гешталт (целина простора) – 
чист, путено бео и дубок... а тамни «бронзани човек» као 
Лимени из Алисине приче иде ка свом «другом ја» иза 
огледала, у земљу чуда.  
Његова израњавела кожа и рањивост душе није спречила 
намеравани циљ да успева у свом успеху... па извајани 
кипови корачају брзином светлости кроз просторе и 
времена. Ране човек ипак носи сам, само њега боле... 
Осећао је самоћу не само сваког људског бића већ и 
предмета, материјализованих ствари... умео је да 
дематеријализује и одухови предмет тежећи да им олакша 
«муке»- «пешкир је био сам, у тој мери сам да сам имао 
утисак ... Имао је своје сопствено место, своју тежину, чак и 
своју тишину. Свет је био лак, лак..» као корак његовог 
«човека који хода». 

 

 
 

Дајана Ђурић, IV6 
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СПОРТСКИ УСПЕСИ 
 
 

Ове године  у раду  спортских секција учествовао је велики број ученика свих разреда. У оквиру секције за 
кошарку, одбојку и рукомет (девојчице), рађено је на техничкој и тактичкој припреми за тaкмичења. Девојчице су на 
градском и окружном такмичењу у кошарци освојиле I место и пласман на међу-окружно такмичење у Старој 
Пазови, где су заузеле III место. Запажена је била Мирјана Параментић IV5 и Тијана Грујић III6. 

 
Женска рукометна екипа је на градском турниру средњих школа у Хали спортова освојила је убедљиво I 

место. Мушка рукометна екипа, врло борбена, у финалу је на пенале изгубила од Техничке школе и заузела II 
место. 

 
              У међу-одељенском такмичењу у одбојци учествовало је 15 мешовитих екипа. У финалу су се састале 
веома младе и талентоване екипе I-2 и II-3 одељења а победила је симпатична и сложна екипа I3. 
 

На градском и окружном такмичењу у одбојци, девојке су освојиле убедљиво I место а у Сремској 
Митровици на међу-окружном такмичењу IV место. Веома запажене су биле: Анђелка Бранковић III7, Ивана 
Новокмет II2, Криситина Ранковић II6 и младе и талентоване Катарина Ђелић I6 и Јована Вукићевић I3. 

 
На градском такмичењу за дечаке у малом фудбалу, при великој конкуренцији, екипа је освојила III место, а 

ученик Никола Рајевац IV-7 проглашен је за најбољег играча на турниру. 
 
На такмичењу у стоном тенису ученица Невена Малешевић, II-3 је освојила III место у појединачној 

конкуренцији. 
 
На градском и окружном такмичењу у атлетици за дечаке и девојчице, освојили смо екипно I место, а у 

Сремској Митровици на међу-окружном такмичењу III место за мушку штафету 4x100 метара.  
 
 
Надамо се да ће се спортски успеси наставити и у наредној школској години. 
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ЧУЛО СЕ У ШКОЛИ 
 
Ученица: "Она је била удата за мужа..." 
Професор: "Шта је то уметност? То је уметничка вредност и величина уметности..." 
Професор: " Немој ме питати 'али' !" 
Ученик: "The children were raised by guardians, то значи: Деца су расла од стране чувара" 
Професор: "Почеци можда почињу..." 
Ученица: "Па, имамо скроб који се налази у омотачу биљне животиње..." 
Професор: "Ћути ако причаш!" 
Ученица 1: "Ко се смеје тако? 
Ученица 2: "Ко би други?" 
Професор: "Што сте прескочили овај лист а уствари га нисте прескочили?" 
Професор: "Следећи час ће бити ненајављена писмена вежба." 
Ученик: "Ми ћемо ненајављено да побегнемо." 
Ученица: "Downy flake, па то су длакаве пахуљице!" 
Професор: "...Да ли то значи да је ружан или леп или пада киша, њему није битно." 
Ученица: "Атина није желела да уђе у сукоб са Атином..." 
(Ученик просуо сок) 
Професор: "Просипај паркет по својој кући!" 
Професор: "Којих инструмената има у композицији?" 
Ученица: "Харфа и вокали!" 
Професор: "Па видиш ли ти шта ту пише?! Колико је 6+2?" 
Ученица: " Па рекла сам 7!"Професор: " Хајде да поделимо чоколаду на равне части: пола вама, пола мени!" 

 
                                     Предано слушала и записивала бисере Андреа Јосиповић II5 

 
 

-Професор: „Познајеш ли ти неког ко прави каце у Осечини?“ 
 Ученик: „Има код нас ветеринара колико хоћете.“ 
 
-Професор: „Како се зове линија која дели кров на кући?“ 
 Ученик: „Оџак.“ 
 
-Професор: „Немој да следећи час дођете неспремни!“ 
 Ученик: „У реду, доћи ћемо“ 
 
-Професор: „ Иди провери да ли сам у кавезу!“ 
 Ученик (када се вратио): „Свуд сам Вас тражио, на крају сам питао дежурног ученика и он каже да сте на часу.“ 
 
 
 
-Професор: „ Кажи ми која је формула воде.“ 
 Ученик: „2Н2О2“ 
 
-Из суседне учионице чује се професорка како виче. 
Наш професор: „Мирна!“ 
 
-Професор: „Ћути да чујем ко прича!“ 
 
-Професор: „Иди код психолога!“ 
 Ученик: „Јел то оно близу?“ 
 
-Професор: „Кад дам знак, извуци десну руку и покажи неки број.“ 
 Ученик: „Од колико до колико?“ 
 
-Професор: „Шта је то импресионизам?“ 
 Ученик: „Па, то је кад се неко импресионира.“ 
 
-Професор: „Ко је компоновао „Шехерезаду“?“ 
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 Ученик: „Есад Плави!“ 
 
-Ученик: „Топографске карте могу бити и изузетне.“ 
 Професор: „ Добићеш ти изузетног кеца!“ 
 
-Ученик: „Мој отац цело лето иде са оном мишоловком и убија паукове.“ 
 
-Ученик 1 лупа по клупи. 
 Ученик 2: „ Поломићеш ми мозак!“ 
 
-Врата од учионице поново не могу да се затворе. 
 Ученик: „ А да ставимо столицу испред врата да држи?“ 
 
-Професор (коментарише оцену у дневнику): „Све што је написано гумицом, лако се брише!“ 
 
-Професор (обраћа се Марку): „Девојко, не може то тако!“ 
 
-Назив композиције: „Вода радости“ („Ода радости“) 
 
-Ученица:„И  онда су комунисти увели закон конфекције.“ (мислила је конфискације) 
 
-Ученица: „Југославија је била подељена на феудалне области.“ (федеративне) 

                                                                                                               бележило     III3 
-Сви организми имају једног заједничког претка – Дарвина. 

-Ма узми, имам ја тога на измет. 

-Карловачка МИТРОПОЛИТИЈА. 

-ВЛАДАВИЧАНСТВО Петра И 

-Женски полни органи су хормони. 

-Било их је на десетине, њих 330. 

Професор – Семафор је имао 4 боје – црвена, зелена и наранџаста. 

Професор – Овде се мора водити рачуна ИСТОГ су РАЗЛИЧИТОГ типа 

 

                                                                                                   запамтило III4 
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