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

УВОД
„Нико се не диже тако високо као онај који зна куда иде.”
Стендал
И ове, сто четрдесет друге године, Ваљевска гимназија је
образовање, васпитање и богаћење духа темељила на правим вредностима
негујући и спајајући традиционално са савременим. У настојању да снагу
слободоумља, радозналост, спознају смисла, суштину и истинску
просвећеност сачувамо од заборава и овог јуна још једну успешну годину
пресликавамо у речи.
Да посвећеност, марљивост и креативност доносе успех показали су и
резултати на овогодишњим такмичењима. Као и ранијих година, имали смо
учеснике државних такмичења из свих предмета, доста награда. Посебно
радују победници из математике, српског језика, хемије, историје.
Достигнућа из драмског, литерарног, преводилачког, музичког и
ликовног стваралаштва, спортских активности потврђују ученички и
професорски труд и уверавају нас да ће и убудуће бити успеха који приличе
традицији школе, нашем граду и широј заједници.
Трудили смо се да наставимо, иако у отежаним условима,
организовање изложби, трибина, промоција књига, књижевних вечери и
других културних манифестација.
О Ваљевској гимназији се говори, прича се шири и њена врата су
широм отворена за све већи круг пријатеља из земље и света, па смо и ове
године угостили наше пријатеље из Образовног центра N° 2006 из Москве,
Суботичке гимназије, Филолошке гимназије из Београда, Карловачке гимназије.
У циљу унапређивања и осавремењивања наставе започето је и
реализовано низ нових пројеката – билингвално одељење, „Школа за све“ –
оснаживање школе за инклузивно образовање, „Conecting classrooms“, „Up
stream“ – превенција менталног здравља.
И овогодишњи Извештај сведочи о раду ученичког и наставничког
колектива, о бројним личностима који су своја знања и умења из области
науке, културе и уметности несебично подарили гимназијалцима и грађанима
Ваљева, пожртвованости и ентузијазму у циљу усавршавања и унаређивања
наставе, многим добрим људима, који су препознајући радозналу младост
свесрдно помогли да се разноврсне активности остваре.
Негујући научну истину, лепу реч и праве вредности, преточили смо
у речи жељу да Ваљевска гимназија буде боља, креативнија и успешнија него
јуче, а у будућности боља него данас.
Радишa Ковачевић, директор школе
1

Ох, кад би песма хтела моја
Срушити бране, препреке силне
Тад би од људскога, авај, рода
Добила осмехе благе и миле
И тад би моја душа била
Одвећ радости и среће пуна
И не би више крила
Оно што има да каже...
Сакривен иза вела својих мисли
Ветар милује ваздух
Речи лете
Свуда око мене
Вриште ми своја јалова значења
Све тајне овога света…
Тајну постанка
Тајну острва
Тајну безименог
Ја и иза огледала Ид
Лице које ми се тихо смеши
И откључава ковчег
Векови шкрипе
Векови шапућу
Векови су скаменили
Моју одећу
Само сам кип
Који кисне напољу
Гледа ка мору
И смеје се
Попут Нарциса
Тај Нарцис и његово огледало
Сам себе ћеш тешко спознати
Огрнуо си се плаштом греха
Закључао душу
Не трчи, Нарцисе
Немаш где да бежиш
Од себе не можеш
Огледало ти је пукло...
Расекао сам се на крхотину лепоте сазнања...

Марко Путниковић, ученик IV-4
Финалиста XX поетског конкурса „Десанка Максимовић”
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ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА
„Драги гимназијалци и професори, са радошћу и узбуђењем сам
вечерас био у нашој школи. Ученичко дежурство, чист и уредан простор,
скромност и пажња професора и ученика пријају.”
22. XI 2011.
др Драган Васиљевић, електроинжењер
„У прохладно вече било нам је топло око срца на правом месту и са
правим људима у најлепшој сали у Србији.”
23. XI 2011.
др Срђан Цветковић, историчар
„Било је дивно и пристојно. Опет сам био у Гимназији. Диван осећај.”
24. XI 2011.
Љубомир Михаиловић, писац
„Лепо вече, са великим В достојној кући и достојан Гост Љуба
Михаиловић, некадашњи ђак Славне Гимназије Ваљевске!”
24.XI 2011.
Радован Бели Марковић, песник
„Valjevska Gimnazija- It was a pleasure coming to your beautiful school
and meeting sо many great students. I look forward to coming again.”
Ен Мари Мур,
7. XII 2011.
aташе за културу америчке амбасаде
„Поштовани ученици и професори, изузетан је осећај боравити у
Ваљевској гимназији, изузетној, вредној и богатој знањем, духом и
племенитим људима. Вече посвећено Доситеју Обрадовићу показало је да нас
име и дело Доситејево веже и сада и трајно. Хвала за посебан доживљај и
будуће Доситејевце. ”
19. I 2012.
Мирјана Драгаш,
управник Задужбинe „Доситеј Обрадовић”
„Драги домаћини, изузетна је част и задовољство бити Ваш гост.
Хвала на предивној вечери и славите Доситеја и убудуће. Срдачно”
19. I 2012.
Јелена Вукчевић,
Задужбина „Доситеј Обрадовић”
„Љубазним домаћинима, за лијепо вече уз сјајне младе поштоваоце
Доситејевог дјела и вјечне младости.”
19. I 2012.
др Душан Иванић, професор Филолошког факултета
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„Mein Besuch am Gymnasium Valjevo: Es ist eine sehr schone,
freundliche Schule mit einem tollen, motivierten Kollegium. Ich habe mich sehr
uber die Einlading zur Schul-slava gerfreut! Das war wunderschon, ich freue mich
auf weiterhin gute Zusammenarbeit!”
25. I 2012.
Jakob Konrath - Goethe Belgrad
„Увек сам радо долазио у Ваљево због добрих другара и опуштене
атмосфере, а сада је још лепше доћи са медаљом са ЕП. “
12. III 2012.
Веселин Вуковић,
савезни селектор рукометне репрезентације
„Выражаем глубокую признательность за радушный приём, за
замечательные экскурсии. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с
педагогами и учащимися наших образовательных учреждений. Ждём Вас в
ГБОУЦО 2006 в Москве.”
20. IV 2012.
Галина Андреевна Харитонова и Елена Евгеньевна Игнатевна
„Четврти пут у финалу - мало ли је! Лепо је у Ваљеву. Поздрав
колегама из Гимназије.”
15. V 2012.
Душанка Мишков, Бачка Паланка
„У Бањалуку ћу да одем са једним домом више!”
15. V 2012.
Срђан Ћурлић, ученик
„Још само један незабораван портрет у дневнику мојих успомена!
Једва чекам поновни сусрет.”
15. V 2012.
Слободан Мићић
„Срдачно гостопримство, добра организација, пуно прилике за
ученике да истражују у врстама изражавања - све радите у својој школи,
поготово ова дивна манифестација конкурс Десанка Максимовић је постало
инспирација коју носимо назад у своју школу. Хвала, на окупљању ових
креативних младих уметника и на поверењу које сте указали њиховим делима.
Они су то оправдали. Уживала сам у стиховима. Утицај ће бити далекосежан.”
15.V 2012.
Јасна Марковић, Гимназија „Живорад Јанковић”, Нови Сад
„Мој живот и стваралаштво, професионалну и спортску каријеру
обележили су вредан и систематичан рад, посвећеност, ентузијазам...
Ваљевска гимназија је у свему томе била и остала снажан ослонац, огромна
инспирација и велика љубав.”
18. V 2012.
проф. др Војислав Андрић
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ЛЕТОПИС
„Сећање је једини рај из кога не можемо бити прогнани.”
Пол Џин

ЈУЛ 2011.
•
•
•

•

1. VII - Седница Наставничког већа.
1. VII - Предавање и испит о безбедности на раду за запослене.
5-29. VII - Анита Новосел, професор енглеског језика и ученице Тихана
Лескур III-6 и Ђурђа Јевтић IV-6 боравиле су у САД у оквиру реализације
програма за младе лидере Централне Европе у организацији Иницијативе
младих за људска права у Србији и амбасаде САД, заједно са младима
Шапца, Лознице, Бујановца и Прешева.

Учесници програма за младе лидере у Вашингтону
10-30. Ученици Ненад Пиргић II-6, Јелена Петровић III-7 и Софија
Урошевић III-2 су као стипендисти Гете института боравили у Немачкој,
где су похађали курсеве и полагали признате испите Гете института.

АВГУСТ 2011.
•

•
•

8-10. VIII - У организацији Друштва математичара Србије одржана Летња
школа математике за ученике основних школа. Као предавачи учествовали
професори математике Иванка Томић и др Војислав Андрић. Школа је
одржана на Гочу.
20. VIII - Седница Наставничког већа.
23. VIII - Поправни испити.
5

•
•
•

25-28. VIII - Састанци стручних актива.
30. VIII - Седница Наставничког већа.
31. VIII - Часови разредних старешина.

СЕПТЕМБАР 2011.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

1. IX - Почетак рада у новој школској години.
2. IX - Спортски дан у СРЦ Петница.
3. IX - Наставни дан – надокнада спортског дана.
8. IX - Седница Наставничког већа.
13. IX - Градско такмичење у пливању одржано у СРЦ „Петница”.
Учествовало је 20 ученика наше школе.
14-18. IX - Као део пројекта Connecting Classrooms одржан је семинар у
Нишу, под покровитељством Британског савета. Учествовали: Ана
Ивановић II-4, Милица Ракић II-4, Марко Јеремић III-7 и професори
енглеског језика Татјана Маринковић и Смиљана Милановић.
15. IX - Седница Школског одбора.
17. IX - Радиша Ковачевић, директор, Јасмина Момчиловић, педагог и Неда
Милошевић, секретар присуствовали семинару у Београду „Поступање
установа у образовању у складу с новим прописима”.
20. IX - Катја Генедл, педагог из Немачке, започела је шестомесечни
волонтерски рад у нашој школи.
20-23. IX - Родитељски састанци.
22-26. IX - Одржана је четврта ликовна колонија „Градац 2011”. Уметнички
директор мр Миломир Романовић.
28. IX - 4. X - Ученици завршног разреда боравили на матурској екскурзији по
Италији (Фиренца, Рим, Болоња, Венеција), са својим разредним старешинама.
28. IX - Одржан је турнир у одбојци за девојчице у сали Пољопривредне
школе, поводом Дана школе. Наша екипа је освојила прво место, победивши у
финалу екипу Економске школе.
30. IX - На песничком конкурсу „Лимске вечери поезије” учествовали Никола
Тодоровић II-6, Марко Путниковић IV-4 и као финалиста Ђорђе Милинковић IV-6.

ОКТОБАР 2011.
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4. X - Промоција књиге „Ваљевска села” мр Јованке Божић, професорке
социологије, одржана у Кући Ђуре Јакшића у Београду. О књизи су
говорили: Драган Лакићевић, књижевник, уредник Српске књижевне
задруге; Милош Јевтић, новинар и публициста, и мр Јованка Божић.
Програм водиле Милица Јокић и Емилија Поповић, студенти.
5. X - Директор Радиша Ковачевић, Вера Ваш, професорка српског језика и
Миливоје Милинковић, медијатекар, присуствовали промоцији књиге

•
•

•
•

•

•

•
•
•

„Град Ваљево” у Земуну. Књига је објављена у издању ИП „Колубара”, а на
представљању ове књиге говорили су академик Матија Бећковић,
градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић, др Зоран Јокић и представник
издавача Здравко Ранковић.
9-15. X - Екскурзија ученика III разреда реализована у Грчкој, на релацији:
Ваљево-Паралија-Атина-Коринт-Делфи-Метеори-Солун.
11. X - Почетни курс француског језика за професоре реализују Биљана
Маринковић и Бранкица Перић, професорке француског језика. Курс похађа
шест професора: Светлана Николић, Снежана Урошевић, Верица Миловановић
Аврамовић, Светлана Дашковић Миловановић и Предраг Стефановић.
12. X - У оквиру Џез фестивала, наступили су: Никола Милошевић II-4 и
Јелена Ковачевић, професорка музичке културе.
14. X - У сарадњи са факултетом Сингидунум одржана је радионица
„Миленијумски циљеви”. Учествовали су ученици IV разреда.

Полазници курса немачког језика
17. X - Почетни курс немачког језика за професоре реализује Катја Генедл,
педагог из Лајпцига, а похађају га: Иванка Томић, Момир Станојевић, Нада
Нешковић, Ружица Стефановић, Александра Јевтић, Драган Ђурђевић,
Оливера Црнобрња и Јасмина Момчиловић.
17. X – 11.XII - Драгица Грачанин, професорка немачког језика, у овој
школској години је завршила програм стручног усавршавања „Elearning
und blended learning – Moodle”, у настави немачког језика.
18-21. X - Директор Радиша Ковачевић је присуствовао Скупштини
Заједнице гимназија Србије, на Златибору.
19. X - Акција добровољног давања крви.
20. X - Предавање „Трговина људима”, одржали представници МУП-а
Ваљева и волонтери Црвеног крста: Нада Веселиновић III-7 и ученици
Медицинске школе.
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22. X - Радна субота - надокнада часова по распореду од петка, за ученике
III и IV разреда.
24. X - Седница Наставничког већа.
29. X - Међународни сајам књига у Београду организовано посетило 114
ученика и професорке: Вера Ваш, Јованка Божић, Биљана Маринковић и
Оливера Ерцег. Организатор актив за српски језик и књижевност. Ученици
су увече гледали филм „Три мускетара”.
29. X - Посета Филолошкој гимназији поводом Дана школе. Делегација
Ваљевске гимназије: Анђелка Видаковић Цвркотић, Биљана Ерчић,
Јасмина Момчиловић и Драган Ђурђевић.
29-30. X - Акредитован семинар за све циљне групе „Испитивање и
унапређивање умећа у решавању тестова”, одржале у Лозничкој гимназији
професорке српског језика Милена Петровић и Милена Милисављевић.

НОВЕМБАР 2011.
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2. XI - Промоција књиге фотографија Драгише Меденице „Ваљево, време
за незаборав”. О књизи говорили мр Бранко Матић, професор; Зоран
Јаковљевић, градоначелник Ваљева; др Владимир Кривошејев, директор
Народног музеја. Издавач Народни музеј. Свечана сала.
2. XI - Крај првог тромесечја - одељењска већа.
3-7. XI - Јесењи распуст.
4. XI - Карловачка гимназија прославила 220 година постојања. Делегација
Ваљевске гимназије: Драган Ђурђевић, помоћник директора, Гордана
Аврамовић, психолог и Светлана Дашковић Миловановић, професор
рачунарства и информатике.
8. XI - Дан просветних радника.
11. XI - Као представник Ваљевске гимназије, професорка књижевности Вера
Ваш је учествовала на Завршној конференцији поводом израде Локалног
плана развоја културе града Ваљева 2012-2016. и говорила на предложену
тему: „Развој и неговање публике” и о сарадњи школа са установама културе.
12. XI - Радна субота (часови од четвртка).

Промоција монографије Јосифа Видојковића
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12. XI - Промоција монографије Јосифа Видојковића. Говорили су: Јован
Деспотовић, историчар уметности, Владета Јеротић, академик и Дарко
Танасковић, професор Универзитета. Свечана сала.
15. XI - Седница Наставничког већа.
18. XI - Директор школе Радиша Ковачевић и професорка француског
језика Бранкица Перић присуствовали су годишњем скупу двојезичних
одељења у Француском институту у Београду.
22. XI - Трибина из серије „Ваљевски гимназијалци – доктори наука”
посвећена др Драгану Васиљевићу, електроинжењеру. Учествовали: др
Драган Васиљевић и др Војислав Андрић, водитељ. Свечана сала.

„Политичка репресија у Србији 1945-1985”
23. XI - Предавање са темом: „Политичка репресија у Србији 1945-1985” и
представљање књиге „Између српа и чекића” др Срђана Цветковића,
председника Државне комисије за тајне гробнице. Поред аутора учествовао
и Милорад Белић, професор историје у Ваљевској гимназији. Свечана сала.
24. XI - Промоција књиге „Куриче писац у Колубари горњој” Љубомира
Михаиловића. Говорили: Матија Бећковић, песник, Радован Бели Марковић,
писац, Здравко Ранковић, новинар и Радмила Новаковић, спикер. Свечана сала.

Промоција књиге Љубомира Михаиловића
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25. XI - Изложбу слика, насталих у Ликовној колонији „Градац 2011”, отворио
уметнички директор мр Миломир Романовић, у Галерији Народног музеја.

Свечана седница
26. XI - Дан школе. Свечана седница Наставничког већа. Поздравна реч
директора школе Радише Ковачевића. Рецитал ученика Ваљевске гимназије.
Рецитатори: Јована Николић I-4, Исидора Саватић I-4, Ирина Марјановић I-7,
Сара Петровић I-7, Никола Вујачић I-3, Урош Ђуровић I-4, Александар Лукић
II-5. Филм: Милош Ракић IV-3. Музика: Хор Ваљевске гимназије, Милош
Настић I-3 (клавир), Наташа Вигњевић IV-4 (соло певање). Избор музике и рад
са ученицима Јелена Ковачевић, професор музичке културе. Водитељи: Невена
Стојнић III-4 и Стефан Јаковљевић IV-7. Сценарио и рад са рецитаторима
Светлана Дракул, професорка српског језика и књижевности.
26. XI - Изложбу фотографија „Динамика
Архитектонске форме”, отворила је Наташа
Кристић, професор ликовне уметности, а
излагали су: Александар Никићевић, Борис
Јовановић, Сања Глишић, ученици IV-5, Јована
Јанковић, Лазар Бранковић, ученици I-5, Сара
Ђурђевић I-3 и Милица Танасковић II-3, са
ученицима Пољопривредне и Медицинске
школе. Клуб „Гимназијалац”.
26. XI - У Центру за културу, позоришну
представу „Сјај у трави”, извели чланови
Драмског студија Ваљевске гимназије. Режија
Мирослав Трифуновић, редитељ, организација
Вера Ваш, професор српског језика, продукција
Ваљевска гимназија.
„Сјај у трави”
28. XI – За ученике I, II и III разреда Драмски студио извео представу „Сјај у
трави”. Центар за културу.

ДЕЦЕМБАР 2011.
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2. XII - Дан волонтера, ученика који су радно ангажовани у различитим
компанијама и предузећима.
3. XII - Поводом 25 година математичке школе „Интеграл”, предавање
одржала др Драгана Тодоровић, професорка, бивша ученица Ваљевске
гимназије. Свечана сала.
3. XII - Семинар за професоре француског језика Колубарског округа са
темом: „Креативно француски”, одржан у Ваљевској гимназији.
3. XII - Радна субота за ученике трећег и четвртог разреда.
5. XII - Седница Школског одбора.
6. XII - Промоција публикације „Водич кроз стратегију Европе 2020”. У раду
учествовала Вера Ваш, професорка српског језика. Мала сала Скупштине града.
7. XII - Аташе за културу америчке амбасаде Ен Мари Мур, гостовала је у
Ваљевској гимназији и одржала предавање на тему америчког волонтирања и
искуствима младих у волонтерском раду. Са њом су на енглеском језику
водили разговор ученици и професори енглеског језика.

Ен Мари Мур у разговору са нашим ученицама
10. XII - Републичка смотра рецитатора „Песниче народа мог” одржана у Ваљеву.
Победница је Јована Бранковић IV-4 у категорији за старији узраст. Ментори: Вера
Ваш и Светлана Дракул, професори српског језика и књижевности.
12. XII - Изложбу академског сликара мр Миломира Романовића, у Кући краља
Петра у Београду отворио Бранко Пиргић, књижевни и ликовни критичар.
13. XII - Дневни лист „Новости” под насловом „Сва села у књизи”
представио књигу „Ваљевска села” мр Јованке Божић и матураната
Ваљевске гимназије, генерације 2009/10. и 2010/11. године.
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13. XII - Радионица студената андрагогије и представљање Филозофског
факултета. Свечана сала.
17. XII - Школско такмичење из математике.
21. XII - Међуокружно такмичење у одбојци.
23. XII - На промоцији часописа за књижевност, уметност и културу АКТ бр.
47/48/49, додељене су награде за најбољу причу. Награђене текстове читали
аутори: Никола Тодоровић II-6, Александар Даниловић IV-2 и Ђорђе
Милинковић IV-6, а своју поезију говорила мр Јованка Божић, професорка
социологије. Књижара Службеног гласника.
24. XII - Радна субота (надокнада часова од 30. XII 2011).
24. XII - На отварању изложбе фотографија „Руска провинција” Маргарите
Чинцове, професорке на Академији примењених уметности у
Јекатеринбургу, приређено је „Руско вече” на коме је Стефан Јаковљевић
IV-7, рецитовао стихове Пушкина на руском језику. Центар за културу.
27. XII - Изложба ученика ликовне радионице ЛУВР у Галерији ВУЛС-а Ваљево.
27. XII - Објављен је интервју са Ђурђом Јевтић IV-6, поводом боравка у САД, за
дневни лист „Политика”, под насловом „Како ђаци разбијају океан предрасуда”.
29. XII - Завршетак наставе у првом полугодишту. Одељењска већа.
30. XII - Седница Наставничког већа.
30. XII - Родитељски састанци.
30. XII – У Звездара театру у Београду одржано „Вече са Матијом“.
Академик Матија Бећковић целокупан приход поклонио Ваљевској гимназији.
30. XII - 16. I 2012. Зимски распуст за ученике и стручно усавршавање за професоре.

ЈАНУАР 2012.
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12. I - Семинар за професоре рачунарства и информатике у организацији
Друштва математичара „Архимедес”, похађали професори Александра
Јевтић, Ненад Будимировић и Горан Митровић.
12-14. I - Републички зимски семинар за професоре српског језика и
књижевности, Филолошки факултет у Београду. Семинару присуствовале:
Светлана Дракул, Анђелка Видаковић Цвркотић, Вера Ваш, Милена
Милисављевић и Милена Петровић.
13. I - Иванка Томић, професорка математике на семинару Друштва
математичара „Архимедес” у центру „Сава” одржала предавање
„Нестандардни задаци”. Семинару присуствовали професори Предраг
Јевтић и Горан Митровић.
14. I - Поводом 20 година такмичења из српског језика и културе говора
награђени су ученици који су освојили прва места. Професорка Милена
Петровић, је примила трећу награду за успешан рад лингвистичке секције, а
професорка Милена Милисављевић другу награду за лист Гимназијалац.
Дипломе и књиге су примили: ученици Никола Тодоровић II-6 и Марко
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Путниковић IV-4, такође и Јована Ашковић II-1 и Стефан Степановић III-6
као првонаграђени на Републичком такмичењу из језика и културе говора.
14. I - У часопису „Свет речи” који издаје Друштво за српски језик и
књижевност, објављен је рад Ђорђа Милинковића IV-6.
14. I - У раду Годишње скупштине Друштва за српски језик и књижевност су
учествовале Вера Ваш и Милена Милисављевић, професорке српског језика.
14. I - На Округлом столу о реформи школства у Србији учествовала Милена
Милисављевић, председница Подружнице за српски језик и књижевност
Колубарског округа. Организатор Филолошки факултет у Београду.
14-15. I - Иванка Томић, професорка математике је присуствовала семинару
за професоре. На том семинару др Војислав Андрић је одржао предавање
„Креативност у настави математике”. Семинар је у организацији Друштва
математичара Србије одржан у Крагујевцу.
16. I - Почетак наставе у другом полугодишту.
19. I - Изложбу „Доситејев пут
знања” у холу школе отворила је
Мирјана
Драгаш,
управник
Задужбине „Доситеј Обрадовић”.
Уводна беседа др Душана Иванића,
професора Филолошког факултета.
На
отварању
су
учествовали
рецитатори Ваљевске гимназије.
Организација и рад са рецитаторима
Светлана Дракул, професор српског
језика и књижевности.
Изложба „Доситејев пут знања”
19. I - На реци Градац, у традиционалној Богојављенској пливачкој трци за
крст часни, учествовао Филип Филиповић IV-1.
19. I - Недељни лист „Напред” је објавио интервју „И математика на
француском и немачком језику”, са директором Радишом Ковачевићем,
поводом отварања двојезичног одељења.
21. I - Татјана Маринковић, професорка енглеског језика и ученице Ана
Ивановић II-4 и Милица Ракић II-4 су учествовале на семинару посвећеном
изради школских акционих планова.
21. I - Општинско такмичење из математике. Учествовало је 18 ученика у А
категорији и 11 ученика у Б категорији.
23. I - Седница Наставничког већа.
25. I - Светосавска академија одржана у Великој сали Центра за културу. Рецитал
ученика Ваљевске гимназије. Рецитатори и глумци: Тамара Диволић I-2, Никола
Вујачић I-3, Јована Лукић I-6, Ирина Марјановић I-7, Катарина Јовановић II-1,
Растко Прлић II-1, Александар Лукић II-5, Иван Бобовац II-6, Димитрије Илић
III-3, Мирослав Младеновић III-3, Наташа Миловановић III-4, Катарина
Краљевић III-5, Катарина Веселиновић IV-1, Владимир Јаковљевић IV-1, Богдан
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Ристић IV-2, Јелена Крсмановић VIII-4 ОШ „Сестре Илић”. Музика: Александар
Даниловић IV-2. Водитељи: Невена Стојнић III-4 и Стефан Јаковљевић IV-7.
Сценарио и режија „Лучаја светаја” Анђелка Видаковић Цвркотић и Светлана
Дракул, професорке српског језика и књижевности. Сценарио и режија
академије: Светлана Дракул, професорка српског језика и књижевности.
27. I - Савиндан – школска слава, у организацији професора Ваљевске
гимназије. Сценарио и режија музичко-сценског рецитала „Лучаја светаја”
Анђелка Видаковић Цвркотић и Светлана Дракул, професорке српског
језика и књижевности. Свечана сала.

Школска слава
28. I - Поводом припреме за отварање двојезичног одељења пет професора:
Светлана Николић, Снежана Урошевић, Предраг Стефановић, Верица
Миловановић Аврамовић и Светлана Дашковић Миловановић успешно су
положили испит из француског језика, ниво А1 на Француском институту.
Наставу реализовале професорке Биљана Маринковић и Бранкица Перић.
31. I - Нашу школу посетио господин Алексис Месмер, представник
Француског института, координатор двојезичних одељења у Србији. Након
састанка са директором, одржан је састанак са професорима француског
језика и професорима који ће предавати на француском језику.

ФЕБРУАР 2012.
•
•
•
•
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3. II - Седница Савета родитеља.
4. II - Радна субота за трећи и четврти разред.
6 – 20. II - Због обилних снежних падавина, а по препоруци Министарства
просвете и науке ученици су били на двонедељном распусту.
6. II - На Првој српској телевизији је емитован прилог „Говор ваљевског
краја”. У емисији учествовали: Јована Бранковић IV-4 и професори српског

•
•

•
•

•
•
•
•

језика: Светлана Дракул, Вера Ваш и Славољуб Дукић. Аутор прилога је
Наташа Крсмановић, новинарка, бивша ученица наше школе.
23. II - Школско такмичење из енглеског језика.
24. II - Поводом 200 година од рођења енглеског писца Чарлса Дикенса, на
литерарном такмичењу „Дикенс 2012” у организацији Британског савета
Ана Ивановић II-4, освојила је трећу награду и добила речник који јој је, на
скупу „Дикенс 2012” у просторијама Британског Савета у Београду, уручио
председник Британског Савета за Србију, господин Тони О`Брајан.
Ваљевску гимназију су представљале професор Смиљана Милановић и
ученица Ана Ивановић.
25. II - Окружно такмичење из математике.
25. II - Одржан испит ДЕЛФ (међународно признат испит одређивања
нивоа знања француског језика) у ОШ „Милован Глишић”. Испит је
успешно положило 34 ученика наше школе. Припремале су их професорке
француског језика Биљана Маринковић и Бранкица Перић.
26. II - Посета позоришној представи у Атељеу 212 „Отац на службеном путу”.
Путовало 40 ученика и професорке Вера Ваш и Милена Милисављевић.
27. II - Седница Наставничког већа.
28. II - Школско такмичење из историје.
28. II - Школско такмичење из биологије.

МАРТ 2012.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1. III – Промоција сајтова Британског савета за учење енглеског језика.
Предавач Зорица Јовановић, професор енглеског језика.
1. III - Школско такмичење из програмирања.
3. III - Окружно такмичење из програмирања.
4. III - Општинско такмичење из српског језика.
10. III - Окружно такмичење из физике одржано у Ваљевској гимназији.
12. III - Обуку професора за коришћење „Moodle” система је реализовала
Маријана Будимировић, професор информатике и програмирања.
12. III – 27. VI - Драгица Грачанин, професор немачког језика, реализовала је
курс немачког језика за професоре, у оквиру програма Двојезична настава.
13. III - У оквиру циклуса предавања „Православље и млади” предавање
„Икона и суд божији” одржао архиманадрит Тихан (Ракићевић), игуман
манастира Студеница. Свечана сала.
15. III - Поводом Дана града Ваљева, награђени су ученици: Радмила Сандић
I-3, прва награда за литерарни рад, Анка Цвејић IV-7, друга награда за
литерарни рад, Јована Бранковић IV-4, за рецитовање, Јана Маринковић
Арсенијевић IV-2, за сценографију и Марина Борозан II-3, за сценски покрет.
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Дебата наших ученика
15. III - Дебата на тему: „Општа култура ученика Гимназије је на високом
нивоу”. Учествовали су за афирмативни тим: Лазар Марковић II-7, Марко
Аћимовић II-6, Иван Бобовац II-6, а за негативни тим Угљеша Петровић III2; Матија Костић III-2 и Марија Чанковић III-7.
17. III - Окружно такмичење из страних језика одржано у Гимназији.
17. III - На републичком такмичењу из социологије посвећеном јубилеју
„Сто година социологије у Србији”, са истраживачким радом „Омладина и
незапосленост у Ваљеву”, Ивана Јаковљевић IV-5 је освојила другу
награду.
17. III - Републичко такмичење из математике одржано у Новом Саду. Са
ученицима су путовали Иванка Томић и Предраг Јевтић, професори
математике.
18-23. III - Ученице Ваљевске гимназије Софија Ђирић IV-6, Невена
Драгишић IV-2, Кристина Живановић III-6, Мина Милић III-1 и Ана
Ивановић II-4, су у пратњи професорки шпанског језика Оливере
Продановић и Лоре Петронић Петровић учествовале на Међународном
фестивалу средњошколских позоришта на шпанском језику, одржаном у
Марибору, овогодишњој престоници европске културе. На
фестивалу су учествовали
ученици из Словеније, Чешке,
Бразила, Словачке, Шпаније и
Србије. Наше ученице су
извеле представу „Светица”,
кратку тинејџерску комедију,
која је наишла на врло добре
критике публике.
Наше ученице у Марибору
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19. III - Промоција књиге „Ваљево-настанак и развој града” др Владимира
Кривошејева, историчара. Свечана сала.
19. III - Презентација Економског факултета из Београда.
20. III - Презентација Машинског факултета и Факултета организационих
наука из Београда.
21. III - Презентација Машинског факултета из Крагујевца.
21 и 22. III - Конференцији поводом завршетка пројекта „Up Stream”, нови
приступ особама са менталним тешкоћама у Тузли присуствовала Јасмина
Момчиловић, педагог.
22. III - Амбасадор Француске Републике његова Екселенција Франсоа
Гзавије Денио, амбасадор Краљевине Белгије у Београду његова Екселенција
Ален Кундицки и аташе за француски језик Бруно Боаје посетили школу. У
програму на француском језику су учествовали: Катарина Веселиновић IV-1,
Јелена Радовановић III-5, а у музичком програму: Лука Милутиновић III-7,
Милош Ракић IV-3 и Никола Милев IV-3. У организацији, припреми и
реализацији учествовале су професорке француског језика Биљана
Маринковић и Бранкица Перић.
24. III - Једнодневна ескурзија ученика у Нови Сад. Ученици свих разреда
посетили су: Сремске Карловце, Петроварадин, Галерију Матице Српске у
Новом Саду, а у Српском народном позоришту су гледали представу
„Џандрљави муж” Јована Стерије Поповића. Са ученицима боравили у
Новом Саду: Вера Ваш, Светлана Дракул, Биљана Маринковић, Јованка
Божић, Милена Милисављевић.
24. III - Републичко такмичење из програмирања одржано у Београду.
24. III - Школско такмичење из хемије.
24. III - Прво национално такмичење у оквиру Међународног такмичења
„Цицерон” из латинског језика и историје културе одржано је у Гимназији
у Сремским Карловцима.
26. III - Концерт Триа „Агапе”- Данијела Бајић, флаута, Данијела
Милутиновић, виолончело, Бојана Димковић, клавир. Свечана сала.
29. III - Школско такмичење из хемије.
30. III - У центру за културу изведена позоришна представа „Сјај у трави” за
ученике школе.
30. III - Одељењска већа поводом краја трећег класификационог периода.
30. III - Росендо Круз Томез из Мексика је одржао презентацију Мексика у
оквиру интернационалног програма размене ученика.
30. III - Директор школе Радиша Ковачевић и професорке Бранкица Перић
и Биљана Маринковић присуствовали су пријему у француској амбасади,
поводом месеца франкофоније.
31. III - Републичко квалификационо такмичење за међународну филозофску
Олимпијаду одржано је у Пожаревцу.
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1. IV - Драмски студио са представом „Сјај у трави” је наступио на
Шеснаестим позоришним сусретима ученика гимназија Србије у Крагујевцу.
1. IV - Окружно такмичење из српског језика.
2. IV - Предавање „Света земља у слици и речи” архиманадрита Јована
(Јеленкова) игумана манастира Црна Река. Свечана сала.
3. IV - Општи и појединачни родитељски састанци за први и други разред.
5. IV - Седница Наставничког већа.
5. IV - Презентација Волонтерског сервиса Србије чији је део и Ваљевски
волонтерски сервис. Свечана сала.
5. IV - У Француском институту у Београду, Милица Танасковић II-3,
примила je награду за учешће на конкурсу фотографије и писања.
8. IV - Акција добровољног давања крви у којој су учествовали матуранти.
9. IV - На завршној свечаности Позоришних сусрета гимназија Србије, Јовани
Бранковић IV-4 уручена је награда за најбољу споредну женску улогу.
8-17. IV - Пролећни ускршњи распуст.
14 - 29. IV - Гордана Аврамовић, психолог, била је ангажована у пројекту
„Млади пишу агенду за нову владу” у организацији Асоцијације за
креативну комуникацију и дебату.
17-21. IV - Школу посетиле професорке Образовног центра 2006. Елена
Евгењевна Игнатијева и Галина Андрејевна Харитонова и ученице ове
школе: Анастасија Вологжањина и Анастасија Јермолајева. Преводилац са
руског била Слађана Маријанац, професорка руског језика.

Гошће из Москве са домаћинима
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18. IV - Београдско Драмско позориште одржало представу „Елинг” по
тексту Сајмона Бента у режији Марка Манојловића, у извођењу Павла
Лекића, Љубомира Бандовића, Слободана Ћустића, Јелене Ђурувије и Ивана
Томића. У Центру за културу наши ученици су присуствовали представи.
19. IV - Предавање „Тајна Васкрса-тајна нашег искупљења” одржао
Епископ ремезијански Г. Андреј (Ћилерчић) викарни епископ Патријарха
српског господина Иринеја. Предавање је из циклуса „Православље и
млади”. Свечана сала.
19. IV - Презентација Високе пословне школе струковних студија из
Ваљева. Свечана сала.
19. IV - Школско такмичење рецитатора.
20. IV - Трибина „Вантелесна оплодња”, гост Милица Крстивојевић,
молекуларни биолог. Свечана сала.
20. IV - Презентација Мегатренд универзитета.
21. IV - Републичко такмичење из страних језика одржано у Београду.
22. IV - Републичко такмичење из физике одржано у Сенти.
22. IV - У Филолошкој гимназији у Београду одржана је прва Српска
лингвистичка олимпијада. Са ученицима путовала Споменка Нешковић,
професор енглеског језика.
22. IV - Окружно такмичење из биологије одржано у Шапцу. Са ученицима
путовала Јелена Деспотовић, професор биологије.
26. IV - У оквиру акције пружимо подршку особама са инвалидитетом;
„Буди другар”, одржан јавни час у Медијатеци школе.

МАЈ 2012.
•
•
•
•
•

•

3. V - Презентација Технолошко-металуршког факултета из Београда.
5. V - Републичко такмичење из латинског језика одржано у Београду.
5. V - Међуокружно такмичење из хемије одржано у Пољопривредној
школи у Ваљеву.
5. V - Регионална смотра научно-истраживачких радова у Лозници.
8. V - Тестирање из енглеског и француског језика у одељењима IV разреда
обавили су радници Завода за вредновање квалитета у циљу израде
образовних стандарда из ових језика.
8. V - 11. VI - Ученици Ваљевске гимназије су похађали програме ИС
Петница.Учествовали су: Сара Ђурђевић I-1, Владимир Ђурђевић I-1,
Анђелка Миловановић I-1, Лазар Живковић I-4, Борис Мајић III-1
(астрономија); Тихана Лескур III-6 (геологија), Лазар Марковић I-1
(електроника и рачунарство), Вук Милутиновић I-1 (математика); Илија
Пантелић I-3 (историја културе и цивилизације); Марко Путниковић IV-4
(археологија); Тијана Радовановић I-1 (уметност, језик, култура); Наталија
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Ристовић II-2 (принципи екологије и истраживање живог света); Ана
Урошевић II-2 (експериментална хемија и биологија).
9-24. V - „Мај месец математике”. Сви ученици специјализованих
математичких одељења су дали свој допринос овој манифестацији.
Координатор пројекта био је др Војислав Андрић, професор.
10. V - У оквиру рада Заједнице гимназија Србије директор школе Радиша
Ковачевић је боравио на Златибору на семинару о стратегији
предшколског, основног и гимназијског образовања.
10. V - Седница Ђачког парламента.
10. V - Трибина Факултет у гостима посвећена Математичком факултету из
Београда. Гости: професор др Зоран Лучић, тема: „Како изабрати узорак” и
Светлик Марек, тема: „Један проблем са ПИЗА теста”. Свечана сала.
11. V - Трибина у оквиру манифестације „Ваљевски гимназијалци-доктори
наука”, посвећена раду професора др Миодрага Матељевића. Свечана сала.
11. V - Изложба фотографија „Лица” . Клуб „Гимназијалац”.
12. V - Наставна субота (часови по распореду од петка).
12-13. V - Гордана Аврамовић, психолог реализовала је у Београду семинар
„Дебата у настави” са средњошколским професорима из више градова.
13. V - Републичко такмичење из историје одржано у Краљеву. Са ученицима
такмичењу присуствовала Ружица Стефановић, професорка историје.
13. V - Семинару француског језика „Ангажовање ученика у раду”, који је
одржан у Шапцу, присуствовала Биљана Маринковић, професорка
француског језика.
14. V - Наташа Кристић, професор ликовне уметности, отворила изложбу
Анатолија Фоменка, математичара, у оквиру манифестације „Мај месец
математике”. Народни музеј у Ваљеву.
14. V - Републичко такмичење из биологије одржано у Београду.
Учествовало осам ученика. Са ученицима на такмичењу присуствовала
Јелена Деспотовић, професорка биологије.
15. V - „Никад хероин”позоришна представа за наше ученике одржана у
Центру за културу.
15. V - Десанкини дани: Књижевно вече посвећено представљању прве
збирке поезије „Вертиго” Зоране Живановић, ученице трећег разреда
Филолошке гимназије у Београду, прошлогодишње победнице Поетског
конкурса „Десанка Максимовић”. Учествовала је ауторка збирке.
Представљање финалиста двадесетог Поетског конкурса „Десанка
Максимовић”. О финалистима говорио члан жирија Славољуб Дукић,
професор српског језика.
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Поетски конкурс „Десанка Максимовић“
16. V - Седница Натавничког већа: Информација о Стратегији гимназијског
образовања поднео др Војислав Андрић.
16. V - Поетски час у част Десанке
Максимовић на Тргу песништва,
Ирина Марјановић I-7 прочитала
песме Дарка Перића, ученика
Смедеревске гимназије лауреата
двадесетог
Поетског
конкурса
„Десанка Максимовић” а Јелена
Јеремић II-7 и Јелена Петровић IV-7
говориле
су
стихове
Десанке
Максимовић. У Бранковини стихове
Владимира
Копицла,
добитника
награде „Десанка Максимовић” за
животно дело, говорили: Владислава
Милић IV-6 и Иван Бобовац II-6.
Сценарио и рад са рецитаторима
Светлана Дракул, професор српског
језика и књижевности.
Поетски час на Тргу песништва
17. V - Приредба на страним језицима у припреми и реализацији професора
страних језика. Свечана сала.
18. V - На републичком такмичењу у рецитовању учествовала Ирина
Марјановић I-7. Центар за културу Ваљево.
18. V - Ученике је на поклоничко путовање у манастир Острог водила
Бранка Јевтић Стојановић, вероучитељ.
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18. V - Трибина „Ваљевски гимназијалци-доктори наука” посвећена др
Војиславу Андрићу, професору математике, бившем директору Ваљевске
гимназије, професору Мегатренд Универзитета у Београду и Високе пословне
школе струковних студија у Ваљеву. Учествовали Иванка Томић, професор
математике, Бранко Антонић, новинар и др Војислав Андрић. Свечана сала.

Трибина посвећена др Војиславу Андрићу
18. V - У новоотвореној галерији „Силос”, у Ваљеву, изложба „1+1+1”
сликара мр Миломира Романовића, академског сликара, професора ликовне
културе, Милоша Новаковића, академског графичара, бившег гимназијалца
и Војислава Дамњановића.
19. V - Екипни математички турнир средњих школа „Архимедес” (ХХХIV
Математичка олимпијада средњих школа Србије) одржан у Београду.
Екипа Ваљевске гимназије добила прву награду. Такмичењу присуствовала
Светлана Николић, професор математике.
20. V - Републичко такмичење из српског језика и језичке културе, на коме
је учествовало 24 ученика. Са ученицима на такмичењу присуствовале
професорке: Вера Ваш, Биљана Ерчић и Светлана Дракул.
19-20. V - Републичко такмичење из хемије одржано на Хемијском
факултету у Београду. Давид Копривица II-1 освојио прво место и златну
медаљу. Такмичењу присуствовао предметни професор Момир Станојевић.
21. V - Литерарни конкурс „Вуково звоно” (Вукова задужбина и Гимназија
„Вук Караџић” Лозница). Са ученицима такмичењу присуствовала Милена
Петровић, професорка српског језика.
22. V - У Задужбини „Доситеј Обрадовић” на литерарном конкурсу „Идућ’ учи
у векове гледа” Ђорђу Милинковићу IV-6, је уручена трећа награда.
Свечаности присуствовала Милена Милисављевић, професорка српског језика.
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22. V - У Центру за културу одржана је „Распевана гимназија”,
традиционална приредба талентованих младих гимназијалаца. Учествовали
су солисти, оркестар и Јелена Ковачевић, професор музичке културе.

„Распевана гимназија”
25. V - Завршетак наставе за ученике четвртог разреда. Последњи школски час.
25. V - Борис Јовановић IV-5, на конкурсу Метрополитен универзитета,
освојио прву награду и обезбедио стипендију за студије графичког дизајна.
25. V - Предраг Стефановић, професор физике, положио стручни испит.
24. V - Листови „Напред” од 24. V 2012. и „Политика” од 25. V 2012.
објавили чланке о великом успеху гимназијалаца на такмичењима из
српског језика, историје и хемије.
26. и 27. V - У просторијама наше школе у оквиру стручног усавршавања
наставника Милена Петровић и Милена Милисављевић, професорке
српског језика, одржале су семинар за професоре Колубарског округа, са
темом „Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова”.
28. V - Одељењска већа четвртог разреда. Седница Наставничког већа.
29. V - Предаја радова за матурски испит.
30. V - Писмени матурски задатак из српског језика.
31. V - Седница Школског одбора.
31. V - Марко Радосављевић III-1, учествовао у пет емисија “ТВ слагалица”
РТС и пласирао се у четвртфиналe.
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1. VI - Матурски писмени из математике и страног језика.
1. VI - На четвртом интернационалном фестивалу „Интеркултурални дијалог
кроз српски и међународни уметнички израз” мр Јованка Божић, професор
социологије, отворила изложбу „Теме из(ван)”. Клуб Народног музеја Ваљево.
2. VI - У оквиру четвртог Интернационалног фестивала „Интеркултурални
дијалог кроз српски и међународни уметнички израз”, Андријана Милошевић
II-6, на конкурсу часописа „Акт” добила похвалу за причу „Склониште”. У
делу „Поетско читање”, своју поезију говорила мр Јованка Божић. Градска
библиотека „Љубомир Ненадовић”.
4. VI - Промоција DVD-а „Молитва на језеру” Светог Владике Николаја у
издању Свештене царске лавре Светог Архангела Михаила – Михољска
превлака, Митрополија црногорско-приморска. Свечана сала.
4 – 9. VI - Одбрана матурских радова.
11. VI - Седница Наставничког већа.
11- 16. VI - Јасмина Момчиловић, педагог је боравила на студијском
путовању у Италији и обиласку установа које се баве социјалном инклузијом
особа са менталним тешкоћама и волонтерском доприносу у том процесу.
13. VI - Завршна матурска свечаност у сали Центра за културу. Говорили
Радиша Ковачевић, директор школе, др Снежана Арсенијевић, родитељ, члан
Школског одбора и Сања Малешевић IV-1, најбољи ученик генерације.
15. VI - Драмски студио и професори српског језика Вера Ваш и Анђелка
Видаковић Цвркотић су на позив организатора учествовали на првој
омладинској смотри драмског стваралаштва „Слободан простор” у Београду.
16. VI - Матурско вече у хотелу „Гранд”.
16. VI - Драгица Грачанин, професорка немачког језика и ученици Ана
Урошевић II-2, Радмила Сандић, I-3 и Немања Живковић, II-4 учествовали
на семинару на Гете институту, у Београду.
18. VI - Подела докумената матурантима.
22. VI - Завршетак наставе за први, други и трећи разред и одељењска већа.
23. VI - Седница Наставничког већа.
28. VI - Завршна школска свечаност.
Летопис водила мр Јованка Божић
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НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
„Сазнања морају ићи до дела; дело мора имати одређени циљ.”
Иво Андрић
Значајна новина у протеклој школској години је објављивање
Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и
програму за гимназије, што је захтевало промену постојећих планова и
програма предмета и њихово усаглашавање са овим Правилником и
прописаним циљевима образовања и васпитања у гимназији.
Приоритети су биле активности и пројекти чији је циљ развијање
и осавремењивање наставног процеса. Те активности су, пре свега, као и
претходне године биле усмерене на: повећање функционалности и
флексибилности образовног процеса, перманентно стручно усавршавање
наставника и стручних сарадника и побољшање услова у којима се
наставни процес одвија, посебно на стварање повољне атмосфере у којој се
одвија оцењивање ученика. Учешће школе на конкурсима и пројектима
које организују европске културне и образовне институције омогућује
иновирање и размену искустава.
Настављена је реализација пројеката који доприносе развоју
школе. Развојни план школе реализован је према усвојеном Акционом
плану за протеклу школску годину. Значајну улогу у планирању и
реализацији активности имали су стручни активи. Завршена је
реализација пројекта за пружање унапређених услуга у области
образовања (DILS). Остварени су циљеви пројекта, предузете активности
су допринеле подизању квалитета и доступности образовања за ученике
из осетљивих група и за ученике којима је потребна додатна подршка у
развоју и учењу.
Као и претходних година бавили смо се активностима које су
везане за повећање функционалности редовне наставе, боље хоризонтално
и вертикално повезивање сродних наставних садржаја, усвајање и примену
разноврсних, ефикаснијих и подстицајних метода рада, усаглашавање
критеријума оцењивања на нивоу школе и актива сродних предмета,
израду стандарда и критеријума оцењивања уз обезбеђивање и неговање
позитивне атмосфере у којој се оцењивање одвија, неговање сарадничких
односа и тимског рада на свим нивоима.
Весна Голубовић, психолог

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће, највиши стручни орган школе, у току школске 20112012. године радило је интензивно на остварењу стручних, васпитних и
организационих питања од значаја за оптимално функционисање школе.
Реализовани су редовни послови планирани Годишњим планом рада школе као
и актуелне теме у области средњег образовања. У току школске године одржано
је 15 седница Наставничког већа на којима се расправљало о следећим темама:
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анализа успеха и дисциплине на класификационим периодима;
анализа успеха пријемних испита на факултетима;
израда годишњег Плана рада школе;
припремне активности за почетак школске године: планирање
свих облика наставе, усвајање списка уџбеника и приручника;
анализа резултата уписа у I разред школске 2011 - 2012. године;
интересовање ученика за додатну наставу, слободне активности,
факултативну и припремну наставу за факултете;
конституисање и сарадња са Саветом родитеља;
анализа рада стручних актива;
анализа интересовања ученика осмог разреда за упис у средње
школе; план уписа за први разред;
Школско развојно планирање и акциони план за текућу годину;
Инклузивно образовање; информисање о пројекту инклузије
„Школа за све“;
програм сарадње са родитељима; организовање и садржај рада
општих родитељских састанака;
програм обележавања Дана школе;
организација и анализа екскурзија;
стручно усавршавање наставника;
молбе ученика;
Измене Правилника о дисциплинској одговорности ученика;
правила понашања ученика, запослених и родитеља;
нови наставни програми;
пилот програм финансирања по ученику;
избор тема за матурске радове;
систематски прегледи; акције добровољног давања крви;
хуманитарне акције;
програм обележавања школске славе Свети Сава;
план посете часова;
измене и допуне школског календара;
план надокнаде часова изгубљених због ванредног стања;
Стратегија образовања у Републици Србији до 2020. године;
културна и јавна делатност школе;
Поетски конкурс „Десанка Максимовић“;
позоришнe представe Драмског студија Ваљевске гимназије;
приредбе на страним језицима; Распевана гимназија;
ажурирање сајта школе и инфо пулта;
пријемни испити за специјализовано математичко и филолошко одељење;
резултати матурских испита;
предлози за доделу диплома, награда и похвала ученицима;
избор најбољих ученика одељења, разреда, генерације и школе.
Јасмина Момчиловић, педагог
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељењска већа су реализовала задатке предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања, као и нормативним актима
школе. У раду одељењских већа су учествовали сви предметни
професори, разредне старешине, директор, психолози, педагог као и
представници одељењских заједница ученика. Одржано је више седница
током којих су реализовани следећи задаци:
•
доношење и усвајање плана и програма образовно-васпитних
активности одељења, распореда часова, распореда писмених задатака
и контролних вежби ученика, утврђивање социјалне карте одељења;
•
упознавање чланова већа првог разреда са постигнућима ученика на
такмичењима у основној школи, као и са осталим психолошким,
социјалним и здравственим специфичностима ученика првог разреда;
•
утврђивање индивидуалног школског успеха ученика,
школског успеха одељења, као и утврђивање фактора за
унапређење успеха и превазилажење потешкоћа;
•
анализа извештаја о раду и резултатима рада одељења;
•
разматрање васпитно-дисциплинских мера и изостајања
ученика са наставе;
•
упознавање способности, сколоности и интересовања ученика
и предлагање ученика за укључивање у поједине области
слободних и факултативних активности;
•
идентификовање талентованих ученика и ученика који имају
тешкоће у савладавању образовних задатака и њихово
укључивање у додатни или корективни рад;
•
сарадња са родитељима кроз индивидуалне контакте,
појединачне и опште родитељске састанке;
•
разматрање мера за стабилизацију успеха у појединим одељењима,
•
разматрање дисциплинских мера за неиспуњавање права и обавеза ученика.
Такође је на састанцима овог стручног органа дискутовано о
специфичностима специјализованих одељења, стандардима и критеријумима,
као и вредновању знања ученика ових одељења.
Поред редовних седница одељењских већа, одржаване су и
ванредне седнице за разматрање дисциплинских мера и других проблема
одељењских заједница и појединих ученика.
Гордана Аврамовић, психолог
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СТРУЧНИ АКТИВИ
АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
„Остати равнодушан према књизи значи
лакомислено осиромашити свој живот.”
Иво Андрић
Актив за српски језик и књижевност, у току ове школске године,
реализовао је наставне и ваннаставне активности предвиђене планом и
програмом, а чланови Актива били су ангажовани и на плану стручног
усавршавања и модернизовања наставног процеса. Велика пажња
посвећена је ваннаставним активностима, организована је припрема за
такмичења кроз додатну наставу, припремна настава за упис у филолошко
одељење и припремна настава за пријемни испит на факултетима.

Наши такмичари у Тршићу

Резултати нису изостали на 22. Републичком такмичењу из српског
језика и језичке културе. Ученици Ваљевске гимназије постигли су изузетан
успех. Од 24 ученика, који су се изборили за учешће на Републичком
такмичењу, шесторо је освојило награде. Прво место, са максималних 20
бодова, освојила је Јована Ашковић, II-1. Невeна Васиљевић I-6, Марко
Миловановић II-2, Жељка Ранковић II-4, Марија Вићентијевић III-5 и
Стефан Степановић III-6 освојили су треће место. Највећи успех постигли су
ученици другог разреда, осим Јоване, Жељке и Марка још шест наших
ученика заузело је четврто и пето место са 17 и 16 бодова.
Актив је остварио запажене успехе и кроз рад рециторске,
литерарне, новинарске, лингвистичке секције и рад Драмског студија. Јована
Бранковић, ученица IV-4, апсолутни је победник 43. Републичке смотре
рецитатора „Песниче рода мог“ и добитник награде „Др Бранимир
28

Ђорђевић“ која се додељује за најбољи сценски израз. На Републичком
такмичењу учествовала је и Ирина Марјановић I-7 оставивши снажан утисак
казивањем одабраних стихова.
Чланови литерарне секције учествовали су на многобројним
литерарним конкурсима (Лимске вечери поезије, Поетски конкурс „Десанка
Максимовић“, Вуково звоно, конкурс Задужбине Доситеј Обрадовић,
фантастичне приче, кратке приче) и освојили две прве, четири друге и две
треће награде. Део свога стваралаштва литерарци су објавили у Алманаху и
Гимназијалцу. Млади новинари и Гимназијалац су ове године међу
најуспешнијим у Србији. Друштво за српски језик и књижевност на 53.
Републичком зимском семинару за професоре српског језика и књижевности
на Филолошком факултету у Београду, доделило је листу Гимназијалац другу
републичку награду у категорији школских листова и часописа. Том приликом
је и лингвистичка секција Ваљевске гимназије за свој рад награђена трећом
републичком наградом. Драмски студио је припремао позоришну представу
„Сјај у трави“ са којом су учествовали на 16. Позоришним сусретима ученика
гимназија Србије у Крагујевцу где је Јована Бранковић, ученица IV-4,
награђена за најбољу споредну женску улогу.
Даровити и предани ученици са својим професорима су
учествовали у припреми и реализацији бројних културних и јавних
манифестација у школи и граду уз добру и честу сарадња са Матичном
библиотеком „Љубомир Ненадовић”, Црквеном општином и Центром за
културу Ваљево. Својим наступима обележили су: Десанкине мајске
сусрете у Бранковини, Поетски час, Дан школе, Доситејев пут знања
(обележавање два века од постављења Доситеја за првог српског министра
просвете и 200 година од смрти великог просветитеља), Светосавску
академију на градском и школском нивоу, Завршну матурску и школску
свечаност, бројне књижевне вечери, приредбе, промоције и разнолике
културне садржаје. Настављена је традиција организоване посете
професионалним позориштима у Београду и Новом Саду.
Професори српског језика и књижевности Светлана Дракул, Анђелка
Видаковић Цвркотић, Вера Ваш, Милена Милисављевић и Милена Петровић
учествовали су у раду 53. Републичког зимског семинара за професоре српског
језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду. Вера Ваш и Милена
Милисављевић учествовале су у раду Годишње скупштине Друштва за српски
језик и књижевност. Милена Милисављевић, председница Подружнице за српски
језик и књижевност Колубарског округа присуствовала је раду Округлог стола о
реформи школства у Србији. У оквиру стручног усавршавања Актив је учествовао
у раду семинара „Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“ и
прошао обуку за употребу интерактивне табле и електронско учење и настојао да
допринесе модернизацији наставе у школи. Актив је отворен за нове облике,
методе и средства којим се подстиче развој стваралачких способности ученика,
појачава читалачка активност и омогућава креативна улога наставника.
председник Актива
Светлана Дракул, професор
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АКТИВ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
„Језик је жива снага са којом је везана не само култура
него и само постојање једног народа.”
Иво Андрић
Актив за стране језике је ове школске године поред редовне,
додатне, допунске наставе и рада у секцијама имао пуно нових активности.
Од почетка школске године Ваљевска гимназија је укључена у
пројекат Британског савета „Connecting Classrooms”. У оквиру овог
пројекта, од 14 - 18. IX 2011. године у Нишу, професори енглеског језика
Смиљана Милановић и Татјана Маринковић похађале су семинар за
међународне координаторе, а ученици Милица Ракић II-4, Ана Ивановић
II-4 и Марко Јеремић III-7 тренинг за младе лидере. У јануару 2012. године
Британски савет организовао је још један семинар посвећен изради
школских акционих планова са конкретним циљем повезивања школа из
Србије, тј. Ваљевске гимназије са школама из Велике Британије, Словачке
и Немачке и заједничким организовањем Међународног дана Connecting
Classrooms, када ће се поводом Олимпијских игара реализовати активности
предложене од стране повезаних школа.
Eн Мари Мур, Аташе за културу Амбасаде Сједињених Америчких
Држава, 7. XII 2011. године, у Свечаној сали наше школе одржала је
предавање о волонтирању у САД. Госпођа Мур је посебно разговарала са
нашим ученицама: Тиханом Лескур III-6 и Ђурђом Јевтић IV-6, које су
прошлог лета са професором Анитом Новосел боравиле у САД у програму
размене ученика између Америке и држава Централне Европе.
Ваљевска гимназија почела је да ради на пројекту отварања
двојезичних одељења уз подршку Амбасаде Француске, Француског
института и Гете института. Гошћа из Немачке Катја Генедл, волонтер у
оквиру PASCH пројекта, започела је, а професор немачког језика
Драгица Грачанин наставила обуку професора Ваљевске гимназије
укључених у пројекат билингвалне наставе. Професори француског
језика Биљана Маринковић и Бранкица Перић такође су радиле на обуци
професора гимназије који су спремни да један део наставе из свог
предмета обављају на француском језику. Професори који су похађали
часове француског језика успешно су у јануару положили испит DELF на
нивоу А1, а предстоји полагање испита на следећем нивоу по повратку са
једномесечне обуке у Француској овог лета. Професорима који похађају
курс немачког језика такође предстоји боравак у Немачкој и полагање
предвиђених испита.
Школа је и ове године била организатор окружног такмичења из
страних језика. Ученица Ана Алексић, IV-4 (предметни професор
Катарина Мирковић) освојила је четврто место на републичком
такмичењу из немачког језика.
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На републичком такмичењу из латинског језика Јована Томић, I-3
освојила је пето место у категорији реалних гимназија, а Наташа
Вигњевић, IV-4 је освојила пето место у категорији филолошких одељења.
Ана Ивановић, II-4 освојила је трећу награду за кратку причу
којом је учествовала на конкурсу Британског савета поводом 200 година
од рођења Чарлса Дикенса. За учешће на овом конкурсу школа је добила
комплет дела Чарлса Дикенса.
Ученице специјализованог филолошког одељења III-5, Марија
Вићентијевић и Андреа Јосиповић, учествовале су 24. марта 2012. у
традиционалној преводилачкој колонији у Сремским Карловцима.
„Преводилачке свеске” изашле су у новембру. Уреднице овог
броја биле су Биљана Маринковић проф. француског језика и Ивана
Тешић проф. немачког језика.
Професори енглеског језика Анита Новосел и Александар
Саботковски били су и ове године уредници новог броја часописа
„Полиглота” који је изашао у мају.

Приредба на страним језицима
Свечана сала Ваљевске гимназије била је мала да прими све
заинтересоване за нашу приредбу на страним језицима 17. маја 2012. године.
Актив за стране језике је први пут ове године послао ученике на
Српску лингвистичку олимпијаду која је одржана 22. IV 2012. у Филолошкој
гимназији у Београду. Српска лингвистичка олимпијада је такмичење у
сналажењу у мање познатим и неистраженим језицима, а најбољи такмичари
се пласирају за Међународну лингвистичку олимпијаду. Наше ученице
Љиља Караџић IV-4, Симонида Тимотић II-4, Јована Николић I-4 и Јелена
Вучићевић I-4 достојно су представљале школу. На ово такмичење водила
их је професор енглеског језика Споменка Нешковић.
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Као и ранијих година професори енглеског језика држали су
бесплатну припремну наставу за ученике заинтересоване за упис у
специјализовано филолошко одељење.
Професори страних језика су и ове године ишли на акредитоване
стручне семинаре са циљем стручног усавршавања и осавремењивања наставе.
Професори немачког језика: Ивана Тешић и Ивана Веселиновић
похађале су од 19. III до 22.V online семинар: „E-learning and Blended Learning“.
Професор немачког језика, Катарина Мирковић, похађала је следеће
семинаре: 23. I - 10. II 2012. – „DSD - Seminar für Ortslehrkräfte“ семинар за
професоре немачког језика (техничке презентације, књижевност, културна
историја) у Немачкој (Келну и Лајпцигу); 3. III 2012. – информативни семинар
за испите Fit 1 и Fit 2 на Гете Институту у Београду; 3. V 2012. – „Fertigkeiten
und Prüfungsvorbereitung“ семинар за вештине и припрему испита у Београду.

У разговору са представницима Гете института
Драгица Грачанин, професор немачког језика је у овој школској
години похађала семинаре „E-learning und Blendеd Learning - Mооdle“ у
настави немачког језика, обуку за испитиваче DSD-дипломе (Немачка
језичка диплома) и семинар за вештине и припрему испита у Београду
„Fertigkeiten und Prüfungsvorbereitung“. Као представник Ваљевске гимназије
29. јуна 2012. путује у Измир у Турској на Регионалну конференцију земаља
Југоисточне Европе где ће учествовати у договорима и планирању PASCH
пројеката за наредни период.
Професори енглеског језика Анита Новосел и Татјана
Маринковић биле су 22. IV 2012. године на семинару Британског савета
„Stage the Age Rage (Music & Drama in ELT)”.
Анита Новосел је такође похађала и семинар у организацији
Британског савета „New Challenges, New Chances, New Perspectives“ и била је
ментор професор Јасни Ракић која ради у Основној школи „Андра Савчић“.
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Професорке француског језика Биљанa Танасијевић Вуксановић,
Биљана Маринковић и Бранкица Перић похађале су стручни семинар
„Креативно француски“ одржан 03. XII 2011. у нашој школи.
Професорка Биљана Маринковић је била представник наше
школе на мeђународном семинару о настави у билингвалном одељењу
који се одржао 29. и 30. марта у Београду под називом „Пројекат размене
- израда и вредновање“.
На Филозофском факултету у Београду 31. марта и 1. априла
професорке Мирјана Ракић и Биљанa Танасијевић Вуксановић похађале
су семинар Креативна настава класичних језика.
У Шабачком регионалном центру за стручно усавршавање
професорке Биљана Маринковић и Бранкица Перић су похађале семинар
„Креативно француски“ 13. V 2012.
председник Актива
Татјана Маринковић, професор

АКТИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
филозофија, социологија, психологија и устав и права грађана

„Задатак филозофије је да задовољи племениту потребу, коју ја називам
метафизичком потребом, која живи у основи хуманости свих епоха.”
Шопенхауер
Актив друштвених наука ове школске године дао је примат
самосталном раду ученика и развоју њихових способности за самостално
учење и истраживање, раду кроз примену савремених технологија, а по
препоруци Министарства просвете од септембра 2011. године. У оквиру
Актива је развијана интердисциплинарна сарадња. Сарадња је остварена код
заједничких тема из филозофије и социологије, али и филозофије с једне
стране и лингвистике и реторике с друге стране, у филолошком одељењу.
У септембру је одржан тест из социологије. Мр Јованка Божић је
са ученицом Иваном Јаковљевић учествовала на такмичењу поводом 130
година социологије у Србији. Ученица је писала рад на тему Омладина и
незапосленост у Ваљеву и освојила је друго место. Јованка Божић,
професор, такође је руководила социолошком секцијом.
У оквиру предмета филозофија, Мирослава Пантовић, професор
руководила је Дебатним клубом, уз помоћ Гордане Аврамовић, а Ромина
Николић филозофском секцијом.
Ученици четвртих разреда су учествовали на два такмичења.
Први пут смо учествовали на квалификацијама за међународну
филозофску олимпијаду, под покровитељством UNESCO-а, у Пожаревцу,
у марту месецу. Представљали су нас ученици филолошког одељења,
Михаило Милинчић, Љиља Караџић и Марко Путниковић. У априлу су
ученици Борис Јовановић и Јована Ђорђевић учествовали на конкурсу
Филозофија у стрипу, у Лозничкој гимназији и освојили четврто место.
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Ромина Николић је учествовала на семинару за разредне старешине у
Медицинској школи. Актив друштвених наука чине: Мирослава
Пантовић и Ромина Николић, професори филозофије, Весна Голубовић,
психологија, Јованка Божић, професор социологије, Биљана Домановић,
професор устава и права грађана.
председник Актива
Ромина Николић, професор

АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ
У школској 2011/2012. години рад Актива за историју одвијао се
према плану усвојеном на почетку школске године. Реализација плана
спроведена је кроз редовну наставу, секцију, матурске и ванредне испите.
У Свечаној сали Ваљевске гимназије одржано је 21.XI 2011.
године предавање са темом ,,Политичка репресија у Србији 1945-1985“ и
представљање књиге ,,Између српа и чекића“. Предавач је био др Срђан
Цветковић, председник Државне комисије за тајне гробнице.
У децембру 2011. године професор Милорад Белић је присуствовао
састанку Актива историчара Колубарског округа. Гост је био проф. др
Радош Лушић, а тема: ,,Како до квалитетнијих уџбеника историје?“
Ове године је наш ученик Марко Путниковић, IV-4 учествовао
на Смотри научно истраживачких радова „Наука младима“ у Лозници 5.
V 2012. године са радом ,,Ваљевска гимназија 1945-1948. године“.
Ментор је био професор Милорад Белић.
Ученици Ваљевске гимназије узели су учешће на свим нивоима
такмичења из историје. Највећи успех постигнут је на републичком
такмичењу одржаном у Краљеву 13. маја 2012. године. Лазар Андрић, I-5
освојио је прву награду, а Александар Пантелић, III-4 освојио је трећу
награду. Осим ових ученика на такмичењу је учествовала Милица
Николић, I-4. Ученике је водила Ружица Стефановић, професор.
председник Актива
Снежана Урошевић, професор

AКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Чланови Актива су своје активности реализовали кроз редовну
наставу, секцију, матурске испите и стручно усавршавање. Ученици су
били ангажовани у ваннаставним активностима. Чланови секције су
посетили метеоролошку станицу где су их дежурни метеоролог и
хидролог упознали са принципом рада метеоролошких инструмената и
хидролошким приликама на територији нашег града. У мају месецу је
објављен школски лист „Занимљива географија“. Главни уредник је
професор Божидарка Павловић. Текстове су припремили и часопис
технички уредили чланови секције.
председник Актива
Божидарка Павловић, професор
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АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ
„Природа нека не крши своје законе.”
Леонардо да Винчи
Чланови Актива за биологију током протекле школске године поред
редовне наставе реализовали су и многе друге наставне и ваннаставне активности.
На окружном такмичењу у Шапцу одржаном 22. IV 2012.
учествовало је 30 ученика а на републичком такмичењу у Београду 8 ученика.
Одржани су заједнички тестови за први, други и трећи разред. За
ученике четвртог разреда одржана је припремна настава за Биолошки,
Медицински и Дефектолошки факултет. Урађено је и одбрањено доста
матурских радова са актуелним темама из биологије. Организована је
трибина за ученике – „Вантелесна оплодња“ 20. IV 2012. Предавање је
одржала диломирани молекуларни биолог – лиценцирани ембриолог
Милица Крстивојевић, запослена у Ваљевској болници. Сви чланови
Актива присуствовали су презентацији могућности и коришћења
интерактивне табле и презентацији система Moodle. Чланови Актива
ангажовали су се на даљем прикупљању наставних филмова и
презентација у циљу даљег осавремењивања наставе. Ученици првих
разреда посетили су Ботаничку башту у Пољопривредној школи.
Чланови Актива су Јелена Деспотовић, Верица Миловановић
Аврамовић и Нада Нешковић.
председник Актива
Јелена Деспотовић, професор

АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ
Чланови Актива за математику у школској 2011/12. год. радили
су по плану и програму усвојеном на почетку школске године.
У септембру је усвојена подела часова и планова редовне, додатне
и допунске наставе. Иницијални тест за ученике првог разреда урађен је у
септембру, а у сваком тромесечју заједнички писмени задатак.
Професори математике су и ове године одржали припремну наставу
за упис на техничке факултете и специјализовано математичко одељење.
У нашој школи је одржано школско, општинско и окружно
такмичење из математике. На државном такмичењу одржаном у Новом
Саду, учествовало је 10 наших ученика (6 из специјализованих
математичких одељења и 4 са природно-математичког смера). Бирчанин
Сара I-2 освојила ја другу награду, а похвале су освојили: Милутиновић
Вук I-1, Јездић Ивана II-2 и Тодоровић Љиљана III-2.
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Учесници државног такмичења са својим професорима
На државном математичком турниру „Архимедес“, одржаном у
Београду, 19. V 2012. године наша школа освојила је прво место, а екипу
су чинили: Милутиновић Вук I-1 (друга награда), Прлић Растко II-1
(похвала), Живановић Ђорђе III-1 (трећа награда) и Малешевић Сања IV-1
(друга награда). Ученици наше школе учествовали су и на такмичењу
„Кенгур без граница“.
На Зимском семинару у организацији Друштва математичара
Србије у Београду учествовли су професори Иванка Томић и Предраг
Јевтић. На овом семинару Иванка Томић, професор одржала је предавање
на тему „Нестандардни геометријски задаци“.
Чланови Актива су успешно обавили писмени део матурског
испита и одбрану матурских радова ученика IV разреда, пријемни испит
за специјализовано математичко одељење, као и прегледање задатака на
пријемном испиту за ученике осмог разреда основних школа.
Манифестација „Мај месец математике“ реализована је и у
Ваљевској гимназији. Наши ученици и професори учествовали су у бројним
програмима. Координатор пројекта био је др Војислав Андрић, професор.
У јуну је изашао 25. број часописа „Млади математичар“ чији је
одговорни уредник професор Предраг Јевтић.
У оквиру припрема да Ваљевска гимназија упише двојезично
одељење, у ком ће се похађати настава на немачком и француском
језику, професор Иванка Томић похађа курс немачког језика а професор
Светлана Николић курс француског језика.
Чланови Актива су професори: Миладинка Перишић, Милена
Пошарац, Станица Јовановић, Светлана Николић, Иванка Томић, др Војислав
Андрић и Предраг Јевтић.
председник Актива
Предраг Јевтић, професор
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АКТИВ ЗА ФИЗИКУ
„Планину ће померити само онај који је у почетку помицао каменчиће.”
Кинеска пословица
Ове школске године Актив професора физике највише пажње
посветио је редовној и додатној настави и извођењу лабораторијских вежби.
Због тога су набављена нова наставна средства и нови инструменти.
Поводом школске славе Светог Саве изашао је 41. број часописа
„Физика и техника“. У часопису су објављени прилози ученика који су
везани за најновија открића из области физике, догађаје из историје
физике и друге занимљивости. Редакцију чине професори и ученици
Ваљевске гимназије, консултанти су професори и асистенти
универзитета у Београду и Крагујевцу. Главни и одговорни уредник овог
броја је професор Предраг Стојаковић.
У нашој школи одржано је општинско и окружно такмичење.
Учествовало је по 32 ученика наше школе као и ученици Техничке школе
из Ваљева. На Републичко такмичење пласирало се 6 ученика: Бирчанин
Сара I-2, Копривица Давид II-1, Костић Матија III-2, Савић Иван III-3,
Малешевић Сања IV-1, Вујић Јелена IV-1. Републичко такмичење
одржано је у Сeнти. Сви наши ученици су постигли значајан успех.
Ученик Давид Копривица освојио је другу награду (професор Миладин
Вељовић) а Костић Матија, Савић Иван, Малешевић Сања су освојили
похвалу (професор Предраг Стојаковић).
И ове године ученици су се определили за израду матурских радова
из физике и астрономије. Били су учесници семинара из области физике и
астрономије у Истраживачкој станици Петница, такође су учествовали и у
активностима Друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда“.
Чланови Актива за физику су професори: Оливера Црнобрња,
Миладин Вељовић, Предраг Стојаковић и Предраг Стефановић.
председник Актива
Миладин Вељовић, професор

АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ
„Треба делати као човек од мисли, а мислити као човек од акције.”
Бергсон
Ове школске године Актив за хемију, поред редовне и додатне
наставе, имао је низ других активности. На почетку школске године
ученици првог разреда свих смерова радили су иницијални тест из хемије.
На иницијативу Актива хемије Ваљевске гимназије, проф. др
Живослав Тешић на Хемијском факултету у Београду и његови
сарадници 22. XII 2011. у Клубу „Гимназијалац“ за наше ученике
изводили су најатрактивније огледе из хемије под називом „Између
магије и хемије“.
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Извођење огледа у клубу „Гимназијалац“
У оквиру додатне наставе која се састоји из теоријског и
практичног дела заинтересовани ученици су се припремали за такмичења
из хемије. Школско такмичење одржано је 18. IV 2011. Окружно
такмичење одржано је 5. V 2012. у Пољопривредној школи у Ваљеву. На
овом такмичењу ученик Давид Копривица II-1 освојио је прво место.
Сара Бирчанин I-2, Mарко Миловановић II-2 и Никола Трифуновић III-1
такође су се пласирали на Републичко такмичење.
На Републичком такмичењу које је одржано у Београду на
Хемијском факултету 19. и 20. маја 2012. године Давид Копривица, ученик
II-1 специјализованог математичког одељења освојио је прво место и
златну медаљу. Такмичење се састоји из теоријског (тест) и практичног
дела (експериментални рад). Давид је био најуспешнији и проглашен је
најбољим такмичарем другог разреда у Србији. Српско хемијско друштво
наградило је књигама ученика Давида Копривицу. Његов професор Момир
Станојевић такође је награђен књигом са посветом за успешну припрему
ученика за Републичко такмичење. Ученике су водили Бранислав
Јовановић и Момир Станојевић, професори.
С намером да Ваљевска гимназија упише двојезично одељење
које ће похађати наставу на немачком и француском језику, професор
Момир Станојевић похађа курс немачког језика који је организован у
Ваљевској гимназији. Професор Момир Станојевић је, такође, био учесник
семинара „Професионализација разредних старешина” и „Примена
електронских тестова у оцењивању ученика”. Чланови Актива су: Нада
Ћировић, Бранислав Јовановић и Момир Станојевић, професори.
председник Актива
Нада Ћировић, професор
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АКТИВ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Ове године осим редовне наставе, која је у потпуности
реализована, организована је и додатна и допунска настава као и неке од
ваннаставних активности. Додатну наставу, у оквиру припрема за
такмичење, ученицима специјализованих математичких одељења држали
су професори Радиша Ковачевић и Светлана Дашковић Миловановић. У
нашој школи одржано је школско и окружно такмичење из
програмирања, а на републичком такмичењу учествовали су Марко
Радосављевић и Борис Мајић, ученици III-1.
Највише часова допунске наставе реализовано је у трећем
разреду. Ради усаглашавања критеријума оцењивања у трећем разреду су
и ове године организовани заједнички писмени задатак и две заједничке
писмене вежбе.
Технички уредник школског сајта је професор Светлана Дашковић
Миловановић. На одржавању рачунарске опреме и кабинета радили су
професори Југослав Кандић и Ненад Будимировић. Професор Маријана
Будимировић је члан комисије за избор најбољих ученика школе, радила је и
на креирању позивница, плаката и каталога за школске свечаности и на
изради диплома за такмичаре и била технички уредник Програма рада
школе. Професор Александра Јевтић је технички уредник Извештаја, а сви
чланови Актива су радили на компјутерској припреми Извештаја. Чланови
комисије за ванредне ученике ове године су професори Александра Јевтић и
Ненад Будимировић. Од другог полугодишта на сајт гимназије је
постављен и Moodle систем за учење на даљину, чији је администратор
професор Маријана Будимировић. За сада, на систему има око педесет
регистрованих ученика и двадесет пет професора. Професори школе су
прошли кратку обуку о коришћењу система, израда њихових курсева је у
току и углавном ће се од следеће школске године већина секција и
слободних активности одвијати преко овог система. Ове године је
професор Маријана Будимировић организовала и водила десетонедељни
курс из програмског језика Delphi за ученике трећег разреда. Показало се
да је систем служио као велика помоћ и подршка ученицима у учењу и
савладавању основних школских обавеза, али и помоћ професору који је
континуирано пратио рад и напредовање ученика, уз могућност
правовременог пружања повратних информација.
У оквиру манифестације Мај месец математике професор
Светлана Дашковић Миловановић присуствовала је у Београду
интерактивној изложби Imaginary Института за математичка
истраживања из Obervolfaha у организацији Центра за промоцију науке.
Професори Александра Јевтић, Горан Митровић и Ненад
Будимировић присуствовали су Зимском семинару одржаном у Београду.
У оквиру припрема за увођење двојезичне наставе у школи
професор Светлана Дашковић Миловановић похађа курс француског
језика, а професор Александра Јевтић курс немачког језика.
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Чланови Актива су Светлана Дашковић Миловановић, мсц
Маријана Будимировић, Ненад Будимировић, Горан Митровић, Југослав
Кандић, Радиша Ковачевић и Александра Јевтић, председник Актива.
председник Актива
Александра Јевтић, професор

АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
У току школске 2011/12. године реализоване су активности
предвиђене планом и програмом Актива: редовна настава, слободне
активности и друге ваннаставне активности, настава пливања и атлетике
(СРЦ Петница и парк „Пећина“).
На почетку и на крају школске године, Актив организује и
Спортски дан у СРЦ Петница, где ученици учествују на турнирима
(баскет, одбојка, фудбал) и у такмичењу у пливању.
Ученици су учествовали на многим такмичењима (градском,
окружном, међуокружном, републичком и школској Олимпијади). Постигнути
су веома запажени резултати. На градском такмичењу у одбојци и рукомету
девојчице су заузеле I место и избориле се за даљи пласма. У кошарци су заузеле
II место. Дечаци су заузели I место у одбојци и II место у рукомету на градском
такмичењу и изборили се за даљи пласман. У стоном тенису, на градском нивоу,
наша екипа је заузела II место а Невена Малешевић III-3, појединачно I место.
Стефан Зимоњић IV-3, освојио је I место у пливању. Стефан и Невена су се
пласирали на Школске олимпијске игре.
Актив за физичко васпитање је узео учешће у организацији кроса
РТС-а, где је трчало око 90 ученика наше школе. Веома запажени су били:
Катарина Јеросимовић II-7, Маја Јовановић II-1, Лидија Крстивојевић II-3,
Лазар Петрашевић II-7, Никола Лазаревић II-1 и Андрија Бебић I-6.

Одбојкашка екипа школе
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На Светосавској трци 27.01.2012. где се трчало 5000 м, једини
ученик који је представљао нашу школу је био Оливер Станаревић IV-3.
Актив за физичко васпитање чине следећи професори: Снежана
Ђурђевић, Александар Севић и Драган Ђурђевић.
председник Актива
Снежана Ђурђевић, професор

АКТИВ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
„Ми смо рођени верујући. Човек носи веру, као што дрво носи лишће.”
Емерсон
Актив је испунио све активности предвиђене планом рада за
школску 2011/12. годину. Осим редовне наставе ученици су се и ове као
и претходних година укључили у ваннаставне активности. Посета
манастиру Ћелије и присуство на Светој Литургији је својеврсно духовно
окрепљење, па ученици радо посећују манастир и неколико пута у току
школске године.

Посета манастиру Ждребаоник
Ове године је у сарадњи са Светосавском омладинском
заједницом настављен циклус трибина под називом „Православље и
млади“. Један од најугледнијих предавача био је Епископ ремезијански Г.
Андреј (Ћилерџић), викарни епископ Патријарха српског, који је одржао
предавање са темом: „Тајна васкрса – тајна нашег искупљења“.
Смирење, трпљење, незлобивост и потреба да једни са другима
живимо не гледајући мане, јесу темељи радости живљења у заједници,
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поручила је мати Ефимија, игуманија манастира Градац на трибини
„Како живети у заједници?“. Заједница је данас у кризи, људи се жале на
одсуство љубави и неприхваћеност у породици, школи, на послу, па је то
наметнуло потребу да се кроз трибину са овом темом потражи одговор на
могућност превазилажења кризе заједнице.
Поводом славе града Ваљева – Духовског понедељка промовисан је
DVD - Молитве на језеру, Светог владике Николаја, у издању Свештене
царске лавре Светог архангела Михаила - Михољска Превлака, а гост је био
музички уметник Асим Сарван. У мају је организовано поклоничко путовање
у манастире Епархије милешевске и Митрополије црногорско – приморске.
Чланови Актива су у оквиру стручног усавршавања учествовали
на акредитованом семинару који је одржан 26. и 27. маја у просторијама
ОШ „Милан Муњас“ у Убу. Тема семинара била је: „Подршка развоју
предмета верска настава“.
У оквиру пројекта YLPCE, професор Бранка Јевтић Стојановић
боравиће овог лета у Америци са Тијаном Ристовић и Борисом Мајићем,
ученицима наше школе.
Чланови Актива су ђакон Невен Лукић и Бранка Јевтић Стојановић.
председник Актива
Бранка Јевтић Стојановић, професор

АКТИВ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Очи и уши су људима лоши сведоци ако им дух није образован.
Хераклит
Настава грађанског васпитања се реализује у сва четири разреда,
коришћењем интерактивних и истраживачких метода рада. Садржаји су
конципирани тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања
мишљења и ставова, развијање вештина комуникације, критичког
мишљења, аргументовања, одговорног одлучивања и делања.
У настави су коришћени кратки, документарни и едукативни
филмови „Слободне зоне“ који покрећу низ актуелних друштвених тема из
целог света. Кроз ове филмове нижу се теме сиромаштва, корупције,
друштвено одговорне потрошње и пословања, питања незнања и
равнодушности младих, веродостојност информација и објективност медија.
У оквиру програма професионалне оријентације, ученици су
присуствовали представљању појединих факултета, писали су радне
биографије, мотивациона писма, подстицани су на одговорност и
иницијативу за даљи професионални развој.
Слађана Маријанац, професор
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Непосредним ангажовањем разредних старешина у одељењу на
најбољи начин се остварује васпитна улога школе. У овој школској
години одељењске старешине су реализовале низ активности усмерених
на реализацију основних циљева и задатака дефинисаних Годишњим
планом рада школе.

Разредне старешине на матурској екскурзији у Италији
Кроз садржаје часова разредног старешине, реализовани су
садржаји који подстичу развој позитивних вредности код ученика:
толеранцију, међусобно уважавање, кооперативност. Важан сегмент
васпитног утицаја разредних старешина био је и развијање позитивног
става према школи, учењу, подстицање одговорног односа према себи и
окружењу, промовисање здравих стилова живота. Као подршку таквом
васпитном опредељењу реализовали су низ активности које на најбољи
начин продужавају традицију Ваљевске гимназије и негују позитиван
гимназијски дух код ученика. Разредне старешине првих разреда
реализовале су уз помоћ психолошко-педагошке службе низ активности
усмерених на олакшавање адаптације на нову средину. Разредне
старешине четвртих разреда су се посебно ангажовале у раду на
професионалној оријентацији и на спровођењу матурских испита.
Кроз континуирану сарадњу са члановима одељењског већа разредне
старешине су реализовале активности усмерене на праћење и подстицање
напредовања ученика и одељења у целини, налажење и спровођењу мера за
подизање, како квалитета рада, тако и резултата рада у одељењу.
Сарадња са родитељима се одвијала преко родитељских састанака и
кроз индивидуалне контакте разредних старешина са родитељима уз
укључивање педагошко-психолошке службе у решавању сложенијих проблема.
Весна Голубовић, психолог
43

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Директор је у току године обављао послове и задатке који су
дефинисани законом и Годишњим програмом рада школе: програмирање
рада школе, организација рада школе, материјално финансијско
пословање школе, педагошко инструктивни и саветодавни рад,
аналитички рад, рад у стручним и другим органима школе, рад на
педагошкој документацији, стручно усавршавање наставника, сарадња са
институцијама и организацијама.
Резултат рада директора у протеклој школској години се огледа у
високој реализацији свих сегмената рада предвиђених Годишњим планом
рада школе. Почев од свих облика наставе и ваннаставних активности,
рада свих служби у школи, културне и јавне делатности школе до
Школског одбора, Савета родитеља и фондова основаних при школи.

Директор на Свечаној седници за Дан школе
Оно што је карактеристично за ову школску годину је добијање
сагласности Министарства просвете и науке за отварање билингвалног
одељења. Иако ће први ученици бити уписани тек од школске 2013/14.
године, доста је урађено у сарадњи са Гете институтом и Француским
институтом из Београда. Две групе професора похађају курсеве
француског, односно немачког језика и припремају се за извођење
наставе у овом одељењу. Школа је узела учешће и у пројекту Connecting
Classrooms у организацији British Council-а.
Директор је, такође, у Ваљевској гимназији изводио редовну
наставу у одељењу III-1, из предмета Програмирање и програмски језици
и Рачунарство и информатика. У оквиру програма “Интеграл” директор
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је реализовао додатну наставу математике са ученицима IV разреда
основних школа.
Директор је учествовао и у раду Актива директора средњих
школа Ваљева, Председништва, Главног одбора и Скупштине Заједнице
гимназија као и Управног одбора Задужбине “Десанка Максимовић”.
Осим тога, директор је један део својих активности усмерио и
на: сарадњу са привредним и непривредним организацијама, сарадњу са
институцијама културе, сарадњу са средствима информисања, сарадњу са
основним и средњим школама у граду, региону, републици,
иностранству, сарадњу са СПЦ и Црквеном општином Ваљево, сарадњу
са бившим ученицима и наставницима школе и рад у Фондацији
Ваљевске гимназије и Фонду „др Миломир Станишић“.
Радиша Ковачевић, директор

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
У протеклој школској години помоћник директора је обављао
послове везане за планирање, програмирање, организацију и праћење
свих облика образовно-васпитног рада: редовне и факултативне наставе,
слободних активности, екскурзија и излета.
У делокругу рада помоћника директора су били и послови
везани за организовање рада одељењских већа, осмишљавање и
организовање рада са ученицима и професорима (посебно са разредним
старешинама и професорима почетницима), рад са родитељима, рад у
комисијама, рад на реализацији пројеката, сарадња са здравственим,
образовним и културним институцијама и организацијама, како у земљи,
тако и у иностранству.
Са разредним старешинама и ученицима је радио на решавању
васпитних проблема ученика. Радио је на организацији промоција
факултета за професионално информисање матураната, професионалној
оријентацији за ученике основних школа кроз програм промоције
Ваљевске гимназије на територији општине Ваљево и изради
Информатора, организацији школских манифестација и др.
У току школске године похађао је више семинара за стручно
усавршавање. Помоћник директора је, такође, поред редовне наставе,
водио секције за стони тенис, кошарку, одбојку и атлетику, као и
припреме за такмичења.
Све наведене активности су реализоване у сарадњи са
директором, психолошко-педагошком службом, стручним активима,
разредним старешинама и Ђачким парламентом.
Драган Ђурђевић, помоћник директора
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ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ
Психолог, стручни сарадник школе, своју активност је усмеравала
пре свега ка превентивном и саветодавном психолошком раду са
ученицима и њиховим родитељима. Део активности психолога наше
школе односио се на планирање, програмирање и праћење рада школе,
као и на аналитичко – истраживачки рад.
На сваком класификационом периоду реализована је анализа
успеха ученика, интерпретација резултата, као и извештај и
презенатација на седницама Наставничког већа и Савета родитеља. На
самом почетку школске године, сагледавани су фактори опредељивања
ученика основних школа за гимназију, са циљем што боље припреме
школе за упис следеће генерације основаца.
Са ученицима првог разреда акценат је стављен на олакшавање
процеса адаптације и прилагођавања новој средини, систематски је
праћено кретање успеха ученика, као и проналажење фактора неуспеха у
школском учењу. Извршено је испитивање интелектуалних способности
ученика за пријављивање и селекцију кандидата на семинаре ИС
Петница, као и упознавње психосоцијалних карактеристика ученика
првог разреда у сарадњи са психолошко-педагошким службама основних
школа. Са ученицима четвртог разреда акценат је стављен на процес
професионалне оријентације: извршена је анализа уписа студија
претходне генерације матураната, затим су испитивана професионална
интересовања ученика четвртог разреда, примењена је анкета о избору
студија. У овој школској години презентацију факултета у нашој школи
имали су ФОН, Економски факултет, Правни факултет, Технолошко –
металуршки факултет, Машински факултет, Факултет техничких наука,
Випос, Филозофски факултет, Математички факултет и други.
Активности професионалне оријентације су биле усмерене и ка
потенцијалним гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Приликом
планирања уписа ученика у први разред испитивана су заинтересованост
ученика осмих разреда основних школа са територије општине Ваљево за
упис у Ваљевску гимназију. Ове године смо проширили програм
професионалне оријентације на више планова. Посебно смо се бавили
потенцијалним ученицима математичког одељења; реализовали смо
серију радионица у основним школама; учествовали у медијском
представљању школе; унапредили сарадњу са родитељима ученика који
завршавају основну школу и др. Реализована је „Презентација Ваљевске
гимназије“ за седам основних школа, овај пут у гимназији што ће постати
наша стална пракса, као и у основним школама у Осечини и Мионици.
Информатор о упису у гимназију је ове школске године допуњен и
дистрибуиран ученицима завршног разреда основне школе.
Ваљевска гимназија наставља процес самовредновања квалитета
рада школе. Психолози школе су део тима за самовредновање и носиоци
већег дела активности везаних за самоевалуацију изабраних кључних
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области, као и за реализацију акционог плана за превазилажење снимљених
недостатака. Посебна пажња је посвећена методичким иновацијама у
настави. Ови часови су реализовани у оквиру наставе српског језика,
историје и грађанског васпитања.
Ове школске године настављена је реализација пројекта под називом
„Школа за све” - пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области
образовања, или оснаживање школа за инклузивно образовање. Пројекат су
осмислиле стручне сараднице наше школе и, поред координације, оне су и
носиоци одређених активности намењених ученицима гимназије код којих
постоји потреба за посебном образовном подршком.

Психолози школе
Гордана Аврамовић је члан надзорног органа Удружења
психолошких саветника Србије и члан Управног одбора Асоцијације за
креативну комуникацију и дебату. Весна Голубовић је члан интерресорне
комисије за инклузивно образовање. Током ове школске године
настављена је сарадња са невладиним сектором: Асоцијацијом за
креативну комуникацију и дебату за активности дебатног клуба и ђачког
парламента чије је активности координирала Гордана Аврамовић.
Гордана Аврамовић је била укључена у пројекат „Млади пишу
агенду за нову владу“ у оквиру којег је припремала групу младих из Зајечара
за дискусију, дебату и јавни наступ са будућим носиоцима јавних функција.
Тема дебате била је запошљавање. Емисије су снимане у Дому омладине у
Београду, а емитоване су на 17 телевизијских канала. У мају месецу Гордана
Аврамовић је реализовала семинар „Дебата у настави“ за 25 професора
средњих школа у Београду. Такође је учествовала у обуци за примену
психолошког теста личности VP+2 у организацији Центра за примењену
психологију. Учествовала је у креирању пројекта билингвалног одељења
који је одобрен од стране Министарства просвете и који ће почети да се
реализује у школској 2012 – 2013. години.
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Весна Голубовић је присуствовала презентацији новог уџбеника
психологије и приручника за наставнике у организацији Издавачке куће
„Нови Логос“.
Тестирање и селекција кандидата за семинаре ИС Петница, као и
селекција за конкурс кандидата за Смотру научно – истраживачких
радова младих - Регионални центар за таленте у Лозници су у домену
рада психолога. Менторски и инструктивни рад је реализован и са
ученицима који су радили матурске радове из психологије.
Психолози наше школе су учествовале у осмишљавању и
реализацији општих родитељских састанака са темама: „Адолесценција“
„Професионална оријентација“, „Поремећаји у исхрани“, а сараднице у
реализацији ових састанака биле су Жаклина Ђурић, психолог, и прим.
др Јасмина Лукић, специјалиста опште медицине; Гордана Аврамовић и
Весна Голубовић су говориле на тему „Адолесценције“, а Гордана
Аврамовић на тему „Поремећаји у исхрани“ и „Резултати и
карактеристике уписа студија ученика гимназије“.
Ове школске године организована је припремна настава за
ученике који полажу психологију на пријемним испитима за факултете.
Настављена је едукација из Гешталт психотерапијског правца
која се реализује у Београду у оквиру Европског иститута за
психотерапију – Гешталт студија – Београд.
Гордана Аврамовић, психолог
Весна Голубовић, психолог

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ
У току школске године педагог је обављала послове из области
предвиђене годишњим Планом рада: планирање и организовање
васпитно-образовног рада, сарадњу са ученицима и родитељима,
аналитичко-истраживачки рад и остале послове од значаја за
функционисање наставе.
У оквиру планских и програмских активности радила је на
изради годишњег Плана рада школе, интересовањима ученика за
факултативну и припремну наставу, организацији факултативне наставе
из шпанског и италијанског језика, изради плана реализације наставе и
унапређењу образовно-васпитног рада. Организовала је увођење у посао
наставника приправника, сарађивала са њима у припреми и полагање
испита за лиценцу. Радила је на изменама Правилника о дисциплинској
одговорности ученика и правилника о понашању, Правилнику о сталном
стручном усавршавању и присуствовала скупу посвећеном измени
прописа у образовању. Присуствовала је часовима редовне наставе
појединих Актива у оквиру педагошко-инструктивног рада, посебно
наставника почетника и наставника који су започели рад у Ваљевској
гимназији. Пратила је стручно усавршавање наставника.
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Као координатор тима за безбедност израдила је предлог
акционог плана за унапређење безбедности и превенцију насиља у школи
и програм заштите ученика од насиља, реализовала је предавање на
општем родитељском састанку, организовала трибину о трговини
људима и учествовала у раду тима по питању заштите права ученика.
У тиму за развојно планирање учествовала је у изради акционог
плана за текућу годину у оквиру четворогодишњег развојног плана
школе, пратила је и извештавала о резултатима процеса.
Са стручним активима радила је на унапређењу наставе и примени
савремених наставних метода. Похађала је обуку и сарађивала са
наставницима у примени „паметне табле“ и увођењу Мооdlе система у школи.
Са разредним старешинама сарађивала је на решавању
васпитних проблема ученика, као и оних који показују неуспех у раду,
посебно ученика првог и трећег разреда. Саветодавни рад са ученицима и
родитељима реализован је индивидуално. Сарадња са родитељима
обогаћена је предавањем на општим родитељским састанцима на теме
„Насиље у школи“ и „Емоције у адолесценцији“ са др Бранком
Стаматовић Гајић.
У раду са ученицима, посебна пажња посвећена је ученицима првог
разреда и њиховој адаптацији, ученицима који имају тешкоћа у савладавању
школског градива, као и ученицима завршних разреда и њиховој
професионалној информисаности. Формирала је одељења првог разреда.
Учествовала у осмишљавању и координирала и реализовала
активности, у сарадњи са психолозима, у пројекту оснаживања школа за
инклузивно образовање „Школа за све”. Организовала је тестирање за
образовне стандарде за ученике завршног разреда.
За професионално информисање матураната организоване су:
промоције факултета, дистрибуиран информативни материјал, обављени
индивидуални разговори. Професионална оријентација за ученике
основних школа реализована је кроз програм промоције гимназије,
посебно специјализованих одељења, на територији општине Ваљево, а
гимназија је промовисана и у школама у Осечини и Мионици. За
професионално информисање ученика осмог разреда учестовала је у
изради Информатора за основце.
Ученике је информисала о програмима друштвених, научних,
невладиних организација и образовне размене, највише са Америком,
сарадњи са школом у Москви; о програму међународне матуре у
Мариборској гимназији, стипендијама и наградама републичких
фондова. Била је укључена у рад Црвеног крста, Друштва истраживача,
Завода за културни развитак, Канцеларије за младе, еколошких и других
невладиних организације, сарађивала са здравственим, образовним и
културним институцијама, амбасадама, факултетима. Присуствовала је
промотивном семинару Темпус канцеларије у Србији. Аналитичкоистраживачки рад подразумевао је и анализе успеха и владања ученика
на свим класификационим периодима, посебно праћење кретања
49

негативних оцена и реализација свих облика наставе и извештавање на
седницама Наставничког већа и Савета родитеља.
Организациони послови представљали су велики део послова
педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за школске
манифестације, завршну матурску и завршну школску свечаност,
такмичења ученика, предавања, промоције.
У току године била је реализатор семинара за основце и
средњошколце у Лајковцу о професионалној оријентацији.
У априлу месецу присуствовала завршној конференцији „Up
stream“ пројекта, превенције менталног здравља у Тузли. У јуну месецу
била је у студијској посети Италији у оквиру пројекта социјалне
инклузије особа са менталним тешкоћама.
На едукацији је из гешталт психотерапиje у Европском
удружењу за психотерапију Гешталт студија Београд. Члан је Удружења
психолошких саветника Србије и поседује Национални и Европски
сертификат за психолошко саветовање. Похађа наставу немачког и
италијанског језика.
Јасмина Момчиловић, педагог

БИБЛИОТЕКАР
„Добра књига је наследство читавог света.”
Папа Климент XIV

•

•
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•

•

•

•

•

•

50

У току ове школске године библиотекар је обављао следеће послове:
набавка и обрада библиотечке грађе (набавка, физичка обрада,
класификација, каталогизација и инвентарисање);
смештај библиотечког материјала и одржавање фонда
библиотеке;
информисање корисника и сарадника о приновљеном
библиотечком материјалу;
пружање помоћи ученицима и наставницима у избору
литературе за потребе наставног процеса;
пружање помоћи ученицима у изради семинарских и
матурских радова;
помоћ наставницима у припремању наставе и стручном
усавршавању;
образовно-васпитни рад са ученицима кроз упознавање
ученика са библиотеком, њеним задацима и функцијама,
структуром фондова;
пружање помоћи и рад на изложбеним поставкама у школи и
граду, књижевним промоцијама, изради школских листова;
у сложеном и динамичном животу школе помагао да се решавају
многа образовно-васпитна питања, одржавајући сталну и
корисну сарадњу са ученицима, наставницима и директором;

сарађивао са образовно-васпитним и установама културе у
граду и Републици;
Укупан број књига износи 17018 јединица. Референсна збирка
(енциклопедије, речници, штампани каталози и библиографије) и
периодика смештени су у читаоници и корисници имају слободан
приступ, а лектира, стручна и научна литература, дају се на коришћење
ван библиотеке. Током школске 2011/12. године библиотечки фонд је
приновљен са 207 књига. Највећи број приновљених књига је купљен
током Београдског сајма књига. Значајан извор принове књигама су и
поклони. Дародавци су аутори, издавачи, професори, бивши и садашњи
ученици школе. Књиге се дарују поводом школских свечаности,
промоција и књижевних вечери одржаних у школи. Посебно треба
истаћи поклон Радоша Глишића, бившег ученика школе, који је даровао
школи више десетина књига од којих је 47 нашло места у фонду.
Дародавци су били и Задужбина „Доситеј Обрадовић“, задужбина
„Десанка Максимовић“, Завод за заштиту природе Србије итд.
Дародавци су били и аутори књига као Срђан Цветковић, Јованка Божић,
Радован Марјановић. Дародавцима у име садашњих и будућих корисника
дарованих књига изражавамо захвалност.
Смештај и чување библиотечког материјала је деценијски
проблем како због недовољног простора за чување тако и због
недостатка полица за смештај књига. Постојећи простор и број полица је
недовољан за смештај фонда па се годинама размишља о доградњи нових
просторија али због недостатка средстава то још није учињено. Услед
недостатка полица за смештај нових књига, принуђени смо их одлагати у
два реда, као и једну на другу и сл, што никако не доприноси чувању и
прегледности фонда, па би у наредном периоду било неопходно урадити
нешто на решавању овог проблема.
•

Библиотека школе
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Школа је претплаћена на десетак наслова педагошких и
стручних листова и часописа. О приспелим бројевима и садржају у њима,
библиотекар даје редовно информацију на огласној табли школе и
усменим саопштавањем заинтересованима. Часописи и листови се
одлажу у читаоничком простору и у слободном су приступу.
На читање ван библиотеке изда се између тридесет и четрдесет
књига дневно, што чини ову библиотеку најкоришћенијом
специјализованом библиотеком у граду. Коришћење Референсне збирке
и часописа је свакодневно и у слободном приступу, а пошто се овај део
фонда у принципу не даје на коришћење ван школе то се о његовом
коришћењу не води евиденција.
Потребе и интересовања наших ученика за литературом и по
бројности и по суптилности тема често превазилазе могућности наше
библиотеке. Велика помоћ су умрежени рачунари и могућност коришћења
интернета у библиотеци. Истраживачка станица у Петници преко своје
претплате омогућила је ученицима и професорима наше школе приступ и
коришћење ЕBSCO база података. Приступ најзначајнијим светским
часописима омогућава да се прати знање науке и струке још у току
његовог настајања. Слободан приступ рачунарима у библиотеци од
изузетног значаја је и за обуку ученика за њихово коришћење.
Посебан програм образовно-васпитног рада библиотекара
обухватио је следеће садржаје: упознавање ученика са организацијом и
радом библиотеке, затим са библиотечким каталозима (формирање и
коришћење), обука за коришћење приручне литературе, претраживање
секундарних извора знања, израда библиографија, прикупљање, обрада и
употреба стручних и научних података и информација, уопште, обука
ученика за овладавање техникама и методама интелектуалног рада.
У библиотеци су одржани и бројни часови из различитих
наставних области (српског и страних језика, ликовне уметности), уз
коришћење библиотечких фондова, затим састанци секција, пробе
рецитатора, припреме позоришних представа, консултативна настава,
семинари, састанци Актива и комисија и други мањи скупови.
Јован Племић, професор

МЕДИЈАТЕКАР
Школска медијатека има за циљ унапређивање облика и метода
образовно-васпитног рада у школи. Основни задатак школске медијатеке је
да набавља, обрађује и даје на коришћење медијатечки материјал ради
остваривања циљева и задатака средњег образовања, као и да оспособи један
број ученика да самостално користе поједина аудио-визуелна средства.
У току ове школске године медијатека је радила у својој
просторији која је за то и намењена. Медијатека сада има оптималне
услове за рад. Значајна новост је и то што је у току ове школске године за
потребе медијатеке набављена интерактивна табла која је у многоме
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осавременила и побољшала рад у медијатеци. Већина професора је
завршила обуку за рад на интерактивној табли и успешно је примењује у
настави. Школска медијатека је као и остали кабинети прикључена на
интернет, што ђаци редовно користе у настави.
Као и ранијих година и ове школске године највише часова уз
коришћење медијатечког материјала је одржано у кабинету музичке
уметности што је у многоме наставу осавременило и учинило
занимљивијом за ученике. Велики број часова уз коришћење
медијатечког материјала одржан је и у кабинету ликовне уметности који
је у току ове школске године осавремењен са новим видео пројектором.
Сва догађања у школи су забележена дигиталним фото-апаратом или
дигиталном камером. Велику помоћ у снимању свих догађаја у школи
медијатека је имала од професора хемије Момира Станојевића. Школа је
за потребе медијатеке у овој школској години купила савремени апарат
за фотокопирање који редовно користе и ученици и радници школе.
У току ове школске године медијатеку су користили професори
из скоро свих предмета, а највише из предмета: српски језик, географија,
биологија, историја, страни језици и др. Укључивањем у рад
интерактивне табле и професори математике, физике, хемије редовно
користе медијатеку у свом раду.
Медијатека је остварила сарадњу са више установа у граду, а
посебно са Центром за културу, Матичном библиотеком, Модерном
галеријом, Истраживачком станицом Петница.
У току школске 2011/12. медијатекар школе је почео са
сређивањем фото-архиве Ваљевске гимназије. До сада је обрађено и
скенирано око 2000 фотографија које представљају огромно богатство
историјата школе. У мају 2012. године испред Свечане сале, а у склопу
манифестације у част песникиње Десанке Максимовић, отворена је
изложба фотографија посвећена нашој песникињи и њеним посетама
школи. Изложена је 31 фотографија од времена када је песникиња била
ученица па све до њеног последњег боравка у нашој школи. Изложба је
изазвала врло позитивне реакције како ученика тако и суграђана и
учесника манифестације „Дани Десанке Максимовић“.
Миливоје Милинковић, медијатекар
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
„Свако перо се гнезди у себи одговарајућим недрима“
Г. Петровић

Васпитно-образовни рад Ваљевске гимназије омогућава њеним
ученицима да по својој унутарњој потреби, по мери својих склоности, по
снази стечених знања пронађу „одговарајућа недра“ и досегну жељене
ведрине и ширине знаности и уметности.
Посебан облик васпитно-образовног рада представљају
ваннаставне активности у којима је ученицима, на начелима слободног
избора, омогућено да развијају своје способности, иницијативност и
стваралаштво. Бавећи се активностима за које имају интересовање ученици
стичу нова сазнања, продубљују постојећа, развијају радне навике,
другарство, свест о припадању колективу. Ваннаставне активности
пружају могућност за боље међусобно упознавање ученика и наставника,
развијање сарадње, већег узајамног поверења, поштовања и разумевања;
доприносе успешнијој професионалној оријентацији ученика; обезбеђују
бољу припрему за рационално коришћење слободног времена, омогућавају
афирмацију и самопотврђивање личности ученика.
Полазећи од ових педагошких сазнања Ваљевска гимназија,
сваке године, проверава опредељења својих ученика и нуди им
разноврсне могућности. Поред рада бројних секција организована је:
припремна настава (српски језик и књижевност, математика, биологија,
енглески језик), факултативна настава (италијански и шпански језик),
додатна настава (17 предмета). Поменутим облицима ваннаставнних
активности, Ваљевска гимназија је створила услове да се „свако перо
гнезди у себи одговарајућим недрима“, да гимназијалци досегну
жељено и нађу тражено. А свака делатност покренута с љубављу и
вођена ширином и ведрином младалачке енергије и знања крунисана је
успехом. Тако се и овогодишњи уложени труд вратио кроз бројна
признања и награде.

Светлана Дракул, професор

54

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
„Поезију нигде нећете наћи ако је не носите у себи.”
Шуберт
У току ове школске године чланови литерарне секције
учествовали су на бројним конкурсима и постигли значајне резултате.
Финалисти Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ били су
Марко Путниковић IV-4, Никола Тодоровић II-6 и Тијана Радовановић I-1.
Никола Тодоровић II-6, победник је литерарног конкурса „Вуково
звоно“ који се традиционално организује у оквиру „Вуковог ђачког
сабора“. Награда је додељена за циклус песама.
На конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“ Ћорђу Милинковићу
IV-6, уручена је трећа награда за песму инспирисану Доситејевим делом.
Ђорђе је био финалиста Лимских вечери поезије.
На међународном конкурсу „Европа сутра“ похваљена је прича Марка
Путниковића и објављена је у зборнику најбољих радова младих Европе.
У оквиру четвртог Интернационалног фестивала Интеркултурални
дијалог кроз српски и међународни уметнички израз, Андријана Милошевић
II-6, на конкурсу часописа АКТ добила је похвалу за причу Склониште.
Поводом Дана града Ваљева расписан је литерарни конкурс на
тему Слике мога града. Прву награду освојила је Радмила Сандић I-3, а
другу Анка Цвејић IV-7.
На промоцији часописа за књижевност, уметност и културу АКТ
бр 47/48/49, уручене су награде за најбољу причу, а добитници награда су
их читали: Никола Тодоровић II-6, Александар Даниловић IV-2 и Ђорђе
Милинковић IV-6.
Штампан је Алманах литерарне секције, а уредили су га
професори Славољуб Дукић и Милан Поповић.
Славољуб Дукић, професор
Милан Поповић, професор

ДЕСАНКИНИ ДАНИ
И ове године 15. и 16. маја, Ваљевска гимназија је пригодним
програмом обележила „Десанкине дане” – празник поезије. Централни
део ове манифестације, финале Поетског конкурса „Десанка
Максимовић”, протекао је у знаку јубилеја, 20 година од одржавања
првог поетског финала.
У организацији Ваљевске гимназије и Српске књижевне задруге
15.маја у свечаној сали школе одржано је финале XX Поетског конкурса
„Десанка Максимовић”. Тим поводом је у холу школе отворена изложба
фотографија „Из архиве - Десанка у Гимназији” коју су припремили Наташа
Кристић, професор историје уметности и Миливоје Милинковић, медијатекар.
Ове фотографије су део гимназијске архиве на којима су приказане посете
наше велике песникиње школи приликом разних прослава.
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У првом делу књижевне вечери представљена је збирка песама
„Vertigo”, аутора Зоране Живановић, ученице Филолошке гимназије из
Београда победнице прошлогодишњег, XIX Поетског конкурса. Уручена је
награда младој песникињи, штампана збирка песама, дар Ваљевске гимназије.
У другом делу књижевне вечери представили су нам се
овогодишњи финалисти из Ниша, Бања Луке, Димитровграда, Смедерева,
Бачке Паланке, Новог Сада и Ваљева, читајући избор из своје поезије. Жири
у саставу песник Петар Пајић, песник Андреј Јелић Мариоков и професор
српског језика и књижевности Ваљевске гимназије Славољуб Дукић,
одлучили су да од 56 песника средњошколаца из 48 школа и 39 градова из
Србије и Босне и Херцеговине, њих девет уђу у финале.

Финалисти XX Поетског конкурса са својим професорима
Свечано проглашење победника XX Поетског конкурса са нама
нису могли да поделе чланови жирија, песници Петар Пајић и Андреј
Јелић Мариоков. Петар Пајић је у саставу српске делегације писаца
отпутовао у Русију, а Андреј Јелић Мариоков у Прокупље, где му је
уручена престижна награда „Драинац” за најбољу збирку песама
„Раскућени стихови”. Мишљење жирија о литерарним аспектима,
културној вредности и трендовима поезије наших младих песника, изнео
је трећи члан жирија, професор српског језика и књижевности Ваљевске
гимназије, Славољуб Дукић. Нагласио је да су књижевноуметнички
домети поезије младих песника, учесника XX Поетског конкурса, у
потпуности оправдали очекивања. Они отворено расправљају о својим и
туђим погледима на свет, тражећи облике у којима се садржај и форма
прожимају. Млади песници много знају и много могу, живе и пишу у
свом времену, али суверено владају и поетичким ознакама прошлих
епоха, антиципирају нове форме и садржаје. За њих све може да буде
семиотичка ознака, све што је садржај живота може и заслужује да се
поетски транспонује. Вешти са речима, све могу да преточе у песму и
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мелодију стиха.Језик воле, осећају и поштују и са њима српски језик неће
бити благо које нестаје, са њима српски језик остаје у сигурним рукама.
У најужи избор ушле су три збирке песама: збирка „Резбарење
дана”, Тање Илић, ученице III разреда гимназије „Кирил и Методије” из
Димитровграда и збирка „Одјеци одраза”, Марка Путниковића, матуранта
Ваљевске гимназије. За најбољу збирку XX Поетског конкурса „Десанка
Максимовић” проглашена је „Ноћ коју нико не уме да поткупи”, Дарка
Перића, ученика IV разреда Гимназије из Смедерева. Његова збирка ће
бити штампана као дар Ваљевске гимназије и промовисана на XXI
Поетском конкурсу, 2013.године. Директор школе, Радиша Ковачевић,
свим финалистима овог Поетског конкурса уручио је награде и дипломе.
Следећег дана, 16. маја, на Тргу песништва у Ваљеву одржан је
Поетски час, где су нам рецитатори Ваљевске гимназије представили
победничку збирку песама Дарка Перића. 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 Владимиру Копицлу.
Биљана Ерчић, професор

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
“Светлозарне искре речи
рађају се и зру у присоју срца”
А. В. Цвркотић
Заљубљеницима у магију лепо изговорене речи, рецитаторима
Ваљевске гимназије, протекла школска година је била у знаку настојања
да лепо изговореном речју испоштују чудесни дар говора. Даровити и
предани рецитатори учествовали су у припреми и реализацији бројних
културних и јавних манифестација у школи и граду уз добру и честу
сарадња са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић”, Црквеном
општином и Центром за културу Ваљево. Својим наступима обележили
су: Десанкине мајске сусрете у Бранковини, Поетски час, Дан школе,
Доситејев пут знања (обележавање два века од постављења Доситеја за
првог српског министра просвете и 200 година од смрти великог
просветитеља), Светосавску академију на градском и школском нивоу,
Завршну матурску и школску свечаност, бројне књижевне вечери,
приредбе и промоције.
Рад и активност чланова ове секције, одвијао се и у припремама
за такмичења рецитатора. Негована је топлина разумевања и
препознавања изабраног текста, природност изражавања, правилност
акцента и дикције. Посебну пажњу захтевао је избор одговарајућих
стихова и лирске прозе, а резултати нису изостали. Учесници школског
такмичења били су сви чланови секције. Тринаест ученика се пласирало
на општинско такмичење. Ирина Марјановић, ученица I-7, једногласном
одлуком жирија општинског такмичења, пласирала се на Републичко
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такмичење. На Окружној смотри рецитатора „Песниче рода мога”
учествовало је шесторо наших ученика: Марија Арсић II-6 (друго место),
Владислава Милић IV-6 (четврто место), Иван Бобовац II-6, Александар
Лукић II-5, Драгица Томашевић I-6 и Ања Павловић IV-5.

Рецитатори наше школе
Републичка смотра рецитатора „Песниче рода мога” ове школске
године одржана је два пута. У Центру за културу Ваљевo, 10. XII 2012.
одржана је Републичка смотра рецитатора „Песниче рода мог” за школску
2010/11. годину. Победник у старијем узрасту је била Јована Бранковић,
ученица IV-4 специјализованог филолошког одељења Ваљевске гимназије.
Јована је, надахнутим казивањем стихова „Имеле” (чији је аутор Марија
Шимоковић), проглашена и апсолутним победником у све три такмичарске
категорије. Лауреaт 43. Републичке смотре рецитатора „Песниче рода
мог”, Јована Бранковић, добитник је и награде „Др Бранимир Ђорђевић”
која се додељује за најбољи сценски израз, као и Златне плакете Савеза
аматера Србије и сребрњака са ликом Вука Караџића.
Око стотину љубитеља лепо казане песничке речи, из тридесет и
четири округа, 19. V 2012. током 44. Републичке смотре рецитатора
„Песниче рода мога” говорило је одабране стихове. Ирина Марјановић I-7
оставила је снажан утисак говорењем песме Милоша Петровића
„Аутопортрет у свећи”. Заједно са Ирином најмлађи нараштај
гимназијалаца освежио је, својом даровитошћу, рад секције. То радује јер
са овогодишњом генерацијом матураната одлазе искусни и врсни
рецитатори: Јована Бранковић IV-4, Владислава Милић IV-6, Јелена
Петровић IV-7 и Стефан Јаковљевић, IV-7 који су својим даром осветлили
мисао да светлозарне речи „рађају се и зру у присоју срца”. Са даровитим
ученицима ове године радиле су професорке српског језика и
књижевности Светлана Дракул и Вера Ваш.
Светлана Дракул, професор
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
„Ако можете да говорите о нечему што никад нисте чули;
ако можете да пишете о нечему што никад нисте прочитали,
чините необичне ствари.”
Торо
Током школске 2011/2012. године чланови новинарске секције
припремили су два броја школског листа „Гимназијалац“. Главни
уредници били су Бранка Џогаз и Марко Путниковић, ученици IV-4,
технички уредници Никола Цокић, IV-2, Милица Машић II-5 и Невена
Пантелић II-5 у сарадњи са професорком Миленом Милисављевић.
Редакција „Гимназијалца” у септембру 2012. године послала је
прошлогодишња издања на конкурс за најуспешније листове и часопис
који је расписало Друштво за српски језик и књижевност Србије и
часопис „Свет речи”. У оквиру Републичког семинара за професоре
српског језика и књижевности, који организује Друштво за српски језик
и књижевност Србије, Министарство просвете и науке Републике Србије
и Филолошки факултет у Београду, 14. јануара 2012. године
организована је свечана додела награда најуспешнијим школским
листовима и часописима у Србији. Школском листу „Гимназијалац”
додељена је друга републичка награда. Награде у виду диплома и књига
примили су представници уредништва, Марко Путниковић, и професорка
Милена Милисављевић. Приспеле листове и часописе прегледали су
професори Филолошког факултета, жири у саставу: Босиљка Милић,
Злата Златановић, Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Вељко Брборић и
Бошко Сувајџић. Вреднован је карактер и физиономија школског листа,
колико назив одговара садржају прилога, да ли су прилози интересантни
за узраст читалаца, колико поред информативног садрже и креативне
радове ученика као и у којој мери лист уређују ученици. Истакнуто је да
листови и часописи треба да буду веза са конкретном и реалном
стварношћу, да прилоге треба да пишу ученици, да се у њима осликава
њихов живот и дух. У часопису „Свет речи” објављен је извештај жирија
и насловне стране најуспешнијих издања.
Уредници „Гимназијалца” послали су редакцији часописа „Свет
речи” текстове ученика Ваљевске гимназије награђених на републичким
литерарним конкурсима у школској 2010/2011. години. У двоброју
часописа „Свет речи” објављен је прилог о Конкурсу Музеја града
Београда за најбољи литерарни рад поводом педесет година доделе
Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу и другонаграђени рад
Ђорђа Милинковића IV-6 на тему Разговор са Ивом Андрићем.
Новинарска секција представила је ученицима школе награђене бројеве
„Гимназијалца” и часопис „Свет речи” са посебним освртом на текст
посвећен литерарном конкурсу Задужбине „Доситеј Обрадовић“ у којем
се истиче изузетно ангажовање ученика Ваљевске гимназије „који сваке
године шаљу одличне радове и освајају награде“.
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У осврту чланова новинарске секције на догађаје о којима су
писали посебно место припада сусретима и разговорима са Светланом
Велмар Јанковић, Давидом Албахаријем, Сашом Обрадовићем,
Слободаном Тишмом, Душаном Иванићем, Мирјаном Драгаш,
Војиславом Андрићем. Памте се дружења са Катјом Генедл, гостима из
Русије као и са финалистима Поетског конкурса Десанка Максимовић.
Ученица Ђурђа Јевтић IV-6 извештавала је на првом програму Радио
Београда о активностима младих Ваљева. Новинарска секција
прикупљала је текстове за сајт школе, сарађивала је са градском
библиотеком, посећивала позоришта у Новом Саду и Београду. Урађено
је истраживање о коришћењу школске библиотеке. Проверавано је
колико се ученици информишу преко школског сајта. Обрађени су
подаци о познавању неких књижевнотеоријских појмова који се јављају
на пријемним испитима за факултет.
У сарадњи са професорком информатике Маријаном
Будимировић, започело је укључивање ученика у систем Moodle, врло
популаран програм намењен креирању, одржавању и подршци система
учења на даљину http://moodle.valjevskagimnazija.edu.rs/. Приступне
шифре за новинарску секцију ученици могу да добију од професорке
Милене Милисављевић.
Чланови новинарске секције током летњег распуста учествоваће
у пројекту „Млади у граду“. Уз подршку града Ваљева, пројекат ће
обухватити бесплатну школу новинарства и оспособљавање младих
Ваљева за писање и припрему текстова који ће бити објављивани у
оквиру сајта www.ugradu.info.
Све који желе да провере свој радознали дух, да испоље
креативност, да покажу и побољшају своју писменост, све који теже да живе
динамично и истраживачки, да буду објективни и у току, новинарска секција
чека с радошћу.
Милена Милисављевић, професор

ДРАМСКИ СТУДИО
„Без илузија човечанство би изумрло од досаде и очаја.”
Франс
У 111. години своје историје, Драмски студио је одлучио да на
сцену постави, драматуршки вешто укомпоноване у целину, мотиве из
култних филмова Виљема Ејнџа и Елије Казана „Сјај у трави“ и
„Бунтовник без разлога“.
Будући да су актуелни проблеми друштвеног тренутка данас
сасвим налик времену које ови филмови фокусирају, одлучили смо се за
рад на овој представи, без илузија да позориште може променити свет, а
у нади да ће наш апел, мада усамљенички, ипак пронаћи пут до оних чији
би здрав разум и неукаљан морал могли још увек нешто променити...
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И тада, и сада, на рушевинама основних моралних вредности
друштва, на рубу економског слома, ригидних односа у породици и школи,
расте генерација преосетљивих, нежних бунтовника који су препуштени
самима себи и чије проблеме и дозиве у помоћ нема ко да чује....
Желели смо да подсетимо да за љубав и разумевање никад није касно!
„Сјај у трави“ је представа коју су реализовали: режија
Мирослав Трифуновић, асистенти редитеља Димитрије Илић и Богдан
Ристић, музика Воја Милутиновић, сонгови Наташа Вигњевић и Никола
Милев, сценографија и костим – колективни.
Техничка реализација: тон Александар Даниловић, светло Богдан
Арсенић, видео Миливоје Милинковић, Александар Никићевић, реквизита
Ивана Вујић и Наташа Перић, костим Ана Ивановић и Наташа Плавша.

Сцена из представе „Сјај у трави“
У представи играју: Катарина Краљевић, Лазар Марковић, Ања
Павловић, Вук Милутиновић, Јована Бранковић, Ђорђе Ђурашиновић,
Богдан Ристић, Биљана Давидовић, Димитрије Илић, Богдан Ђурић, Лука
Јешић, Катарина Веселиновић, Радован Омеровић, Јована Марковић,
Исидора Јовичић, Иван Бобовац, Милица Миловановић, Марија Живић,
Ђурђа Ђукановић, Ђурђа Перовић, Немања Илић, Лука Милутиновић,
Мирослав Младеновић, Борис Мајић, Марко Станковић, Оливер
Станаревић и Никола Павловић.
Продуцент представе је Радиша Ковачевић, директор школе, а
организатор Вера Ваш, професор.
Представа је премијерно изведена у новембру, поводом прославе
Дана школе, затим за ученике, а 1. V 2012. и у такмичарском делу 16.
Позоришних сусрета гимназија Србије у Крагујевцу, када је Јована
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Бранковић награђена за најбољу споредну женску улогу на фестивалу, а
диплома јој је уручена 8.V на завршној вечери Сусрета.
Велика част нам је указана позивом да, као једна од само три
позване средњошколске драмске секције из унутрашњости Србије,
учествујемо на Првој смотри омладинског драмског стваралаштва у
организацији приватне гимназије „Црњански“, 13. београдске гимназије
и Драмског студија „Бис“ из Београда, која је одржана од 15. до 17. јуна
2012. под називом „Слободан простор“ у Београду. Смотра је замишљена
као представљање пројеката после којих се организују позоришне
радионице уз учешће познатих редитеља, драматурга, глумаца и
позоришних педагога.
После одигране три сцене из наше представе „Сјај у трави“,
активно смо учествовали у драмској радионици на тему „Глума“ коју су
водили драмски уметник Бранислав Лечић и редитељ Петар Станојловић.
Овај занимљив и изузетно добро организовани сценски перформанс
завршен је вечерњим дружењем са нашим београдским колегама.
Током школске године, чланови Драмског студија су
учествовали у бројним културним програмима и манифестацијама у
школи и граду, присуствовали извођењу већег броја представа у
београдским позориштима и у СНП Нови Сад, а на крају школске године,
по традицији, сви су награђени дипломама и одабраним насловима књига
за вишегодишњи рад у секцији.
Руководилац Драмског студија,
Вера Ваш, професор

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА
„Ко влада својим језиком, више вреди од онога ко осваја град.”
Соломон
У сваком времену знање побеђује, сваком невољом ум влада.
Зато, чувајте оно најдраже, своје огњиште, свој језик. Верујте да ће сутра
осванути нови дан у коме ће једна реч заблистати свежином јутра и винути
вас у непрегледне даљине мира и спокоја којима снага речи влада.
Успеси се у нашој школи рађају као лепота источног сунца. Сваки
зрак његов донесе идеју коју примете само најбољи. Тако занесени,
запловисмо у 2011/2012. школску годину жељни знања, награда, признања,
стваралачки расположени. Пакетић лингвистичких дилема, загонетки и
решења спремно се упути једног октобарског дана на такмичење
лингвистичких секција. Тако се са нашим радом у претходној школској
години упознаше највећи познаваоци српског језика.
Нова 2012. донесе нам успех. Обрадова нас позив да се
придружимо младим лингвистима 53. традиционалног Републичког
зимског семинара за наставнике српског језика и књижевности на ком се
додељују награде најбољим секцијама. Организатори овог такмичења су
Друштво за српски језик и књижевност, Вукова задужбина,
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Министарство просвете и науке Републике Србије и Филолошки
факултет у Београду. С нестрпљењем смо чекали 12. јануарски дан. У
препуној Сали хероја, тачно у подне, сазнали смо да је лингвистичка
секција Ваљевске гимназије освојила трећу награду. Никола Тодоровић
II-6, са професорком српског језика и књижевности Миленом Петровић,
представљао је нашу секцију. Приликом одлучивања о додели награда
комисија је констатовала да су секције својим инвентивним програмима
рада, разноликошћу метода и приступа језичкој материји као и бројем
пројеката које су обрадили, знатно допринели подизању квалитета
наставе српског језика. Били смо пресрећни што смо постали део
зналачке дружине и што смо школи донели вредно признање, баш оно
које јој је недостајало.
Подстакнути овим успехом кренули смо у нову авантуру
писања. Тако су веома брзо настали радови о Његошевом Горском
вијенцу, Борхесовом Чекању, поезији Јована Јовановића Змаја и Лазе
Костића које ћете читати идуће године.
Све ово подстакло нас је да се још марљивије припремамо за
такмичење из српског језика и језичке културе. Требало је оправдати
награде из претходне школске године и одлазак 26 такмичара у Тршић.
Трудили смо се да покажемо да у овом тренутку поседујемо трајна
лингвистичка знања о матерњем језику, да успешно примењујемо
теоријска знања о језичким појавама и правописној норми. Користећи
нове лингвистичке методе употпунили смо знање о књижевно-језичкој
норми, а успехом указали на значај књижевног језика и језичке културе,
на потребу чувања језика, највећег блага једног народа.
Међутим, најбитније тек следи. На 22. Републичком такмичењу из
српског језика и језичке културе, одржаном 20. маја у Тршићу, ученици
Ваљевске гимназије постигли су изузетан успех. Од 24 ученика, који су
учествовали на овом такмичењу, шесторо је освојило награде. Прво место,
са максималних 20 бодова, освојила је Јована Ашковић, ученица II-1, док
су Невена Васиљевић I-6, Марко Миловановић II-2, Жељка Ранковић II-4,
Марија Вићентијевић III-5 и Стефан Степановић III-6 освојили треће
место. Највећи успех постигли су ученици другог разреда јер је чак шест
ученика заузело четврто и пето место са 17 и 16 бодова.
Пренели смо вам само делић нашег искуства, рада, труда и залагања
из претходне школске године. Ми бојимо сваку страницу „Гимназијалца“,
сваку идеју, мисао наших вршњака и професора. Ако вас интересује још
нешто што вам нисмо открили, закуцајте на лингвистичка врата јер знање,
мудрост и одговорност могу победити свако зло међу људима.
Милена Петровић, професор
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СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Секција за енглески језик је као и претходних година радила на
преводу текстова за нови број листа „Преводилачке свеске“ који је
изашао поводом Дана школе.
У оквиру секције рађени су преводи за сајт Ваљевске гимназије и
писани састави за конкурс за кратку причу Британског Савета поводом 200
година од рођења Чарлса Дикенса. Ученица Ана Ивановић II-4 освојила је трећу
награду на овом конкурсу, a школа је добила комплет дела Чарлса Дикенса..
Приче наших ученика са којима смо учествовали на овом
конкурсу објављене су у новом броју часописа „Полиглота“, чији су
уредници професори Анита Новосел и Александар Саботковски.

Чланови секције за енглески језик
На секцији су спремане врло успешне тачке за приредбу на
страним језицима која је одржана 17. маја у Свечаној сали наше школе.
Секцијом су руководили сви професори енглеског језика.
Актив професора енглеског језика

СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Чланови секције за француски и латински језик са својим
професорима припремали су текстове за Преводилачке свеске, часопис
Полиглоту и учествовали на приредби на страним језицима.
Ученице четвртог разреда Невена Драгишић IV-3, Катарина
Крунић IV-7 и Јована Станимировић IV-7, заузеле су прва три места на
окружном, али због нових пропозиција нису учествовале на републичком
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такмичењу. Ученици сва четири разреда су се такмичили на републичком
такмичењу у знању латинског језика одржаном 5. маја у Београду.
Ученица првог разреда наше школе Јована Томић I-3 похваљена је за
освојено пето место.
Ове године ученици наше школе су 24. марта са професорком
Биљаном Маринковић учествовали на међународном преводилачком
конкурсу „Цицерон“ за гимназијалце у Карловачкој гимназији и неки од
њих су веома успешно презентовали себе и своју школу. Ученица Јелена
Вучићевић I-4 освојила је прво место, а ученица Жељка Ранковић II-4
освојила је друго место у оквиру својих категорија у преводу текстова са
латинског на српски. Ученик Вукашин Станојловић I-7, учествовао је у
цивилизацијском делу такмичења и освојио треће место.
И ове школске године ученици који уче француски могли су да
полажу у свом граду међународни испит DELF. Професорке француског
језика Биљана Маринковић и Бранкица Перић су припремале 34 ученика
који су 25. фебруара полагали овај испит за нивое A2 и B1. Сви ученици
су успешно положили испит и овом међународном дипломом потврдили
своје знањe из француског језика.

Са приредбе на страним језицима
Добра сарадња са Француским институтом и Француском
амбасадом се наставља. Ове године 22. марта имали смо изузетну част да
угостимо два европска амбасадора, Његову Екселенцију Франсоа Гзавије
Дениоа, амбасадора Француске и Његову Екселенцију Алена Кундицког,
амбасадора Белгије. У посети је био и аташе за француски језик господин
Бруно Боаје као и координатор за билингвалну наставу, господин Алексис
Месмер. Разлог њихове посете је наставак сарадње са нашом школом и
договори око двојезичног одељења које ће се у нашој школи отворити у
септембру 2013. године.
Актив професора француског и латинског језика
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СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У протеклој школској години секција је радила у више група,
окупљајући ученике свих разреда. Секцију су водили сви професори
немачког језика.
Чланови секције су и ове године учествовали у припреми и извођењу
језичке приредбе која се одржала у Свечаној сали Ваљевске гимназије. Осим
учешћа ученика у реализацији језичке приредбе која је већ традиционални симбол
наше школе, ученици I-4 специјализованог-филолошког смера обогатили су
својим занимљивим текстовима часопис „Полиглота“. Чланови секције су били
ангажовани и приликом превођења разних текстова за Преводилачке свеске.
Велики успех ове секције постигла је ученица Ана Алексић IV-4,
која је освојила четврто место на Републичком такмичењу страних језика.
Ментор јој је била Катарина Мирковић, професор немачког језика.

Приредба на немачком језику
Сарадња са Гете Институтом наставила се и интензивирала у
протеклом периоду. У оквиру PASCH-пројекта добили смо три
стипендије које ће омогућити нашим ученицима да похађају летњи
семинар у трајању од двадесет дана у Немачкој, ради усавршавања језика
али и дружења са младима из целог света, који такође припадају овим
партнерским школама. Добитници стипендија су ученици: Радмила
Сандић I-3 за ниво А1, Ана Урошевић II-2 за ниво А2, и Немања
Живковић II-4 за ниво Б1. Димитрије Николић, ученик II-4, добио је
стипендију PASCH и YFU, која ће му омогућити да школску 2012/2013.
годину похађа у Немачкој.
Професори немачког језика један део своје активности су
усмерили ка припреми и реализацији испита Фит А1, А2, и Б1, које
организује Гете Институт бесплатно за ученике наше школе. Сви
пријављени ученици положили су испит и стекли дипломе које ће им
бити од користи у даљем школовању.
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У оквиру пројекта билингвалне наставе наши професори
похађају курс немачког језика који води Драгица Грачанин, професор
немачког језика. Иванка Томић, професор математике је добила
стипендију у трајању од месец дана и боравиће у Дизелдорфу, а Нада
Нешковић, професор биологије једномесечну стипендију у Манхајму.
Чланови Актива су одржали часове редовне наставе, а додатну и
допунску наставу по потреби у појединим оделењима. Кабинет је опремљен
интерактивном таблом која ће допринети бољој настави немачког језика.
У току године ученици су били ангажовани и у припреми програма
за две опроштајне приредбе. Једна се одржала на Гете институту у Београду
у част Јохане, координатора Паш пројекта, сараднице која се вратила у
Немачку. Другу смо одржали у свечаној сали наше школе, а посветили смо
је практиканткињи Катји Генедл, која је обављала 6 месеци волонтерски
посао у нашој школи, блиско сарађивала са ученицима, а на самој приредби
нам и представила резултат њиховог труда. Резултат њеног боравка у нашој
школи је кратак филм који су ученици и наставници могли да одгледају
приликом опроштајне приредбе. Уживали смо у филму „ Weiße Schatten“.
Катарина Мирковић, професор

СЕКЦИЈА ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК
У оквиру факултативне наставе шпанског језика ове године била
је активна и секција за шпански језик. Чланови секције, ученици другог,
трећег и четвртог разреда су ове године припремили представу на
шпанском језику „La Santurrona“ („Светица“) и са овом представом
учествовали на Међународном фестивалу средњошколсих представа на
шпанском језику у Марибору.

Чланови секције за шпански језик
Такође, ученици другог разреда који похађају факултативну
наставу шпанског језика, учествовали су ове године на Приредби на
страним језицима.
Оливера Продановић, професор
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СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА
„Дух истине и слободе – ето то су стубови друштва.”
Ибзен
Стожер овогодишњег рада социолошке секције јесте учешће на
републичком конкурсу Српског социолошког друштва, на задату тему,
„Омладина и незапосленост“.
Две ученице четвртог разреда су конкурисале са својим
истраживачким радовима: Ивана Јаковљевић, IV-5, са темом „Омладина
и незапосленост у Ваљеву“ и Зорица Јелић, IV-5, са темом „Омладинске
задруге“, (истраживачки пројекат се односио на рад ових асоцијација у
Коцељеви, Ваљеву и Шапцу). После вишемесечне студиозне припреме,
радови су, у складу са пропозицијама, послати 29.II 2012. За највиши
државни ранг такмичења, међу 12 финалиста, позвана је Ивана
Јаковљевић да, пред експертским жиријем, презентује свој рад.

Са републичког конкурса Српског социолошког друштва
У оквиру прославе јубилеја „Сто година социологије у Србији“,
Српско социолошко друштво организовало је тематско такмичење
средњошколаца „Омладина и запошљавање“, са теоријским и
истраживачким радовима. За учешће на највишем, републичком нивоу,
жири професора социологије на катедри за социологију Филозофског
факултета у Београду (проф. др Слободан Антонић, доц. др Душан Мојић
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и мр Исидора Јарић) одабрао је радове 12 финалиста. Међу финалистима
за награду се такмичила и Ивана Јаковљевић, матуранткиња Ваљевске
гимназије, са својим истраживачким радом „Омладина и незапосленост у
Ваљеву“. На Филозофском факултету у Београду, 17. III 2012. године
организована је јавна презентација и одбрана радова, свих финалиста, а
жири је оцењивао и квалитет рада и квалитет презентације. За израду и
одбрану рада Ивана Јаковљевић је добила другу награду, сертификат и
комплет књига, а књигама је награђена и, ментор овог рада, мр Јованка
Божић, професорка социологије.
Ивана је, изузетним познавањем проблема истраживачког рада и
елоквентним излагањем, оставила снажан утисак, како на жири, тако и на
све присутне, па је дала изјаву за Први програм РТС-a, која је емитована
18. III 2012. у прилогу посвећеном овом значајном јубилеју, у току
Јутарњег програма.
Прошлогодишњи пројекат матураната и професорке мр Јованке
Божић, „Ваљевска села“, објављен као посебна књига, сем што је
презентован ваљевској јавности, маја 2011. представљен је и београдској
публици, у Кући Ђуре Јакшића, 4. X 2011. На промоцији су, о књизи
афирмативно говорили, Милош Јевтић, публициста и књижевник и
Драган Лакићевић, књижевник и главни уредник у Српској књижевној
задрузи из Београда, а своје виђење тока истраживања и рада са младима,
изнела је и ауторка пројекта и књиге. Програм су водиле Емилија
Поповић и Милица Јокић, учеснице у истраживању, сада студенткиње
Београдског универзитета.
Књигу су приказали и реномирани часописи и дневни листови.
Лист „Ваљевска искра“ је 9. IX 2011. објавио приказ књиге са
насловом „Свест о коренима“, новинарке Јадранке Јанковић. Београдски
недељник „Просветни преглед“ (10. XI 2011. на 16. страни) доноси текст
„Откривањем села до корена људи“ у коме се наглашава да је ова књига
„педагошки подвиг и подухват гимназијске професорке и њених
матураната“. Дневни лист „Новости“ из Београда, је, 13. XII 2011. из пера
Бранка Пузовића, донео текст „Сва села у књизи“, у коме се каже да је
„из штампе изашло несвакидашње истраживање две генерације
матураната чувене Гимназије у граду на Колубари“ те да је „професорка
социологије поносна на своје ђаке“. Новинарка Олга Петровић је у
„Напреду“, 13. X 2011. за књигу, написала „Велика и богата ризница“.
Ревија „Колубара“ 1. XI 2011. објављује текст „Драгоцени истраживачки
резултати“ (на страни 45. и 46.) књижевника Драгана Лакићевића, којим
је промовисао књигу београдској јавности.
У књизи Борисава Челиковића „Истраживање области Колубаре
и Подгорине од Љубомира Павловића до данас“, која је део
седамнаестотомне едиције „Корени“, у издању Српске академије наука и
уметности и Службеног гласника из Београда, за књигу „Ваљевска села“,
аутор пише: „Ова монографија може послужити као пример осталим
срединама на који се начин могу изложити подаци из литературе и у
69

комбинацији са грађом прикупљеном на терену добити јединствене
монографије села. Ова књига превазилази већину монографија села које
се последњих деценија објављују широм српских земаља“ (902. страна,
децембар 2011). На промоцији своје књиге у Градској библиотеци
„Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву, 24. IV 2012. Борисав Челиковић, јавно
је похвалио књигу „Ваљевска села“, као својеврстан, вредан, културни,
васпитни, истраживачки и издавачки пројекат.
Мр Јованка Божић, професор

ДЕБАТНИ КЛУБ
„Добар говор је налик уметнику који обрађује жеђ не повлачећи ни један
сувишан потез.”
Кинеска пословица
Током ове школске године активности које су се реализовале у
оквиру Дебатног клуба Ваљевске гимназије имале су за циљ да код
ученика негују критичко мишљење, аргументовану расправу, реторичке
способности, вештине и самопоуздање током јавног наступа. Поред
јавних дебата ученици су се на радионицама упознали са дебатним
форматима, методама истраживачког рада, принципима дискусије и
конструктивне комуникације.

Чланови Дебатног клуба са гостима из Суботице
И ове школске године настављена је сарадња са дебатним
клубом гимназије „Светозар Марковић“ из Суботице. У оквиру Дана
школе Ваљевске гимназије ученици су дебатовали на тему „Закон о
забрани дискриминације је бескористан“. Наш тим су чинили Невена
Драгишић IV-3, Наталија Лазаревић IV-2 и Марко Јеремић III-7.
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Почетници у дебатовању су изабрали тему „Општа култура
ученика гимназије је на високом нивоу“. Афирмативни тим су чинили:
Лазар Марковић II-7, Марко Аћимовић II-6 и Иван Бобовац II-6;
Негативни тим који је оспоравао тезу били су: Угљеша Петровић III-2,
Матија Костић III-2 и Марија Чанковић III-7.
И ове школске године трудили смо се да дебату као наставни
метод укључимо и у редован наставни процес. Поред наставе логике,
филозофије, грађанског васпитања где је то већ стална пракса, дебата је
примењена и у настави српског језика код професорке Оливере Ерцег у
одељењу I-7.
Гордана Аврамовић, психолог
Мирослава Пантовић, професор филозофије

ФИЛОЗОФСКА СЕКЦИЈА
Филозофска секција представља додатни рад са ученицима
четвртих разреда. У овој школској години смо се бавили проширивањем
знања из области примењене етике и историје етике. Ученици су сами
предлагали теме којима желе да се баве, у оквиру понуђених тема у
плану рада секције, а уз помоћ професора су припремали материјале за
часове. Иновација у раду секције су домаћи задаци, које су слали путем
е-поште и о којима смо расправљали на часу. Један такав рад можете
прочитати на сајту школе намењеном учењу да даљину.
Ромина Николић, професор

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Ликовна секција је 2011/12. године организовала радионицу
„Лувр“, коју је донирао град Ваљево, у оквиру подршке младима у граду.
Гимназија је била партнер на пројекту, а сарадник удружење „Наши снови“.
Ментори радионице: Наталија Романовић за област сликања,
Милан Хрњазовић и Жељко Виторовић за цртање, Никола Романовић за
област вајања. Професор Романовић је одржао предавања о Пикасу и Ван
Гогу. Радионица је окупила око 50 младих, углавном ученика Гимназије.
Њих 20-так је излагало своје радове у галерији „Силос“ у Тешњару. Милица,
Верица, Немања, Христина, Ана, Марко и други показали су изузетну
заинтересованост и наравно таленат. У радионици је владала прекрасна
стваралачка атмосфера и незаборавно дружење, које се наставило у студију
„Underground“, именован од стране ученика, у току целе године.
Поред ове акције секција се ове године бавила филмом и
компјутерском анимацијом. Створена је мала филмотека са изузетним
филмовима: Тарковског, Херцoга, Куросаве, Пазолинија, Формана, Фон
Трира. Ова година је била година филма!
мр Миломир Романовић, професор
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СЕКЦИЈА ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
„Музика и игра су универзални језици.”
Роџерс
Традиционална приредба Распевана гимназија је и ове године
била посећена. Вокални солисти и инструменталисти су показали сву
раскош свог талента, док је публика пружали безрезервну подршку
непрестаним аплаузима. Нема сумње да ће Распевана гимназија бити
подстрек талентованим ученицима да се и убудуће остварују у области
музичке уметности.

Хор Ваљевске гимназије
Ове године је интересовање ученика за активности хора велико.
Хор је забележио неколико успешних наступа. Дан школе, Светосавска
академија, прослава Савиндана у школи и завршна свечаност доделе
диплома матурантима, важне су манифестације којима је хор својим
наступом дао посебан печат.
Јелена Ковачевић, професор

ФОТО-СЕКЦИЈА
Током 2011/12. школске године, полазници фото-секције
Ваљевске гимназије имали су прилику да учествују у разноликим
програмским активностима. Изучавање теорије фотографије обављано је
у оквиру сегмента историје фотографије, као и на плану овладавања
ликовним обликовним средствима. Низ предавања из области коришћења
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алата Photoshop-a, дигиталне обраде фотографија, снимања и израде
портрета, као и креирања сферне фотографије одржали су, вишегодишњи
чланови фото-секције и Фото-кино клуба Ваљево, носиоци бројних
признања, Борис Јовановић IV-5 и Александар Никићевић IV-5, а
теоретске постулате грађења композиције, кадра и употребе ритма
презенетовала је Наташа Кристић, професор.
Радови ученика, као и примерци из школске архиве публиковани су
на школским изложбама: Италијански колаж – колекција фотографија са
матурске екскурзије, Динамика архитектонске форме – истраживање ритма,
Наличје – макро фотографија, Лица – изложба портрета, Десанки у част –
изложба Миливоја Милинковића у оквиру циклуса Из архиве. Део радова
представљен је јавности у оквиру манифестације Ноћ музеја, као и на
међународној фотографској изложби „LIFE“ у Народном музеју Ваљево.

Чланови фото секције
Овогодишња такмичарска сезона окончана је освајањем вредних
одличја. На међународном Фото-бијеналу у Шпанији, Милица Танасковић
II-3 је, заједно са члановима тима репрезентације Србије, одликована
златном медаљом. Две друге награде освојене су на Тридесетој савезној
омладинској изложби фотографије, одржаној под патронатом Фото-савеза
Србије, Борис Јовановић IV-5, освојио је II награду за колекцију
фотографија, а Александар Никићевић IV-5, II награду за појединачну
фотографију. Матурант Борис Јовановић IV- 5 освојио је и прво место на
савезном такмичењу Метрополитан таленти 2012, у категорији Дизајн
штампаних медија, чиме је истовремено добио титулу редовног студента и
престижну стипендију. У оквиру дана франкофоније, као представник
Актива за француски језик и ликовну култури, Милица Танасковић II-3 је
освојила награду Француског института.
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Као носиоци бројних одличја на пољу фотографије, за предан,
вишегодишњи рад награђен је Александар Никићевић IV-5, Специјалном
дипломом Ваљевске гимназије, а Борис Јовановић и Сања Глишић, ученици
IV-5 наградом за сталан четворогодишњи рад у фото секцији и изузетна
такмичарска достигнућа. Милица Танасковић II-3, награђена је за изузетна
постигнућа на пољу фотографије у овој школској години. За залагање
похваљују се и ученици: Сара Ђурђевић I-3, Ана Табаковић I-5, Јована
Јанковић I-5 и Лазар Бранковић I-5.
Рад фото-секције је обележен интензивном сарадњом са научним
институцијама за неговање културе и науке: Фото-кино клуб, Ваљево;
Модерна галерија, Ваљево; Истраживачка станица Петница. Посебно смо
поносни на вршњачки сарадњу са ученицима средњих стручних школа у
Ваљеву, од којих посебно истичемо Ану Милинковић, ученицу другог
разреда Пољопривредне школе и Стефана Стевића, ученика трећег разреда
Медицинске школе. Фото-студио Поповић несебично је подржао технички
део свих изведених пројеката и својим ресурсима охрабрио стваралаштво
младих аутора.
Наташа Кристић, професор

СЕКЦИЈА ЗА КОШАРКУ И ОДБОЈКУ
Секција за одбојку и кошарку радила је у периоду од октобра
2011. до средине маја 2012. године.
У раду секције учествовао је велики број дечака и девојчица
свих разреда. Рађено је на техничкој и тактичкој припреми за такмичења.
Организован је турнир између одељења у баскету за дечаке, где су
најбољи били дечаци из II-6 (Богдан Арсенић, Стефан Томић, Саша
Милићевић, Никола Марић).
На школском такмичењу у одбојци, учествовало је 18 мешовитих
екипа (дечаци и девојчице). У финалу су се састале екипе IV-7 и III-6.
Победила је екипа IV-7, предвођена сјајном Анђелом Бранковић.
Ученици су учествовали и на многим градским турнирима и
такмичењима поводом дана школе (Медицинске, Техничке и Пољопривредне).
У раду секција су веома активни били следећи ученици: Тијана
Грујић IV-6, Никола Обреновић IV-5, Анђела Бранковић IV-7, Криситина
Ранковић III-6, Јована Стевановић III-6, Богдан Арсенић II-6, Стефан
Томић II-6, Катарина Челић II-6, Катарина Милутиновић II-2 и Емилија
Ђорђевић II-2.
Снежана Ђурђевић, професор
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ЕКСКУРЗИЈЕ
Иако путујемо светом да нађемо лепоту,
морамо је носити са собом или је нећемо наћи.
Ралф Валдо Емерсон

III РАЗРЕД
Екскурзија ученика IV разреда реализована је у периоду од 9. X до
15. X 2011. године на релацији Ваљево - Паралија - Метеори - Атина Пелопонез - Атина - Делфи - Паралија - Солун - Ваљево.
На седмодневни пут, у организацији туристичке агенције „Балканик“
из Ваљева је кренуло 172 ученика, 7 разредних старешина, директор и лекар.
Први дан је уз краћа заустављања протекао у путовању. Лоше време
пратило нас је све време пута. Долазак у Паралију био је у вечерњим сатима.
Слободно време после вечере смо искористили за кратку шетњу Паралијом.
Другог дана смо се упутили ка манастирима Метеора, који су
оставили снажан утисак на све учеснике екскурзије. Посетили смо највећи и
за нас најзначајнији манастир Преображење. У Атину, тачније на Глифаду,
смо стигли увече, сместили се у два одлична хотела и кратко, због кише,
прошетали центром Глифаде.
Трећи дан посвећен је разгледању Атине. Обишли смо: тргове
Синтагму и Омонију, Парламент, Краљевску палату, Академију, Универзитет,
Библиотеку, Зевсов храм, Хадријанову капију, Олимпијски стадион. Затим
смо посетили Акропољ (обилазак Пропилеја, Партенона, Ерехтеона). После
слободног поподнева смо се вратили у хотел, а после вечере обишли Плаку,
стари део Атине.
Следећи дан одвојен је за обилазак Пелопонеза. Иако смо имали
најаве да су локалитети тог дана затворени због штрајка, ипак смо се
одлучили да кренемо. Уз краће задржавање на Коринтском каналу стигли смо
до Епидауруса. Немамо среће да видимо чувено античко позориште, музеј и
прву болницу старог века. Путовање настављамо ка Нафплиону, првој
престоници модерне Грчке, данас познатом летовалишту. Последња
дестинација у Арголиди, једној од седам области Пелопонеза, је Микена.
Поново наилазимо на затворене капије, тако да локалитет можемо да видимо
само издалека. Слободно време до вечере проводимо у ексклузивном
летовалишту Лутраки, које нам се налази крај пута према Атини. Време после
вечере смо провели или у хотелу или у Глифади.
Петог дана напуштамо Атину. У Делфима смо посетили Аполонов храм,
антички стадион и музеј. Увече смо имали организован одлазак у дискотеку.
Шести дан екскурзије је започео крај споменика Леониди и
Спартанцима погинулим у Термопилском кланцу, потом обиласком цркве св.
Петке на реци Пиниос у кланцу Темби, а завршио се у Паралији, где нам је
киша покварила вече.
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Последњег дана, у Солуну смо панорамски разгледали знаменитости:
Бела кула, Ротонда, Тријумфална капија, Интернационално сајмиште, цркве
св. Софије и св. Димитрија. Одлазак аутобусом на Зејтинлик – српско
војничко гробље. Уместо предвиђеног слободног времена у Солуну, због
кише смо се одлучили за оближњи трговински центар.
Из Солуна смо пошли око 14 часова, а у Ваљево смо, због предугог
задржавања на македонско-српској граници, стигли у току ноћи.
Осим уласка на локалитете у Микени и Епидаурусу, сви остали
циљеви, задаци и програм екскурзије су реализовани у потпуности.
Представник агенције се све време трудио да све буде у најбољем
реду, што је углавном и успевао. Аутобуси – два одлична, даблдекер веома
неудобан; хотели – у Глифади одлични, у Паралији и Делфима према
очекивању; водичи – вероватно најбољи од свих које смо имали на
екскурзијама у Грчкој.
Осим неколико ученика који су се, у првом делу екскурзије, понашали
непримерено, сви остали су били беспрекорни. То је, у великој мери, резултат,
даноноћног рада разредних старешина, који су веома савесно и одговорно
обавили свој, нимало лак задатак.
Вођа пута Радиша Ковачевић, директор

IV РАЗРЕД
Ученици IV разреда Ваљевске гимназије са својим разредним
старешинама били су на матурској екскурзији у Италији од 28. IX 2011. до 04. X
2011. год. Екскурзија је изведена на релацији Ваљево-Фиренца-Рим-БолоњаВенеција-Ваљево, у организацији туристичке агенције „Балканик“ из Ваљева.
Из Ваљева смо кренули у среду 28. IX 2011. год. у 05:30. На
седмодневни пут кренуло је 119 ученика, 7 професора, лекар, 2 водича и
представник агенције „Балканик“.
Наше прво одредиште било је Лидо ди Јесоло у Италији. Кроз
Хрватску и Словенију правили смо неопходне паузе за одмор и уз краћа
задржавања на граници стигли смо у Лидо ди Јесоло у вечерњим сатима.
Смештај је био у Хотелу Алдебаран.
Другог дана, после неколико сати вожње, стигли смо у Фиренцу,
престоницу ренесансе и главни град прелепе Тоскане. У Фиренци, у граду
Дантеа, Бокача, Донатела, Да Винчија, Микеланђела и Рафаела могли смо да
доживимо и схватимо лепоту и смисао културно-историјских споменика као
што су: црква Санта Марија Новела, катедрала Санта Марија дела Фиоре,
Крстионица, Палата Векио, Галерија Уфици и Дантеова кућа. После
слободног времена, за ручак и шетњу, кренули смо ка Риму, односно хотелу
који се налазио у месту Ладисполи у околини Рима. Стигли смо у вечерњим
сатима и сместили се у хотел Вила Маргерита.
Трећи дан екскурзије нам је био први од два дана планирана за
обилазак Рима. Провели смо га у обиласку Ватикана. Уживали смо у
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богатству, лепоти и раскоши, реду и складу ватиканских музеја, Сикстинске
капеле, цркве и прелепог трга св. Петра са колонадама и обелиском. Након
обиласка Ватикана имали смо слободно време за индивидуалне активности.
Четврти дан екскурзије, односно други дан у Риму провели смо у
панорамском разгледању града у пратњи водича. Видели смо цркву св. Петра
у ланцима, Колосеум, Палатин, Капитол, Tрг ,,Венеција“, Пантеон, Фонтану
ди Треви, трг Навона, Циркус Максимус. После обиласка Рима са водичима,
имали смо слободно време за индивидуалне активности и још боље
упознавање са Римом. У лепотама ,,вечног града“ уживали смо, нажалост,
само два дана.
Петог дана екскурзије, после доручка, напуштамо хотел и крећемо
према Болоњи, првом универзитетском граду у Европи и великом центру
културе и уметности у средњем веку. У Болоњи смо посетили Трг Мађоре,
Трг Нептун, Улицу Риколи, видели торањ Асинели и торањ Гарисенда. После
разгледања знаменитости града имали смо неколико сати за слободну шетњу
и шопинг. У вечерњим сатима стигли смо у Лидо ди Јесоло где ћемо провести
последње две ноћи у Италији. Смештај је био у два хотела: хотел Алдебаран и
хотел Аполо.

Матуранти на екскурзији
Шестог дана посетили смо Венецију. Од хотела смо се возили
аутобусима до луке Понто Сабиони а затим бродом до Венеције. У Венецији
смо уживали у јединственој, урбаној панорами града на води. Обишли смо
Трг и цркву св. Марка, тамницу, Дуждеву палату (нажалост, због одлуке
локалних власти да обједине једну карту за три музеја, нисмо могли да
уђемо), мост уздаха, канал Гранде, мост Риалто, цркву Санта Марија дела
Салуте. После слободног времена за индивидуалне активности вратили смо се
у хотеле на вечеру.
Седмог дана напуштамо Лидо ди Јесоло и крећемо ка Ваљеву.
Кренули смо у 9 сати и после сат вожње свратили смо у тржни центар
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Палманова где су ученици имали два сата за шопинг и у 12 сати смо
наставили пут ка Србији. На граничним прелазима нисмо се дуже задржавали,
тако да смо у Ваљево стигли око 22:30.
Екскурзија је успешно реализована, уз мање измене програма путовања
и посета. Сви учесници екскурзије имали су, коректан сараднички однос.
Локални водичи, као и водичи агенције „Балканик“, били су стручни
и у сваком тренутку од помоћи.
Ђаци су у великој већини били одлични. Пар спорних ситуација је
решено на лицу места и неколико ђака ће добити опомене и укоре разредних
старешина. Сатница је испоштована скоро у потпуности. Ученици су свако
вече имали слободно време после вечере до 23:30, а последње вече до 24 часа.
Истакао бих да је сарадња између разредних старешина била добра.
Вођа пута Драган Ђурђевић, професор
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КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ
„Без културе нема идентитета ни појединца ни народа.“
Када се бели, цветни гроздови кестена – једини гроздови, овога света,
окренути небу – своде у круг, у плод, Ваљевска гимназија своди зажар и
омеђак овогодишњих дешавања. Уткива танану пређу у причу почету давне
1870. године. Ове године сенке тешких времена су се множиле, па гимназија
пречешљава уплетене сунчеве зраке и осветљава усталасани мозаик
дешавања. Проверава до којих висина сеже: знање, стваралачко трагање,
слободоумље, маштовитост и одговорност.
Постигнућа и достигнућа терају сене. Мирис лепоте струји обалама
Колубаре. Сакупљени струкови сунца и нарамци светлости заре и осветљавају
чудесни оркестар јучерашњих и данашњих гимназијалаца. Громки тимпани
огласили су светковину боја ликовне колоније „Градац 2011“, изложбе
фотографија наших преданих „чувара тренутка“. Титраво-нежне флауте
пратиле су трепете душа финалиста републичких и међународних литерарних
конкурса. По харфи су пребирали одушевљено разиграни глумци „Сјаја у
трави“. Снажан замах и узројили су се гудачи: виолине су пратиле промисао
трибина и дебата, виоле надахнутост предавања, а виолинчела чаролију
промоција и књижевних вечери. Фагот се огласио звуком старим стотине
година и осенчио мудрост Светосавља и свечаност академија. Кликтави
кларинети и дирљиве обое преносиле су раздраганост и распеваност
приредби. Борбеност и снагу спортиста носили су светли, продорни звукови
трубе и моћног тромбона...Уз оркестар ту су ведри гласови бујне младости у
којој су „све жеђи овог света“.
На обзорју зрело видовданско сунце. Небеска луча уплиће праменове
светлости у радост заљубљеника у речи како матерњег тако и речи страних
језика; запитаност блиставих математичара и физичара; марљивост изврсних
познавалаца историје, биологије, хемије. Најбољи међу најбољима, наши
такмичари, освајају највиша одличја. Оплемењени знањем и умењем,
прегалаштвом и креативношћу пале кресове мудрости; чистом мишљу бране
лепоту говора и мерилом човечности поравнавају тасове мерљивог и немерљивог;
снаже наду и терају зле слутње о будућности ове земље и нашег Ваљева.
Благословена, опојна моћ красоте сједињености зари просветљење. И
гимназија препознаје - у 141. причи о ученику и учитељу, младости и
мудрости, знању и искуству - истину да у цивилизацијском и културном
амбијенту свога времена даровано наслеђе одговорно и стваралачки преузима,
да свака генерација прилаже своје животно искуство и своју жудњу за
спознајом и лепотом; да и по дубинама времена и по вертикали духовности
припада онима који културом граде идентитет и појединца и свога народа.
Светлана Дракул, професор
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
„Величина једног народа не мери се бројем, као што се величина човека не
мери стасом. Његова мера је количина интелигенције и врлине које поседује.”
Хуго
Традиционални напор школе да негује и афирмише младе, њихову
даровитост, у школи и ван школе стечена знања и умења, забележи се и
делимично документујe и чува од заборава у бројним школским листовима,
часописима и монографијама.
Колектив Ваљевске гимназије подржава и у границама својих
могућности помаже све разноврсније форме културно-уметничког,
књижевног, стручног и научног стваралаштва својих ученика и његовог
бележења и чувања од заборава у виду штампаног сведочанства.
Почетком септембра објављен је План рада школе за школску
2011/2012. годину. Овим службеним документом утврђују се просторни,
материјални и кадровски услови рада школе, планира организација образовноваспитног рада, као и друге активности од значаја за живот и рад школе.
Уредник Плана рада школе је Радиша Ковачевић, директор.
Гимназијалац, лист ученика Ваљевске гимназије. Oкупља ученике са
даром за новинарски и литерарни рад. Доноси актуелне информације из
живота школе, објављује резултате рада секција, прилоге из литерарног и
културно уметничког стваралаштва младих. Излази од 1973. године са
променљивом динамиком да би се усталио на два, три броја годишње. Ове
школске године су објављена два броја. У припреми су учествовали Милена
Милисављевић, професор, Бранка Џогаз и Марко Путниковић, ученици.
Алманах литерарне секције „Десанка Максимовић“, најстарије је
периодично издање ученика Ваљевске гимназије. Први број је изашао 1970.
године и непрекидно излази једном годишње. До 1992. године је излазио
поводом обележавања Дана школе, а од 1992. године у току „Десанкиних
песничких дана“, који се одржавају половином маја месеца у Ваљеву и
Бранковини. Овогодишњи Алманах је у припреми и садржи одабране поетске,
прозне и есеистичке радове ученика, настале током овогодишњег рада секције.
Одговорни уредник овогодишњег Алманаха је Милан Поповић, професор.
Ликовне прилоге је припремила ликовна секција.
Преводилачке свеске, афирмишу стечена знања из страних језика
кроз преводилачки рад ученика остварен у редовној настави и ваннаставним
активностима. Излази од 1988. године. Часопис уређују професори страних
језика и даровити ученици. Објављују се преводи оригиналних радова са
језика који се уче у школи (енглески, немачки, француски, руски, шпански,
латински) на српски језик. Ове школске године објављен је 36. број.
Одговорни уредници броја Ивана Тешић и Биљана Маринковић, професори.
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Полиглота је лист ученика Ваљевске гимназије на страним језицима.
Овогодишњи, мајски, трећи број, садржи оригиналне радове ученика на
страним језицима који се уче у школи: енглеском, француском, немачком и
руском. Главни, одговорни и технички уредници су Анита Новосел и
Александар Саботковски, професори. Сарадници су ученици филолошких
одељења и професори страних језика. Лист излази једном годишње.
Физика и техника, часопис за физику и мултидисциплинарну
повезаност физике са осталим природним, математичким и техничким
наукама и филозофијом. Излази од 1978. године кao први специјализовани
средњошколски лист настао на тлу бивше СФРЈ. Један је од ретких школских
листова који је ушао у светску баштину знања. Од комисије за
стандардизацију серијских публикација уврштен је у светски систем
информација и додељен му је ИССН (YU ISSN 0353-1821). Овогодишњи, 41.
број изашао је у јануару 2012. године. У броју су заступљени радови о многим
феноменима из области физике чији су аутори приређивачи, углавном,
ученици и бивши ученици школе. Главни и одговорни уредник броја је
Предраг Стојаковић, професор. Консултанти у изради су професори и асистенти
физичког факултета Универзитета у Београду и Крагујевцу.
Млади математичар излази од 1979. године као лист школског
друштва младих математичара „Михаило Петровић Алас“. Редовно излазио
до 1996. године. Од 1996. неколико бројева припремљено и снимљено на
дискете, али није штампано. Од 2003/04. школске године поново је почео са
редовним излажењем, па се у континуитету објављује по један број годишње.
У припреми је 24. број чије је излажење најављено до краја јуна 2012.
Одговорни уредник броја је Предраг Јевтић, професор, технички уредник
Момчило Гајић, ученик III-1. Сарадници у броју су млади математичари
Ваљевске гимназије и професори математике.
Занимљива географија је лист географске секције основан са циљем
да издвоји и прикаже далеке и обичном човеку недоступне занимљивости у
природи и друштву и захваљујући савременим технологијама их учини
доступним читаоцу. Први број објављен је априла 2007. године. Овогодишњи
број изашао је крајем маја 2012. Главни и одговорни уредник је Божидарка
Павловић, професор. Редакцију чине ученици, чланови географске секције.
Као и претходних и ове године, школа је штампала Информатор са
циљем да се будући ученици и њихови родитељи упознају са животом и
радом школе. Смисао Информатора је едукативан, али и пропагандни, па је и
концептуално и садржајно прилагођен овим циљевима.
Поред наведених листова и часописа, школа, повремено или у
континуитету, објављује и посебне публикације у едицијама као што су:
„Десанкина библиотека“ „Изворац“, „Подстицаји“, „Професори Ваљевске
гимназије“ и „Споменице Ваљевске гимназије“, и пригодне публикације као
што су каталози ликовних изложби, позоришних представа, плакати и сл.
У едицији „Десанкина библиотека“ објављена је песничка збирка
прошлогодишњег победника поетског конкурса „Десанка Максимовић”, Зоране
Живановић, ученице Филолошке гимназије. Збирка је објављенa у сарадњи са
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СКЗ, а уређивачки одбор едиције чинили су Славољуб Дукић, професор
Ваљевске гимназије, Петар Пајић, књижевник и Андреј Јелић Мариоков,
књижевник. Уредник збирке је Андреј Јелић Мариоков, књижевник.
У едицији Изворац објављено је укупно шест књига. У едицији
Подстицаји објављене су две књиге. У едицији Професори Ваљевске
гимназије, објављене су до сада четири књиге. У едицији „Споменице
Ваљевске гимназије“ објављене су укупно две књиге. Ове школеске године
није било објављених књига у наведеним едицијама.
Извештај о раду Ваљевске гимназије, најстарији је члан у издавачкој
продукцији школе. Први познати Извештај штампан је 1895. године. Прекиди
у штампању настајали су услед ратних страдања и послератног опоравка. У
континуитету Извештаји о раду школе штампају се од школске 1964/65.
године. Овогодишњи Извештај обухватио је најважније садржаје из живота и
рада школе током школске 20011/2012. године. Главни уредник Слађана
Маријанац, професор. Одговорни уредник је Радиша Ковачевић, професор,
директор школе. Сарадници у изради Извештаја су професори школе.
Да школска издања удовоље високим стандардима издавачке
делатности бринуо је Душан Арсенић, архитекта, као и чланови компјутерске
секције и њихови професори. Одговорност у име издавача носио је Радиша
Ковачевић, директор.
Школа је као издавач укључена у светски систем издавача. Национална
ИСБН агенција јој је доделила матичну ознаку за монографске публикације 8685419-. чиме је уврштена у регистар Централне базе издавача у Берлину.
Јован Племић, професор
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САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
„Ко пријатеља нађе, нашао је благо.”
Библија
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА – НАШИ СТАРИ И ВРЕДНИ
ПРИЈАТЕЉИ
Карловачка гимназија је 4. новембра прослављала свој 220. рођендан
и том приликом приредила свечаност која је одисала духом и традицијом ове
престижне српске гимназије. Поред заменика министра просвете Зорана
Костића, свечаности је присустовао и амбасадор Грчке, ректор богословије и
представници Доситејеве задужбине. Било је занимљиво чути искуства сада
познатих карловачких ђака као што су Александар Матић (глумац), Лена
Богдановић (глумица), Јелена Срећков (глумица), Слободан Тркуља
(мултиинструменталиста), Слободанка Латиновић (глумица) и Марио Јефтић
(филмски режисер). Задовољство да присуствују овом догађају имали су
Гордана Аврамовић психолог, Светлана Дашковић Миловановић, професор
математике и информатике и Драган Ђурђевић, помоћник директора.
Гордана Аврамовић, психолог
ПОСЕТА ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Традиционалном смотром стваралаштва „Језик је богова дар“,
ученици и професори Филолошке гимназије у Београду прославили су 28. X
2011. године свој Дан школе. Тој прослави присуствовали су чланови
колектива Ваљевске гимназије: Анђелка Видаковић Цвркотић и Биљана
Ерчић, професори српског језика и књижевности, Јасмина Момчиловић,
педагог и Драган Ђурђевић, професор физичког васпитања. Овакви сусрети су
јединствена прилика да се размене драгоцена искуства и резултати, али и
стекну нова сазнања о делатностима школе која има дугу традицију у
образовању младих филолога. У разговору су потврђена заједничка мишљења
и сазнања, а разговарало се и о новинама које ова школа уводи богатећи свој
рад. У Дому културе „Вук Караџић“ ученици Филолошке гимназије,
предвођени својим професорима, показали су знање и таленат песмом, игром,
глумом, рецитацијом, хумором, шаренилом костима. Оригиналним начином
представљања, на 10 језика који се у школи изучавају, одушевили су бројне
госте. У Ваљево смо се вратили обогаћени новим искуствима.
Драган Ђурђевић, професор
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САРАДЊА СА ШКОЛОМ ИЗ МОСКВЕ
„Желиш ли пријатељство – буди пријатељ.“
руска пословица
Настављена је сарадња са угледном школом Образовни центар 2006
из Москве. Ове године од 18-21. априла у посети су нам биле две професорке
Галина Андрејевна Харитонова, руководилац школских музеја и Елена
Јевгењевна Игнатјевна, педагог и две ученице Анастасија Бологжањина и
Анастасија Јермолајева. Ученице су биле смештене код Милице Танасковић и
Јоване Вучићевић, II-3.
У току кратког боравка, поред обиласка знаменитости града, гошће су
посетиле манастир Ћелије, манастир Лелић, где их је срдачно дочекао настојатељ
манастира архимандрит игуман Авакум, а протосинђел Георгије их је упознао са
историјом манастира и животом Светог Николаја. У ИС Петница госте је дочекао
Срђан Јанев, директор програма у станици, који их је упознао са тренутним
активностима и могућностима сарадње и конкурисања за њихове програме.

Дружење са гошћама из Москве
Ученице су биле на часовима руског, енглеског и немачког језика,
дружиле се и разговарале са нашим ученицима. У пријатељској, топлој
атмосфери певали су заједно и учили нове речи једни од других.
Гошће су изразиле велико задовољство пријемом, како у школи, тако
и у граду. Нису криле одушевљење нашом природом, околином,
предусретљивим и љубазним домаћинима. Као и досад и овог пута су нашој
школи поклоњени комплети уџбеника за наставу руског језика. У школском
листу „Полиглота“ објављена је песма једне њихове ученице.
Драги гости су нам упутили позив за посету у септембру месецу, када
ће обележавати велики јубилеј – 200 година од Великог отаџбинског рата.
Надамо се да ћемо бити у могућности да се одазовемо овом позиву и да на
најлепши начин наставимо и обогатимо ову сарадњу.
Слађана Маријанац, професор
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РАД ШКОЛСКИХ ОРГАНА И ТЕЛА
ШКОЛСКИ ОДБОР
У школској 2011/2012. години Школски одбор, као орган управљања
школом, одржао је осам седница на којима је разматрао питања из своје
надлежности утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и
Статутом школе.
Од бројних питања која су разматрана на седницама Школског одбора
издвајамо најважнија: верификација мандата новог члана Школског одбора;
разматрање и усвајање измена и допуна Статута, разматрање и усвајање
Извештаја о раду Ваљевске гимназије за школску 2011/12. годину; разматрање
и усвајање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање Плана
рада Ваљевске гимназије за школску 2011/12. годину; разматрање и усвајање
Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика, Правилника о
понашању запослених, ученика и родитеља ученика, Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности запослених; Правилника о
похваљивању и награђивању ученика Ваљевске гимназије, разматрање и
усвајање Извештаја о утрошку средстава Ђачког динара за школску 2010/11.
годину; разматрање и усвајање Правила заштите од пожара, доношење Одлуке
о усвајању плана уписа ученика за 2012/2013. годину, разматрање и усвајање
Правилника о раду, доношење Одлуке о давању у закуп школског простора за
ваннаставне активности; разматрање и усвајање Финансијског плана Ваљевске
гимназије за 2012. годину; усвајање одлуке о извршеном попису основних
средстава, ситног инвентара и залиха; усвајање Извештаја о материјалнофинансијском пословању Ваљевске гимназије у 2011. години; усвајање Плана
надокнаде часова изгубљених због ванредне ситуације.
Решењем о именовању чланова Школског одбора Ваљевске
гимназије од 09. I 2011. године, Скупштина града Ваљева именовала је
Сандру Јовановић за новог члана Школског одбора.
Неда Милошевић, секретар

САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља је у школској 2011/2012. години одржао три седнице
на којима су разматрана питања из надлежности, утврђена Законом о основама
система образовања и васпитања, Законом о средњој школи и Статутом школе:
•
верификовао мандат изабраним члановима Савета родитеља;
•
разматрао измене и допуне Правилника о понашању ученика,
запослених и родитеља ученика;
•
разматрао измене и допуне Правилника о правима, обавезама и
одговорности ученика;
•
разматрао и усвајао Извештај о утрошку средстава ђачког динара за
школску 2010/2011;
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изјашњавао се о спецификацији ђачког динара за 2011/2012. годину
и 2012/2013. годину;
•
разматрао и усвајао Извештај о раду школе у првом полугодишту и
у III тромесечју;
•
разматрао и усвајао извештаје са екскурзија 3. и 4. разреда;
•
донео одлуку о давању сагласности на програме екскурзија 3 и 4.
разреда;
•
донео одлуку о висини дневница наставника који одлазе на
екскурзију.
Чланови Савета на својим седницама редовно су информисани о раду
Школског одбора, као и осталим питањима од значаја за рад школе. Савет
родитеља је своје предлоге, питања и ставове упућивао директору школе,
Школском одбору, Наставничком већу и другим стручним органима школе.
Председник Савета родитеља и у овој школској години је Виолета
Јосиповић, а заменик председника Миломир Бранковић.
Неда Милошевић, секретар
•

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
„Ретки су људи толико мудри да више воле покуду која им је корисна,
него похвалу којом им се подваљује.”
Ла Рошфуко
Сарадња родитеља и школе остварена је кроз различите видове
активности. Учешће родитеља у животу и раду школе одвијало се кроз
редовне облике сарадње са Саветом родитеља, Школским одбором, на
општим и појединачним родитељским састанцима, кроз индивидуалну
сарадњу, предавања и трибине предвиђене годишњим Планом рада школе.
На крају класификационих периода одржани су појединачни
родитељски састанци на којима су родитељи информисани о резултатима рада
и дисциплини ученика као и о свим актуелним активностима у школи. На
општем родитељском састанку у септембру директор је родитеље ученике
првог разреда упознао са условима рада школе, организацијом, програмима,
активностима и правилима понашања. Тема општег родитељског састанка за
ученике трећег и четвртог разреда била је екскурзија.
Са родитељама будућих гимназијалаца и ученицима осмог разреда
основних школа, који су заинтересовани за специјализовано математичко и
филолошко одељење, као и за редовна одељења, у мају месецу су директор и
професори разговарали о упису и раду у овим одељењима.
У новембру месецу, на општем родитељском састанку, Гордана
Аврамовић и Весна Голубовић, психолози родитељима ученика првог разреда
говориле су о адолесценцији. Са родитељима ученика другог разреда
разговарала је на тему „Емоције у адолесценцији“ др Бранка Стаматовић Гајић.
У априлу за родитеље ученика првог разреда тема општег родитељског
је била „Насиље у школи“, а излагала је Јасмина Момчиловић, педагог.
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Родитељи су укључени у процес самовредновања рада школе и
школског развојног планирања.
Присуствовали су на бројним манифестацијама школе, обележавању
Дана школе, школској слави, Завршној матурској свечаности, на позоришним
представама Драмског студија, приредбама и другим активностима из
културне и јавне делатности школе.
Драгоцена је подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији
рад школе, уређењу ентеријера, опремању школе, реконструкцији појединих
делова школског објекта, обезбиђивању награда за најбоље ученике и другим
облицима помоћи.
Индивидуална сарадња успостављена је редовним контактима са
разредним стрешинама и по потреби са предметним професорима, педагогом и
психолозима. Родитељским састанцима појединачних одељења у којима је успех
ученика био незадовољавајући присуствовали су директор, педагог и психолог.
Јасмина Момчиловић, педагог

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Током ове школске године настављена је реализација програма
професионалне оријентације и то кроз програм рада психолога и педагога, и
реализацију наставних садржаја следећих предмета: српски језик, страни
језици, психологија, ликовна уметност, грађанско васпитање и рачунарство и
информатика, као и кроз рад секција.
Са ученицима је реализовано низ радионица које су имале за циљ
помоћ и подршку у процесу доношења одлуке о наставку школовања.
Ученицима трећег и четвртог разреда презентовани су факултети, а са
великим бројем ученика је реализовано индивидуално професионално
саветовање и информисање.
Бројни факултети су били заинтересовани да у нашој школи одрже
презентације својих студијских прогама и услова уписа: ФОН, Економски
факултет, Технолошко-металуршки факултет, Машински факултет, Факултет
техничких наука, Випос, Математички факултет и Правни факултет,
Београдска банкарска академија, Метрополитен универзитет, Филозофски
факултет који је своје студијске групе представио кроз пројекат „Мале
радионице науке”.
Програм професионалне оријентације ове године је обогаћен
психолошким радионицама које су гимназијалци реализовали у основним
школама у граду. Гордана Аврамовић је обучила групу ученика за вршњачке
едукаторе у процесу професионалне оријентације. Ученици који су радили
радионице професионалне радионице са основцима су: Катарина Николић II-2,
Катарина Милутиновић II-2, Ана Мазић II-7, Лазар Бранковић I-5, Лазар
Марковић II-7, Доротеја Тимотић III-7, Милица Ракић II-4, Јована Томић II-2,
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Марија Мештеровић II-2, Милица Јанковић II-2, Ана Урошевић II-2, Милица
Ковачевић II-2, Владан Еренфрид II-2.
Ове године смо презентацију школе реализовали у гимназији, а
одржани су и родитељски састанци, како за ученике који су кандидати за
специјализована одељења, тако и за кандидате за природно-математички и
друштвено-језички смер. Информатор о упису и образовању у Ваљевској
гимназији је дистрибуиран свим заинтересованим ученицима.
У оквиру професионалне оријентације ученика, важан сегмент је и
информисање родитеља које смо реализовали кроз два општа родитељска
састанка; на првом је за родитеље ученика четвртог разреда, Гордана
Аврамовић, психолог презентовала резултате и особености уписа студија
ученика гимназије, а на другом општем родитељском за трећи разред, Жана
Ђурић је говорила на тему професионалне оријентације, информисања и
наставка школовања.
Програм грађанског васпитања обухватио је следеће садржаје који се
баве професионалном оријентацијом: обука за писање радне биографије, за
писање пријава, интервју током конкурса, представљање кандидата у
ситуацији селекције, тражење информација значајних за професионално
образовање и рад, симулацију разговора са послодавцем.
Од планираних слободних активности готово све су активно радиле и
оствариле свој циљ развоја афинитета ученика, а самим тим и практично
тестирање њихових способности, интересовања и особина личности. Неке од
секција су кроз додатни рад ученике припремале за такмичења и смотре
научно-истраживачких радова. У тим активностима ученици су савладавали
методологију научно-истраживачког рада.
Програм страних језика садржи богатство тема везаних за избор
занимања и познавање психолошког профила ученика. Програм српског језика
се кроз есејске радове и говорне вежбе ученика бавио и темама професионалне
оријентације: „Личност и занимање – врлине и мане“, „Дебата о занимањима“.
Наставни програм психологије омогућује асимилацију теоријских
знања која се могу адекватно користити током процеса професионалне одлуке.
Настава ликовне уметности је омогућила проверу предиспозиција за
ликовно стваралаштво, развој естетских вредности, као и припрему ученика
који ће конкурисати на ФЛУ, ФПУ и Архитектонски факултет.
Настава рачунарства и информатика омогућила је претраживање
интернета и долажење до информација о упису студија, о занимањима и звањима.
На самом почетку школске године, сагледавани су фактори
опредељивања ученика основних школа за гимназију, са циљем што боље
припреме школе за упис следеће генерације основаца. Као и сваке године
анализиран је упис студија претходне генерације матураната, а испитивана су
и професионална интересовања ученика четвртог разреда, примењена је
анкета о избору студија.
Гордана Аврамовић, психолог
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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Процес самовредновања рада школе током ове школске године био је
базиран на вредновању кључних области чија је методологија ушла у редовну
праксу школе, а то су: постигнућа ученика, настава и учење, етос, школски
програм и подршка ученицима. Тим за самовредновање рада школе чине:
Радиша Ковачевић, директор, Гордана Аврамовић, психолог, Александар
Саботковски, професор енглеског језика, Весна Голубовић, психолог, Јасмина
Момчиловић, педагог, Бранко Матић, члан Савета родитеља и Доротеја
Тимотић, председница Ђачког парламента.
Резултати самовредновања укључени су у Школски развојни план и
реализују се, како кроз развојни план, тако и кроз разне пројекте школе. Посебан
допринос области „Подршка ученицима“ добијен је кроз инклузивни пројекат
„Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања“.
Кроз рад стручних актива, одељењских већа, кроз стручна усавршавања
и оснаживање свих актера наставног процеса настојимо да одговоримо на нове
захтеве које пред нас поставља савремени образовни процес.
Гордана Аврамовић, психолог

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Реализација сегмената четворогодишњег школског развојног плана
настављена је на почетку школске 2011/12. године у складу са планом
активности за ову школску годину.
Акционим планом за текућу школску годину предвиђене су конкретне
активности у областима: школска клима – етос, настава и учење, подршка
ученицима и ресурси. Стручни активи су се, на почетку године, сагледавајући
све планиране активности којима би се унапредиле поједине области рада
школе, определили за реализацију реалних и изводљивих активности.
У области школска клима – етос реализоване су следеће активности:
одржане су традиционалне школске манифестације; редовно ажуриран сајт
школе; успостављене интернет групе који су иницирали професори српског
језика за све информације у вези наставе српског језика; комуникација
интернетом са професорима проширена је на предмете као што је филозофија;
постављене изложбе фотографија фото и социолошке секције; реализован је
велики број предавања, трибина, књижевних вечери на којима су предавачи
били некадашњи гимназијалци и професори школе; медијски су пропраћени
успеси гимназијских ученика и професора и међународна сарадња.
Активности којима смо желели да укажемо на развојне
карактеристике адолесцената односиле су се, углавном, на родитеље па су за
њих одржана предавања на Општим родитељским састанцима о
адолесценцији, емоцијама у адолесценцији и насиљу у школи.
Сарађивали смо са Филолошким гимназијама из Београда и Сремских
Карловаца, Суботичком гимназијом и школом из Москве. Ученици су били на
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Сајму књига у Београду, позоришним представама у Ваљеву, Београду и
Новом Саду. За ученике је био организован разговор о волонтеризму, трибина
о волонтерском раду са особама са хендикепом, радионице из различитих
наставних области и радионице о остваривању „Миленијумских циљева“.
Реализоване су хуманитарне и еколошке акције у организацији Ђачког
парламента.Чланови Ђачког парламента реализовали су едукативне
радионице за чланове свог разреда о инклузивном образовању. Учествовали
су у бројним активностима поводом пројекта „Мај месец математике“.
На плану безбедности тим за безбедност интензивније се састајао и
радио у складу са општим протоколом поступања у случају сумњи на насиље.
Активности у области настава и учење требало би да доведу до
побољшања функционалности наставе, повезивања садржаја различитих
предмета, стандардизацију оцењивања и професионалног развоја наставника.
Како је то континуиран процес, активности реализоване ове школске године
представљају само део оних које би суштински унапредиле ову област.
У току године школа је организовала семинаре за професоре наше школе.
Професори српског језика у школи су организовали семинар за
професоре наше и других школа, чланове Подружнице за српски језик
„Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова“. Професори
француског и латинског језика присуствовали су на више семинара
„Континуирано образовање професора француског као страног језика “ и
„Креативна настава класичних језика“.
Професори су присуствовали и семинарима стручних друштава и
других организација (математика, српски језик, историја, информатика,
страни језици), били су предавачи (математика), аутори и координатори
(биологија) програма стручног усавршавања. Професори немачког и
француског имали су прилике да своје знање језика усаврше на семинарима у
иностранству. Поводом одобреног отварања двојезичног одељења
организовани су курсеви немачког и француског језика за предаваче у овим
одељењима и друге заинтересоване професоре наше школе.
Часови активне наставе реализовани су из предмета: српски језик,
страни језици, информатика, а било их је и из биологије, географије, историје,
физике, филозофије, часова друштвених наука и грађанског васпитања.
Интерактивна табла примењује се у све већем броју предмета, историји,
физици, информатици. Дебата је уведена у предмете: филозофија, физика,
биологија и српски језик. У настави информатике примењена је Презентација
ученичких радова, која постаје стална пракса у све већем броју предмета и
један број наставних јединица припремљен је и обрађен на овај начин
(физика, географија, историја, информатика).
Више наставних јединица урађено је мултидисциплинарно
(филозофија - социологија, филозофија - лингвистика, хемија - биологија).
Јавни час реализован је из филозофије и српског језика; мултимедијални на
тему „Почеци писмености- Мирослављево јеванђеље“.
На плану оцењивања настављено је са заједничким тестовима за ученике
истог смера или разреда. Ученици су тестирани из математике, информатике и
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биологије. Иницијални тестови рађени су из математике, хемије, социологије и
филозофије. Са стандардима за оцену довољан два, није се наставило, а постојећи
се примењују само код поправљања оцена из математике на крају школске
године. Иако су се сви стручни активи сагласили о потреби евалуације наставних
часова једном у току године, оне у већини актива нису обављене.

Јавни школски час књижевности ученика II-5
У области подршка ученицима поред већег броја самосталних радова
ученика, подршке у припреми такмичења и радова за Смотру младих
талената, рационализована је понуда ваннаставних активности. Планирано
увођење самоевалуације ученика није спроведено.
У области ресурси, школа је опремљена још једном интерактивном
таблом у медијатеци, а уз помоћ средстава из DILS пројекта: рачунарима, лап
топом, инфо пултом, тастатуром за слабовиде и фотокопир апаратом; књижни
фонд обогаћен је новим издањима, обновљен један број рачунара, а
набављена су наставна средства за друге предмете: физика, физичко
васпитање и др.
Процес школског развојног планирања није у пуној мери прихваћен и
реализован, па је професоре потребно константно подстицати, мотивисати и
указивати на његов значај. Иако су активности осмишљење у складу са
потребама и реалним могућностима школе, оне се понекад реализују са
тешкоћама, а најслабији сегмент представља евидентирање и прикупљање
материјала о реализованим активностима. Предстоји нам сагледавање
реализације овог развојног плана и осмишљавање новог.
Јасмина Момчиловић, педагог
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ПРОЈЕКТИ
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Ваљевска гимназија је у првом полугодишту 2011 – 2012 наставила
реализацију пројеката Министарства просвете под називом “Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу у области образовања - DILS ”за оснаживање школе за
инклузивно образовање. Инклузивни тим чине: Гордана Аврамовић, Јасмина
Момчиловић, Весна Голубовић, Драган Ђурђевић, Ромина Николић и Ненад
Будимировић. Наш пројекат под називом „Школа за све“ усмерен је на: унапређивање
професионалних компетенција запослених у школи, за рад са ученицима са тешкоћама
у развоју, емоционалним тешкоћама, инвалидитетом и тешкоћама у учењу, као и
квалитетније укључивање ових ученика у образовни процес
Ове школске године настављене су активности из пројекта и остварени
следећи циљеви: формирано је 10 тимова за подршку ученицима и урађено је 10
планова индивидуализације. Обогатили смо стручну библиотеку са 13 књига које
се баве принципима учења и тестовима личности за рад психолога. Набављена је
и асистивна технологија, интерактивна табла и тастатура за слабовиде.
Професори су обучени за коришћење интерактивне табле.
У свим одељењима одржане су радионице на којима су представници
Ђачког парламента или одељења информисали ученике о концепту
инклузивног образовања и позвали их да се укључе у активности подршке.
Око 50 ученика свих разреда активно се укључило у припрему, организацију и
реализацију активности подршке у учењу и хуманитарне акције која су
реализоване у школи. Ученик Борис Јовановић IV-5 је дизајнирао „Календар
Ваљевске гимназије“ за 2012. годину, а средства од продаје овог календара су
намењена за помоћ сиромашним ученицима школе. Такође је одржан и
„Вашар стваралаштва“ где су ученици представили своје вештине из области
примењене уметности. Посебан допринос дале су Марија Летић IV-3, Мина
Марковић IV-2 и Јана Маринковић Арсенијевић IV-2.
Током друге фазе реализације DILS пројекта Ваљевска гимназија је
почела са реализацијом пројекта „Connecting classrooms“. У оквиру овог
пројекта ученици су реализовали серију радионица, а неке од њих су се
односиле и на проблеме инклузивног образовања, права на образовање без
дискриминације и сл. Један од задатака тима овог пројекта био је да сними
тренутно стање у школи по питању инклузивног образовања. За ту намену
коришћен је упитник за процену ставова ученика и наставника. Учинило нам
се смисленим да се у овом моменту ова два пројекта приближе, тако да је
инклузивни тим реализовао обраду и интерпретацију резултата истраживања.
Реализација овог пројекта је значајно довела до промене у погледима
на инклузивно образовање, потврдила и унапредила компетенције појединих
професора, оснажила самопоуздање и уверење да је могуће успешно деловати у
школи каква је гимназија, са децом којима је потребна додатна подршка, како за
превазилажење тешкоћа, тако и за афирмацију даровитости и способности.
Гордана Аврамовић, психолог
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ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
У првим месецима ове школске године Ваљевска гимназија је
конкурисала са пројектом „Двојезично одељење“, који је Министарство
просвете одобрило за школску 2013 – 2014. годину.
Двојезично одељење Ваљевске гимназије ће имати 30 ученика, који би
минимум 30% наставе планираних предмета, пратили на француском или
немачком језику, при чему би се делили на две групе, док би остале предмете
пратили на српском језику у оквиру целог одељења. Ово одељење ће бити
одељење друштвено-језичког смера, а наставни план се реализује по Правилнику
о двојезичној настави. (Просветни гласник бр 6/2004 од 6. маја 2004).
Циљеви пројекта двојезичног одељења су:
•
стварање модела наставе у складу са потребама и карактеристикама
модернизације гимназијског образовања;
•
унапређивање квалитета наставног процеса кроз имплементацију
савремених наставних метода, интеграцију наставних тема и
садржаја кроз хоризонтално предметно планирање, израду
стандарда знања и критеријума за праћење њихове остварености и
примену савремене наставне технологије;
•
развијање језичке компетенције ученика гимназије посебно у
областима стручних знања;
•
међународна сарадња и стварање услова за образовне интеграције.
Планиране активности намењене ученицима су информисање и
популаризација двојезичног одељења код ученика основних школа и њихових
родитеља; анкетирање ученика основних школа о заинтересованости за овај вид
образовања; провера нивоа знања страних језика заинтересованих ученика и
избор најбољих кандидата; формирање двојезичног одељења; реализација
додатних часова француског и немачког језика којима би се повећале језичке
компетенције ученика за праћење и савладавање наставе на страним језицима.

Полазници курса француског језика
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Активности намењене наставницима: популаризација и мотивисање
наставника нејезичких предмета за реализацију дела наставе на страном језику;
семинари интензивног учења страног језика са циљем реализације дела наставе на
страном језику; семинаре интензивног учења ће похађати и други заинтересовани
наставници који неће реализовати наставу у првом циклусу двојезичног одељења;
обука и стручно усавршавање наставника у иностранству; семинари методичког
усавршавања за реализацију наставе у складу са трендовима савременог
образовања и њихово усклађивање са прописаним наставним програмима
Републике Србије; припрема часова на почетку процеса се реализује уз стручну
помоћ и сарадњу са професорима страних језика.
Курсеве језика воде професори Биљана Маринковић и Бранкица
Перић за француски језик, а Драгица Грачанин за немачки језик.
Координаторка пројекта двојезичног одељења је Бранкица Перић, професор
француског језика.
Наставници који су укључени у курс француског језика и који ће
изводити наставу у двојезичном одељењу су: Светлана Николић, професор
математике, Предраг Стефановић, професор физике, Верица Аврамовић
Миловановић, професор биологије, Снежана Урошевић, професор историје и
Светлана Дашковић Миловановић, професор информатике и рачунарства.
Наставници који су укључени у курс немачког језика и који ће
изводити наставу у двојезичном одељењу су:Иванка Томић, професор
математике, Оливера Црнобрња, професор физике, Момир Станојевић,
професор хемије, Нада Нешковић, професор биологије, Ружица Стефановић,
професор историје и Александра Јевтић, професор информатике и рачунарства.
Поред наведених професора, курсеве језика похађали су и Драган
Ђурђевић, професор физичке културе, Јасмина Момчиловић, педагог и Бранка
Јевтић, професор веронауке и Татјана Маринковић, професор енглеског језика.
Партнери на пројекту двојезичног одељења Ваљевске гимназије су
Министарство просвете и науке Републике Србије, Амбасаде Француске и
Немачке преко својих Института и локална самоуправа града Ваљева.
Гордана Аврамовић, психолог
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ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА У ПРОЈЕКТУ
CONNECTING CLASSROOMS
Британски савет, као међународна организација за образовање и
интеркултурну сарадњу, заједно са Министарством просвете Србије, ради на
пројекту Сonnecting Сlassrooms.
Овај пројекат укључио је земље са свих страна света које су
груписане у такозване кластере унутар којих треба да остваре сарадњу.
Крајњи циљ - стварање „грађанина света“ - требало би постићи културном
разменом, између осталог повезивањем различитих образовних система.
Србија је у кластеру са школама из Велике Британије, Словачке и Немачке.
У пројекат је првобитно било укључено десет школа. У јуну прошле
године Ваљевска гимназија је укључена у пројекат заједно са гимназијама из
Крушевца, Власотинца, Сремских Карловаца и Ужица.
Семинар - тренинг за младе лидере, ученике и међународне
координаторе професоре одржан је у Нишу од 14. до 18. септембра 2011.
године. Нашу школу су представљали Ана Ивановић II-4, Милица Ракић II-4,
Марко Јеремић III-7 и професори енглеског језика Смиљана Милановић и
Татјана Маринковић.
Семинар се бавио следећим областима:
•
заједница и наша школа
•
лидерство код ученика
•
интеркултурални дијалог у пројекту
•
инклузија
•
пројектни циклус и управљање пројектима
•
вештине преношења знања
•
вештине јавног заговарања.
Учесницима семинара обратио се и директор Британског савета у
Србији, господин Тони О’Брајан.
Ученици су се упознали са профилом вршњачког едукатора и добили
задатак да одрже радионице осталим ученицима из школе заинтересованим за
учешће у пројекту. Све те радионице са различитим темама (инклузија,
конструктивна комуникација и тимски рад, интеркултуралност) успешно су
реализоване у току ове школске године.
Једна од активности у оквиру пројекта била је обрада упитника о
инклузији. Упитник је испитивао ставове ученика и професора, а биће
поновљен да би се видело какви су ефекти пројекта.
Млади лидери су са својим координаторима ставили кратак опис
наше школе у E-twinning платформу, предвиђену за повезивање са осталим
школама. За Божић и Нову годину послате су честитке повезаним школама.
На крају семинара у Нишу школе из Србије су подељене у две групе
са по два координатора на челу. Ваљевска гимназија је укључена у северни
кластер који чине гимназије из Новог Сада, Бечеја, Панчева, Зрењанина,
Сремске Митровице и Сремских Карловаца.
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На семинару Connecting Classrooms
На семинару су изабрани учесници (професори и млади лидери) који су
представљали Србију на међународном скупу у Енглеској у новембру 2011. године.
Главна идеја састанка у Енглеској је Међународни дан повезаних школа
(International Connecting Classrooms Day). Повод нових активности су Олимпијске
игре које се ове године одржавају у Лондону, а циљ је да се кроз различите игре и
спортове који су предложени од стране повезаних школа укључи шира
друштвена заједница и упореде различити системи физичког васпитања.
У јануару 2012. године Британски Савет организовао је још један
семинар посвећен изради школских акционих планова са циљем реализовања
Међународног дана Connecting Classrooms. Наш предлог другим школама
укључио је игре предложене на састанку Ђачког парламента: пиљци, трула
кобила, клис и пала. Од школа из Енглеске и Словачке добили смо предлог
игара које треба да се изведу током Спортског дана школе који ће такође бити и
Међународни дан Connecting Classrooms. Реализација акционог плана је у току.
Татјана Маринковић и Смиљана Милановић,
професори енглеског језика
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„Велика звездо! Шта би било твоја срећа да није оних које обасјаваш.”
Ниче
На почетку школске године Ђачки парламент је кренуо са активним
радом и остваривањем свог програма.
СЕПТЕМБАР
Ђачки парламент је упознао нове чланове са радом и
функционисањем парламента. Ученици Милица Ракић II-4, Ана Илић II-4,
Марко Јеремић III-7 заједно са професорима енглеског језика и књижевности
Смиљаном Милановић и Татјаном Маринковић, успели су да уведу нашу
школу у British Council кроз пројекат „Connecting classrooms“. Циљ пројекта је
повезивање ученика и школа из целог света, а у нашој групи су школе из
Велике Британије, Словачке и Немачке.
ОКТОБАР
У оквиру пројекта „Connecting classrooms“ ученици: Милица Ракић
II-4, Ана Илић II-4, Марко Јеремић III-7, одржали су прве две радионице на
тему инклузије у образовању.
НОВЕМБАР
Реализација три радионице у оквиру пројекта „Connecting classrooms“
на тему тимског рада.
Припрема акције волонтирања под називом „Средњошколци за
средњошколце“.
ДЕЦЕМБАР
Парламент је другу годину за редом учествовао у акцији
„Средњошколци за средњошколце“, у организацији Уније средњошколаца
Србије. И ове године велики број гимназија је укључен у акцију. Ученици су
поново пристали да на један дан напусте школске клупе и преузму одговорност
за рад у разним фирмама и радњама. Гимназијалци су се добро показали и једва
чекају следећу годину како би наставили волонтирање.
ЈАНУАР
Након што смо се добро одморили на зимском распусту, кренули смо у
школу, спремни за нове активности. На првом састанку Ђачког парламента у
новој години изабрано је ново руководство. За председника је изабрана Доротеја
Тимотић III-7, а за потпредседнике Лазар Марковић II-7 и Милица Ракић II-4.
ФЕБРУАР
После успешног волонтирања у децембру, парламентарци су
започели осмишљавање идеја за пројекат на тему „Култура младих у школи”.
Пројекат је финансирала Унија средњошколаца Србије, а право да конкурише
је имала свака школа која је учествовала у волонтирању. Чланови парламента
су се одлучили за зидни плакат са сликом школе и значајним личностима које
су училе Ваљевску гимназију. Наша намера је била да улепшамо простор у
коме проводимо највише времена док смо у школи, као и да изразимо
поштовање према људима чије је образовање везано за нашу школу.
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У фебруару су ученици имали приилику да се друже као и да науче
нешто ново од чланова студентске организације А/ESEC из Ваљева. Студенти
су пет дана држали предавања и радионице у оквиру пројекта „Make it
possible“. Овај пројекат представља интернационални пројекат који је за тему
имао промоцију Миленијумских развојних циљева Уједињених Нација. Овим
пројектом, студенти су желели да представе поменуте циљеве ученицима
средњих школа и да им покажу колико је важно да се укључе у њихово
остваривање. Учесници радионица су могли да размене искуство са студентом
из Бразила који је у нашој земљи боравио у програму размене студената.
Радионице су биле добро прихваћене и предавачи као и учесници су били
задовољни како је све протекло.
МАРТ
Одобрен је пројекат на тему „Култура младих у нашој школи”.
Узбуђени и задовољни, одмах смо започеи реализацију. Кроз рад тимова, брзо
смо осмислили изглед нашег плаката. Одлучили смо се за фотографију наше
школе коју је направио Лазар Бранковић I-5. Уз фотографије бивших ученика
Ваљевске гимназије Николаја Велимировића, Десанке Максимовић, Матије
Бећковића, Александра Ломе и Живојина Перића нашли су се на плакату и
стихови песме „Кад дођеш у било који град”.
Ђачки парламент се посебно захваљује професору српског језика и
књижевности Анђелки Видаковић Цвркотић и професору социологије Јованки
Божић на помоћи у избору знаменитих личности и дизајна плаката.
Доротеја Тимотић III-4 и Јована Стевановић III-6 укључиле су Ђачки
парламент у Европски покрет Србије. Присуствовале су првом „Конвенту младих
- Зелена иницијатива”, који је организован поводом заштите животне средине.
Током месеца, психолог Гордана Аврамовић је ученицима одржала
радионице професионалне оријентације. Након радионица, ученици су имали
задатак да осмацима, у свакој ваљевској основној школи, помогну у избору
средње школе за наставак образовања, као и да им што боље истакну
предности Ваљевске гимназије за даље образовање и рад.
АПРИЛ
Након успешне реализације пројекта „Култура младих у нашој
школи“ , поставили смо плакат у „Кавез“. Плакат је наишао на похвале од
стране професора и ученика.
У оквиру пројекта Зелена иницијатива, наша школа је заједно са 15 других
школа из Србије, добила право да учествује у реализацији пројекта на тему
екологије и заштите животне средине. Одлучили смо да једну недељу у месецу
одвојимо као недељу екологије под називом „Ако можемо ми – можеш и ти“.
Планирали смо да укључимо све основне и средње школе као и разне организације
из Ваљева. Реализација акције планирана је за период између јула и септембра.
На крају месеца завршили смо радионице професионалне орјентације и
били смо спремни да своје искуство и знање пренесмо основцима.
МАЈ
Одржали смо успешне радионице у свим основним школама нашег
града. Успели смо да будућим средњошколцима пренесемо могућности које
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наша школа пружа за даље образовање и да им помогнемо у доношењу
професионалне одлуке.
Ученице Доротеја Тимотић III-7 и Јована Стевановић III-6,
присуствовале су 8. маја јавној расправи у оквиру европског Покрета у Србији
поводом прославе Дана Европе. Дебата је одржана у Београду где су Доротеја
и Јована биле најмлађе ученице из Србије. Дебати су присуствовали и
студенти Београдског универзитета, амбасадори Европске Уније, амбасадори
Хрватске, Немачке, Француске, Данске, Обале Слоноваче као и дипломатски
представници Србије. Цео догађај је био медијски пропраћен, а наше ученице
су својим учешћем отвориле пут Ђачком парламенту за даљу сарадњу са
Европским покретом у Србији.
На крају месеца Доротеја Тимотић III-7 и Јована Стевановић III-6
присуствовале су припремном састанку у Београду у вези са пројектом
„Зелена иницијатива“.
ЈУН
Урађен је Извештај о раду Ђачког парламента и припремљени
планови за следећу годину.
Председница Ђачког парламента
Доротеја Тимотић III-7
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ОДЕЉЕЊЕ I-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Анита Новосел, професор
Најбољи ученик одељења: Милутиновић С. Вук
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Ђурђевић С. Владимир
4. Миловановић Ђ. Анђелка
2. Јевтић М. Ивана
5. Милутиновић С. Вук
3. Марковић Г. Јелена
6. Мркић Д. Стефан

1. Благојевић Д. Јован
2. Јеремић А. Јелена
3. Марковић Г. Лазар
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б) са врло добрим:
4. Радовановић С. Тијана
5. Радојичић Г. Марко
6. Ристић В. Сара
7. Секулић Н. Никола

ОДЕЉЕЊЕ I-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Нада Ћировић, професор
Најбољи ученик одељења: Бирчанин Г. Сара
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Андрић Д. Никола
9. Лазаревић Д. Милица
2. Бирчанин Г. Сара
10. Марковић П. Милан
3. Вишић М. Јанко
11. Мијатовић Д. Милош
4. Димитријевић С. Тамара
12. Митровић Б. Кристина
5. Димитрић З. Кристина
13. Павловић Ј. Сава
6. Јанковић Н. Алекса
14. Радојичић В. Растко
7. Кандић Ј. Исидора
15. Станаревић З. Тијана
8. Кланшчек З. Милица
16. Старчевић А. Марко
17. Томић М. Милена
б) са врло добрим:
1. Вуковић М. Катарина
5. Марковић М. Никола
2. Гајић Т. Петар
6. Миловановић С. Викторија
3. Диволић Н. Тамара
7. Петровић Р. Емилија
8. Радојичић Г. Јована
4. Лабовић Р. Никола
9. Ристић Д. Иван
в) полаже поправни испит:
1. Ђукић Д. Јелена - математика, хемија
г) полаже разредни испит:
1. Живковић З. Лазар - француски, географија, математика, физика,
хемија, информатика
г) понавља разред:
1. Митровић З. Мила
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ОДЕЉЕЊЕ I-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Бранислав Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Стефановић М. Оливера
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Ал Рагифи Х. Аида
4. Сандић С. Радмила
2. Мартиновић П. Наташа
5. Стефановић М. Оливера
3. Пантелић Г. Илија
6. Томић Д. Јована
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
2.
3.
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б) са врло добрим:
Бељић Д. Јован
8. Јовановић Д. Урош
Вујачић М. Никола
9. Катић М. Ненад
Димитријевић Д. Марија
10. Матић М. Илија
Димитријевић Н. Урош
11. Настић М. Игор
Ђорђевић М. Бојан
12. Настић Д. Милош
Ђукић Д. Стефан
13. Панић М. Јелена
Ђурђевић Б. Сара
14. Романић Д. Андреа
в) са добрим:
Богдановић М. Даринка
2. Нинковић Т. Никола
г) полажу поправни испит:
Гавриловић М. Марко - математика
Јаковљевић М. Милош - математика
Плавшић В. Стефан – математика

ОДЕЉЕЊЕ I-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Маринковић, професор
Најбољи ученик одељења: Николић Р. Милица
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.

а) са одличним:
Божић З. Ивана
8. Јевтић Д. Невена
Бранковић З. Стефани
9. Јовановић С. Светлана
Вучићевић В. Јелена
10. Лукић Д. Јована
Гентић М. Анђелка
11. Николић Н. Јована
12. Николић Р. Милица
Ђекић З. Исидора
Ђујић Д. Соња
13. Радовановић А. Александра
Ђуровић С. Урош
14. Саватић З. Исидора
б) са врло добрим:
Богдановић Б. Јелена
4. Пјевчевић М. Исидора
Бранковић Д. Марија
5. Рафаиловић Ж. Катарина
Милисављевић М. Нађа
6. Тешановић З. Магдалена
7. Урошевић С. Катарина
в) полажу поправни испит:
Вујачић Н. Дара - математика
Перић Д. Маја - математика
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1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОДЕЉЕЊЕ I-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Александра Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Андрић А. Лазар
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алимпић В. Миња
3. Јовић З. Петар
Андрић А. Лазар
4. Митровић М. Вања
б) са врло добрим:
Барзетовић З. Катарина
10. Лескур Љ. Ивона
Богићевић М. Драгана
11. Мандић А. Марко
Бранковић А. Лазар
12. Миловановић В. Невена
Веселиновић З. Ђорђе
13. Молеровић В. Оливера
Драгојловић А. Радмила
14. Петровић Д. Милош
Живковић А. Јелена
15. Рабреновић В. Арсен
Илинчић М. Дуња
16. Сакић З. Лазар
Јанковић Д. Јована
17. Табаковић Г. Ана
Којић Р. Марија
18. Тадић С. Јана
19. Тимотић М. Марко
в) са добрим:
Милошевић М. Марија
2. Томић П. Растко
г) полажу поправни испит:
Давидовић Д. Урош - математика
Миловановић З. Јелена - математика
Милошевић А. Тамара - математика
Милутиновић В. Марина - математика
Митровић Д. Виолета - математика

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

ОДЕЉЕЊЕ I-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Ивана Веселиновић, професор
Најбољи ученик одељења: Васиљевић П. Невена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алексић В. Александра
4. Ивковић Д. Јелена
Васиљевић П. Невена
5. Марковић М. Јелена
Ђермановић М. Александар
6. Николић Н. Валентина
7. Савић З. Катарина
б) са врло добрим:
9. Марковић З. Петар
Белушевић М. Бојана
Бошњаковић В. Славица
10. Мијаиловић Д. Немања
Ђелмаш С. Никола
11. Остојић Д. Бојана
Ђуричић Д. Ђорђе
12. Петровић С. Марија
Крстић Ж. Катарина
13. Радивојевић В. Тамара
Лазић В. Нађа
14. Станић С. Лука
Лукић А. Тамара
15. Тијанић Р. Ања
Марић А. Милица
16. Томашевић Д. Драгица
в) са добрим:
Бранковић М. Антоније
2. Жуњић П. Катарина
3. Тетиковић А. Јован
г) полажу поправни испит:
Бебић М. Андрија - хемија, географија
Милутиновић Д. Ружица - историја
Урошевић Г. Урош - хемија, математика
Аћимовић А. Никола - хемија
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ОДЕЉЕЊЕ I-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Светлана Николић, професор
Најбољи ученик одељења: Ђокић М. Јована

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

1.
2.
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Завршили су разред:
а) са одличним:
Божић Ј. Катарина
7. Марјановић В. Ирина
Вујић М. Милица
8. Ормановић Д. Јована
Ђокић М. Јована
9. Симић В. Маја
Јевтић М. Наташа
10. Станковић Н. Теа
Јовановић Ј. Невена
11. Станојловић Н. Вукашин
Крунић Д. Јелена
12. Томић Д. Елена
13. Ћесаревић Т. Милица
б) са врло добрим:
Беловуковић Р. Невена
7. Пуце Г. Валентина
Добривојевић З. Ђурђија
8. Радојичић Н. Мирена
Дринчевић Т. Милица
9. Радојичић С. Софија
Ђоговић М. Исидора
10. Стефановић З. Милица
Јелесијевић Б. Николина
11. Томић М. Стефан
12. Урошевић З. Огњен
Несторовић М. Александар
в) са добрим:
1. Ћировић Д. Срђан
г) полажу поправни испит:
Петровић М. Сара - историја, хемија
Ранковић Д. Младен - хемија

ОДЕЉЕЊЕ II-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Јевтић, професор
Најбољи ученик одељења: Копривица В. Давид
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.

Ашковић В. Јована
Јовановић Д. Маја
Копривица В. Давид
Лазаревић М. Никола

а) са одличним:
5. Мартиновић П. Душан
6. Параментић Д. Невена
7. Прлић П. Растко
8. Сарић Р. Милица

б) са врло добрим:
1. Јовановић Д. Катарина
2. Красић Р. Владимирка
3. Лучић М. Мирјана
в) са добрим:
1. Гавриловић В. Миодраг
2. Радојевић В. Игор
г) полаже поправни испит:
1. Миливојевић С. Александра - рачунарство и информатика
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ОДЕЉЕЊЕ II-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Светлана Дашковић Миловановић, професор
Најбољи ученик одељења: Миловановић С. Марко
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Драјић С. Мила
8. Милић М. Маријана
Ђорђевић А. Емилија
9. Миловановић С. Марко
Ђорђевић Н. Милица
10. Милутиновић С. Катарина
Јанковић З. Милица
11. Николић С. Катарина
12. Ристовић В. Наталија
Јездић Г. Ивана
Ковачевић Ж. Милица
13. Томић М. Јована
Мештеровић А. Марија
14. Урошевић А. Ана
15. Џида С. Ивана

б) са врло добрим:
1. Еренфрид Д. Владан
4. Миловановић Т. Ненад
2. Исаиловић В. Тијана
5. Панић М. Стефан
3. Миловановић Д. Јован
6. Томашевић Д. Мина
в) са добрим:
1. Јевтић М. Александар
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ОДЕЉЕЊЕ II-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Јелена Деспотовић, професор
Најбољи ученик одељења: Марјановић М. Иван
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

а) са одличним:
Борозан Д. Марина
10. Крстић Д. Драгана
Вукићевић А. Јована
11. Марић Г. Кристина
Голубовић З. Јована
12. Марјановић М. Иван
Ђурђевић Ч. Катарина
13. Милаковић М. Марија
Ђурић В. Нина
14. Петровић С. Милица
Јевтић С. Марјана
15. Ракић Д. Бојана
Јовановић Д. Нађа
16. Станојевић М. Ненад
Јосиповић Д. Душан
17. Танасковић В. Милица
Крстивојевић Н. Лидија
18. Томић М. Радојка

б) са врло добрим:
Јевтић Д. Владимир
5. Миловановић М. Драгица
Јосиповић Р. Магдалена
6. Симеуновић Н. Тијана
Лазаревић Д. Катарина
7. Симић Д. Милан
Лазић М. Марко
8. Шијаковић П. Милан
в) полажу поправни испит:
1. Станковић З. Александар - математика
2. Шћепановић В. Анђела - математика

1.
2.
3.
4.
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ОДЕЉЕЊЕ II-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Вера Ваш, професор
Најбољи ученик одељења: Ранковић С. Жељка
Завршили су разред:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) са одличним:
Гаврић С. Невена
8. Николић М. Димитрије
Живковић З. Немања
9. Новаковић З. Јелисавета
Ивановић С. Ана
10. Плавша Д. Наташа
Крсмановић Г. Далибор
11. Ракић Д. Милица
12. Ранковић С. Жељка
Марић З. Јелена
Матић Ж. Христина
13. Ристовић И. Тијана
Милић Б. Љубица
14. Тадић Б. Сања
15. Тимотић Д. Симонида

1.
2.
3.
4.

б) са врло добрим:
Вујић С. Ивана
5. Милановић М. Марко
Давидовић Д. Милица
6. Милошевић П. Никола
Елек М. Стефан
7. Молеровић В. Катарина
Лукић И. Нада
8. Перић С. Наташа
9. Савић А. Катарина

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

1.
2.

ОДЕЉЕЊЕ II-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Бранкица Перић, професор
Најбољи ученик одељења: Стевановић Н. Валентина
Завршили су разред:
а) са одличним:
Андрић Д. Милица
5. Лукић Ч. Јелена
Весић З. Катарина
6. Маринковић В. Ивана
Глишић Ј. Марија
7. Пантелић Р. Катарина
Јеремић М. Маријана
8. Поповић Р. Милош
9. Стевановић Н. Валентина
б) са врло добрим:
Данојлић Г. Кристина
8. Обрадовић Н. Милица
Ђокић Д. Сања
9. Обрадовић С. Олга
Јанковић Н. Петар
10. Пантелић С. Невена
Крсмановић М. Вера
11. Радојевић Д. Даница
Лукић Д. Александар
12. Рајчић П. Александар
Машић С. Милица
13. Ракић Д. Смиљана
Мирковић И. Маријана
14. Трипковић Д. Сара
15. Шимић С. Радош
в) са добрим:
1. Крајиновић Д. Наталија
г) полажу поправни испит:
Прокић М. Иван - математика
Цветановић З. Немања - математика
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ОДЕЉЕЊЕ II-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Јасмина Радић, професор

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
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Најбољи ученик одељења: Ђорђевић Ж. Никола
Завршили су разред:
а) са одличним:
Ђорђевић Ж. Никола
4. Милићевић С. Саша
Ђурић М. Татјана
5. Милошевић М. Андријана
Илић М. Оливера
6. Мићић Р. Лазар
7. Челић З. Катарина
б) са врло добрим:
11. Медић С. Дуња
Арсенић Д. Богдан
Арсић М. Марија
12. Николић Д. Марија
Аћимовић С. Марко
13. Поповић С. Јана
Бобовац М. Иван
14. Прокић З. Јелена
Гладовић Т. Мина
15. Симић М. Нина
Драгићевић Д. Марија
16. Тасић Д. Марко
Ковачевић Ж. Тамара
17. Тодоровић М. Никола
Лазаревић Г. Јелена
18. Томић З. Стефан
19. Трипковић С. Сандра
Марић Р. Никола
Матић М. Марко
20. Унковић М. Мина
в) са добрим:
1. Бурмаз Р. Анита
г) полажу поправни испит:
Жунац Г. Никола - математика

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

ОДЕЉЕЊЕ II-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Милорад Белић, професор
Најбољи ученик одељења: Јовановић М. Марија
Завршили су разред:
а) са одличним:
Велимировић М. Јелисавета
8. Јовановић С. Сања
Грбовић В. Наташа
9. Ковачевић Р. Тијана
Ђорђевић С. Лука
10. Мазић М. Ана
Ђуровић М. Марија
11. Михаиловић М. Верица
Јевтић М. Тања
12. Новаковић Ј. Ана
Јеросимовић С. Катарина
13. Петрашевић Д. Лазар
Јовановић М. Марија
14. Плавшић З. Марија
15. Штрбац Н. Љубица
б) са врло добрим:
Брковић Н. Јована
5. Марковић М. Лазар
Грбовић Р. Тијана
6. Миловановић М. Ђорђе
Јелић З. Лука
7. Ниновић Б. Милена
Јеремић М. Јелена
8. Омеровић Г. Радован
в) са добрим:
Марић И. Петар
2. Радовановић В. Милош
г) полажу поправни испит:
Весић Љ. Катарина - математика
Ивановић Б. Радомир - математика
Тадић Е. Небојша - математика
д) полаже разредни испит:
1. Стојковић Н. Михаило - латински, географија, математика, хемија
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ОДЕЉЕЊЕ III-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Оливера Црнобрња, професор
Најбољи ученик одељења: Живановић С. Ђорђе
Завршили су разред:
1. Mајић В. Борис
2. Бранковић М. Младен
3. Живановић С. Ђорђе
1.
2.
3.
4.

Беић М. Лазар
Гајић Д. Момчило
Илић А. Александра
Јосиповић В. Стефан

а) са одличним:
4. Јевремовић Н. Ђорђе
5. Радосављевић Д. Марко
6. Трифуновић М. Никола

б) са врло добрим:
5. Милић Н. Мина
6. Обрадовић З. Габријела
7. Перовић Н. Ђурђа
8. Тачић А. Урош

в) са добрим:
1. Јаковљевић Д. Стефан
г) полаже поправни испит:
1. Бирчанин Д. Кристина - линеарна алгебра, програмирање

114

ОДЕЉЕЊЕ III-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Иванка Томић, професор
Најбољи ученик одељења: Тодоровић Д. Љиљана

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

Завршили су разред:
а) са одличним:
Бељић Р. Иван
6. Николић М. Софија
Вићентијевић П. Маријана
7. Новокмет Д. Ивана
Голубовић З. Зорана
8. Славковић Д. Михаило
Ђурић С. Александра
9. Тодоровић Д. Љиљана
Костић Д. Матија
10. Штулић Д. Ивана
б) са врло добрим:
Вуковић Г. Вукашин
7. Миловановић Р. Милица
Димитријевић Д. Лука
8. Петровић А. Угљеша
Живановић П. Данило
9. Пузовић З. Стефан
Живић С. Марија
10. Савић Р. Анђелка
Јагодић Д. Ивана
11. Спасић С. Филип
Караћ З. Сара
12. Станковић З. Никола
13. Тешић Г. Ана
в) са добрим:
Видић В. Димитрије
3. Ђурашиновић М. Ђорђе
Драгојловић Д. Милош
4. Митровић С. Немања
5. Степановић Д. Јован
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ОДЕЉЕЊЕ III-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Верица Миловановић Аврамовић, професор
Најбољи ученик одељења: Савић А. Иван
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Винчић З. Ивана
7. Малешевић Ж. Невена
2. Дамњановић В. Ивана
8. Плећић В. Немања
3. Дамњановић Д. Небојша
9. Радивојевић Р. Исидора
4. Ивановић Р. Тања
10. Радовановић Д. Невена
11. Савић А. Иван
5. Којић Л. Наталија
6. Крговић А. Светлана
12. Лугоња Д. Тијана
б) са врло добрим:
1. Девић А. Душан
5. Максимовић С. Кристина
2. Драгићевић А. Љубица
6. Марковић З. Немања
3. Исаиловић И. Урош
7. Милутиновић М. Андреј
4. Јеремић С. Марко
8. Ранђић М. Весна
в) са добрим:
1. Селаковић М. Марјана
2. Стаменић Д. Душан
г) полажу поправни испит:
1. Богдановић П. Тамара - математика, физика
2. Манојловић Д. Софија – математика
3. Марковић З. Матеј - математика
4. Матић И. Оливера - математика, хемија
5. Пантић П. Никола - хемија
6. Шутуљић Б. Смиљана - математика, хемија
д) полаже разредни испит:
1. Вучићевић Б. Катарина - српски, енглески, француски, историја, биологија,
математика, физика, хемија, информатика, физичко васпитање, грађанско
2. Манојловић Д. Софија - физика
е) понављају разред:
1. Јеремић Н. Ђорђе
2. Лазаревић Д. Огњен
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

ОДЕЉЕЊЕ III-4
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Биљана Ерчић, професор
Најбољи ученик одељења: Лукић А. Емилија
Завршили су разред:
а) са одличним:
Бурнић С. Игор
6. Пантелић Р. Александар
Видић Д. Катарина
7. Поповић Р. Милица
Лукић А. Емилија
8. Радовановић Ј. Обрен
Митровић С. Софија
9. Стојнић Д. Невена
Павловић Д. Немања
10. Тадић Д. Александар
11. Тодоровић З. Јања
б) са врло добрим:
Бељић З. Давид
5. Милетић Д. Марија
Васиљевић В. Мина
6. Миловановић Р. Наташа
Јанчић М. Марко
7. Мојсиловић Д. Милица
Матић С. Зорана
8. Хаџић Г. Ивана
в) са добрим:
Бранковић Д. Никола
3. Поповић З. Вељко
Павловић С. Бојан
4. Станковић С. Марко
5. Чубровић В. Дарко
г) полажу поправни испит:
Бебић М. Лука - хемија
Бојичић Г. Алекса - хемија, математика
Мандић С. Ивица - хемија
Петровић М. Предраг - хемија
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ОДЕЉЕЊЕ III-5
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Биљана Танасијевић Вуксановић, професор
Најбољи ученик одељења: Вићентијевић Р. Марија
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а) са одличним:
Вићентијевић Р. Марија
11. Милисављевић М. Ивана
Вучићевић Б. Марко
12. Павловић С. Наташа
Глишовић Н. Душица
13. Петковић С. Огњен
Давидовић Д. Ксенија
14. Поповић З. Јована
15. Радовановић Т. Јелена
Дамњановић Д. Ивана
Ђермановић М. Тијана
16. Радуловић Г. Катарина
Ивковић З. Кристина
17. Ракић Д. Уна
Игњатовић Н. Јелена
18. Томић Н. Данијела
Јокић М. Милица
19. Томић С. Милица
Јосиповић Г. Андреа
20. Филиповић Д. Ана

б) са врло добрим:
1. Бурмаз С. Александар
3. Краљевић М. Катарина
4. Радуловић Д. Никола
2. Грбић З. Ивана
5. Стојановић Д. Мартина
г) полаже разредни испит:
1. Младеновић Д. Милан - српски језик, историја, логика, немачки,
латински
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

ОДЕЉЕЊЕ III-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драгица Грачанин, професор
Најбољи ученик одељења: Лескур Љ. Тихана
Завршили су разред:
а) са одличним:
Девић М. Мила
9. Муцић Л. Ивана
Живановић В. Кристина
10. Пиргић Р. Ненад
Ивановић С. Лазар
11. Савић З. Александра
Јеросимић Д. Татјана
12. Стевановић Б. Јована
Јовановић Т. Софија
13. Степановић М. Стефан
Лаловић М. Милица
14. Теофиловић М. Ана
Лескур Љ. Тихана
15. Томић З. Ђурђа
Марковић М. Јована
16. Тофиловски Б. Маја
17. Чанчаревић Г. Сара
б) са врло добрим:
Драјић М. Никола
8. Ранковић Д. Кристина
Јовановић Ј. Сара
9. Станимировић М. Бојана
Јовичић Д. Исидора
10. Стојановић С. Милица
11. Терзић С. Лука
Матић З. Илија
Митровић В. Вук
12. Тороман Д. Лидија
Николић М. Маријана
13. Хаџић Б. Јован
Рабреновић В. Лука
14. Шајерман К. Марко
в) са добрим:
Јовановић П. Димитрије
2. Срећковић Д. Даница
3. Трифуновић С. Катарина
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ОДЕЉЕЊЕ III-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Анђелка Видаковић Цвркотић, професор
Најбољи ученик одељења: Митровић Р. Марко
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Бановић Б. Соња
12. Матић З. Дуња
2. Веселиновић Ј. Нада
13. Милановић М. Милица
3. Видић С. Драгана
14. Милутиновић В. Лука
4. Вратоњић Б. Маријана
15. Митровић Р. Марко
16. Палавестрић Р. Бојана
5. Голоскоковић Р. Милица
6. Ђурђевић М. Неда
17. Палавестрић Д. Невена
7. Илић Д. Димитрије
18. Расулић Р. Тамара
8. Јеринић Ц. Милица
19. Сенић С. Анастасија
9. Ковачевић Г. Калина
20. Симић Б. Јелисавета
10. Крстић Г. Тијана
21. Тимотић Д. Доротеја
11. Лазић В. Кристина
22. Цветиновић Ж. Милица
б) са врло добрим:
1. Ђукановић Д. Ђурђа
6. Младеновић З. Мирослав
2. Ђукановић Д. Лазар
7. Николић М. Ђурђина
3. Ђурђевић М. Ђурђица
8. Ракић Ж. Данијела
4. Јеремић М. Марко
9. Савић В. Јована
5. Милутиновић М. Марија
10. Цвејић М. Александар
11. Чанковић Д. Марија
в) са добрим:
1. Стојкановић М. Лука
2. Томић Ч. Милан
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ОДЕЉЕЊЕ IV-1
Смер: специјализовано математичко одељење
Разредни старешина: Предраг Стојаковић, професор
Најбољи ученик одељења: Малешевић Б. Сања
Завршили су разред:
а) са одличним:
1. Веселиновић Б. Катарина
2. Вујић О. Јелена
3. Малешевић Б. Сања
б) са врло добрим:
1. Бошковић А. Владета
4. Марјановић В. Вибор
2. Јаковљевић Ж. Владимир
5. Пантелић С. Милица
3. Јовичић З. Милош
6. Станојковић А. Наташа
7. Филиповић Д. Филип
в) са добрим:
1. Марковић З. Јован
г) полаже поправни испит:
1. Антонијевић В. Андреј - анализа са алгебром, програмирање
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.

ОДЕЉЕЊЕ IV-2
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Момир Станојевић, професор
Најбољи ученик одељења: Савић Д. Катарина
Завршили су разред:
а) са одличним:
Антић Д. Јована
5. Лазаревић А. Наталија
Гагић Ј. Славко
6. Марковић Д. Мина
Даниловић Ж. Александар
7. Рељић Д. Александар
Јелић З. Ивана
8. Савић Д. Катарина
9. Тешић Д. Милица
б) са врло добрим:
Арсенијевић С. Исидора
8. Матић Б. Ненад
Балиновац Ј. Младен
9. Милосављевић Р. Стефан
Бељић П. Зора
10. Милошевић В. Никола
Божић В. Милан
11. Расулић Р. Ана
Грбић С. Немања
12. Теофиловић Д. Драган
Ђурић М. Богдан
13. Урошевић А. Софија
Маринковић-Арсенијевић Б. Јана 14. Цокић Б. Никола
в) са добрим:
Богдановић М. Милован
3. Поповић Д. Гаврило
Петарић М. Александра
4. Ристић Б. Богдан
г) полажу поправни испит:
Танасковић С. Урош - математика, физика
д) понавља разред: 1.Мирковић З. Богдан
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3
Смер: природно-математички
Разредни старешина: Снежана Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Костадиновић В. Светлана
Завршили су разред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

а) са одличним:
Алексић М. Георгина
9. Марјановић Д. Марија
Грбовић В. Ивана
10. Милев Н. Никола
Давидовић М. Биљана
11. Миловановић М. Марија
Драгишић З. Невена
12. Павловић В. Тамара
Игњатовић З. Јована
13. Ракић А. Милош
Клајић С. Јулија
14. Сарић В. Марија
Костадиновић В. Светлана
15. Симић М. Јована
Крсмановић М. Величко
16. Цветковић Р. Невена
б) са врло добрим:
Алимпић Д. Теодора
5. Зимоњић Д. Стефан
Арсић М. Емилија
6. Илић П. Немања
Вуковић Р. Игор
7. Клајић С. Емилија
Дамњановић Л. Марко
8. Летић Д. Марија
9. Мирковић Б. Александар

в) са добрим:
1. Ивановић М. Александар
2. Станаревић Г. Оливер
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ОДЕЉЕЊЕ IV-4
Смер: специјализовано филолошко одељење
Разредни старешина: Милена Милисављевић, професор

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.

1.
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Најбољи ученик одељења: Караџић Д. Љиља
Завршили су разред:
а) са одличним:
Алексић Љ. Ана
11. Крсмановић Д. Ивана
Бранковић Г. Јована
12. Максимовић Г. Ивана
Вигњевић Ж. Наташа
13. Максимовић М. Ивана
Дајић Б. Катарина
14. Милинчић Г. Михаило
15. Новаковић Д. Катарина
Ђајић С. Драган
Ђорђевић М. Вања
16. Петровић М. Бојана
Живановић С. Селена
17. Путниковић М. Марко
Живковић М. Јелена
18. Сарић В. Милица
Ивковић С. Бојана
19. Стојилковић С. Милена
Караџић Д. Љиља
20. Џогаз Б. Бранка
б) са врло добрим:
Бошковић Ж. Сања
3. Остојић Д. Ђорђе
Новаковић Д. Дуња
4. Станковић З. Давид
5. Стојић А. Марко
в) са добрим:
1. Ерић П. Тијана
г) полаже поправни испит:
Маринковић З. Теодор - историја

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

ОДЕЉЕЊЕ IV-5
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Драган Ђурђевић, професор
Најбољи ученик одељења: Јаковљевић Д. Ивана
Завршили су разред:
а) са одличним:
Аксентијевић Ж. Јована
8. Лазаревић Ј. Александра
Бабић Љ. Ана
9. Лукић А. Кристина
Јаковљевић Д. Ивана
10. Матић Р. Биљана
Јаковљевић Т. Христина
11. Обрадовић З. Марија
Јелић З. Зорица
12. Павловић С. Јелена
Кривошејев В. Јелена
13. Пантелић Р. Александра
Крстић Д. Кристина
14. Радовановић Р. Марија
15. Ћосић М. Катарина
б) са врло добрим:
Андрић Б. Бојана
7. Марковић М. Кристина
Вучковић Ј. Јован
8. Никићевић С. Александар
Глишић Г. Сања
9. Нићифоровић М. Сања
Ђурашиновић М. Растко
10. Обреновић З. Никола
11. Остојић М. Александра
Јанковић В. Ана
Јовановић Б. Борис
12. Савић Г. Никола
13. Ћук Ј. Лука
в) са добрим:
Вујић С. Милорад
3. Павловић Б. Ања
Ђекић М. Никола
4. Павловић М. Никола
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ОДЕЉЕЊЕ IV-6
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Станица Јовановић, професор
Најбољи ученик одељења: Јевтић П. Петар
Завршили су разред:
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а) са одличним:
9. Марковић З. Богдан
10. Милинковић З. Ђорђе
11. Милић Б. Владислава
12. Миловановић П. Барбара
13. Стаменић В. Тијана
14. Стефановић М. Иван
15. Ћебић С. Јована
16. Ћирић С. Софија

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

Андрић М. Слађана
Дуброја М. Маја
Ђорђевић З. Јована
Илић М. Данијела
Јанковић З. Љубица
Јевтић П. Петар
Јовановић З. Тамара
Којић Р. Андријана

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

б) са врло добрим:
Вујић А. Александра
8. Јешић Н. Лука
Вуковић М. Сара
9. Јовановић С. Никола
Грујић А. Тијана
10. Ковачевић М. Ружица
Драгојевић М. Ђорђе
11. Пауновић М. Катарина
Јаковљевић М. Урош
12. Радовановић Р. Александар
Јевтић Ж. Ђурђа
13. Ракић С. Јелена
Јеремић А. Катарина
14. Савић Д. Урош
15. Чуровић Г. Митар

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.

ОДЕЉЕЊЕ IV-7
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Миладинка Перишић, професор
Најбољи ученик одељења: Петровић М. Јелена
Завршили су разред:
а) са одличним:
Бранковић М. Анђела
11. Митровић Д. Катарина
Велимировић Д. Анђа
12. Николић А. Тамара
Гавриловић Р. Оља
13. Новаковић Р. Јасмина
Ђуричић М. Јована
14. Петровић М. Јелена
Јаковљевић Г. Стефан
15. Плећић Ж. Ана
Крунић Д. Катарина
16. Станимировић Д. Јована
Лукић Д. Иван
17. Станишић П. Катарина
Милаковић З. Милица
18. Стојић С. Лидија
Милошевић С. Марко
19. Цвејић М. Анка
Милутиновић В. Никола
20. Шујдовић С. Милица
б) са врло добрим:
Зарубац Н. Никола
5. Петковић М. Селена
Јеросимовић П. Милица
6. Радивојевић С. Татјана
Маринковић Д. Слађана
7. Суботић М. Сара
Пантелић Р. Биљана
8. Тимотић М. Никола
9. Ћосић М. Катарина
в) са добрим:
Бранкато Ђ. Марио
2. Јовановић М. Дуња
3. Несторовић С. Дарко
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ДРУГОГ
ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2011/2012.

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
УКУПНО I
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
УКУПНО II
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
УКУПНО III
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
УКУПНО IV
УКУПНО

13
29
25
23
30
30
28
178
14
22
28
24
27
29
29
173
16
28
31
28
26
34
35
198
12
29
28
27
32
31
32
191
740
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добар

БРОЈ
УЧЕНИКА

врло
добар

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ

oдличан

УСПЕХ

6
17
6
14
4
7
13
67
8
15
18
15
9
7
15
87
6
10
12
11
20
17
22
98
3
9
16
20
15
16
20
99
351

7
9
14
7
19
16
12
84
3
6
8
9
15
20
8
69
8
13
8
8
5
14
11
67
7
14
9
5
13
15
9
72
292

0
0
2
0
2
3
1
8
2
1
0
0
1
1
2
7
1
5
2
5
0
3
2
18
1
4
2
1
4
0
3
15
48

РАЗРЕДНИ
ИСПИТ
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
5

ПОПРАВНИ
ИСПИТ
са 1

са 2

0
0
3
2
5
2
1
13
1
0
2
0
2
1
3
9
0
0
3
3
0
0
0
6
0
0
0
1
0
0
0
1
29

0
1
0
0
0
2
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
0
0
0
5
1
1
0
0
0
0
0
2
11

ПОНАВЉА
РАЗРЕД

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

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
Ове године од 740 ученика 691 ученика тј. 93,38% има позитиван
успех. Средња оцена успеха је 4.14. Кретање средње оцене успеха за
четворогодишњи период показује сличну тенденцију (графикон 1.).
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

4,18

4,10

08-09

09-10

4,26

4,14

10-11

11-12

Графикон 1.
Ове школске године сви ученици 9 одељења имају позитиван успех.
Прошле године тај број је био 10, а претпрошле 12. Проценат ученика који
имају одличан успех је незнатно мањи и износи 47%, проценат врло добрих је
готово исти – 39%. Проценат ученика који имају добар успех је у малом
порасту. Број ученика који излазе на поправни испит је 40 или 6 % што је
слично претходним годинама. Четири ученика понавља разред. (графикон 2.).

08-09
одличан

врло добар

добар

6%

6%

47%

10-11

5%

4%

8%

3%
09-10

39%

51%
40%

49%
6%

5%

38%

40%

48%

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

11-12
недовољан

Графикон 2.
Графикон 3. приказује средњу оцену успеха по разредима. Ове
школске године после матураната најбољи успех су остварили ученици другог
разреда, чиме су променили уобичајене трендове раста средње оцене од првог
до четвртог разреда.
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СРЕДЊА ОЦЕНА ПО РАЗРЕДИМА

4,23
3,90

I

4,34

4,10

II

III

IV

Графикон 3.
Вредно је напоменути параметре успеха овогодишње генерације
матураната. Средња оцена успеха је у трећем и четвртом разреду ове
генерације креће се преко четири чиме су потврдили трендове напредовања
током школовања. (графикон 4.)
СРЕДЊА ОЦЕНА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008-09 - 2011-12

3,85

1. раз

3,67

2. раз.

4,01

3. раз.

4,34

4. раз.

Графикон 4.
И у овој генерацији матураната остварени успех у завршном разреду
потврђује досадашње трендове пораста броја ученика који у четвртом разреду
улазе у категорију најбољих – 52% (99) ученика је остварило одличан, а 38%
(72) ученика врло добар успех.
Гордана Аврамовић, психолог
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Валентина Н. Стефановић II-5
Никола Ж. Ђорђевић II-6
Марија М. Јовановић II-7

Невена П. Васиљевић I-6

Јована М. Ђокић I-7

Иван М. Марјановић II-3

Оливера М. Стефановић I-3

Лазар А. Андрић I-5

Марко М. Миловановић II-2

Сара Г. Бирчанин I-2

Жељка С. Ранковић II-4

Давид В. Копривица II-1

Вук С. Милутиновић I-1

Милица Р. Николић I-4

Давид В. Копривица II-1

II разред

Сара Г. Бирчанин I-2

I разред

IV разред

Марко Р. Митровић III-7

Јелена М. Петровић IV-7

Петар П. Јевтић IV-6

Ивана Д. Јаковљевић IV-5

Марија Р. Вићентијевић
III-5
Тихана Љ.Лескур III-6

Љиља Д. Караџић IV-4

Светлана В. Костадиновић IV-3

Катарина Д. СавићIV-2

Емилија А. Лукић III-4

Иван А. Савић III-3

Љиљана Д. Тодоровић III-2

Ђорђе С. Живановић III-1 Сања. Б. Малешевић IV-1

Ђорђе С. Живановић III-1 Сања. Б. Малешевић IV-1

III разред

ДОБИТНИК НАГРАДЕ “ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ”: Давид В. Копривица II-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА: Лазар А. Андрић I-5

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Сара Г. Бирчанин I-2

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ФИЛОЛОШКОГ СМЕРА: Жељка С. Ранковић II-4

НАЈБОЉИ УЧЕНИК СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: Давид В. Копривица II-1

Најбољи ученици
одељења

Најбољи ученици
разреда

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008-2012: Сања. Б. Малешевић IV-1

НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ: Давид В. Копривица II-1

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНЦИ
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1. БОШКОВИЋ ВЛАДЕТА
отац Александар, мајка Катарина
Ваљево, 16.10.1993.
2. ВЕСЕЛИНОВИЋ КАТАРИНА
отац Борислав, мајка Снежана
Ваљево, 14.07.1993.
3. ВУЈИЋ ЈЕЛЕНА
отац Обрен, мајка Снежана
Ваљево, 05.12.1993.
4. ЈАКОВЉЕВИЋ ВЛАДИМИР
отац Живота, мајка Драга
Ваљево, 28.01.1993.
5. ЈОВИЧИЋ МИЛОШ
отац Зоран, мајка Дринка
Ваљево, 14.06.1993.
6. МАЛЕШЕВИЋ САЊА
отац Бранко, мајка Славица
Ваљево, 18.01.1993.
7. МАРЈАНОВИЋ ВИБОР
отац Велибор, мајка Снежана
Ваљево, 05.07.1993.

Ред. Кандидат
бр.
5

5

5

5

5

5

5

српски језик
физика
анализа са алгебром "Судари небеских тела"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Дифракција"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Сазвежђа"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Кинематика"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Флуиди и Бернулијева једначина"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Центар масе"

врло добар
Грађевински
факултет

врло добар
Грађевински
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
ЕТФ

врло добар
Машински
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
ЕТФ

Општи успех
Оцена жели да студира

српски језик
математика
анализа са алгебром "Обртна тела"

IV-1

Предмети из којих
је рађен писмени Предмет и тема матурског рада

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА
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1. АНТИЋ ЈОВАНА
отац Драган, мајка Зорица
Ваљево, 30.07.1993.
2. АРСЕНИЈЕВИЋ ИСИДОРА
отац Слободан, мајка Снежана
Ваљево, 01.01.1994.
3. БАЛИНОВАЦ МЛАДЕН
отац Јован, мајка Љиљана
Ваљево, 20.09.1993.
4. БЕЉИЋ ЗОРА
отац Паун, мајка Радмила
Ваљево, 06.05.1993.

8. МАРКОВИЋ ЈОВАН
отац Зоран, мајка Љубица
Ваљево, 29.10.1993.
9. ПАНТЕЛИЋ МИЛИЦА
отац Сретен, мајка Нада
Ваљево, 13.07.1993.
10. СТАНОЈКОВИЋ НАТАША
отац Александар, мајка Злата
Сомбор, 11.03.1993.
11. ФИЛИПОВИЋ ФИЛИП
отац Драган, мајка Снежана
Ваљево, 18.11.1993.
5

5

српски језик
биологија
анализа са алгебром "Хив - сида"
српски језик
физика
анализа са алгебром "Момент силе"

биологија
"Даунов синдром"
биологија
"Лечење инфаркта акутног
миокарда стентовима"
физика
"Метеори"

српски језик
енглески језик
српски језик
немачки језик
српски језик
математика

биологија
"Јетра"

српски језик
немачки језик

5

5

5

5

5

српски језик
физика
анализа са алгебром "Момент импулса"

IV-2

5

српски језик
физика
анализа са алгебром "Фото - ефекат"

одличан
Економски
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Медицински
факултет
врло добар
Физички ф.
метеорологија

врло добар
Грађевински
факултет

врло добар
Грађевински
факултет
одличан
Математички
факултет
врло добар
Војна академија
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5. БОГДАНОВИЋ МИЛОВАН
отац Мирослав, мајка Драгана
Ваљево, 17.04.1993.
6. БОЖИЋ МИЛАН
отац Владо, мајка Снежана
Ваљево, 10.07.1993.
7. ГАГИЋ СЛАВКО
отац Јован, мајка Марија
Ваљево, 24.10.1993.
8. ГРБИЋ НЕМАЊА
отац Слободан, мајка Љиљана
Ваљево, 05.09.1993.
9. ДАНИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Живко, мајка Гордана
Ваљево, 15.09.1993.
10. ЂУРИЋ БОГДАН
отац Милан, мајка Драгица
Ваљево, 12.06.1993.
11. ЈЕЛИЋ ИВАНА
отац, мајка Бранка
Ваљево, 08.10.1993.
12. ЛАЗАРЕВИЋ НАТАЛИЈА
отац Александар, мајка Мирјана
Ваљево, 15.04.1993.
13. МАРИНКОВИЋAРСЕНИЈЕВИЋЈАНА
отац Богољуб, мајка Катарина
Ваљево, 21.12.1993.
историја
"Темпларски ред"
биологија
"Биосинтеза протеина"
физика
"II принцип термодинамике"
математика
"Први извод и примена"
физика
"Акустична склопка
математика
"Синусна и косинусна теорема"
математика
"Тригонометријске једначине и
неједначине"
српски језик
"Гласовне алтернације"
српски језик
А.П. Чехов "Галеб"

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

5

5

5

4

5

3

5

5

5

одличан
Математички
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки ф.
шпански језик

одличан
Православно
богословски ф.
врло добар
ФОН

добар
ЕТФ

одличан
Правни
факултет
одличан
Биолошки ф.
молек. биолог.
одличан
ЕТФ
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14. МАРКОВИЋ МИНА
отац Душан, мајка Маријета
Ваљево, 04.04.1994.
15. МАТИЋ НЕНАД
отац Бранко, мајка Милена
Ваљево, 21.01.1994.
16. МИЛОСАВЉЕВИЋ СТЕФАН
отац Радослав, мајка Рената
Ваљево, 26.11.1993.
17. МИЛОШЕВИЋ НИКОЛА
отац Веран, мајка Милена
Ваљево, 07.01.1993.
18. ПЕТАРИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Миливој, мајка Славица
Ваљево, 02.08.1993.
19. ПОПОВИЋ ГАВРИЛО
отац Драган, мајка Јасмина
Ваљево, 02.05.1993.
20. РАСУЛИЋ АНА
отац Радосав, мајка Татјана
Ваљево, 06.09.1993.
21. РЕЉИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Душан, мајка Љиљана
Београд, 23.02.1993.
22. РИСТИЋ БОГДАН
отац Бранко, мајка Наташа
Београд, 27.06.1993.
математика
"Тригонометријски идентитети"
математика
"Лопта и сфера"
математика
"Логаритми"
српски језик
"Гласови српског језика"
математика
"Квадратни трином"
ликовна култура
"Венеција - Црква светог Марка"
физика
"Одређивање коефиијента
атмосферске екстинкције"
српски језик
"Дервиш и смрт"

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

математика
"Призма и пирамида"

српски језик
енглески језик

5

5

5

4

5

2

4

4

4

одличан
Правни
факултет
врло добар
Грађевински ф.
геодезија
одличан
Архитектонски
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Правни
факултет

одличан
Грађевински
факултет
врло добар
ЕТФ

одличан
Архитектонски
факултет
врло добар
ЕТФ
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1. АЛЕКСИЋ ГЕОРГИНА
отац Милоје, мајка Вера
Ужице, 27.01.1993.
2. АЛИМПИЋ ТЕОДОРА
отац Драган, мајка Славка
Ваљево, 24.04.1993.
3. АРСИЋ ЕМИЛИЈА
отац Милан, мајка Јасмина
Ваљево, 21.11.1993.

23. САВИЋ КАТАРИНА
отац Дејан, мајка Снежана
Ваљево, 28.09.1993.
24. ТЕОФИЛОВИЋ ДРАГАН
отац Драгиша, мајка Вера
Ваљево, 03.05.1993.
25. ТЕШИЋ МИЛИЦА
отац Драгиша, мајка Вера
Ваљево, 02.04.1993.
26. УРОШЕВИЋ СОФИЈА
отац Александар, мајка Соња
Ваљево, 14.01.1994.
27. ЦОКИЋ НИКОЛА
отац Бранко, мајка Мирјана
Ваљево, 04.10.1993.
физика
"Велики прасак"
информатика
"Малвери"

српски језик
енглески језик
српски језик
математика

ликовна култура
"Архитектура барока"
психологија
"Халуцинације"
биологија
"ХИВ у устима и превенција"

српски језик
математика
српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик

IV-3

биологија
"Шећерна болест - дијабетес"

српски језик
енглески језик

српски језик
математика

математика
"Експоненцијалне функције и
једначине"
математика
"Комбинаторика"

српски језик
математика

5

4

5

5

5

5

3

5

одличан
Математички
факултет
врло добар
Факултет
безбедности
одличан
Стоматолошки
факултет

одличан
Архитектонски
факултет
врло добар
ПМФ

одличан
ФАСПЕР

одличан
Математички
факултет
врло добар
ЕТФ
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4. ВУКОВИЋ ИГОР
отац Радивоје, мајка Весна
Ваљево, 15.07.1993.
5. ГЛИШИЋ ДУШИЦА
отац Бошко, мајка Зорица
Ваљево, 16.03.1993.
6. ГРБОВИЋ ИВАНА
отац Владан, мајка Мирјана
Ваљево, 07.10.1993.
7. ДАВИДОВИЋ БИЉАНА
отац Миодраг, мајка Светлана
Ваљево, 02.09.1993.
8. ДАМЊАНОВИЋ МАРКО
отац Љубиша, мајка Милица
Ваљево, 04.08.1993.
9. ДРАГИШИЋ НЕВЕНА
отац Зоран, мајка Слађана
Ваљево, 21.12.1993.
10. ЗИМОЊИЋ СТЕФАН
отац Душан, мајка Гордана
Ваљево, 05.01.1994.
11. ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Миломир, мајка Душица
Лазаревац, 21.03.1993.
12. ИГЊАТОВИЋ ЈОВАНА
отац Зоран, мајка Љиљана
Ваљево, 19.06.1993.
историја
"Илија Гарашанин"
биологија
"Рак грлића материце"
биологија
"Панкреас као ендокрина жлезда"
биологија
"Мерење индекса гојазности
матураната Ваљевске гимназије"
хемија
"Алдехиди и кетони"

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

српски језик
француски језик

српски језик
математика

српски језик
енглески језик

биологија
"Заступљеност туберкулозе у
Ваљевском крају"
биологија
"Промена у броју хромозома,
анеуплоидија и полоплоидија"
музичка култура
"Црквена музика XIX и XX века у
Србији"
психологија
"Игра као идеалан облик учења"

српски језик
математика

5

3

4

5

4

5

5

5

5

врло добар
Полицијска
академија
одличан
Фармацеутски
факултет

одличан
Правни
факултет
врло добар
ФОН

одличан
Филозофски ф.
психологија
добар
ФОН

врло добар
Медицински
факултет
одличан
Биолошки
факултет
одличан
Војна академија
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13. ИЛИЋ НЕМАЊА
отац Предраг, мајка Биљана
Ваљево, 25.06.1993.
14. КЛАЈИЋ ЕМИЛИЈА
отац Светозар, мајка Весна
Приштина, 13.09.1993.
15. КЛАЈИЋ ЈУЛИЈА
отац Светозар, мајка Весна
Приштина, 13.09.1993.
16. КОСТАДИНОВИЋ СВЕТЛАНА
отац Владан, мајка Вера
Ваљево, 27.12.1992.
17. КРСМАНОВИЋ ВЕЛИЧКО
отац Миослав, мајка Надежда
Ваљево, 06.10.1993.
18. ЛЕТИЋ МАРИЈА
отац Драшко, мајка Драгана
Дрвар, 13.07.1993.
19. МАРЈАНОВИЋ МАРИЈА
отац Драган, мајка Светлана
Ваљево, 09.02.1993.
20. МИЛЕВ НИКОЛА
отац Ненад, мајка Весна
Ваљево, 12.05.1993.
21. МИЛОВАНОВИЋ МАРИЈА
отац Милан, мајка Роса
Ваљево, 22.10.1993.
српски језик
"Речи туге и страха у Борхесовом
"Чекању""
физика
"Звук и карактеристике звука"
математика
"Аналитичка геометрија:
Криве 2. реда"
историја
"Иконоборство у Византији"
математика
"Сличност"
ликовна култура
"Енди Ворхол"
енглески језик
"Тhe Raven"
биологија
"Полне жлезде"

српски језик
француски језик

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

српски језик
математика

информатика
"Квиз"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Машински
факултет
одличан
Математички
факултет
одличан
Математички
факултет
врло добар
ЕТФ

одличан
ЕТФ

врло добар
Шумарски ф.
пејзажна арх.
врло добар
Грађевински
факултет
одличан
ЕТФ

врло добар
ФОН
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1. АЛЕКСИЋ АНА
отац Љубиша, мајка Зорица
Ваљево, 10.05.1993.

22. МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Бранко, мајка Биљана
Ваљево, 14.03.1993.
23. ПАВЛОВИЋ ТАМАРА
отац Веселин, мајка Дивна
Ваљево, 03.09.1993.
24. РАКИЋ МИЛОШ
отац Андрија, мајка Мирјана
Београд, 19.06.1993.
25. САРИЋ МАРИЈА
отац Војкан, мајка Снежана
Ваљево, 12.03.1993.
26. СИМИЋ ЈОВАНА
отац Миленко, мајка Милена
Ваљево, 10.01.1994.
27. СТАНАРЕВИЋ ОЛИВЕР
отац Горан, мајка Јелена
Ваљево, 08.06.1993.
28. ЦВЕТКОВИЋ НЕВЕНА
отац Радосав, мајка Милијана
Ваљево, 31.01.1993.
математика
"Тригонометријске трансформације"
физика
"Наизменичне струје"
ликовна култура
"Тајна вечера у сликарству"
математика
"Геометријски и аритметички низ"
биологија
"Промене у структури хромозома"

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

српски језик
енглески језик

биологија
"Шизофренија"

српски језик
француски језик

лингвистика
"Језичке недоумице"

IV-4

биологија
"Контрацепција"

српски језик
математика

5

5

5

5

5

5

5

3

одличан
Филолошки ф.
немачки језик

одличан
ФАСПЕР

врло добар
Војна академија

одличан
ЕТФ

одличан
ЕТФ

одличан
Биолошки
факултет
одличан
ЕТФ

добар
ВГГШ
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2. БОШКОВИЋ САЊА
отац Жељко, мајка Слађана
Ваљево, 19.05.1993.
3. БРАНКОВИЋ ЈОВАНА
отац Гвозден, мајка Весна
Ваљево, 11.08.1993.
4. ВИГЊЕВИЋ НАТАША
отац Жарко, мајка Јованка
Ваљево, 04.02.1993.
5. ДАЈИЋ КАТАРИНА
отац Бранко, мајка Оливера
Ваљево, 30.11.1993.
6. ЂАЈИЋ ДРАГАН
отац Славољуб, мајка Снежана
Врање, 20.09.1993.
7. ЂОРЂЕВИЋ ВАЊА
отац Милан, мајка Наташа
Београд, 01.05.1993.
8. ЕРИЋ ТИЈАНА
отац Предраг, мајка Милка
Ваљево, 21.11.1993.
9. ЖИВАНОВИЋ СЕЛЕНА
отац Слободан, мајка Зорица
Ваљево, 13.10.1993.
10. ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Мирко, мајка Славица
Ваљево, 06.08.1993.
психологија
"Неурозе"
лингвистика
"Узречице у говору
средњошколаца"
лингвистика
"Приче о речима"
социологија
"Социјалнопатолошке појаве"
ликовна култура
"Актови и портрети жене у
ренесанси"
музичка култура
"Балетске композиције"
музичка култура
"Развој електронске музике"
ликовна култура
"Трагови ка сопствености - снови и
надреализам"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Салвадор Дали"

српски језик
енглески језик

5

5

3

5

5

5

5

5

5

одличан
ФПН
међунар.односи
одличан
ФЛУ
сликарство

одличан
Mod'art
модни менаџмент
одличан
Филозофски ф.
психологија
одличан
Биолошки ф.
молек. биолог.
одличан
Филолошки ф.
енглески језик
одличан
Правни
факултет
врло добар
Филолошки ф.
јапански језик
добар
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11. ИВКОВИЋ БОЈАНА
отац Слободан, мајка Јасмина
Београд, 18.04.1993.
12. КАРАЏИЋ ЉИЉА
отац Дејан, мајка Драгица
Ваљево, 07.10.1993.
13. КРСМАНОВИЋ ИВАНА
отац Душко, мајка Татјана
Ваљево, 10.10.1993.
14. МАКСИМОВИЋ ИВАНА
отац Горан, мајка Љиљана
Ваљево, 12.09.1993.
15. МАКСИМОВИЋ ИВАНА
отац Миладин, мајка Драгица
Бајина Башта, 28.05.1993.
16. МИЛИНЧИЋ МИХАИЛО
отац Горан, мајка Душица
Ваљево, 19.07.1993.
17. НОВАКОВИЋ ДУЊА
отац Драгољуб, мајка Мирјана
Ваљево, 19.01.1994.
18. НОВАКОВИЋ КАТАРИНА
отац Драгојло, мајка Лидија
Ваљево, 07.09.1993.
19. ОСТОЈИЋ ЂОРЂЕ
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 19.09.1993.
музичка култура
"Џез"
лингвистика
"Занимљива граматика"
лингвистика
"Територијално раслојавање језика"
психологија
"Фројдова теорија личности"
ликовна култура
"Ренесанса"
ликовна култура
"Филозофи и уметници античке
Грчке"
социологија
"Друштво и спорт"

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

српски језик
енглески језик

музичка култура
"Уметност фуге Јохана Себастијана
Баха"
лингвистика
"Форензичка лингвистика"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Правни
факултет
одличан
Филолошки ф.
енглески језик
одличан
Mod'art
модни менаџмент
врло добар
Филолошки ф.
српски јез.и књ.
врло добар
Филолошки ф.
српски језик
одличан
Правни
факултет
врло добар
ФДУ
режија
врло добар
Филолошки фак
руски језик
врло добар
ВИПОС
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1. АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈОВАНА
отац Жарко, мајка Љиљана
Ваљево, 06.04.1993.

20. ПЕТРОВИЋ БОЈАНА
отац Маринко, мајка Љиљана
Ваљево, 23.02.1993.
21. ПУТНИКОВИЋ МАРКО
отац Милета, мајка Станојка
Ваљево, 13.05.1993.
22. САРИЋ МИЛИЦА
отац Војкан, мајка Снежана
Ваљево, 12.03.1993.
23. СТАНКОВИЋ ДАВИД
отац Зоран, мајка Јелисавета
Ваљево, 15.08.1993.
24. СТОЈИЛКОВИЋ МИЛЕНА
отац Славко, мајка Љиљана
Ваљево, 17.04.1993.
25. СТОЈИЋ МАРКО
отац Александар, мајка Маргита
Ваљево, 26.10.1993.
26. ЏОГАЗ БРАНКА
отац Бранислав, мајка Јелица
Пљевља, 18.11.1993.
историја
"Послератни период Ваљевске
гимназије"
ликовна култура
"Жене у српској уметности Милена П. Барили"
биологија
"Корњаче"

српски језик
енглески језик

српски језик
француски језик

српски језик
"Певачи Вука Караджића"

IV-5

лингвистика
"Црногорски језик"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Шпанско сликарство од Ел Грека
до Далија"
лингвистика
"Разговор о језику"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

лингвистика
"Постанак и развој писма"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет

врло добар
Правни
факултет
врло добар
Филолошки ф.
немачки језик
одличан
Филолошки ф.
кинески језик
врло добар
Филолошки ф.
енглески језик
одличан
Филолошки
факултет

врло добар
Филолошки ф.
српски језик
одличан
ФОН
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2. АНДРИЋ БОЈАНА
отац Бранко, мајка Љиљана
Ваљево, 21.03.1993.
3. БАБИЋ АНА
отац Љубивоје, мајка Гордана
Ваљево, 22.05.1993.
4. ВУЈИЋ МИЛОРАД
отац Срећко, мајка Весна
Ваљево, 12.01.1993.
5. ВУЧКОВИЋ ЈОВАН
отац Југослав, мајка Јасмина
Ниш, 04.01.1993.
6. ГЛИШИЋ САЊА
отац Горан, мајка Биљана
Ваљево, 02.06.1993.
7. ЂЕКИЋ НИКОЛА
отац Милош, мајка Ивана
Ваљево, 21.09.1993.
8. ЂУРАШИНОВИЋ РАСТКО
отац Милош, мајка Радмила
Ваљево, 25.11.1993.
9. ЈАКОВЉЕВИЋ ИВАНА
отац Драган, мајка Јасмина
Ваљево, 10.06.1993.
10. ЈАКОВЉЕВИЋ ХРИСТИНА
отац Томислав, мајка Бранка
Ваљево, 17.02.1993.
биологија
"Антибиотици"
ликовна култура
"Сликари историје код нас
П. Јовановић и У. Предић“
ликовна култура
"Култура Маја"
српски језик
"10 година Драмског студија"
ликовна култура
"Скулптуре двадесетог века"
ликовна култура
"Метрополитен музеј"
социологија
"Омладина и незапосленост у
Ваљеву"
српски језик
"Стилске фигуре"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
француски језик

српски језик
"Десанка Максимовић"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филозофски ф.
филозофија
одличан
Филолошки ф.
енглески језик
врло добар
Пољопривредни
факултет
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки ф.
француски језик

одличан
Фармацеутски
факултет
добар
Правни
факултет
врло добар
ФОН

врло добар
Војна академија
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11. ЈАНКОВИЋ АНА
отац Веселин, мајка Љиљана
Ваљево, 08.12.1993.
12. ЈЕЛИЋ ЗОРИЦА
отац Зоран, мајка Светлана
Шабац, 14.06.1993.
13. ЈОВАНОВИЋ БОРИС
отац Бранко, мајка Ерика
Ваљево, 08.03.1993.
14. КРИВОШЕЈЕВ ЈЕЛЕНА
отац Владимир, мајка Татјана
Ваљево, 11.12.1993.
15. КРСТИЋ КРИСТИНА
отац Драган, мајка Јелена
Ваљево, 12.11.1993.
16. ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Јордан, мајка Јасмина
Ваљево, 24.09.1993.
17. ЛУКИЋ КРИСТИНА
отац Александар, мајка Весна
Ваљево, 03.12.1993.
18. МАРКОВИЋ КРИСТИНА
отац Милојко, мајка Љиљана
Ваљево, 27.09.1993.
19. МАТИЋ БИЉАНА
отац Радомир, мајка Бисерка
Ваљево, 17.05.1993.
социологија
"Омладинске задруге"
ликовна култура
"Ман Реј"
историја
"Пад Византијског царства"
ликовна култура
"Равена у VI веку"
српски језик
"Падежни систем"
биологија
"Ефекат стаклене баште"
српски језик
"Породица у "Коренима" Добрице
Ћосића"
енглески језик
"Mary Tudor, Bloody Mary"

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

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

ликовна култура
"Антони Гауди"

српски језик
енглески језик

5

5

4

5

5

5

5

5

5

одличан
ФПН
новинарство
одличан
Метрополитен
графички дизајн
врло добар
Филозофски ф.
историја
врло добар
Филолошки ф.
српски језик
одличан
Филолошки ф.
италијански
одличан
Факултет
безбедности
одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски ф.
филозофија

врло добар
ДИФ

145

20. НИКИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Србољуб, мајка Бојана
Ваљево, 27.06.1993.
21. НИЋИФОРОВИЋ САЊА
отац Милован, мајка Славица
Ваљево, 06.09.1993.
22. ОБРАДОВИЋ МАРИЈА
отац Зоран, мајка Мирјана
Ваљево, 25.08.1993.
23. ОБРЕНОВИЋ НИКОЛА
отац Зоран, мајка Мирјана
Лозница, 04.10.1993.
24. ОСТОЈИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Михаило, мајка Марица
Ваљево, 06.06.1993.
25. ПАВЛОВИЋ АЊА
отац Боран, мајка Татјана
Ваљево, 14.10.1993.
26. ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Србољуб, мајка Вера
Ваљево, 04.10.1993.
27. ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
отац Милан, мајка Александра
Ваљево, 05.07.1993.
28. ПАНТЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Раденко, мајка Славица
Ваљево, 05.02.1993.
социологија
"Социјална структура нашег
друштва"
ликовна култура
"Како постати геније, Салвадор
Дали"
ликовна култура
"Ђура Јакшић"
ликовна култура
"Паја Јовановић"
српски језик
"Позоришни комад Семјуела
Бекета"
српски језик
"Именице"
ликовна култура
"Урош Предић"
историја
"Немањићи - грешници или
светитељи"

српски језик
енглески језик

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

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Роберт Капа, ратна фотографија"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет

врло добар
ФДУ
глума
одличан
Правни
факултет
врло добар

одличан
Биолошки ф.
општа биологија
врло добар
ФПН
новинарство
одличан
Правни
факултет
врло добар
Правни
факултет
врло добар
ФПН
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1. АНДРИЋ СЛАЂАНА
отац Милорад, мајка Љиљана
Ваљево, 07.10.1993.
2. ВУЈИЋ АЛЕКСАНДРА
отац Аца, мајка Зорица
Ваљево, 21.01.1993.
3. ВУКОВИЋ САРА
отац Милан, мајка Биљана
Ваљево, 27.09.1993.
4. ГРУЈИЋ ТИЈАНА
отац Александар, мајка Биљана
Ваљево, 18.02.1993.

29. РАДОВАНОВИЋ МАРИЈА
отац Раде, мајка Зорица
Ужице, 11.03.1993.
30. САВИЋ НИКОЛА
отац Горан, мајка Виолета
Ваљево, 01.11.1992.
31. ЋОСИЋ КАТАРИНА
отац Милан, мајка Мирјана
Ваљево, 25.07.1993.
32. ЋУК ЛУКА
отац Јордан, мајка Наташа
Ваљево, 22.08.1993.
српски језик
"Наративни токови у роману
"Проклета авлија""
ликовна култура
"Култура Инка"

српски језик
енглески језик

ликовна култура
"Боја"
социологија
"Морал као облик друштвене
свести"
ликовна култура
"Олимпијске игре"

српски језик
енглески
српски језик
енглески
српски језик
енглески

ликовна култура
"Тицијан"

српски језик
енглески

IV-6

ликовна култура
"Уметност Индије"

српски језик
енглески језик

српски језик
енглески језик

психологија
"Ментална субнормалност"

српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Факултет
безбедности
одличан
ДИФ

одличан
Економски
факултет
врло добар
ФОН

одличан
Факултет
безбедности
врло добар
Пољопривредни
факултет
врло добар
Филозофски ф.
српски језик
врло добар
Oklahoma State
University
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5. ДРАГОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ
отац Миленко, мајка Зорица
Ваљево, 04.11.1993.
6. ДУБРОЈА МАЈА
отац Милован, мајка Милка
Ваљево, 14.02.1993.
7. ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАНА
отац Зоран, мајка Марија
Ваљево, 10.08.1993.
8. ИЛИЋ ДАНИЈЕЛА
отац Милета, мајка Славица
Ваљево, 27.11.1993.
9. ЈАКОВЉЕВИЋ УРОШ
отац Милан, мајка Љубица
Ваљево, 14.05.1993.
10. ЈАНКОВИЋ ЉУБИЦА
отац Зоран, мајка Нада
Ваљево, 08.09.1993.
11. ЈЕВТИЋ ЂУРЂА
отац Живорад, мајка Милена
Ваљево, 17.12.1993.
12. ЈЕВТИЋ ПЕТАР
отац Предраг, мајка Нина
Ваљево, 28.09.1993.
13. ЈЕРЕМИЋ КАТАРИНА
отац Андрија, мајка Зорица
Ваљево, 06.05.1993.
ликовна култура
"Дух епохе кроз музику и
сликарство у XVII и XVIII веку"
ликовна култура
"Немачка ренесанса"
ликовна култура
"Црвени змај"
музичка култура
"Модест Мусоргски-Борис Годунов"
ликовна култура
"Надреализам"
ликовна култура
"Модерна немачка уметност"
филозофија
"Жан-Пол Сартр"
историја
"Солунски процес"
ликовна култура
"Портрет"

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

српски језик
енглески

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Правни
факултет
одличан
Филолошки ф.
немачки језик
одличан
Правни
факултет
одличан
ФПН
социјална полит.
одличан
Филозофски ф.
психологија
одличан
Економски
факултет
одличан
Филолошки ф.
енглески језик
одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски ф.
психологија
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14. ЈЕШИЋ ЛУКА
отац Новак, мајка Славица
Ваљево, 22.06.1993.
15. ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА
отац Срђан, мајка Милена
Ваљево, 21.06.1993.
16. ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА
отац Зоран, мајка Снежана
Ваљево, 11.03.1994.
17. КОВАЧЕВИЋ РУЖИЦА
отац Милан, мајка Гроздана
Ваљево, 08.03.1993.
18. КОЈИЋ АНДРИЈАНА
отац Радован, мајка Славица
Ваљево, 15.09.1993.
19. МАРКОВИЋ БОГДАН
отац Златко, мајка Милица
Ваљево, 15.03.1993.
20. МИЛИНКОВИЋ ЂОРЂЕ
отац Зоран, мајка Гордана
Ваљево, 28.08.1993.
21. МИЛИЋ ВЛАДИСЛАВА
отац Божидар, мајка Весна
Ваљево, 02.09.1993.
22. МИЛОВАНОВИЋ БАРБАРА
отац Петар, мајка Татјана
Ваљево, 04.01.1993.
ликовна култура
"Сава Шумановић"
ликовна култура
"Арнулф Раинер"
српски језик
"Творба речи-зборник тестова"
ликовна култура
"Фрида Кало"
ликовна култура
"Скулптура Египта"
српски језик
"Одјек филозофије у драми
"Чекајући Годоа""
српски језик
"Странац у очима књижевне
критике"
физика
"Поларна светлост"

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

српски језик
енглески

српски језик
енглески

ликовна култура
"Стрип"

српски језик
енглески

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Правни
факултет
одличан
Филозофски ф.
археологија
одличан
Филолошки ф.
општа књижев.
одличан
Филолошки ф.
српски језик
одличан
Економски
факултет

одличан
Правни
факултет
врло добар
Факултет
безбедности
одличан
Филозофски ф.
психологија
одличан
ФОН
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23. ПАУНОВИЋ КАТАРИНА
отац Мирослав, мајка Љиљана
Ваљево, 01.09.1993.
24. РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
отац Радивоје, мајка Наташа
Ваљево, 11.09.1993.
25. РАКИЋ ЈЕЛЕНА
отац Срђан, мајка Весна
Ваљево, 09.12.1993.
26. САВИЋ УРОШ
отац Дејан, мајка Снежана
Ваљево, 28.09.1993.
27. СТАМЕНИЋ ТИЈАНА
отац Владан, мајка Татјана
Ваљево, 02.05.1993.
28. СТЕФАНОВИЋ ИВАН
отац Милош, мајка Весна
Ваљево, 24.04.1993.
29. ЋЕБИЋ ЈОВАНА
отац Сретен, мајка Гордана
Ваљево, 02.11.1993.
30. ЋИРИЋ СОФИЈА
отац Слободан, мајка Гордана
Ваљево, 07.04.1993.
31. ЧУРОВИЋ МИТАР
отац Гојко, мајка Светлана
Београд, 03.11.1993.
музичка култура
"Чајковски-оперско стваралаштво"
ликовна култура
"Почеци и развој филма"
ликовна култура
" Сикстинска капела"
ликовна култура
"Архитектура старог Рима"
музичка култура
"Опера Кармен"
ликовна култура
"Нотр Дам у Паризу"
ликовна култура
"Праисторијска уметност"

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

српски језик
енглески

српски језик
"Речник књижевно-теоријских
појмова"
ликовна култура
"Франциско Гоја"

српски језик
енглески

5

5

5

5

5

5

5

5

5

врло добар
Учитељски
факултет
одличан
Филолошки ф.
шпански језик
одличан
Рударско геолошки ф.

одличан
ФПН
новинарство
врло добар
Учитељски
факултет
врло добар
Економски
факултет
одличан
Филозофски ф.
социологија
одличан
Медицински
факултет
одличан
ФОН
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ликовна култура
"Култура 60-их"
историја
"Концентрациони логори у Другом
светском рату"
музичка култура
"Балети П. И. Чајковског"
ликовна култура
"Виљем Де Кунинг"
ликовна култура
"Рембрант - цртежи и графике"
ликовна култура
"Ренесанса у Холандији"
ликовна култура
"Костими барока и рококоа
XVII и XVIII век"

српски језик
немачки језик
српски језик
руски језик
српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
руски језик
српски језик
немачки језик

2. БРАНКОВИЋ АНЂЕЛА
отац Миодраг, мајка Даринка
Ваљево, 24.03.1993.
3. ВЕЛИМИРОВИЋ АНЂА
отац Драган, мајка Николина
Ваљево, 13.08.1993.
4. ГАВРИЛОВИЋ ОЉА
отац Раде, мајка Јасна
Ваљево, 03.03.1993.
5. ЂУРИЧИЋ ЈОВАНА
отац Момир, мајка Милена
Ваљево, 15.09.1993.
6. ЗАРУБАЦ НИКОЛА
отац Небојша, мајка Наташа
Ваљево, 16.03.1993.
7. ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕФАН
отац Горан, мајка Гордана
Ваљево, 05.08.1993.
8. ЈЕРОСИМОВИЋ МИЛИЦА
отац Предраг, мајка Љиљана
Ваљево, 01.09.1993.

ликовна култура
"Ван Гог"

српски језик
енглески језик

1. БРАНКАТО МАРИО
отац Ђузепе, мајка Јасмина

IV-7

5

5

5

5

5

3

5

5

одличан
Економски
факултет
врло добар
Филолошки ф.
скандинавски ј.
одличан
Правни
факултет
врло добар
ВИПОС

одличан
Правни
факултет
врло добар
Филолошки ф.
српски језик
одличан
ФОН

добар
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9. ЈОВАНОВИЋ ДУЊА
отац Милорад, мајка Војка
Ваљево, 17.02.1993.
10. КРУНИЋ КАТАРИНА
отац Драган, мајка Биљана
Ваљево, 28.05.1993.
11. ЛУКИЋ ИВАН
отац Драган, мајка Зорица
Ваљево, 02.06.1993.
12. МАРИНКОВИЋ СЛАЂАНА
отац Душан, мајка Гордана
Ваљево, 25.02.1993.
13. МИЛАКОВИЋ МИЛИЦА
отац Зоран, мајка Гордана
Ваљево, 13.12.1993.
14. МИЛОШЕВИЋ МАРКО
отац Стеван, мајка Бисерка
Ваљево, 17.08.1993.
15. МИЛУТИНОВИЋ НИКОЛА
отац Владан, мајка Свјетлана
Ваљево, 07.02.1993.
16. МИТРОВИЋ КАТАРИНА
отац Драгољуб, мајка Зорица
Ваљево, 16.10.1993.
17. НЕСТОРОВИЋ ДАРКО
отац Слободан, мајка Љубина
Ваљево, 22.02.1993.
српски језик
"Фонетика"
ликовна култура
"Сликар - кепец А. Т. Лотрек"
српски језик
"Жанровске особености - Путовања
у путопис" Вида Огњеновић
ликовна култура
"Уметност поремећене свести"
српски језик
"Зборник тестова из синтаксе"
историја
"Совјетски маршал Жуков"
ликовна култура
"Модерна амричка уметност XX
века, Џексон Полок"
историја
"Споразум Цветковић - Мачек"

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

биологија
"Расе коња"

српски језик
француски језик

3

5

5

5

5

5

5

5

3

одличан
Криминалист.
пол. академија
одличан
Факултет
безбедности
одличан
Економски
факултет
добар

врло добар
Полицијска
академија
одличан
Филолошки ф.
шпански језик
одличан
Правни
факултет
одличан
Филолошки
факултет
одличан
ФАСПЕР
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18. НИКОЛИЋ ТАМАРА
отац Александар, мајка Гордана
Ваљево, 24.05.1993.
19. НОВАКОВИЋ ЈАСМИНА
отац Радован, мајка Босиљка
Ваљево, 21.10.1993.
20. ПАНТЕЛИЋ БИЉАНА
отац Радован, мајка Јагода
Ваљево, 17.01.1993.
21. ПЕТКОВИЋ СЕЛЕНА
отац Милета, мајка Јасмина
Београд, 02.04.1993.
22. ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА
отац Милан, мајка Станка
Ваљево, 20.05.1993.
23. ПЛЕЋИЋ АНА
отац Живадин, мајка Весна
Ваљево, 05.01.1993.
24. РАДИВОЈЕВИЋ ТАТЈАНА
отац Слободан, мајка Мирјана
Ваљево, 25.02.1993.
25. СТАНИМИРОВИЋ ЈОВАНА
отац Драган, мајка Маријана
Ваљево, 17.08.1993.
26. СТАНИШИЋ КАТАРИНА
отац Предраг, мајка Зорица
Ваљево, 01.04.1993.
српски језик
"Критичко виђење поезије Бранка
Миљковића"
математика
"Тригонометријске једначине и
неједначине"
ликовна култура
"Руска уметност XX века"
ликовна култура
"Body art - тетоважа"
математика
"Логаритамске једначине и
неједначине"
екологија
"Загађење вода Ваљева"

српски језик
енглески језик

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

српски језик
руски језик

српски језик
немачки језик

српски језик
француски језик

српски језик
руски језик

музичка култура
"Верди трилогија: Травијата,
Трубадур, Риголето"
српски језик
"Сатирично у приповеткама Радоја
Домановића: Данга и Вођа"
ликовна култура
"Густав Морои његови ученици"

српски језик
француски језик

5

5

5

5

5

5

5

5

5

одличан
Филолошки ф.
српски језик
врло добар
Географски
факултет
врло добар
Филолошки ф.
српски језик
одличан
Грађевински
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет
врло добар
Географски
факултет
одличан
Биолошки
факултет
врло добар
Факултет
безбедности

одличан
ФОН
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27. СТОЈИЋ ЛИДИЈА
отац Славиша, мајка Гордана
Ваљево, 06.10.1993.
28. СУБОТИЋ САРА
отац Милан, мајка Дара
Ваљево, 05.09.1993.
29. ТИМОТИЋ НИКОЛА
отац Милован, мајка Вера
Ваљево, 31.12.1993.
30. ЋОСИЋ КАТАРИНА
отац Милорад, мајка Гордана
Ваљево, 23.06.1993.
31. ЦВЕЈИЋ АНКА
отац Милун, мајка Милена
Ваљево, 30.05.1993.
32. ШУЈДОВИЋ МИЛИЦА
отац Слободан, мајка Јасмина
Ваљево, 03.10.1993.
ликовна култура
"Дизајн у саобраћају"
биологија
"Сове"
биологија
"Речни ракови"
ликовна култура
"Акт у ликовној уметности"
биологија
"Торбари"
ликовна култура
"Body art"

српски језик
енглески језик
српски језик
енглески језик
српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
француски језик
српски језик
енглески језик

5

5

5

5

5

5

одличан
Економски
факултет
врло добар
Шумарски
факултет
врло добар
Шумарски
факултет
одличан
Медицински
факултет
одличан
Биолошки
факултет
одличан
Фармацеутски
факултет

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
„Ценим онога који живи да би спознао.”
Ниче

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
Секулић Никола I-1 – математика „Кенгур без граница“ похвала
Мркић Стефан I-1 – математика „Кенгур без граница“ похвала
Милутиновић Вук I-1 – математика похвала, математика „Кенгур без граница“
похвала, математика „Архимедес“ 2. награда, 1. место
Ђурђевић Владимир I-1 – математика „Кенгур без граница“ похвала
Јевтић Ивана I-1 – српски језик
Лазаревић Милица I-2 – биологија
Бирчанин Сара I-2 – математика 2. награда, хемија, физика
Станаревић Тијана I-2 – Поетски конкурс „Десанка Максимовић“
Томић Јована I-3 – биологија, српски језик, латински језик похвала
Николић Милица I-4 – историја, латински језик
Јевтић Невена I-4 – латински језик
Вучићевић Јелена I-4 – латински језик, Српска лингвистичка олимпијада
Николић Јована I-4 – Српска лингвистичка олимпијада
Андрић Лазар I-5 – историја 1. место
Васиљевић Невена I-6 – српски језик 3. награда
Марјановић Ирина I-7 – Смотра рецитатора

На републичком такмичењу из хемије
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Копривица Давид II-1 – математика, хемија 1. место, физика 2. награда
Ашковић Јована II-1 – српски језик 1. награда, математика
Прлић Растко II-1 – математика, математика „Архимедес“ похвала
Сарић Милица II-1 – српски језик
Јовановић Маја II-1 – српски језик
Миловановић Марко II-2 – српски језик 3. награда, хемија
Јездић Ивана II-2 – математика похвала
Марјановић Иван II-3 – српски језик
Ранковић Жељка II-4 – српски језик 3. награда, латински језик
Новаковић Јелисавета II-4 – српски језик, латински језик
Матић Христина II-4 – српски језик
Тимотић Симонида II-4 – Српска лингвистичка oлимпијада
Ивановић Ана II-4 – Kонкурс за кратку причу Британског савета 3. награда
Стевановић Валентина II-5 – српски језик
Глишић Марија II-5 – српски језик
Лукић Јелена II-5 – српски језик
Милићевић Саша II-6 – латински језик
Тодоровић Никола II-6 – латински језик, Поетски конкурс „Десанка Максимовић“,
Задужбина „Вуково звоно“ 1. награда за најуспешнији
циклус песама
Јевтић Тања II-7 – српски језик
Плавшић Марија II-7 – српски језик
Живановић Ђорђе III-1 – математика, математика „Кенгур без граница“ 3. награда,
математика „Архимедес“ 3. награда, 2. место
Борис Мајић III-1 – програмирање, математика „Кенгур без граница“ 3. награда
Радосављевић Марко III-1 – програмирање, математика „Кенгур без граница“
3. награда
Трифуновић Никола III-1 – хемија
Јосиповић Стефан III-1 – математика „Кенгур без граница“ похвала
Костић Матија III-2 – физика
Тодоровић Љиљана III-2 – математика похвала
Савић Иван III-3 – физика
Пантелић Александар III-4 – историја 3. место
Ђермановић Тијана III-5 – латински језик
Томић Данијела III-5 – латински језик
Јокић Милица III-5 – латински језик
Вићентијевић Марија III-5 – српски језик 3. награда
Степановић Стефан III-6 – српски језик 3. награда
Митровић Марко III-7 – српски језик
Малешевић Сања IV-1 – математика, физика похвала, математика „Архимедес“
2. награда
Вујић Јелена IV-1 – физика
Божић Милан IV-2 – биологија
Рељић Александар IV-2 – биологија
Костадиновић Светлана IV-3 – математика
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Павловић Тамара IV-3 – биологија
Вуковић Игор IV-3 – биологија
Глишић Душица IV-3 – биологија
Зимоњић Стефан IV-3 – пливање
Алексић Ана IV-4 – српски језик, немачки језик
Новаковић Катарина IV-4 – српски језик
Путниковић Марко IV-4 – Поетски конкурс „Десанка Максимовић“, есеј
„Европа сутра“ похвала, Филозофска олимпијада
Милинчић Михајло IV-4 – Филозофска олимпијада
Караџић Љиља IV-4 – латински језик, Филозофска олимпијада, Српска
лингвистичка олимпијада
Вигњевић Наташа IV-4 – латински језик
Бранковић Јована IV-4 – Смотра рецитатора 1. награда
Павловић Јелена IV-5 – српски језик
Јаковљевић Ивана IV-5 – социологија 2. место
Јовановић Борис IV-5 – конкурс „Филозофија у стрипу“
Ђорђевић Јована IV-6 – конкурс „Филозофија у стрипу“
Милинковић Ђорђе IV-6 – српски језик, конкурс Задужбине „Доситеј
Обрадовић“ 3. награда, Лимске вечери поезије
Станимировић Јована IV-7 – биологија
Милошевић Марко IV-7 – српски језик

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРСИ
Старчевић Марко I-2 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Вучићевић Јелена I-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
1. место
Јевтић Невена I-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
3. место
Николић Милица I-4 – Међународно такмичење из латинског језика
„Цицерон“
Јовановић Светлана I-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Јевтић Наташа I-7 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Станојловић Вукашин I-7 – Међународно такмичење из латинског језика
„Цицерон“ 3. место
Симић Маја I-7 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Вујић Милица I-7 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Tанасковић Милица II-3 – Међународно такмичење за најбољу фотографију
1. место
Ранковић Жељка II-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
2. место
Новаковић Јелисавета II-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Тодоровић Никола II-6 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Милошевић Андријана II-6 – Међународни конкурс за кратку причу
Британског савета
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Петровић Угљеша III-2 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Ђермановић Тијана III-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Томић Данијела III-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Јокић Милица III-4 – Међународно такмичење из латинског језика „Цицерон“
Путниковић Марко IV-4 – Међународно такмичење из латинског језика
„Цицерон“, Међународни литерарни конкурс
„Европа сутра“ похвала

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Јевтић Ивана I-1 – српски језик 3. награда, физика
Марковић Јелена I-1 – математика
Милутиновић Вук I-1 – математика, физика
Мркић Стефан I-1 – математика
Ђурђевић Владимир I-1 – физика
Јеремић Јелена I-1 – физика
Бирчанин Сара I-2 – математика, хемија 3. место, физика
Димитрић Кристина I-2 – хемија
Кланшчек Милица I-2 – хемија
Митровић Кристина I-2 – хемија
Станаревић Тијана I-2 – хемија
Томић Милена I-2 – математика
Старчевић Марко I-2 – историја
Лазаревић Милица I-2 – биологија 3. место
Томић Јована I-3 – биологија, српски језик 3. награда
Стефановић Оливера I-3 – биологија, математика
Николић Милица I-4 – историја 3. место
Ђекић Исидора I-4 – српски језик
Ђуровић Урош I-4 – српски језик
Андрић Лазар I-5 – историја 1. место
Васиљевић Невена I-6 – српски језик 1. награда
Марковић Јелена I-6 – српски језик
Томашевић Драгица I-6 – Смотра рецитатора
Ашковић Јована II-1 – математика , српски језик 2. награда , физика похвала
Сарић Милица II-1 – српски језик 2. награда
Јовановић Маја II-1 – српски језик 2. награда , математика, физика
Копривица Давид II-1 – математика, хемија 1. место, физика 1. награда
Прлић Растко II-1 – математика, физика
Параментић Невена II-1 – физика
Лазаревић Никола II-1 – програмирање
Јездић Ивана II-2 – математика, физика
Миловановић Марко II-2 – хемија 3. место, српски језик 1. награда
Марјановић Иван II-3 – српски језик 3. награда
Миловановић Драгица II-3 – биологија
Милаковић Марија II-3 – биологија
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Петровић Милица II-3 – биологија
Лазаревић Катарина II-3 – биологија
Новаковић Јелисавета II-4 – српски језик 2. награда
Ракић Милица II-4 – српски језик
Николић Димитрије II-4 – српски језик
Матић Христина II-4 – српски језик 3. награда
Ранковић Жељка II-4 – српски језик 3. награда
Живковић Немања II-4 – српски језик
Лукић Јелена II-5 – српски језик 3. награда
Лукић Александар II-5 – Смотра рецитатора
Весић Катарина II-5 – српски језик
Стевановић Валентина II-5 – српски језик 2. награда
Глишић Марија II-5 – српски језик 3. награда
Бобовац Иван II-6 – Смотра рецитатора
Арсић Марија II-6 – Смотра рецитатора 2. место
Јевтић Тања II-7 – српски језик 3. награда
Плавшић Марија II-7 – српски језик 2. награда
Живановић Ђорђе III-1 – математика, програмирање
Јевремовић Ђорђе III-1 – математика, физика, програмирање
Мајић Борис III-1 – математика, физика, програмирање 1. место
Радосављевић Марко III-1 – математика, програмирање 2. место
Бранковић Младен III-1 – математика
Трифуновић Никола III-1 – математика, хемија, физика, програмирање
Костић Матија III-2 – физика
Тодоровић Љиљана III-2 – математика, биологија
Савић Анђелка III-2 – биологија
Димитријевић Лука III-2 – биологија
Ђурић Александра III-2 – биологија
Новокмет Ивана III-2 – биологија
Спасић Филип III-2 – биологија
Петровић Угљеша III-2 – историја
Савић Иван III-3 – физика
Винчић Ивана III-3 – биологија
Ивановић Тања III-3 – биологија
Пантелић Александар III-4 – историја 3. место
Тодоровић Јања III-4 – биологија
Тадић Александар III-4 – биологија
Павловић Немања III-4 – биологија
Вићентијевић Марија III-5 – српски језик 2. награда
Степановић Стефан III-6 – српски језик 1. награда
Митровић Марко III-7 – српски језик 2. награда
Ђурђевић Неда III-7 – српски језик
Веселиновић Нада III-7 – српски језик
Симић Јелисавета III-7 – српски језик
Ђукановић Лазар III-7 – биологија
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Малешевић Сања IV-1 – математика, физика 1. награда
Вујић Јелена IV-1 – физика 1. награда
Јелић Ивана IV-2 – математика
Божић Милан IV-2 – биологија
Тешић Милица IV-2 – биологија
Арсенијевић Исидора IV-2 – биологија
Рељић Александар IV-2 – биологија, енглески језик 3. награда
Марковић Мина IV-2 – енглески језик 3. награда
Урошевић Софија IV-2 – немачки језик 2. награда
Петровић Јелена IV-2 – немачки језик 2. награда
Милошевић Никола IV-2 – немачки језик 3. награда
Антић Јована IV-2 – немачки језик
Глишић Душица IV-3 – биологија 2. место
Костадиновић Светлана IV-3 – математика, физика
Сарић Марија IV-3 – физика
Ракић Милош IV-3 – програмирање
Милев Никола IV-3 – програмирање, енглески језик 1. награда
Павловић Тамара IV-3 – биологија 1. место
Вуковић Игор IV-3 – биологија 2. место
Драгишић Невена IV-3 – француски језик 1. награда
Алексић Ана IV-4 – српски језик 2. награда, немачки језик 1. награда
Џогаз Бранка IV-4 – српски језик
Милинчић Михајло IV-4 – српски језик
Новаковић Катарина IV-4 – српски језик 2. награда
Путниковић Марко IV-4 – „Наука младима“ историја, енглески језик
Живановић Селена IV-4 – француски језик
Ђорђевић Вања IV-4 – енглески језик
Караџић Љиља IV-4 – енглески језик 2. награда, латински језик
Дајић Катарина IV-4 – енглески језик
Станковић Давид IV-4 – енглески језик
Вигњевић Наташа IV-4 – енглески језик 1. награда, латински језик
Крсмановић Ивана IV-4 – енглески језик
Јаковљевић Христина IV-5 – француски језик
Матић Биљана IV-5 – енглески језик 2. награда
Павловић Јелена IV-5 – српски језик 1. награда
Никићевић Александар IV-5 – биологија
Павловић Ања IV-5 – Смотра рецитатора
Јевтић Петар IV-6 – историја
Ракић Милош IV-3 – програмирање
Милинковић Ђорђе IV-6 – српски језик 2. награда
Милић Владислава IV-6 – српски језик, Смотра рецитатора
Ђуричић Јована IV-7 – историја
Станимировић Јована IV-7 – биологија 3. место, француски језик 2. награда
Цвејић Анка IV-7 – биологија
Новаковић Јасмина IV-7 – српски језик, руски језик
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Живановић Селена IV-7 – српски језик
Милошевић Марко IV-7 – српски језик 2. награда
Петровић Јелена IV-7 – српски језик
Крунић Катарина IV-7 – француски језик 3. награда
Велимировић Анђа IV-7 – руски језик
Плећић Ана IV-7 – руски језик

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
„АРХИМЕДЕС” – ДРЖАВНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
I награда додељена екипи Ваљевске гимназије
Милутиновић Вук I-1 – II награда 1. место
Прлић Растко II-1 – похвала
Живановић Ђорђе III-1 – III награда 2. место
Малешевић Сања IV-1 – II награда 1. место

ДРАМСКИ СТУДИО
Бранковић Јована IV-4 – I награда за најбољу женску споредну улогу
Чланови Драмског студија:
Милутиновић Вук I-1
Ивановић Ана II-4
Вујић Ивана II-4
Плавша Наташа II-4
Перић Наташа II-4
Бобовац Иван II-6
Арсенић Богдан II-6
Омеровић Радован II-7
Марковић Лазар II-7
Мајић Борис III-1
Перовић Ђурђа III-1
Живић Марија III-2
Ђурашиновић Ђорђе III-2
Миловановић Милица III-2
Станковић Марко III-4
Краљевић Катарина III-5
Марковић Јована III-6
Јовичић Исидора III-6
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Милутиновић Лука III-7
Илић Димитрије III-7
Ђукановић Ђурђа III-7
Младеновић Мирослав III-7
Веселиновић Катарина IV-1
Даниловић Александар IV-2
Ђурић Богдан IV-2
Ристић Богдан IV-2
Давидовић Биљана IV-3
Милев Никола IV-3
Илић Немања IV-3
Станаревић Оливер IV-3
Вигњевић Наташа IV-4
Бранковић Јована IV-4
Павловић Ања IV-5
Павловић Никола IV-5
Никићевић Александар IV-5
Јешић Лука IV-6

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ
ЛИСТОВЕ И ЧАСОПИСЕ
II награда додељена листу Гимназијалац
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИНГВИСТИЧКИХ СЕКЦИЈА СРБИЈЕ
III републичка награда додељена Лингвистичкој секцији

БРОЈ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА
У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
ОБЛАСТ

ОКРУЖНА

РЕПУБЛИЧКА

МЕЂУНАРОДНИ
КОНКУРСИ

А: ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
Српски језик
40
24
Књижевност и
7
књижевни конкурси
Рецитатори
6
2
Енглески језик
11
/
1
Француски језик
5
Немачки језик
5
1
Руски језик
3
Латински језик
13
17
Историја
18+1
3
Лингвистичка
4
олимпијада
Математика
21
10+8
Физика
19
6
Хемија
8
4
Биологија
29
8
Програмирање
8
2
Социологија
1
Филозофија
2+3
Фотографија
1
УКУПНО:
174
98
21
Б: ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
Архимедес
4
Драмски студио
36
УКУПНО:
40

2

+ СМОТРА, КОНКУРС
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ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Акција добровољног давања крви 19. X 2011.
Даниловић Ж. Александар IV-2
Радовановић Н. Александар IV-6
Јевтић П. Петар IV-6
Савић Д. Урош IV-6
Ђорђевић М. Јована IV-6
Вигњевић Ј. Наташа IV-4
Живковић С. Јелена IV-6
Грбовић М. Ивана IV-3
Лазаревић Ј. Александра IV-5
Никићевић С. Александар IV-5
Савић Г. Никола IV-5
Станаревић Г. Оливер IV-3
Мирковић Б. Александар IV-3
Ивановић М. Александар IV-3
Ђорђевић М. Вања IV-4
Вуковић Р. Игор IV-3
Бранковић М. Анђела IV-7
Јаковљевић Г. Стефан IV-7
Ђајић С. Драган IV-4
Грбић С. Немања IV-2

Велимировић Д. Анђа IV-7
Несторовић С. Дарко IV-7
Божић С. Милан IV-2
Маринковић З. Теодор IV-4
Милутиновић В. Никола IV-7
Максимовић Г. Ивана IV-4
Нићифоровић С. Сања IV-5
Јаковљевић М. Урош IV-6
Пантелић Р. Александра IV-5
Јаковљевић Т. Христина IV-5
Јелић З. Зорица IV-5
Вујић С. Милорад IV-5
Матић Р. Биљана IV-5
Вујић А. Александра IV-6
Балиновац Ј. Младен IV-2
Милошевић В. Никола IV-2
Мирковић З. Богдан IV-2
Павловић Н. Радован
Остојић Д. Гордана
Ерић Ц. Живорад

Акција добровољног давања крви 4. IV 2012.
Станаревић Г. Оливер IV-3
Мирковић Б. Александра IV-3
Ђорђевић М. Јована IV-6
Матић Р. Биљана IV-5
Вигњевић Ј. Наташа IV-4
Максимовић Г. Ивана IV-4
Петровић М. Бојана IV-4
Лукић А. Кристина IV-5
Ивановић М. Александар IV-3
Лазаревић Ј. Александра IV-5
Нићифоровић С. Сања IV-5
Зимоњић Д. Стефан IV-3
Радовановић Н. Александaр IV-6
Савић Д. Урош IV-6
Чуровић Г. Митар IV-6
Драгојевић М. Ђорђе IV-6
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Вујић А. Александра IV-6
Максимовић М. Ивана IV-4
Караџић Д. Љиља IV-4
Живковић С. Јелена IV-4
Крсмановић Д. Ивана IV-4
Јелић З. Зорица IV-5
Никићевић С. Александар IV-5
Пантелић Р. Александра IV-5
Ђорђевић М. Вања IV-4
Вуковић Р. Игор IV-3
Грујић Б. Тијана IV-6
Крсмановић М. Величко IV-3
Глишић Г. Сања IV-5
Стаменић В. Тијана IV-6
Грбовић М. Ивана IV-3
Савић Г. Никола IV-5

Летић Д. Марија IV-3
Велимировић Д. Анђа IV-7
Јовановић М. Дуња IV-7
Станишић П. Катарина IV-7
Јаковљевић Г. Стефан IV-7
Мирковић З. Богдан IV-2
Вујић С. Милорад IV-5
Јаковљевић Ж. Владимир IV-1

Ђекић М. Никола IV-5
Павловић М. Никола IV-5
Балиновац Ј. Младен IV-2
Милошевић В. Никола IV-2
Божић С. Милан IV-2
Милутиновић В. Никола IV-7
Ерић Ц. Живорад
Симић М. Продана
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НАЈУСПЕШНИЈИ ПОЈЕДИНЦИ
НАЈУСПЕШНИЈИ МАТУРАНТИ
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
САЊА МАЛЕШЕВИЋ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008 – 2012.
Кћи Бранка и Славице, рођена 18. I
1993. године у Ваљеву. Ученица је IV-1
специјализованог математичког одељења. У
првом разреду учествовала је на државном
такмичењу из математике. На екипном
такмичењу „Архимедес“ освојила је похвалу, а
на такмичењу „Наука младима“ освојила је прву
награду са максималним бројем поена са радом
из математике. Била је најбољи ученик одељења
и разреда. У другом разреду је учествовала на
државном такмичењу из математике где је
освојила похвалу, на екипном такмичењу
„Архимедес“ освојила је I награду и прво место.
На такмичењу „Наука младима“ освојила је I награду са максималним бројем
поена са радом из математике. Рад је проглашен за најбољи из те области.
Учествовала је и на државном такмичењу из физике где је освојила II награду.
На окружном такмичењу из програмирања освојила је прво место и пласирала
се на државно такмичење. Била је најбољи ученик школе. У трећем разреду
учествовала је на државном такмичењу из математике, на екипном такмичењу
„Архимедес“ освојила је I награду. Учествовала је и на државном такмичењу
из физике. Била је најбољи ученик одељења и разреда. У четвртом разреду
учествовала је на државном такмичењу из математике, као и на државном
такмичењу из физике где је освојила похвалу. На екипном такмичењу
„Архимедес“ освојила је појединачно прво место и II награду, а екипно прво
место и I награду. Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалних диплома
за физику и математику. Најбољи је ученик одељења, разреда и генерације.
Жели да студира Електротехнички факултет у Београду.
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ЈЕЛЕНА ВУЈИЋ
Кћи Обрена и Снежане, рођена 5. XII 1993.
године у Ваљеву. Ученица је IV-1 специјализованог
математичког одељења. У току четворогодишњег
школовања такмичила се из математике и физике. У
првом разреду је освојила прво место на општинском
и окружном такмичењу из физике и учествовала на
републичком такмичењу. На републичкој смотри
„Наука младима“ освојила је друго место, такође из
области физике. Учествовала је и на општинском и
окружном такмичењу из математике. У другом
разреду заузима прво место на општинском и
окружном такмичењу, а на републичком такмичењу из физике осваја III
награду. На регионалној смотри талената из физике заузима прво место и
учествује на републичкој. Из математике је освојила прво место на окружном
такмичењу и учествовала на републичком. У трећем разреду на републичком
такмичењу из физике освојила је похвалу. На регионалној смотри талената из
физике заузима прво место, а на републичкој смотри треће место. У четвртом
разреду учествује на републичком такмичењу из физике. Била је полазник
семинара физике Истраживачке станице Петница три године. Такође, била је
члан астрономске групе Друштва истраживача „Владимир Мандић-Манда“.
Тренирала је одбојку и била члан одбојкашке и кошаркашке екипе школе.
Члан је новинарске секције. У четвртом разреду учествовала је у програму
Европске уније и ISAC fund-a “Meet Europe” и боравила је седам дана у
Пољској. Носилац је FCE Cambridge сертификата из енглеског језика.
Носилац је дипломе „Вук Караџић“ и Специјалне дипломе за физику. Жели да
студира Електротехнички факултет у Београду.

СЛАВКО ГАГИЋ
Син Јована и Марије, рођен 24 IV 1993.
године у Ваљеву. Ученик је IV-2 одељења природноматематичког смера. У току четворогодишњег
школовања три пута је проглашаван за најбољег
ученика одељења. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Електротехнички факултет.
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СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВИЋ
Kћи Владана и Вере, рођена 27. XII 1992.
године у Ваљеву. Ученица IV-3 одељења природноматематичког смера. Такмичила се из физике,
математике и хемије. Рекреативно се бавила
одбојком. Три године је била полазник семинара из
хемије у ИС Петница. У другом, трећем и четвртом
разреду учествовала је на окружном такмичењу из
физике, а ове године је учествовала на државном
такмичењу из математике. Све четири године је
најбољи ученик одељења. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“. Жели да студира Електротехнички
факултет у Београду.

ЈОВАНА БРАНКОВИЋ
Кћи Гвоздена и Весне, рођена је у Ваљеву 11.
VIII 1993. Ученица је IV-4 специјализованог филолошког
одељења. У току четворогодишњег школовања у
Ваљевској гимназији највише се истакла у раду Драмског
студија, чији је члан од прве године, као и рецитаторске
секције. Играјући у представама Драмског студија три
године узастопно је добијала награду за најбољу женску
улогу на Смотри драмских студија гимназија Србије у
Крагујевцу. У трећем разреду је освојила прво место на
Републичкој смотри рецитатора. Члан је градског
позоришта „Абрашевић“ и „Мале сцене“ Верољуба Веце Андрића. Добитница је
награде „Драгутин Мијановић Мијан“ за школску 2010/2011. која се додељује
ученицима за посебна достигнућа у области културе. Носилац је Специјалне
дипломе за српски језик и дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира психологију
на Филозофском факултету у Београду.

АЛЕКСАНДРА ПАНТЕЛИЋ
Кћи Раденка и Славице, рођена 5. II 1993.
године у Ваљеву. Ученица је IV-5 одељења
друштвено-језичког смера. Била је члан литерарне и
историјске секције. У прва три разреда учествовала
је на такмичењу из историје. У првом и другом
разреду учествовала је на републичком такмичењу, а
у трећем на окружном такмичењу. Била је најбољи
ђак одељења у првој и другој години. Учествовала је
у реализацији филма за 140-годишњицу Ваљевске
гимназије. Поседује FCE Cambridge диплому за
енглески језик. Носилац је дипломе „Вук Караџић“.
Жели да студира Правни факултет у Београду.
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ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ
Кћи Србољуба и Вере, рођена 4. X 1993.
године у Ваљеву. Ученица IV-5 одељења друштвенојезичког смера. Сваке године је учествовала на
такмичењу из српског језика и језичке културе. У
првој години је заузела треће место на општинском и
окружном, а у другој и трећој години друго место на
општинском такмичењу. У трећој години је заузела
друго, а у четвртој прво место на окружном
такмичењу. У трећој и четвртој години пласирала се
на републичко такмичење, где је заузела четврто,
односно пето место. Учествовала је у филмско-драмској радионици редитеља
Петра Станојловића, као и у снимању филма поводом обележавања 140
година Ваљевске гимназије. У трећем разреду проглашена је за најбољег
ученика одељења. Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели да студира
Правни факултет у Новом Саду, смер унутрашњих послова.

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
Кћи Милана и Станке, рођена 20.V 1993
.године у Ваљеву. Ученица је IV-7 одељења
друштвено-језичког смера. Током све четири године
такмичила се из српског језика, а у другој години се
пласирала на републичко такмичење где је заузела
четврто место. У четвртој години је освојила треће
место на окружном такмичењу из немачког језика.
Добитник је стипендије Гете института и провела је
три недеље у Даселу у Немачкој, где је полагала за
B1 међународни сертификат из немачког језика. Као
члан рецитаторске секције такмичила се и
учествовала у многобројним културним догађајима.
Учествовала је у реализацији филма поводом 140 година Гимназије. Све
четири године је најбољи ученик одељења. Носилац је дипломе „Вук
Караџић“. Жели да студира Грађевински факултет.

МИЛИЦА ШУЈДОВИЋ
Кћи Слободана и Јасмине, рођена 3. X 1993.
у Ваљеву. Ученица IV-7 одељења друштвено-језичког
смера. У првој и другој години је била члан
новинарске секције. Поседује FCЕ Cambridge
међународно признат сертификат о знању енглеског
језика. Има положен ниво А2 у знању немачког
језика. Завршила је основну музичку школу на одсеку
за клавир. Носилац је дипломе „Вук Караџић“. Жели
да студира Фармацеутски факултет.
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ДОБИТНИЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА
ИГОР ВУКОВИЋ
Син Радивоја и Весне, рођен 15. VII 1993.
године у Ваљеву. Ученик је IV-3 одељења природноматематичког смера. У току четворогодишњег
школовања учествовао је на такмичењима из
биологије и пливања. У другој години на окружном
такмичењу из биологије освојио је прво место и
пласирао се на републичко такмичење где је освојио
треће место. У трећој години на окружном такмичењу
из биологије освојио је четврто место а у четвртој
години друго место и пласирао се на републичко
такмичење. Као члан пливачког клуба „Валис“
учествовао је на републичком такмичењу у пливању.
Носилац је Специјалне дипломе за биологију. Жели да студира медицину.

МАРКО ПУТНИКОВИЋ
Син Милете и Станојке, рођен 13. VIII 1993. у
Ваљеву. Ученик IV-4 одељења специјализованог
филолошког смера. У другом разреду је освојио друго
место на регионалном такмичењу и смотри научноистраживачких радова у знању енглеског језика. На
републичком књижевном конкурсу задужбине „Доситеј
Обрадовић“ добио је похвалу. Учествовао је на
републичком такмичењу из латинског језика. У трећем
разреду на републичком такмичењу из латинског језика
је освојио трећу награду. На регионалном такмичењу и
смотри научно-истраживачких радова је освојио треће
место за рад на енглеском језику. На републичком
књижевном конкурсу задужбине „Доситеј Обрадовић“ је похваљен. На
републичком књижевном конкурсу Карловачке гимназије је освојио прво
место. Учествовао је на регионалном такмичењу и смотри научноистраживачких радова (историја). Био је најбољи ученик одељења. У
четвртом разреду је освојио треће место на републичком такмичењу
„Цицерон“ у знању латинског језика. На републичком поетском конкурсу
„Десанка Максимовић“ освојио је друго место и похвалу. Активан је члан
новинарске, литерарне секције и секција за латински језик и историју.
Уредник је листа „Гимназијалац“. Положио је А2 међународни сертификат у
знању немачког језика. У трећој и четвртој години је похађао семинаре из
археологије у ИС Петница. Носилац је Специјалних диплома за књижевност и
латински језик. Жели да студира Факултет организационих наука.
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ЂОРЂЕ МИЛИНКОВИЋ
Син Зорана и Гордане, рођен 28. VIII 1993.
године у Ваљеву. Ученик је IV-6 одељења
друштвено-језичког смера. Прошле године освојио је
две награде на литерарним конкурсима. На
републичком литерарном конкурсу „Андрићу с
поштовањем“ који је расписао Музеј града Београда
освојио је другу награду, а на конкурсу Доситејеве
задужбине, такође другу награду. На општинском
средњошколском конкурсу који је организовао
часопис АКТ награђен је штампањем приче. Ове
школске године на конкурсу Доситејеве задужбине
освојио је трећу награду, а на средњошколском
литерарном конкурсу часописа АКТ, такође је награђен. Био је финалиста
„Лимских вечери поезије“. Учествовао је на републичком такмичењу из
књижевности са темом „Прича и приповедање у делу Иве Андрића“, као и на
литерарном конкурсу „Вуково звоно“. На републичком такмичењу из српског
језика освојио је четврто место. Члан је литерарне секције. Носилац је
Специјалне дипломе за српски језик и књижевност. Жели да студира општу
књижевност и теорију књижевности.

АЛЕКСАНДАР НИКИЋЕВИЋ
Син Србољуба и Бојане, рођен 27. VI 1993.
године у Ваљеву. Ученик је IV-5 одељења
друштвено-језичког смера. У току четворогодишњег
школовања је освојио многобројне награде у области
фотографије. У првој и трећој години је освојио прве
награде на међународним такмичењима, а у четвртој
години другу награду на републичком такмичењу.
Учествовао је у раду Драмског студија, снимао је
филм о 140 година Ваљевске гимназије. Члан је фотосекције и Фото-кино клуба Ваљево. Излагао је на
многобројним заједничким изложбама. Активан је
члан астрономске групе Друштва истраживача
„Владимир Мандић Манда“. Носилац је Специјалне дипломе за ликовну
културу. Жели да студира Биолошки факултет.

169

ИВАНА ЈАКОВЉЕВИЋ
Кћи Драгана и Јасмине, рођена 10. VI 1993.
године у Ваљеву. Ученица је IV-5 одељења
друштвено-језичког смера. Ове школске године
освојила је друго место на републичком такмичењу
из социологије са истраживачким радом „Омладина
и незапосленост у Ваљеву“. Носилац је FCE
Cambridge сертификата из енглеског језика, а има
положен и А2 и Б1 међународни сертификат из
француског. У другој години била је стипендиста
Интеркултуре у оквиру AFS-а и провела пет недеља
у Италији, сада је њихов волонтер. Током
школовања била је члан фото, новинарске и драмске секције. Ове године је
проглашена за најбољег ученика одељења. Жели да студира Правни факултет.

БОРИС ЈОВАНОВИЋ
Син Бранка и Ерике, рођен 8. III 1993. године
у Ваљеву. Ученик IV-5 одељења друштвено-језичког
смера. Веома рано показује интересовање за
фотографију, којом се бави од основне школе.
Доласком у Ваљевску гимназију постаје члан фотосекције, а убрзо и члан Фото-клуба Ваљево. Излаже
на бројним заједничким изложбама. Осваја друго
место на међународном конкурсу у Београду 2010.
године, а затим исте године на републичкој
омладинској изложби осваја прво место. На
републичкој омладинској изложби 2011. године
осваја друго место за колекцију од три фотографије. Добија прву награду на
конкурсу за таленте Универзитета Метрополитан у Београду, на смеру за
дизајн штампаних медија и тиме добија стипендију за даље школовање.

КАТАРИНА САВИЋ
Кћи Дејана и Снежане, рођена 28. IX 1993.
gодине у Ваљеву. Ученица IV-2 одељења природноматематичког смера. Све четири године била је
одличан ученик и учествовала на такмичењима из
математике. У другом разреду освојила је прво место
на окружном такмичењу и пласирала се на
републичко такмичење. Члан је ликовне секције и
учествовала је на више групних изложби. Ове године
је проглашена за најбољег ученика одељења. Жели да
студира математику.
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ЉИЉА КАРАЏИЋ
Кћи Дејана и Драгице, рођена 7. X 1993.
године у Ваљеву. Ученица је IV-4 одељења
специјализованог
филолошког
смера.
Током
школовања такмичила се из енглеског, српског,
латинског језика, као и из лингвистике и филозофије.
Ове године освојила је друго место на окружном
такмичењу из енглеског језика, похвалу за учешће на
конкурсу „Дикенс 2012“ и похвале за учешће на
Првој српској лингвистичкој олимпијади и
Филозофској олимпијади. Члан је новинарске,
филозофске и секције за енглески језик. Ове године
је проглашена за најбољег ученика одељења. Жели
да студира енглески језик.

ПЕТАР ЈЕВТИЋ
Син Предрага и Нине, рођен 28. IX 1993.
године у Ваљеву. Ученик IV-6 одељења друштвенојезичког смера. У току четворогодишњег школовања
учествовао је у раду новинарске секције, као и секција
за историју, географију и немачки језик. На Гете
институту у Београду успешно је положио испите из
немачког језика А1 и А2. Носилац је дипломе FCE
Cambridge, међународно признатог сертификата за
енглески језик. Учествовао је на приредбама на
немачком језику. Био је полазник семинара из историје
у Истраживачкој станици Петница. У четвртом разреду
освојио је друго место на окружном такмичењу из
историје. Све четири године је најбољи ученик одељења. Жели да студира
Правни факултет.

171

НАЈБОЉИ ТАКМИЧАРИ
ДАВИД КОПРИВИЦА
НАЈБОЉИ УЧЕНИК ШКОЛЕ
Син Владе и Жељке, рођен 3. X 1995.
године у Ваљеву. Ученик је II-1 специјализованог
математичког одељења. Током ове школске године
је учествовао на такмичењима из математике,
физике и хемије. На општинском такмичењу из
математике је освојио прво место а на окружном
друго место. На такмичењу из физике био је први
на општинском и окружном такмичењу, а на
републичком је освојио другу награду. На
такмичењу из хемије је освојио прво место и на
регионалном и на државном такмичењу. Ове године
је проглашен за најбољег ученика одељења, разреда, смера и најбољег
ученика школе.
Награда „ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ“ додељује се ученику који је
постигао најбоље резултате на такмичењима у текућој школској години.
Наставничко веће је на седници 23. VI 2012. године ову награду доделило
Давиду Копривици.

ЂОРЂЕ ЖИВАНОВИЋ
Син Славка и Милене, рођен 8. I 1994.
године у Ваљеву. Ученик је III-1 специјализованог
математичког одељења. Ове школске године на
окружном такмичењу из математике је освојио прво
место и учествовао на државном такмичењу.
Учествовао је на такмичењу „Архимедес“ где је
појединачно освојио друго место и III награду, а као
члан екипе прво место и рву награду. На
математичком такмичењу „Кенгур без граница“
освојио је трећу награду. На окружном такмичењу из
информатике је освојио треће место. Ове године је
проглашен за најбољег ученика одељења и разреда.
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САРА БИРЧАНИН
Кћи Горана и Гордане, рођена 23. XII 1996.
године у Ваљеву. Ученица је I-2 одељења природноматематичког смера. Ове године је учествовала на
републичком такмичењу из математике, физике и
хемије. На републичком такмичењу из математике је
освојила II награду. Ове године је проглашена за
најбољег ученика одељења, разреда и смера. Бави се
глумом.

ЈОВАНА АШКОВИЋ
Кћи Владана и Зорке, рођена 17. VI 1995.
године у Ваљеву. Ученица је II-1 специјализованог
математичког одељења. Ове школске године
учествовала је на такмичењима из српског језика,
математике и физике. На окружном такмичењу из
српског језика је освојила друго место. На
републичком такмичењу из српског језика је освојила
прво место. На окружном такмичењу из математике
освојила је прво место и учествовала на републичком
такмичењу. Из физике је на окружном такмичењу
освојила друго место.

ЖЕЉКА РАНКОВИЋ
Кћи Славољуба и Славице, рођена 6. V 1995.
године у Ваљеву. Ученица II-4 одељења
специјализованог филолошког смера. Ове године
учествовала је на републичким такмичењима из
латинског и српског језика. На републичком
такмичењу из српског језика у Тршићу освојила је
треће место. У националној категорији је освојила
друго место у знању латинског језика на такмичењу
„Цицерон“ у Сремским Карловцима. Ове године је
проглашена за најбољег ученика одељења и смера.

173

ВУК МИЛУТИНОВИЋ
Син Саше и Анђелке, рођен 17. II 1996.
године у Ваљеву. Ученик је I-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године се такмичио у
знању математике. На републичком такмичењу је
освојио похвалу, III награду на такмичењу „Кенгур
без граница“, а на математичком такмичењу
„Архимедес“ је освојио прво место појединачно и
прву награду екипно. Члан је Драмског студија.
Проглашен је за најбољег ученика одељења.

ЛАЗАР АНДРИЋ
Син Александра и Леле, рођен 18. XI 1996.
године у Београду. Ученик је I-5 одељења
друштвено-језичког смера. Ове године се такмичио
из историје. На општинском, окружном и
републичком такмичењу је освојио прво место.
Најбољи је ученик одељења. Ове године је
проглашен за најбољег ученика одељења и смера.

БОРИС МАЈИЋ
Син Вигора и Мирјане, рођен 2. I 1995.
године у Београду. Ученик је III-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године се такмичио у
знању математике, физике и програмирања. На
окружном такмичењу из физике је заузео друго
место. Учествовао је на републичком такмичењу из
програмирања. Освојио је III награду на такмичењу
„Кенгур без граница“. Полазник је семинара из
астрономије ИС Петница. Члан је Друштва
истраживача „Владимир Мандић Манда“ и Драмског
студија. Ове године је учествовао у организацији и
реализацији манифестације „Мај месец математике“.
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МАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ
Син Драгана и Гордане, рођен 3. X 1994.
године у Ваљеву. Ученик III-1 специјализованог
математичког одељења. Ове године се такмичио у
знању математике и програмирања. На такмичењу из
математике ,,Кенгур без граница“ освојио је III
награду. Освојио је друго место на регионалном
такмичењу из програмирања и учествовао је на
државном такмичењу из програмирања у Београду.

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ
Син Јадранке и Миодрага, рођен 20. IX
1995. године у Ваљеву. Ученик је II-6 одељења
друштвено-језичког смера. Бави се писањем поезије
и прозе. Награђен је на конкурсу који је часопис
АКТ расписао 2012. године, за кратку причу
„Сакрално“. Ове године је поново био међу
финалистима XX Поетског конкурса „Десанка
Максимовић“ са својом збирком песама „Кланица
снова“. Победник је овогодишњег литерарног
конкурса „Вуково звоно“ са циклусом песама
„Привидан бес“. Учествовао је на републичком
такмичењу из латинског језика. Такође је са Катјом
Генедл са Гете института снимио документарни филм „Weiße Schatten” и био
главни јунак. Члан је редакције школског листа Гимназијалац. Члан је
литерарне, лингвистичке и новинарске секције.

МАРКО МИЛОВАНОВИЋ
Син Слободана и Надежде, рођен 18. I
1995. године у Београду. Ученик је II-2 природно математичког одељења. Ове године, учествовао је
на два државна такмичења из српског језика и
хемије. На окружном такмичењу из српског језика
освојио је прво место, а на окружном такмичењу из
хемије друго место. На републичком такмичењу из
српског језика освојио је III награду. Учествовао је
у раду ликовне секције. Ове године је проглашен за
најбољег ученика одељења.
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АЛЕКСАНДАР ПАНТЕЛИЋ
Син Раденка и Драгице, рођен 19.XI 1994.
године у Ваљеву. Ученик III-4 одељења природноматематичког смера. Ове школске године такмичио се
из историје. На општинском такмичењу освојио је
друго место, на окружном такмичењу треће место и на
републичком такмичењу у Краљеву треће место.

МАРИЈА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Кћи Рада и Лепосаве, рођена 2. I 1994.
године у Ваљеву, ученица је III-5 одељења
специјализованог филолошког смера. Ове године се
такмичила у знању српског језика. Освојила је III
награду на републичком такмичењу из српског
језика.

СТЕФАН СТЕПАНОВИЋ
Син Момчила и Миливојке, рођен 12. VI
1994. године у Ваљеву. Ученик је III-6 одељења
друштвено-језичког смера. Ове године на
републичком такмичењу из српског језика,
одржаном у Тршићу, освојио је III награду.
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НЕВЕНА ВАСИЉЕВИЋ
Кћи Предрага и Борке, рођена 25. XI 1996.
године у Ваљеву. Ученица је I-6 одељења друштвенојезичког смера. Ове године се такмичила у знању из
српског језика. На општинском и окружном
такмичењу је освојила прво место, а на републичком
III награду. Члан је Ђачког парламента.

АНА ИВАНОВИЋ
Кћи Саше и Јелене, рођена 26. IX 1995.
године у Ваљеву. Ученица је II-4 специјализованог
филолошког одељења. У овој школској години је
освојила III награду на конкурсу Британског савета за
кратку причу. Учествовала је на Фестивалу
међународних позоришта средњих школа на
шпанском језику, одржаном у Марибору. Као један од
представника школе учествује у пројекту Connecting
Classrooms у организацији Британског савета.

ЈЕЛЕНА ВУЧИЋЕВИЋ
Кћи Владе и Светлане, рођена 16. XII 1996.
године у Суботици. Ученица је I-4 специјализованог
филолошког одељења. Ове године се такмичила у
знању латинског језика. На Међународном
такмичењу из латинског језика „Цицерон“ у
националној категорији освојила је прво место. Члан
је секције за француски језик.
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ВУКАШИН СТАНОЈЛОВИЋ
Син Небојше и Невене, рођен 21. I 1996.
године у Ваљеву. Ученик је I-7 одељења друштвенојезичког смера. Ове године се такмичио у знању
латинског језика. На Међународном такмичењу из
латинског језика „Цицерон“ у познавању културне
историје освојио је треће место. Члан је Дебатног клуба
и Ђачког парламента.

НЕВЕНА ЈЕВТИЋ
Кћи Драгана и Мирјане, рођена 16. XI 1996.
године у Суботици. Ученица је I-4 специјализованог
филолошког одељења. Ове године се такмичила у
знању латинског језика. На Међународном такмичењу
из латинског језика „Цицерон“ у националној
категорији освојила је треће место.
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА И ПОХВАЛА
НАГРАДЕ
I-1
Секулић Никола – математика
Мркић Стефан – математика
Милутиновић Вук – математика, Драмски студио
Ђурђевић Владимир – математика
Јевтић Ивана – српски језик
I-2
Лазаревић Милица – биологија
Бирчанин Сара – математика, хемија, физика
Станаревић Тијана – Поетски конкурс
Старчевић Марко – латински језик „Цицерон“
I-3
Томић Јована – биологија, српски језик, латински језик
I-4
Николић Милица – историја, латински језик, Српска лингвистичка
олимпијада
Јевтић Невена – латински језик
Вучићевић Јелена – латински језик, Српска лингвистичка олимпијада
Јовановић Светлана – латински језик „Цицерон“
I-5
Андрић Лазар – историја
I-6
Васиљевић Невена – српски језик
I-7
Марјановић Ирина – Смотра рецитатора
Јевтић Наташа – латински језик „Цицерон“
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Станојловић Вукашин – латински језик „Цицерон“
Симић Маја – латински језик „Цицерон“
Вујић Милица – латински језик „Цицерон“
II-1
Копривица Давид – математика, хемија, физика
Ашковић Јована – српски језик, математика
Прлић Растко – математика
Сарић Милица – српски језик
Јовановић Маја – српски језик
II-2
Миловановић Марко – српски језик, хемија
Јездић Ивана – математика
II-3
Марјановић Иван – српски језик
Танасковић Милица – фотографија
II-4
Ранковић Жељка – српски језик, латински језик
Новаковић Јелисавета – српски језик, латински језик
Матић Христина – српски језик
Тимотић Симонида – Српска лингвистичка олимпијада
Ивановић Ана – конкурс за кратку причу, Драмски студио
Вујић Ивана – Драмски студио
Плавша Наташа – Драмски студио
Перић Наташа – Драмски студио
Бобовац Иван– Драмски студио
II-5
Стевановић Валентина – српски језик
Глишић Марија – српски језик
Лукић Јелена – српски језик
II-6
Тодоровић Никола – латински језик, Поетски конкурс, Литерарни конкурс
Милићевић Саша – латински језик
Милошевић Андријана – конкурс за кратку причу
Арсенић Богдан – Драмски студио
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II-7
Јевтић Тања – српски језик
Плавшић Марија – српски језик
Омеровић Радован – Драмски студио
Марковић Лазар – Драмски студио
III-1
Живановић Ђорђе – математика
Мајић Борис – програмирање, математика, Драмски студио
Радосављевић Марко – програмирање, математика
Трифуновић Никола – хемија
Јосиповић Стефан – математика
Перовић Ђурђа – Драмски студио
III-2
Костић Матија – физика
Тодоровић Љиљана – математика
Петровић Угљеша – латински језик „Цицерон“
Живић Марија – Драмски студио
Ђурашиновић Ђорђе – Драмски студио
Миловановић Милица – Драмски студио
III-3
Савић Иван – физика
III-4
Пантелић Александар – историја
Станковић Марко – Драмски студио
III-5
Вићентијевић Марија – српски језик
Ђермановић Тијана – латински језик
Томић Данијела – латински језик
Јокић Милица – латински језик
Краљевић Катарина – Драмски студио
III-6
Степановић Стефан – српски језик
Марковић Јована – Драмски студио
Јовичић Исидора– Драмски студио
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III-7
Митровић Марко – српски језик
Милутиновић Лука – Драмски студио
Илић Димитрије – Драмски студио
Ђукановић Ђурђа – Драмски студио
Младеновић Мирослав – Драмски студио
IV-1
Малешевић Сања – математика, физика, програмирање
Бошковић Владета – математика
Вујић Јелена – физика, новинарска секција, физика
Јаковљевић Владимир – Драмски студио, рецитаторска и новинарска
секција
Веселиновић Катарина – рецитаторска секција, Драмски студио
Пантелић Милица – новинарска секција
IV-2
Милошевић Никола – немачки језик
Урошевић Софија – немачки језик
Антић Јована – немачки језик
Марковић Мина – енглески језик
Рељић Александар – енглески језик, биологија, хор
Јелић Ивана – математика, кошарка
Савић Катарина – математика
Божић Милан – биологија
Тешић Милица – биологија
Арсенијевић Исидора – биологија
Балиновац Младен – биологија
Лазаревић Наталија – Дебатни клуб
Ристић Богдан – рецитаторска секција, Драмски студио
Даниловић Александар – Драмски студио, рецитаторска, литерарна и
новинарска секција
Цокић Никола – новинарска секција
Матић Ненад – новинарска секција
Ђурић Богдан – Драмски студио
Теофиловић Драган – литерарна секција
Петарић Александра – литерарна секција
Поповић Гаврило – Драмски студио
Маринковић Арсенијевић Јана – Драмски студио, рецитаторска секција
Грбић Немања– хор
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IV-3
Драгишић Невена – француски језик, Дебатни клуб, новинарска и
лингвистичка секција
Милев Никола – енглески језик, програмирање, хор, Драмски студио
Костадиновић Светлана – математика, физика
Павловић Тамара – биологија, хор
Вуковић Игор – биологија, пливање
Глишић Душица – биологија
Арсић Емилија – Драмски студио
Игњатовић Јована – српски језик
Сарић Марија – математика, физика
Зимоњић Стефан – пливање
Алимпић Теодора – рукомет
Станаревић Оливер – Драмски студио, одбојка, крос
Симић Јована – Драмски студио
Ракић Милош – секција за француски језик, програмирање, рецитаторска
секција
Давидовић Биљана – Драмски студио
Илић Немања – Драмски студио
IV-4
Алексић Ана – српски језик, немачки језик, новинарска секција
Џогаз Бранка – српски језик, новинарска секција
Живановић Селена – француски језик, српски језик, латински језик
Ђорђевић Вања – енглески језик, филозофија
Караџић Љиља – енглески језик, латински језик, филозофија, новинарска
Дајић Катарина – енглески језик
Станковић Давид – енглески језик
Путниковић Марко – енглески језик, латински језик, књижевност,
филозофија, новинарска секција
Вигњевић Наташа – енглески језик, латински језик, Драмски студио,
хор
Крсмановић Ивана – енглески језик
Милинчић Михаило – филозофија, српски језик
Петровић Бојана – рукомет
Бошковић Сања – рукомет, филозофија
Сарић Милица – кошарка
Новаковић Катарина – српски језик
Бранковић Јована – рецитаторска секција, Драмски студио, филозофија
Маринковић Теодор – филозофија
IV-5
Јаковљевић Ивана – енглески језик, социологија, Драмски студио,
новинарска и литерарна секција
Матић Биљана – енглески језик, филозофија
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Никићевић Александар – биологија, Драмски студио, фотографија
Павловић Јелена – српски језик
Павловић Ања – рецитаторска секција, Драмски студио
Јовановић Борис – филозофија, фотографија, новинарска секција
Лукић Кристина – рукомет
Аксентијевић Јована – рукомет
Глишић Сања – рукомет, филозофија, Драмски студио, фотографија
Обреновић Никола – одбојка, рукомет, Драмски студио
Ђекић Никола – кошарка, Драмски студио
Ћук Лука – кошарка
Јаковљевић Христина – француски језик
Јелић Зорица – социологија
Павловић Никола – рукомет, Драмски студио
Кривошејев Јелена – филозофија
Вујић Милорад – Драмски студио
IV-6
Милић Владислава – српски језик, рецитаторска секција, филозофија
Јевтић Петар – историја
Стаменић Тијана – биологија
Ђорђевић Јована – филозофија, књижевност
Милинковић Ђорђе – српски језик, књижевност, новинарска секција
Грујић Тијана – рукомет, кошарка
Чуровић Митар – одбојка
Радовановић Александар – кошарка
Јевтић Ђурђа – филозофија
Пауновић Катарина – новинарска секција
Јешић Лука – Драмски студио
Драгојевић Ђорђе– хор
Стефановић Иван – хор
IV-7
Станимировић Јована – француски језик, биологија, новинарска секција
Крунић Катарина – француски језик
Велимировић Анђа – руски језик
Новаковић Јасмина – руски језик, српски језик, новинарска секција
Петровић Јелена – српски језик, немачки језик, рецитаторска и
новинарска секција
Милошевић Марко – српски језик, литерарна секција
Јаковљевић Стефан – одбојка, руски језик, рецитаторска и новинарска
секција, хор
Плећић Ана – руски језик
Ђуричић Јована – историја
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Цвејић Анка – биологија, новинарска
Бранковић Анђела – одбојка
Бранкато Марио – одбојка, кошарка
Петковић Селeна – хор
Шујдовић Милица – новинарска секција
Лукић Иван – новинарска секција

ПОХВАЛЕ
I-1
Јевтић Ивана – физика, математика, новинарска и лингвистичка секција
Марковић Јелена – математика, физика, новинарска и литерарна секција
Милутиновић Вук – физика
Ђурђевић Владимир – физика
Јеремић Јелена – физика
Мркић Стефан – физика
Радојчић Марко – физика
Радовановић Тијана – математика, новинарска и литерарна секција
Миловановић Анђелка – новинарска и лингвистичка секција
I-2
Димитрић Кристина – хемија, стони тенис
Кланшчек Милица – хемија
Станаревић Тијана – хемија
Томић Милена – математика
Старчевић Марко – историја
Марковић Милан – пливање
I-3
Стефановић Оливера – биологија, математика, хор
Катић Ненад – стони тенис
Ђурђевић Сара – новинарска и фото-секција
I-4
Ђекић Исидора – српски језик, хор
Ђуровић Урош – српски језик
Радовановић Александра – одбојка
Милосављевић Нађа – новинарска секција
Ђурић Соња – новинарска секција
Божић Ивана – хор
Јовановић Светлана – хор
Лукић Јована – хор
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I-5
Сакић Лазар – историја, хор
Јовић Петар – стони тенис
Бранковић Лазар – фото-секција, психолошке радионице
Јанковић Јована – фото-секција
Табаковић Ана – фото-секција
Алимпић Миња – музичка секција, хор
Рабреновић Арсен – хор
Милошевић Тамара – музичка секција, хор
Илинчић Дуња – хор
Берзетовић Катарина – хор
Митровић Вања – хор
Којић Марија – хор
Веселиновић Ђорђе – хор
I-6
Марковић Јелена – српски језик, хор
Томашевић Драгица – Смотра рецитатора
Лазић Нађа – пливање, хор
Бебић Андрија – крос
Васиљевић Невена – српски језик, кошарка
Бошњаковић Славица – музичка секција
Урош Урошевић – музичка секција
Остојић Бојана – новинарска секција
I-7
Вујић Милица – историја
Николић Марија – пливање
Николић Валентина – кошарка, хор
II-1
Ашковић Јована – физика, математика
Јовановић Маја – математика, физика, крос
Прлић Растко – физика, одбојка
Параментић Невена – физика, математика
Никола Лазаревић – програмирање, фудбал, крос
Радојевић Игор – крос
II-2
Јездић Ивана – физика, хемија
Урошевић Ана – хор, новинарска секција, психолошке радионице
Миловановић Марко – хор, крос, ликовна секција
Ђорђевић Емилија – одбојка, крос
Милутиновић Катарина – одбојка, психолошке радионице
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Јанковић Милица – кошарка, психолошке радионице
Јевтић Александар – крос
Николић Катарина – психолошке радионице
Мештеровић Катарина – музичка секција, хор, психолошке радионице
Еренфрид Владан – немачки језик
Томић Јована – психолошке радионице
Ковачевић Милица – психолошке радионице
II-3
Миловановић Драгица – биологија
Милаковић Марија – биологија, хор
Петровић Милица – биологија
Лазаревић Катарина – биологија
Ракић Бојана – хор
Ђурђевић Катарина – хор, музичка секција
Шћепановић Анђела – хор
Ђурић Нина – хор
Станковић Александар – одбојка, крос
Јевтић Владимир – одбојка
Шијаковић Милан – одбојка, крос
Симеуновић Тијана – рукомет, крос, музичка секција, хор
Вукићевић Јована – одбојка, музичка секција
Танасковић Милица – кошарка
Симић Милан – крос
Крстивојевић Лидија – крос
Јовановић Нађа – новинарска секција, хор
II-4
Ракић Милица – српски језик, крос, новинарска секција, психолошке
радионице
Николић Димитрије – српски језик, новинарска секција, хор
Живковић Немања – српски језик, пливање
Милошевић Никола – хор, крос
Вујић Ивана – хор
Новаковић Јелисавета – хор, новинарска секција
Ранковић Жељка – хор, литерарна секција
Молеровић Катарина – хор
Крсмановић Далибор – хор
Елек Стефан – хор, српски језик
Лукић Нада – хор, музичка секција
Милић Љубица – хор
Перић Наташа – новинарска секција
Плавша Наташа – новинарска секција
Ристовић Тијана – новинарска секција
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II-5
Лукић Александар – Смотра рецитатора
Весић Катарина – српски језик
Трипковић Сара – хор
Глишић Марија – хор, новинарска секција
Стефановић Валентина – хор, новинарска секција
Андрић Милица – хор, крос, музичка секција
Обрадовић Олга – хор
Шимић Радош – крос
Мирковић Маријана – новинарска секција
Машић Милица – новинарска секција
Јеремић Маријана – новинарска секција
Пантелић Невена – новинарска секција
Крсмановић Вера – новинарска секција
Крајиновић Наталија – новинарска секција
Поповић Милош – пливање
Јанковић Петар – фудбал
II-6
Бобовац Иван – Смотра рецитатора, крос, пливање, Дебатни клуб
Арсић Марија – Смотра рецитатора, новинарска секција
Ђорђевић Никола – хор
Матић Марко – историја
Арсенић Богдан – кошарка, крос
Томић Стефан – кошарка, крос
Марић Никола – кошарка,
Челић Катарина – одбојка, кошарка
Унковић Мина – одбојка, кошарка
Тодоровић Никола – новинарска секција
Илић Оливера – новинарска секција
Аћимовић Марко – Дебатни клуб
II-7
Ђорђевић Лука – хор, Дебатни клуб, музичка секција
Омеровић Радомир – хор, музичка секција
Радовановић Милош – хор, стони тенис, музичка секција
Весић Катарина – хор, музичка секција
Грбовић Тијана – хор, музичка секција
Јеремић Јелена – хор, крос, новинарска и литерарна секција
Михајловић Верица – хор
Велимировић Јелисавета – хор, музичка секција
Тадић Небојша – кошарка
Плавшић Марија – пливање
Мазић Ана – кошарка, психолошке радионице
Јовановић Сања – новинарска секција
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Марковић Лазар – Дебатни клуб, пливање, психолошке радионице
Петрашевић Лазар – фудбал, крос
Јеросимовић Катарина – крос
Миловановић Ђорђе – крос
III-1
Живановић Ђорђе – програмирање
Јевремовић Ђорђе – математика, физика, програмирање
Мајић Борис – физика
Трифуновић Никола – програмирање, математика, физика
Бранковић Младен – математика, физика
Беић Лазар – математика
III-2
Тодоровић Љиљана – биологија, музичка секција
Савић Анђелка – биологија
Димитријевић Лука – биологија
Ђурић Александра – биологија
Новокмет Ивана – биологија, одбојка, музичка секција
Тешић Ана – историја
Спасић Филип – биологија
Петровић Угљеша – историја, Дебатни клуб
Штулић Ивана – хор, музичка секција
Костић Матија – Дебатни клуб
Ђурашиновић Ђорђе – музичка секција
III-3
Винчић Ивана – биологија
Манојловић Софија – хор, музичка секција
Ивановић Тања – биологија
Марковић Немања – одбојка
Малешевић Невена – стони тенис
Лазаревић Огњен – новинарска секција
Плећић Немања – музичка секција
III-4
Тодоровић Јања – биологија
Тадић Александар – биологија
Павловић Немања – биологија
Стојнић Невена – хор, музичка секција
Лукић Емилија – хор, музичка секција
Васиљевић Мина – хор, музичка секција
Бурнић Игор – кошарка
Петровић Предраг – кошарка
Станковић Марко – географска секција
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Поповић Вељко – музичка секција, хор
Радовановић Обрен – рецитаторска секција
Бебић Лука – пливање
III-5
Радовановић Јелена – хор, музичка секција
Томић Милица – српски језик
Јокић Милица – латински језик
Милосављевић Ивана – српски језик
Давидовић Ксенија – новинарска секција
Краљевић Катарина – музичка секција, хор
III-6
Матић Илија – хор, музичка секција
Ранковић Кристина – одбојка
Јовановић Димитрије – пливање, музичка секција
Лескур Тихана – новинарска секција
Шајерман Марко – музичка секција
Јовичић Исидора – музичка секција
Тороман Лидија – музичка секција
III-7
Ђурђевић Неда – српски језик
Веселиновић Нада – српски језик
Симић Јелисавета – српски језик
Ђукановић Лазар – биологија
Ђукановић Ђурђа – хор, музичка секција
Милутиновић Марија – хор, музичка секција
Савић Јелена – хор, музичка секција
Илић Димитрије – одбојка
Цветиновић Милица – српски језик
Бановић Соња – српски језик
Тимотић Доротеја – српски језик, Ђачки парламент, психолошке радионице
Јеремић Марко – Дебатни клуб
Чанковић Марија – Дебатни клуб
Ђурђевић Ђурђица – рукомет
Расулић Тамара – одбојка
Манојловић Мирослав – музичка секција
Мулутиновић Лука – музичка секција
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ПЕРИШИЋ МИЛАДИНКА

ДУКИЋ СЛАВОЉУБ

ДРАКУЛ СВЕТЛАНА

ПЛЕМИЋ ЈОВАН

БОЖИЋ ЈОВАНКА

ПАНТОВИЋ МИРОСЛАВА

СТОЈАКОВИЋ ПРЕДРАГ

ВЕЉОВИЋ МИЛАДИН

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ПОШАРАЦ МИЛЕНА

КОВАЧЕВИЋ РАДИША

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1

Ред.
Бр.

Физика: II-1,3,5-7; IV -3,5

36

професор

професор

Математика: I-2,5; II-4,5; III-3

Физика: II-2; III-2,3; IV-1,2

36

професор

36

Филозофија: III-2-7; IV-1,2,3,7

36

професор

Социологија: IV- 2-7
Грађанско васпитање: II-4,5; III-1-7

36

професор
магистар

Српски језик и књижевност: I-3; II -1,3; IV-1
Књижевност: I-4

36

38

Српски језик: I-1,4; III-2,5

40
39

Математика: I-4; II-3; IV-3
Линеарна алгебра:III-1

33

НАСТАВА (РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ)

Рачунарство и информатика: III-1
Програмирање и програмски језици: III-1

ГОД
РС

библиотекар

професор

професор

професор

професор

ЗАНИМАЊЕ

НАСТАВНИ КАДАР

IV-1

IV-7

РАЗ.
СТА.

Додатна и допунска настава

Додатна и допунска настава, председник Актива

Координатор Дебатног клуба

Руководилац социолошке секције, уређује и води
Летопис школе, члан редакције за Извештај

Члан жирија за Поетски конкурс „Десанка
Максимовић“, руководилац литерарне
секције, уредник Алманаха
Рецитаторска секција, редакција Извештајa,
културна и јавна делатност школе,
председник Aктива, припремна настава

Директор школе, информ. координатор за
Kолубарски округ, члан УО задужбине
„Десанка Максимовић“, члан ГО и
Председништва Заједнице гимназија Србије

ДРУГЕ ДУЖНОСТИ
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професор

професор

професор

професор

професор

професор

14 ЋИРОВИЋ НАДА

15 ЈОВАНОВИЋ СТАНИЦА

16 БЕЛИЋ МИЛОРАД

17 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

18 ВАШ ВЕРА

19 ЦРНОБРЊА ОЛИВЕРА

професор

професор

професор

21 ТОМИЋ ИВАНКА

22 ДЕСПОТОВИЋ ЈЕЛЕНА

23 НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

професор

професор

13 НЕШКОВИЋ СПОМЕНКА

ВИДАКОВИЋ ЦВРКОТИЋ
АНЂЕЛКА

медијатекар

12 МИЛИНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ

20

професор

11 ПАВЛОВИЋ БОЖИДАРКА

I-3
Драмски студио, рецитаторска секција, члан
II-4 Комисије за друштвене делатности
Скупштине града Ваљева
III-1 Члан тима за самовредновање

Математика: I-3; II-7; III-4,6; IV-5,6
Историја: I-5,6,7; II -5,6,7; IV-4-6
Хемија: I-1,3,5,6; II-2; III-1,2; IV-3
Српски језик и књижевност: II-2 IV-2,5
Књижевност: II-4
Реторика: IV-4
Физика: I-1,2,3,5
Астрономија: III-1,4

33
32
31
30

29

Математика: I-6,7; II-2; III-7; IV-2

I-7

II-3

Председник Актива, припремна настава за
Медицински факултет

30

Биологија: I-2,3,6,7;II-2,3,5,6,7; IV-1

Члан УО Друштва математичара Србије, члан
Републичке комисије за математичка
III-2
такмичења, председник Подружнице
математичара Ваљева, члан Школског одбора

Анализа са алгебром: II-1; IV-1
Математика: III-2
Вероватноћа: IV-1

30

III-7 Драмски студио II, додатна и припремна настава

Српски језик: I-5; III-5-7

30

II-7 Секција за историју

IV-6 Припремна настава

Председник Актива, додатна и допунска
настава, припремна настава за факултет

33

I-2

Хемија: I-2,4,7; II-3,4,7; III-3,4

33

Додатна, допунска настава, секција за
енглески језик

Председник Актива, уредник часописа
Занимљива географија, разредни старешина
ванредним ученицима

Енглески језик: II-3,5,7; III -1,4,5,7

Географија: II-1-7: III-2,6,7

33

33

35
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Енглески језик: II-2,4,5,6; IV -4
Рачунарство и информатика: I-1
Програмирање и програмски језици: I-1
Хемија: II-1,5,6; IV-2
Латински језик: II-5-7, IV-4
Српски језик: II-5; IV-4,6,7
Физичко васпитање: II-1-7; IV-1-3

27
26
24
24
21
20

професор

професор

професор

професор

професор

професор

психолог

29 КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ

30 СТАНОЈЕВИЋ МОМИР

31 РАКИЋ МИРЈАНА

32 МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛЕНА професор

професор

28 РАДИЋ ЈАСМИНА

33 ЂУРЂЕВИЋ СНЕЖАНА

МИЛОВАНОВИЋ
АВРАМОВИЋ ВЕРИЦА

35 УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА

36 АВРАМОВИЋ ГОРДАНА

18

18

Историја: II-1-4; III -4-7; IV-7

Биологија: II-4; III-2,3,4,6; IV-2,3

Енглески језик: I-4,5; III-5,7

27

професор

27 МАРИНКОВИЋ ТАТЈАНА

19

Географија: I-1-7; III-3,4

28

професор

26 НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР

34

Ликовна култура: I-7; II-2-7; III-4-7; IV-5-7

28

професор
магистар

25 РОМАНОВИЋ МИЛОМИР

Психологија: II-1,2,3,5,6,7; III-5

28

професор

24 ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА

III-3

Тим за самовредновање, Управни одбор ACCD-a
и Удружења психолошких саветника Србије,
Дебатни клуб, координатор Ђачког парламента,
тим за инклузивно образовање, члан ИО
Синдиката, редакција Извештаја

Председник Актива

Додатна настава, члан тима за безбедност,
припремна настава за факултет

IV-3 Председник Актива, секција за одбојку и кошарку

Новинарска секција, припремна настава за
IV-4 факултет, председник Подружнице за српски
језик и књижевност Колубарског округа

Ради са 50% радног времена у Гимназији,
50% у Економској школи

IV-2 Додатна настава

Члан црквеног хора „Хаџи Рувим“,
II -6 секција за енглески језик, додатна настава,
судски преводилац, члан ИО Синдиката
Ради у Гимназији са 40% радног времена а
60% у Здравственом центру, администарција
академске мреже

Секција за енглески језик, председник
Актива за стране језике

Географска секција, члан ИО Синдиката

Ликовна секција

Школски психолог, Председник општинске
интерресорне комисије
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професор

професор

педагог

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

ТАНАСИЈЕВИЋ
ВУКСАНОВИЋ БИЉАНА

38 МИРКОВИЋ КАТАРИНА

39 МОМЧИЛОВИЋ ЈАСМИНА

40 ГРАЧАНИН ДРАГИЦА

41 МАРИНКОВИЋ БИЉАНА

42 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН

43 КРИСТИЋ НАТАША

ДАШКОВИЋ
44 МИЛОВАНОВИЋ
СВЕТЛАНА

45 МАРИЈАНАЦ СЛАЂАНА

46 НЕШКОВИЋ НАДА

37

Немачки језик: II-2,3,6,7; IV-7

18

Физичко васпитање: I-1,2,4; IV-4-7
Ликовна култура I- 2-6;
Грађанско васпитање I- 2,3,6,7

14
13

Руски језик: I-3,7; IV-3,7
Грађанско васпитање: I-1,4,5; IV-1-6
Биологија: I-5; III-1,5

13
13

13

Латински језик I- 2,4-7
Француски језик I-2,4,7; III-2,7

15

Рачунарство и информатика: II-1,2; IV-1
Програмирање и програмски језици: IV-1

Немачки језик:I-2,4,5; III-3-7

16

17

Француски језик: II- 3,7; III-2,3,5,7; IV-3,4,5
Латински језик: I- 3; III-5

18

Додатна настава за француски и латински језик,
секција за француски језик, судски преводилац

Ради са 35% радног времена у Гимназији,
секција за ученике првог разреда

Заменик председника Школског одбора;
технички уредник школског сајта, израда
II-2 Извештаја школе, додатна и допунска настава,
председник Савета родитеља ВК „Валис 93“,
Комисија за ранг листу запослених
Главни уредник Извештаја, председник ИО
Синдиката, задужење у библиотеци, судски
преводилац

Фото-секција, у Гимназији ради са 35% радног
времена

Ради са 50% радног времена у Гимназији,
50% у Економској школи, допунска и
додатна настава, секција за немачки језик,
судски преводилац, PASCH пројекат
План рада школе, редакција Извештаја, тим
за самовредновање, координатор ШРП, тим
за заштиту
Координатор PASCH пројекта, секција за
немачки језик, судски преводилац, курс
III-6
немачког језика за професоре у пројекту
двојезичне наставе
Секција за француски језик, додатна настава
I-4 за француски и латински језик, испит DELF,
пројекат двојезичног одељења
Помоћник директора, Тим за инклузивно
IV-5 образовање, припрема Информатора, секције:
кошарка, стони тенис, атлетика, пливање

III-5
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професор

професор

55 ДОМАНОВИЋ БИЉАНА

56 БУДИМИРОВИЋ НЕНАД

58 ЛУКИЋ НЕВЕН

57

вероучитељ

професор

професор

54 НОВОСЕЛ АНИТА

ЈЕВТИЋ СТОЈАНОВИЋ
БРАНКА

професор

53 ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ

III-4

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

10

Рачунарство и информатика: I-4,7; II-4,7;
III-5

10

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

Устав и права грађана: III-1,5; IV-2,3,5,6,7

11

10

Енглески језик: I-1,7; III-1,2,5,6

Математика: I-1; II-1,6; IV-1

11

11

I-1

II-1

Ради са 60% радног времена у Ваљевској
гимназији

Члан комисије за ванредне ученике,
задужење у библиотеци кабинета
информатике, члан тима за инклузију
Председник Aктива верске наставе, ради са
60% радног времена у Ваљевској гимназији,
40% у Економској школи

Уредник језичког часописа Полиглота,
Преводилачке свеске, секција, члан ИО
синдиката

Председник Актива, уредник листа Млади
математичар, члан ИО Синдиката

Лингвистичка секција, Поетски конкурс
„Десанка Максимовић“

Српски језик: II-4 ,III-4, IV-4

11

професор

11

52 ЕРЧИЋ БИЉАНА

Администратор MOODLE система, израда
позивница, плаката, каталога, техничка
обрада школских публикација, комисија за
избор најбољег ученика

Рачунарство и информатика: I-2,3; II-3,5;
III-2-4

професор
мастер

51 БУДИМИРОВИЋ МАРИЈАНА

Уредник језичког часописа Полиглота

Енглески језик: I-2,3,4,6; III-3-7

12

професор

50

САБОТКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР

Додатна настава, секција за француски језик,
испит DELF, пројекат двојезично одељење

II-5

Француски језик: II-1,3,4,5; IV-1,3,4,5,7
Латински језик: II-4

12

професор

49 ПЕРИЋ БРАНКИЦА

Секција за фудбал и рукомет

Физичко васпитање: I-3,5,6,7; III-1-7

Председник Актива, технички уредник
Извештаја, члан комисије за ванредне ученике

12

професор

48 СЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

I-5

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

13

професор

47 ЈЕВТИЋ АЛЕКСАНДРА
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професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

професор

59 МИТРОВИЋ ГОРАН

60 КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА

61 ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА

62 НИКОЛИЋ РОМИНА

63 ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА

64 ТЕШИЋ ИВАНА

65 СТЕФАНОВИЋ РУЖИЦА

66 МИЛАНОВИЋ СМИЉАНА

67 СТЕФАНОВИЋ ПРЕДРАГ

68 ПОПОВИЋ МИЛАН

Рачунарство и информатика: II-6; IV-7
Музичка култура: I-2-7; II-2-7; III-5-7; IV-4-7

Српски језик и књижевност: II-6,7; IV-3

Филозофија: IV-4-6

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

Немачки језик:II-2,4,7; IV- 2,4,7

Историја: I-1-4; III-2,3
Енглески језик: II-1,3,4 IV-2,3,6,7
Физика: I-4,6,7; II-4; III-6,7; IV-6,7
Српски језик: I-2,6,7; III-1,3

9
9
8

7
7
5
4
4
4
3

I-6

Литерарна секција, уредник Алманаха

Записничар Наставничког већа, уредник
листа Преводилачке свеске, координатор
пројекта CONNECTING-CLASSROOMS

Секција за историју

Лингвистичке секције, припремна настава,
потпредседник Подружнице за српски језик
и књижевност Колубарског округа, додатна
настава, ради са 50% радног времена у
Гимназији, 45% у Пољопривредној школи
Ради са 40% радног времена у Гимназији и
60% у Медицинској школи, филозофска
секција, тим за инклузију, председник
Актива друштвених наука
Секција за немачки језик, додатна, допунска
настава, PASCH пројекат, консултант за
PASCH волонтера Катју Генедл
Ради са 50% радног времена у Ваљевској
гимназији, 50% у Економској школи, уредник
листа Преводилачке свеске, додатна настава,
PASCH пројекат, секција

Музичка секција, хор

Ради у Гимназији са 30% радног времена, у
Пољопривредној школи 70%

Наставнички колектив Ваљевске гимназије 23. VI 2012. године

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

Зорица Јовановић, радник на одржавању чистоће, због одласка у пензију

НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ:
1. Неда Думић, професор музичке културе
2. Круна Глушац, професор српског језика

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

Др Војислав Андрић, професор анализе са алгебром

ВАННАСТАВНИ РАДНИЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Неда Милошевић, секретар школе
Драгана Марјановић, шеф рачуноводства
Нада Маријановић, материјални књиговођа
Радован Селенић, домар
Светлана Мојић, помоћни радник на одржавању чистоће
Милена Урошевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Зофиа Радосављевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Љубинка Јовановић, помоћни радник на одржавању чистоће
Слађана Живковић, помоћни радник на одржавању чистоће
Бранка Васиљевић, помоћни радник на одржавању чистоће
Весна Мијаиловић, помоћни радник на одржавању чистоће
Живорад Ерић, помоћни радник на одржавању чистоће

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА
МАТУРАНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008/2012.
ПОРУКА МАТУРАНТИМА
Драги матуранти,
Ви сте још једна генерација матураната која је завршила школовање у
Гимназији, али круг се не затвара: и ви одлазите, али свако од вас, већим
делом, остаје овде. Ви сте само још један бисер у низу генерација ученика
Ваљевске гимназије који никада сасвим не оду из свога града и своје школе.
Завршили сте гимназију и одлазите. Из
ове перспективе све вам је, можда, превише
реалистично: ова школа је за вас била оаза
љубави и дружења, суза и радости, платформа
за стицање знања и искустава, за праксу
критичког мишљења и креативних активности.
Временом, визура се мења, боје се разливају,
ствари и појаве добијају нове облике и значења.
Биће вам жао што некима нисте веровали, што
некима нисте опростили пре, што сте, можда,
мање волели професоре него они вас. Биће вам
жао што некима нисте стигли да помогнете, јер
ко хоће, увек нађе начина, а ко неће, увек нађе
изговор.
И ви сви, као припадници једне генерације
ваљевских гимназијалаца, представљате залог
будућности овога града и шире, мали, научни,
уметнички и поетски врт будућности, башту
младости у којој сваки цвет, ма колико био посебан, у
спектру боја и мириса, доприноси сјају и лепоти
времена којем припада.
И ви ћете својим делом, започетим у
овој школи, дати посебан сјај лепоти њеног
постојања, и да наша Гимназија, као школа
садашњости - окренута будућности, остане на
свом престолу. Будућност ће припасти школама које је нису чекале, већ су јој,
као Ваљевска гимназија, кренуле у сусрет. Крените и ви у сусрет својој
будућности, повежите прошло и будуће у личној хронологији времена, да вас у
сазвучју времена чују као ехо нашег времена.
Будите строги према себи и благи према другима. Поставите себи
мете и циљеве да имате координате у времену и простору. Трудите се да увек
имате циљ, али пазите да циљевима које сте сами себи поставили, себе не
дисквалификујете. Не треба бити толико скроман да постављеним циљевима
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себе омаловажавате, али не треба бити ни толико нескроман да себе жртвујете
циљевима који су вама недостижни.
Ако будете радили колико можете, сазнаћeте колико вредите. Са тим
сазнањем, у ономе што имате, препознаћете управо оно што сте желели.
Понекад је човеку потребан мали напор да схвати да је срећан. Треба
успоставити личну једначину жеља и могућности. Ако не можете да имате
оно што волите и желите, трудите се да заволите оно што имате и можете.
Идите својим путем у сусрет будућности и срећи.
Освојите, и за себе уредите кутак простора и времена, али уклоните
све међе и засторе, да бисте цели, без остатка и резерве, били своји у свом
времену, да вам ништа не буде туђе и непознато и да ваше сви препознају.
Никад не остављајте себе саме. Самоћа је неприродно стање човека, пут у
отуђење. Врло лако човек дође у апсурдну ситуацију да много има, али да оно
што нема може да обесмисли све што има. И најагилнији људи дођу у
ситуацију да имају времена, али не знају с ким би га поделили, да имају
савршена средства комуникације, али не знају кога би позвали, да имају моћ и
углед, али не знају коме би помогли.
Дружите се и волите се, волите и ову школу и овај град, осмехните
се, понекад, и нама вашим професорима.
Нека вам љубав према овој школи буде нит у лавиринту живота, нит
по којој ћете увек моћи да се вратите, да завршите на врелу радости које ни
окидач времена неће моћи да помути, да се окренете, поново отиснете,
озарени и јаки, низ литицу живота.
Срећно, матуранти!
Радиша Ковачевић, директор

ПОРУКА МАТУРАНАТА
Уважени професори, поштовани
пријатељи, велика је част, али и
задовољство, стајати данас овде и
поздрављати вас и захвалити се у име свих
матураната Ваљевске гимназије.
Пре четири године, веома
збуњени и уплашени, кренули смо пут
кроз Ваљевску гимназију. Нашли смо се
у средини која нас је подржавала, која је
подстицала да постанемо не само бољи
ученици него и бољи људи. Захвалност
за огромну количину труда, рада и
залагања коју су професори и остатак
школе уложили у нас, тешко је речима
описати. Још једном, хвала Вам!
Захваљујем се и драгим нам родитељима
који су увек били уз нас, који су нас
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подржавали, охрабривали и бодрили. Сумњам да ће се ово искуство икада
поновити, и сигурна сам да ће ове четири године остати најдрагоценији период у
нашим животима. И срећни и тужни у исто време завршавамо пут кроз Ваљевску
гимназију.
Сви заједно стојимо на највећој раскрсници и гледамо куда даље.
Често када је суочен са непознатим човек се окрене и врати назад. Ми ћемо се
усудити да кренемо даље, пружићемо руку ка сунцу, кроз напоран рад,
тестираћемо себе до граница и тежити ка ономе што желимо да будемо. Јер
будућност припада онима који верују у остварење својих снова.
Ја верујем... Не, ја знам, да се нико од нас неће плашити непознатог, и
да ћемо сви стићи до својих звезда, ма колико далеко оне сада деловале.
Сигурна сам да ће свако од нас до краја носити једно име где је све ово
почело – Ваљевска гимназија.
Хвала Вам за све !
Сања Малешевић IV-1

Генерација матураната 2008 – 2012.
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СУСРЕТИ ГЕНЕРАЦИЈА
„Oвде сам постао, овде сам угледао небески бескрај и ово не бих заменио ни
за један крај на свијету. Љепших можда има, дражих нигдје.“
М. Селимовић
Да живе са гимназијским видокругом овог јуна потврдише многи.
Памти се да генерација:
1948/52. прослави 60 година матуре 9. јуна 2012.
1958/62. прослави 50 година матуре 30. јуна 2012.
1953/57. прослави 55 година матуре 26. маја 2012.
1968/72. прослави 40 година матуре 19. маја 2012.
1973/77. прослави 35 година матуре 9. јуна 2012.
1978/82. прослави 30 година матуре 16. јуна.2012.
1983/87. прослави 25 године матуре 23. јуна 2012.
1988/92. прослави 20 година матуре 26. маја 2012.
1998/02. прослави 10 године матуре 23. јуна 2012.
2003/07. прослави 5 година матуре. 2. јуна 2012.
Гимназијалце свих генерација поздрављали су у Свечаној сали
директор школе Радиша Ковачевић, ученици Ирина Марјановић, I-7 и Лука
Милутиновић, III-7. Одабраном речју и звуцима клавира подсећали су да увек
треба „видјети и ону страну која није против човјека“.

Генерација матураната 1948 – 1952.
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IN MEMORIAM
МИЛАН НЕСТОРОВИЋ (1931-2012)
СЕКРЕТАР ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Милан Несторовић, у својој генерацији познат
као Черле, завршио је Ваљевску гимназију 1952, а потом
Вишу педагошку школу – наставник историје и
географије. У својој струци је радио кратко, јар га је
превелика љубав према Ваљевској гимназији поново
вратила у школу, где је завршио свој радни век 1992.
године, када је пензионисан као секретар школе.
Милан Несторовић, кога из милоште и старије и
млађе колеге прозваше Мики, био је човек изузетних
карактеристика и најлепших људских врлина. Врло
ненаметљив, поштен, благе нарави, дружељубив, увек је
био спреман да правим, искреним, корисним саветима помогне, да се нашали,
тако да је оставио лепог трага у генерацијама ученика, као и колега.
Мики је живео комплетним животом: био је одговоран и крајње
савестан према послу који је радио; према породици којом се поносио и према
друштву у коме је живео. Иако је доста времена проводио на чистом ваздуху
бавећи се пчелама, кадгод би му се указала прилика свраћао је у Ваљевску
гимназију која му је одувек била у срцу.
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НАШИ ДАРОДАВЦИ
или
СА ВАЉЕВСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СРЦУ
„Кад уживамо слатки плод,
требало би да се захвалношћу сетимо онога ко је засадио воћку.”
Вијетнамска пословица
Захваљујемо се нашим пријатељима који су и ове године својим
залагањем и делом били уз нас и наше бројне успехе.
Помогли су нам:
•
АБЦ тест - Ваљево
•
Агенција Ваљевац - Ваљево
•
Агенција Trust me - Ваљево
•
Академик Матија Бећковић
•
Блеки-сат - Ваљево
•
Ваљево принт - Ваљево
•
Дунав осигурање - Ваљево
•
Ласта - Ваљево
•
Металпром - Ваљево
•
Метва ДОО - Ваљево
•
Подружница математичара Ваљево
•
Породица Поповић (награда Валентина Поповић)
•
Публик - Ваљево
•
Ротари клуб Ваљево
•
СЗР Симон - Ваљево
•
Тадића млин - Ваљево
•
Телеком а.д. Ваљево
•
Технојугел - Ваљево
•
Топ тим - Ваљево
•
Удружење наставника Вага
•
Уна - Ваљево
•
Флора - Ваљево
•
Фондација Ваљевске гимназије
•
Фото студио Поповић - Ваљево
•
Хабитат - Ваљево
•
Wood master - Ваљево
„Даровање је израз онога што јесмо.“ Поносни смо што овакве
пријатеље имамо.
Захваљујемо се ученицама и њиховим породицама које су биле
домаћини гошћама из московског Општеобразовног центра 2006 и
финалистима Поетског конкурса „Десанка Максимовић“: Јовани Вукићевић
II-3, Милици Танасковић II-3, Ивани Вујић II-4, Ивани Јездић II-2, Марији
Милетић III- 4, Невени Параментић II-1 и Катарини Јовановић II-1.
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САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
1.
Свим ученицима и професорима честитам на постигнутим
резултатима и желим пријатан летњи распуст.
2.
Упис ученика у 2, 3. и 4. разред ће се реализовати у петак 29. јуна од
8-14 часова. Документа потребна за упис су:
•
сведочанство претходног разреда
•
извод из матичне књиге рођених
•
признаница о уплати Ђачког динара
•
пријава (добија се у школи)
3.
Пријављивање разредних и матурских испита за августовски испитни
рок је у понедељак 13. августа 2012. године од 9 до 12 часова.
Разредни и матурски испити ће се реализовати почев од уторка 14.
августа 2012. године.
4.
Пријављивање поправних и ванредних испита за августовски
испитни рок је у четвртак 16. августа 2012. године од 9 до 12 часова.
Поправни и ванредни испити ће се реализовати почев од понедељка
20. августа године по распореду који ће бити објављен на огласној табли
школе у петак 17. августа.
5.
Почетак рада за све професоре Ваљевске гимназије је у понедељак
20. августа 2012. године у 9 часова када ће бити одржана редовна седница
Наставничког већа.
6.
Упис неуписаних ученика 1, 2, 3. и 4. разреда обавиће се у понедељак
27. августа 2012. године од 9 до 12 часова.
7.
Часови разредног старешине за ученике 1. и 3. разреда реализоваће се
у петак 31. августа 2012. године у 8 часова, а за ученике 2. и 4. разреда у 10
часова.
8.
Редовна настава у школској 2012/2013. години почиње у понедељак
3. септембра 2012. године у 7.45 часова за ученике 1. и 3. разреда и у 14
часова за ученике 2. и 4. разреда.
директор Ваљевске гимназије
Радиша Ковачевић
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РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
ШКОЛСКОЈ 2010/2011.
“На лестве живота не може се попети са рукама у џеповима.“

ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
I-5
Ђокић Д. Сања
Цветановић З. Немања

I-6
Жунац Г. Никола

I-7
Стојковић Н. Михаило
Тадић Д. Небојша

II-1
Бирчанин Д. Кристина

II-3
Јеремић М. Ђорђе
Манојловић Д. Софија
Марковић З. Матеј
Матић М. Јелица

II-4
Чубровић В. Дарко

II-5
Стојановић Д. Мартина

II-6
Николић Н. Маријана
Шајерман К. Марко
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III-1
Антонијевић В. Андреј

III-2
Ђурић М. Богдан
Мирковић З. Богдан

III-3
Глишић Б. Душица
Ивановић М. Александар

III-5
Вујић С. Милорад
Јоксимовић Г. Никола
Никићевић С. Александар

III-7
Бранкато Ђ. Марио
Велимировић Д. Анђа
Зарубац Н. Никола
Јовановић М. Дуња
Несторовић С. Дарко
Пантелић Р. Биљана
Петковић М. Селена

IV-1
Тофиловски Б. Иван

IV-7
Давидовић Арсенијевић Б. Љиљана

РЕЗУЛТАТИ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
У ШКОЛСКОЈ 2010/2011.
ЗАВРШИЛИ СУ РАЗРЕД:
II-3
Вучићевић Б. Катарина
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II-5
Младеновић Д. Милан

II-7
Томић Милан

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Томашевић Б. Слађана је завршила четврти разред друштвенојезичког смера са добрим успехом.
Берић Д. Јована је завршила трећи разред специјализованог
филолошког одељења са врло добрим успехом.
Дудић Б. Лука завршио је трећи разред друштвено-језичког смера са
добрим успехом.
Јоксимовић Г. Никола завршио је трећи разред друштвено-језичког
смера са добрим успехом.
Чубровић Александар завршио је трећи разред природноматематичког смера са добрим успехом

Без вере?
У великог верујем Господара,
У најбољи верујем Дух,
У име благословеног верујем Бога,
У небо, искрено верујем,
У живот после земље верујем,
У свето срце Христа верујем.
У Господара,
У Дух,
У Име,
У Небо,
У Живот,
У Христа,
Боже, верујем.
Тако је, Боже?

Никола Тодоровић, ученик II-6
Финалиста XX Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
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ЗА КРАЈ И ПОЧЕТАК

Свирао је, радио
Мачке су лињале спокој.
Мотели мирисали на буђ
И лош TВ пренос хапшења.
Змије су се сунчале на хоризонтима,
Благородно црне као облаци.
Као и сам Бог.
Продао си дечачке снове
за оронули бордо јагуар.
И пробушени картер на тридесетом километру.
Индијанци у резерватима пале луле.
Димом си очима цртао по мени,
Заспао у зеницама концетричних круговима.
Венера није звезда,
Иако мени баш некако личе.
Нећу те више будити.
Спавај.
Можда ћемо једном купити прозоре,
Да се без отварања можемо гледати.
Знаш, хоћу да живим у Сибиру,
У некој школи са високим плафоном.
Не знаш, наравно, како би и знао.
Неке мачке су лињале спокој.
Ја сам запалила исток
У част Индијанцима.

Тијана Радовановић, ученица I-1
Финалиста 20. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“
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