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ИНТЕРВЈУУВЕК НА ЗАДАТКУ!

Са директором наше школе 
Миланом Кресојевићем разговарали смо 
о тренутним активностима,  циљевима, 
плановима за будућност, али и о томе 
зашто је баш Гимназија у Инђији прави 
избор за будуће средњошколце. 

С обзиром да сте, пре него што 
сте постали директор, радили као 
професор у Гимназији, кажите нам да 
ли је лакше радити са ученицима или са 
одраслима?

Једно не искључује друго. Као 
директор сам готово подједнако у 
интеракцији и са наставницима и са 
ученицима. Организовати целокупан 
систем образовања у једној гимназији није 
лако. С обзиром на то да сам био и у улози 
наставника, могу слободно да кажем да је 
улога директора много тежа и захтевнија. 
Ипак, оно што ми даје снагу и мотивише 
ме је моја љубав према просвети, према 
деци и стога ми је јако драго што посао 
директора, између осталог, подразумева и 
рад са ученицима. 

Како изгледа један дан директора? 
Шта Вам одузима највише времена?

Све зависи; прво од активности 
које су планиране тог дана, 

а онда и од оних непланираних. Један 
радни дан директора веома је ангажован, 
испуњен бројним обавезама. Често се 
долази на посао и пре почетка радног 
времена, а остаје на послу и након његовог 
истека. Нису реткост ни радни викенди, 
услед организовања такмичења или 
семинара. Тако да је веома захтевно, не 
само организовати све, него и учествовати 
у свим активностима које су везане 
за школу, сарадњу са Министарством 
просвете, Школском управом и свим 
другим институцијама на нивоу општине, 
покрајине, Републике. Оптерећење је још 
веће сада, на крају школске године, 

Да би овај часопис угледао светлост дана, екипа наше новинарске секције вредно је радила током 
читаве године. Пратили смо сва такмичења, пројекте, изложбе и трудили се да увек будемо у 
току са актуелним дешавањима. Осим што смо редовно писали вести, извештаје, репортаже, 
бавили смо се и вођењем друштвених мрежа, које су данас водеће средство информисања и 
незаобилазан део новинарског посла. Рад у новинарској секцији, поред свега тога, подразумева 
и обилазак галерија, музеја, позоришта, сајмова, те стога представља сјајан начин да ученици 
прошире своје видике, науче нешто ново, стекну нова познанства и обогате свој живот новим

искуствима. А притом се и сјајно забављамо! Осим промоције наше школе, циљ нам је био и да 
ученици унапреде своје вештине и способности, да oвладају новим знањима, као и да развију 
аналитичко и критичко мишљење. Током рада у новинарској секцији, ученици су научили да 
самостално обављају задатке и да критички посматрају теме о којима пишу. Један од циљева 
секције био је и да се развије ученичка машта и оригиналност и унапреди тимски рад. Са 

поносом можемо рећи да смо све постављене циљеве и остварили!
Са почетком нове школске 2022/23. примаћемо нове чланове у наше редове, па, уколико бисте 

желели да будете део новинарске секције, добро нам дошли!

Сандра Шћевак, проф. српског језика и књижевности

када се ђаци распуштају и када само 
административни део посла обухвата 
цео радни дан. Посао директора је, 
дефинитивно, много напорнији и 
захтевнији него што то ђаци, али и 
наставници, могу и да претпоставе. 

Ускоро се ближи упис малих 
матураната у средње школе, па нас 
занима зашто је, по Вашем мишљењу, 
Гимназија у Инђији прави избор. Шта је 
то што Гимназија има да понуди?

Г имназија y Инђији, свакако, 
јесте прави избор за све оне 

ученике који желе да студирају, али и 
за све оне који се још нису определили 
чиме би желели да се баве у животу. 
Изменом Закона о основама система 
образовања и васпитања, који је ступио 
на снагу у октобру 2017. године, донете су 
многе новине везане за средњошколско 
образовање. Више неће постојати 
пријемни испити на факултетима, већ ће 
се ученици уписивати на основу успеха на 
матури. Након завршене средње школе 
ученици ће полагати ОПШТУ (за завршетак 
гимназије), СТРУЧНУ (за завршетак 
средње стручне школе)  или УМЕТНИЧКУ 
(за завршетак уметничке школе) матуру. 
Организација полагања матура ће бити 
слична као на крају осмог разреда. Општу 
матуру моћи ће да полажу ученици који су 
завршили четврти разред општег средњег 
образовања, односно гимназију. И ученици 
средњих стручних школа моћи ће да 
полажу општу матуру, али према програму 
који нису прошли током школовања 
и нису се за њу припремали, односно 
користећи уџбенике који се користе у 
гимназији. На основу овако конципиране 
опште матуре, ученици гимназије ће 
имати бољу позицију за проходност уписа 
на факултете, јер ће полагањем опште 
матуре моћи да упишу факултет из било 
које области. Полагањем стручне матуре 
ученици ће бити у могућности да упишу 
факултете само из одређених области. 
Управо зато је гимназија најбољи избор за 
мале матуранте. Деца у том узрасту су још 
исувише млада да би са сигурношћу могла 
да одлуче чиме желе да се баве касније 
у животу. Ми им код нас у Гимназији 
омогућавамо да стекну врло широко и 
најквалитетније могуће  образовање, што 
кроз обавезне наставне предмете, што 
кроз чак  11 изборних предмета, али и кроз 
бројне секције и ваннаставне активности. 
На тај начин ученици могу да се опробају 
у различитим дисциплинама и да открију 
шта је то што их занима и чиме желе да се 
баве након завршеног школовања. Могу 
са поносом да кажем да преко 90 % наших 
ученика из првог покушаја упише жељени 
факултет. То говори о томе да Гимназија y 
Инђији заиста јесте прави избор за будуће 
средњошколце. 

Који савет бисте дали нашим 
будућим, али и садашњим ђацима?

Мислим да је најбитнији савет 
који могу дати ђацима 

уопште, без обзира да ли похађају нашу 
или неку другу школу, тај да се труде да што 
више уче, да стекну што шире образовање 
које ће им касније омогућити да се баве 
оним чим желе и да буду успешни у томе. 
Знање је моћ. 

Недавно је Гимназија у Инђији 
прославила 56 година рада. Колико 
сте задовољни досадашњим радом и 
резултатима?

Сматрам да је најбољи начин 
вредновања сам резултат. Оно што ми 
данас у Гимназији с поносом можемо 
рећи је: „Резултати говоре!“ Мало је рећи 
да сам задовољан – презадовољан сам. И 
начином рада, и организацијом, и радом 
сваког предметног наставника, али и 
ученицима који су у самом врху, не само у 
општини, него у читавом округу, па и шире. 
Готово из свих општеобразовних предмета 
били смо прваци општине, а из бројних 
предмета прваци округа. Такође смо се 
из великог броја предмета пласирали 
на републичке, па и међународне нивое 
такмичења, на којима смо остварили 
запажене резултате. Када деца имају 
резултате, онда је то показатељ прво 
њиховог рада и труда, а онда и рада и труда 
самих наставника, квалитета наставног 
процеса, али и квалитета ваннаставних 
активности кроз које настaвник даје 
максимум од себе. Неке школе које можда 
имају звучнија имена и дужу традицију, не 
могу да се похвале резултатима које има 
Гимназија у Инђији. 

Имате ли неких планова за 
будућност?

Наравно. Пре свега, да се 
константно усавршавамо и да 

будемо још бољи, да пратимо савремене 
наставне планове и програме и да 
следимо стручна упутства која добијамо 
од Министарства. Као и досад, и убудуће 
ћемо се трудити да омогућимо ученицима 
најквалитетније образовање – поред 
квалитетне наставе, ту је и онај техничко-
технолошки и материјални део. Циљ нам 
је да се ученици у учионицама осећају што 
пријатније, да имају савремене услове 
за рад, да техника не мањка, да свака 
учионица има климу, лаптоп, пројектор, 
да константно обогаћујемо кабинете 
савременим наставним средствима, која 
ће и наставницима и ученицима олакшати 
и улепшати рад.

Директор:
Милан Кресојевић



У оквиру промоције средњих школа, са ученицима 
ОШ „Петар Кочић“ и „Душан Јерковић“ разговарали 

смо о важности избора средње школе, као и о томе зашто је 
баш наша школа прави избор.

Осим модерно опремљених учионица, великог избора 
ваннаставних активности, незаборавних екскурзија, сјајних 
професора и многих других предности, након завршеног 
гимназијског школовања ученици могу одабрати да упишу 
факултет из било које области: медицине, права, економије, 
информационих технологија, језика, спорта, војске и полиције, 
биологије, психологије...

Преко 90 % наших ученика из првог покушаја упише 
жељени факултет. 

Зато је Гимназија у  Инђији прави избор!

Шта је то заправо Сајам књига и шта се све налази на њему осим разних књига, сазнаћете у овом чланку!
Сајам књига је једна од најстаријих и најважнијих књижевних манифестација у региону. Основни циљ је пружање могућности 
ауторима, издавачима, књижарима, библиотекарима да успоставе контакте, размене искуства, открију нове писце...То је заправо 
један мали свет окружен писцима, књигама и љубитељима истих. Ту можемо видети разне издаваче из Србије, као и најугледније 
издаваче из региона који представљају своју годишњу издавачку продукцију. Мислим да на Сајму чак и они који нису љубитељи 
књига могу да пронађу своју омиљену књигу  и да заволе читање, јер поред толиког избора који се нуди, тешко је остати равнодушан. 

Сајам, осим продаје књига, нуди и многе друге активности, што је још занимљивије за посетиоце овог дивног догађаја. Поред 
излагачке хале, постоје разни програми попут конференција, округлих столова, сусрета с писцима, различитих радионица...
У2019. години Сајам је посетило чак 183.532 људи, а од тога 1.300 новинара.
Сајам је основао Град Београд, одржава се у октобру и траје 8 дана.

ГИМНАЗИЈА У ИНЂИЈИ - ПРАВИ ИЗБОР

САЈАМ KЊИГА

ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС – 21. ОКТОБАР

Увеликој сали Културног 
центра Инђија 26. новембра 

2021. године у 18 часова одржан је 
хуманитарни ,,Велики школски час - 21. 
октобар“ који су припремили ученици 
и наставници Гимназије у Инђији 
поводом сећања на српске жртве у 
Другом светском рату.

Јавни час је осмишљен као 
историјско - сценски приказ у којем 
су ученици оживели сећања на један 
од најпотреснијих и највећих злочина 
који се десио нашем народу током 
Другог светског рата. Пред пуном 
салом Културног центра Инђија, након 
говора директора Гимназије Милана 
Кресојевића, ученици су озбиљно и 
надахнуто представили велику тему о 
страдању ђака у Крагујевцу и подсетили 
нас све на основне људске вредности 
као што су част, поштовање, брига, 
љубав и патриотизам.

Након два извођења јавног часа 
током октобра месеца 2021. године за 
све ученике и наставнике Гимназије у 
Инђији, и извођења у оквиру свечане 
академије коју је организовала 
Општина Инђија поводом Дана 
ослобођења Инђије у Другом светском 
рату, уследио је договор између 
Културног центра Инђија и руководства 
Гимназије да се час одржи и за 
грађанство. У оквиру пројекта ,,Хумана 
гимназија“ који се већ неколико година 
реализује у инђијској Гимназији, трећем 
извођењу дат је хуманитарни карактер. 
Организована је акција прикупљања 
новчаних средстава за породицу Перић 
из Новог Сланкамена и за њиховог 
једанаестогодишњег сина Николу који 
болује од леукемије.

Хуманитарни ,,Велики школски 
час - 21. октобар“ посетио је велики 
број грађана, просветних радника и 
ученика инђијске општине. Посебан 
одзив ученика и наставника је био из 
инђијских Средњих школа ,,Др Ђорђе 
Натошевић“ и ,,Михајло Пупин“, 
као и из Основне школе ,,Др Ђорђе 
Натошевић“ из Новог Сланкамена коју 
похађа Никола Перић.

Млади уметници и ученици 
Гимназије који су нам 

пренели снажне емоције, подсетили 
нас на недужне жртве и показали 
да никако не смемо заборавити су: 
Дуња Мајкић, Андреа Боговац, Сара 
Милошевић, Марија Николић, 

Јелена Градић, Лука Спахић, Теодора 
Бјелац, Бојана Миљевић, Николина 
Миленковић, Јелена Милошевић, 
Јелена Тривун, Милица Радић, Дуња 
Дубравац, Оливера Кнежевић, 
Стефан Бодрожић, Ива Ракар, Драгана 
Вученовић, Ана Веселиновић, Матеја 
Платиша, Марко Кордулуп, Марта 
Малешевић, Владимир Живковић, Ана 
Вујчић, Дејана Дивјак, Матеја Крстић 
и Миљана Пејић, ученици I2 који су са 
наставницом ликовне културе Мајом 
Ајбек припремали сценографију 
и ученици II2 који су припремали 
крагујевачке пасоше и антиратне 
карикатуре.

Представу су режирали 
наставници историје 

Гордана Јерковић и Снежана Стећук 
и наставници српског језика и 
књижевности Милана Лукић и Јован 
Џабић.

Гимназија Инђија Гимназија Инђија
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НАГРАДЕ

НАЈУГЛЕДНИЈИ ДОМАЋИ  АУТОРИ

ПРЕПОРУKЕ KЊИГА

Долазимо и до доделе 
награда. Неке од њих су за: 

издавача године, најбољу дечју књигу, 
најлепшу књигу, најбољи дизајн... 
Једна од највреднијих награда јесте 
награда „Доситеј Обрадовић“ која се 
додељује страним издавачима.

-Светлана Велмар Јанковић
-Вида Огњеновић
-Љубомир Симовић
-Давид Албахари
-Милован Данојлић... и још многи други.
ШKОЛСKИ ДАНИ
Основци, средњошколци и студенти имају прилику да са својим професорима 
или наставницима обиђу овај дивни догађај. Нажалост, последње две године 
се то није десило због свима познатог коронавируса,  али смо зато ове године 
имали могућност онлајн Сајма књига, који је покушао да дочара сав тај доживљај 
на мало другачији начин.
О Сајму су рекли....
„Погледајте ову огромну количину тајни око себе! На Сајму књига се увек осетим 
више тужна него радосна: да поживимо стотине година, не бисмо стигли 
отворити све ове шкољке бисера људске мисли, пуне ватре срца и олуја маште...“
Десанка Максимовић
Мислим да многи посетиоци имају исто мишљење као и Десанка, да је стварно 
тужно  што не можемо да прочитамо сваку могућу књигу на свету, јер је читање 
једна велика наука којом можемо да научимо највредније ствари живота!

Питала сам многе тинејџере које 
су им омиљене књиге ове године. 
Одговори су, наравно, били различити 
али ја сам издвојила неколико, по 
мом мишљењу , одличних књига које 
препоручујем свим тинејџерима.
-„Ноћна школа”(сва 3 дела) K.Џ.Доерти
-„Десет ствари које смо урадили(да 
вероватно није требало)” Сара 
Млиновски
-„Нећу да мислим на Праг” Соња 
Ћирић
-„Одужи се даље” Kетрин Рајан Хајд
-„#изазов” Даница Богојевић
-„Осам соба наше слободе” Соња 
Ћирић
За мене Сајам представља један 
од омиљених догађаја године, пун 
маште, где се осећам чаробно. Зато 
вам свима препоручујем да посетите 
ову манифестацију и да упознате и 
пронађете ваше омиљене писце, 
књиге...И уколико нисте почели да 
читате књиге, одмах почните јер ћете 
видети колико ће вам живот постати 
лепши!
Доротеја Kоралија
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ДОБИЛИ СМО „ПАМЕТНУ” КЛУПУ УГОСТИЛИ СМО МАЛИШАНЕ ИЗ ВРТИЋА „СУНЦЕ“

ПЕТНИЦА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ:

Од ове године наша школа 
богатија је за савремено 

технолошко решење домаће 
компаније „Стробери“ (Strawberry) 
- „паметну” клупу, која омогућава 
приступ образовним садржајима, 
бесплатно пуњење мобилних уређаја, 
а истовремено сакупља податке о 
количини угљен-диоксида, влажности 
ваздуха, температури и ваздушном 
притиску.

  У питању је донација ОТП 
Банке Србија, којој је једно 

од кључних стратешких усмерења 
охрабривање еколошки одрживих 
решења и иновација како би се 
смањила емисија угљен-диоксида. 

Пројекат и донација су 
реализовани на иницијативу наше 
ученице Марије Поповић. Маријин 
разред добио је задатак из географије 
да уради истраживање на тему 
обновљивих извора енергије, она 
се обратила компанији „Стробери“ 
(Strawberry), која је пронашла донатора 
и све је ишло невероватно брзо! 

Наша новинарска секција 
имала је прилику да интервјуише 
Марију како бисмо сазнали нешто 
више о овом пројекту.

На самом почетку реци нам 
шта је то „паметна“ клупа?

„Паметна“ клупа је модернија 
верзија обичне клупе која ради 
на соларни погон, преко које 
можемо да пунимо телефон или 
приступимо вај-фају, а притом је 
потпуно еколошка. Такође, поседује 
платформу са лекцијама, тестовима 
знања, едукативним играма и другим 
занимљивостима.

Како си добила идеју да 
контактираш домаћу компанију 
„Стробери“ (Strawberry)?

Све је текло у оквиру часова 
географије. Имали смо задатак да 
урадимо пројекат на тему обновљивих 
извора енергије, али и свега што 
домаће компаније на ту тему раде. 
Ја сам кроз тај пројекат пронашла 
компанију  „Стробери“ и контактирала 
их. Одмах су ме заинтересовале 
„паметне“ клупе и пожелела сам да 
једну такву обезбедимо нашој школи.

Како се осећаш поводом тога 
што си баш ти дошла на овако 
сјајну идеју и ко ти је помогао у њеној 
реализацији?

Пре свега, много ми је драго 
и надам се да ће бити још оваквих 
пројеката. У суштини, највише ми 
је помогла професорка географије, 
наравно, ту је био и директор, али 
првенствено је била моја иницијатива 
и ангажовање.

Да ли мислиш да су млади 
данас довољно 

Наша школа је била домаћин специјалним гостима - малишанима из ПУ „СУНЦЕ“. Они су у пратњи 
својих васпитачица прошетали школом, обишли библиотеку, учионице у којима ће за коју годину 

можда и сами седети и учити, као и зборницу, која им се нарочито допала. Осим што су нам улепшали дан 
својим осмесима, нацртали су нам и права мала уметничка дела! Радујемо се да их поново угостимо! 

Ове школске године седам наших ученика позвано је у Истраживачку станицу Петница. Ученици су 
прве, друге, треће године и бавили су се природним и друштвеним наукама. У табели испод су дата 

имена ученика и програми које су похађали.

За већину ученика и ове године обезбеђено је финансирање, путем „родитељског динара“ и донација фирми из 
Инђије. 

информисани о загађености?
Искрено, мислим да нису. Ја сам 
кроз овај пројекат желела да скренем 
пажњу и подигнем свест о загађењу 
животне средине и надам се да сам 
подстакла друге ученике да се ангажују 
у том смислу јер знам колико је то 
важно, поготово у нашој земљи.

Да ли мислиш да ће у 
будућности све већи број школа у 
Србији набављати „паметне“ клупе и 
да је ово само почетак?

Надам се да сам подстакла и 
ученике из других школа на нове идеје 
и иницијативе. За мене ово јесте само 
почетак, а надам се да је и за друге. 
Ово је мали корак, али корак у правом 
смеру и ка бољој будућности. 

Да ли имаш неку поруку за 
младе људе који су инспирисани овим 
твојим пројектом и имају жељу да 
и сами ураде нешто добро за своју 
школу?

Моја порука за крај, свима који 
размишљају на сличан начин и имају 
идеје које би волели да остваре, јесте 
да никада не одустају, без обзира на 
то да ли те идеје на почетку изгледају 
немогуће. Мој пример је показао 
колико је у ствари важно куцати на 
врата да би се она отворила.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СВЕТОГ САВЕ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ

НАШИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ ТРАГОМ ЗНАМЕНИТИХ ЖЕНА

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА ОТИШЛА У ПРАВЕ РУКЕ

БИЛИ СМО ДЕО НАЦИОНАЛНИХ КОНСУЛТАЦИЈА

Поводом обележавања школске славе Светог Саве, у складу са актуелном препоруком Министарства 
просвете, припремили смо пригодан видео запис под називом „Свети Сава - духовни вођа српског 

народа“. 
Ученици наше школе су уз подршку наставника разменили своја сазнања, мишљења и ставове о 

Светосављу. За учешће у припреми видеа захваљујемо се протојереју др Борису Милинковићу и учесницима. 

Једна од овогодишњих добитница Светосавске награде је и наша професорка српског језика и књижевности 
Милана Лукић. Светосавска награда је признање за постигнуте изузетне резултате у области образовања и 

васпитања, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних и уметничких достигнућа у области 
образовања и васпитања. Неизмерно смо поносни на нашу наставницу и желимо јој још пуно успеха и признања!

Наша ученица Драгана 
Вученовић и њена 

менторка Драгана Милошевић 
Чакић учествовале су на 
националним консултацијама у 
оквиру иницијативе СТОКХОЛМ+50, 
одржаним 13. априла у Палати 
Србије.

Ова иницијатива покренута 
је од стране Владе Шведске и има 
за циљ да допринесе убрзању 
глобалне имплементације еколошке 
димензије одрживог развоја. Влада 
Шведске подржава 59 земаља, међу 
њима и Србију, а приоритетни циљ 
националних консултација јесте да 
се различитим интересним групама 
и субјектима омогући учешће у 
дискусији, а самим тим и утицај на 
стратешко планирање у области 
заштите животне средине. 

Ученици нашe школе, у оквиру 
пројекта ,,Знамените жене кроз векове“, 
посетили су 26. маја 2022. године 
Спомен-збирку Павла Бељанског, 
Музеј Војводине и Студио М у Новом 
Саду и присуствовали су отварању 67. 
Стеријиног позорја. 

Пројекат Гимназије ,,Знамените 
жене кроз векове“ који је подржан 
од стране Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне 
заједнице, као главни приоритет 
издвојио је осавремењивање наставног 
процеса путем иновативности и 
креативности свих учесника. Циљ 
пројекта је био да ученици кроз 
амбијентално учење и у другачијем 
културном окружењу (као што су 
галерије, музеји, сцене, виртуелни 
архиви музеја...) стекну нова знања 
о знаменитим хероинама која ће путем 
презентација, излагања, кроз

реферате, драмске приказе, филмске 
приче, изложбе и сл. презентовати 
другим ученицима Гимназије, 
професорима, родитељима и 
грађанству.  Са жељом да истакну 
значај проучавања, унапређења и 
побољшања друштвеног положаја  
жена и колико су, кроз историју, жене 
биле активно укључене у друштвени 
живот, професори и ученици су

путем интегративне наставе 
током неколико месеци школске 
2021/2022. године стварали 
међусобно повезане наставне 
садржаје из више наставних 
предмета и области. 

У оквиру научне екскурзије, 
која је реализована 26. маја 2022. 

Дана 30. маја смо, у пригодној атмосфери и у присуству наших ђака, садашњих и бивших професора, 
као и осталих запослених, прославили Дан школе. Наш директор Милан Кресојевић уручио је књиге 

и захвалнице заслужним ђацима и професорима и изразио жељу да пут Гимназије остане увек овако светао и 
поплочан успесима. 

Изузетно смо поносни што 
смо били део овако битног догађаја 
од националног интереса!

Овогодишњи Дан школе 
обележили смо низом 

активности које су посвећене 
знаменитим женама, онима које 
су оставиле свој печат у науци и 
култури. Желели смо да истакнемо 
значај проучавања, унапређења и 
побољшања друштвеног положаја 
жена и колико су, кроз историју, 
биле активно укључене у друштвени 
живот, упркос времену и приликама 
у којима су живеле и радиле.



године у Новом Саду, педесетак 
ученика наше школе посетило 
је изложбу Хероине Спомен-
збирке Павла Бељанског у оквиру 
које је представљено женско 
стваралаштво седам уметница: 
Надежде Петровић, Видосаве 
Ковачевић, Лизе Крижанић, Зоре 
Петровић, Лепосаве Ст. Павловић, 
Љубице Сокић и Милице Зорић. 
У Музеју Војводине ученици су 
посетили сталне поставке у оквиру 
којих су могли да виде експонате 
који презентују развитак људског 
живота на подручју Војводине, 
између осталог и рукотворине, 
ношње, материјале и предмете које 
су користиле и стварале жене кроз 
историју. У години када Нови Сад 
носи титулу Европске престонице 
културе, наши гимназијалци су исти 
дан посетили и веома занимљив 
филозофско-уметнички концепт 
и интерактивну мултимедијалну 
изложбу Време и васељена у Студију 
М. Веома динамична и занимљива 
теренска настава завршила се 
гледањем представе Милева у 
Српском народном позоришту која 
је ове године отворила 67. Стеријино 
позорје. 

Такође, у оквиру Дана 
школе који се прославља 30. маја,  
ученици и професори Гимназије 
ове школске године су припремили 
више активности - угледне часове, 
представу, презентације, изложбе 
итд. којима су још једном, у духу 
реализованог пројекта ,,Знамените 
жене кроз векове“, скренули 
пажњу на женско културно наслеђе 
и заборављене жене које су 
обележиле нашу прошлост.  

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА?

РЕПОРТАЖА: МУЗЕЈИ ЗА 10

Школски психолог:
Наташа Миљански

На тему професионалне 
оријентације разговарали 

смо са школским психологом 
Наташом Миљански, која нам је 
приближила сам појам и значај 
професионалне оријентације.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
представља врсту процене која за 
циљ има да помогне ученику да 
се определи за избор факултета, 
односно наставак школовања, а 
крајње и занимања. Процену у 
циљу професионалне оријентације 
спроводи психолог. У самом процесу, 
са друге стране, могу да учествују 
многи - педагог, наставници, 
одељењски старешина, експерти из 

различитих области. 

На питање којој 
области психологије 

је професионална оријентација 
најближа, Наташа нам је рекла да је то 
психологија личности.  Разлози за то 
су што се у току тог процеса процењује 
личност, особине, односно црте 
личности, a затим посредно карактер 
и темперамент. 

Додаје да се за професионалну  
оријентацију, у већини случајева, 
интересују ученици четврте године, 
али није реткост да интересовање 
покажу и млађи ученици. 

Поента целог овог процеса 
је да се ученику помогне у одабиру 
факултета, односно чиме ће се 

бавити током свог живота. Чести 
су случајеви да је одређена област 
појединцу занимљива за учење, 
али да не би волео да се бави 
послом који школовање за ту област 
подразумева. На пример, ученику 
се допада неки страни или матерњи 
језик, географија, историја и сл, али 
никако не жели да буде наставник. 
Ово је један од кључних фактора 
у самом процесу профeсионалне 
оријентације.

Сам поступак професионалне 
оријентације чине разговори 
психолога са учеником, где се 
разматрају могућности појединца и 
његова интересовања, затим 

Манифестација МУЗЕЈИ 
ЗА 10 је национална 

музејска иницијатива, највећа у 
Србији и јединствена у Европи, која се 
ове године одржава по осми пут, а са 
жељом да се током 7 дана бесплатних 
музејских програма обележе три 
важна датума  – Међународни 
дан музеја, Европска ноћ музеја и 
Национална недеља музеја.

Чланови наше новинарске 
секције имали су прилику да, 
заједно са професорком српског 
језика Сандром Шћевак, посете 
Музеј Војводине и Музеј Града 
Новог Сада, као и Студио М, 
јединствени изложбени простор, у 
ком је постављена изложба Време и 
васељена.

У Музеју Војводине имали 
смо прилику да погледамо изложбу 
„Тамо где сеоба завршава – од римске 
Паноније до данашње Војводине“ 
и део живота етничких група на 
данашњој територији Војводине. 

Првим делом изложбе Музеј 
Војводине је представио највредније 
експонате - три позлаћена римска 
шлема из 4. века. За потребе изложбе 
је чак компонована и музика, коју 
потписује харфисткиња Софија 
Сибиновић. Други део изложбе 
приказује како су различити народи 
некада живели на данашњем 
простору Војводине. Могли смо да 
видимо сачувану ношњу, народну 
архитектуру, пољопривреду, ткање, 
ћилиме, уређење куће, предмете 
које су користили током својих 
обичаја, као и предмете који су били 
део њиховог свакодневног живота. 
Обилазак смо почели приказом 
планског развоја и обликовања 

војвођанског села, од разбијеног до 
ушореног типа. Како би посетиоци 
боље разумели тему, у Музеју су 
изложени и планови ушоравања 
насеља и планови кућа, као и алати 
којим су те куће прављене. Кустос 
нас је провео и кроз део где су 
изложене алатке за окопавање, 
сетву и жетву усева, делови чобанске 
одеће, пастирски прибор и запрежна 
опрема. Као што нам је већ познато, 
природни услови равнице су људима 
пружали велике могућности да 
развијају земљорадњу, сточарство и 
риболов.

Ткање је било развијено 
код Српкиња, Мађарица 

и Шокица у оквиру домаћинства. На 
изложби смо могли да видимо цео 
процес ткања, од саме припреме 
све до финалног производа, цео 
материјал који се користио током 
ткања. Стапар се сматрао једним од 
највећих ткачких центара код нас. 
Верујем да је очигледно, али свакако 
ћемо споменути да је уређење 
сеоског ентеријера зависило највише 
од имовинског стања власника, 
а потом и од етничке и верске 
припадности. Посебно место у музеју 
дато је прибору за мешење и печење 
хлеба, исто као код ткања, можемо 
да видимо цео процес до финалног 
производа – хлеба. Интересантна 
чињеница је да се хлеб у то време 
месио за 7 дана, зато што жене 
поред других послова нису стизале 
чешће да месе. Рођење, детињство, 
свадба и смрт, четири су најбитнија 
стадијума живота тадашњих народа. 
Можемо кроз предмете да сазнамо о 
њиховим обичајима за сваки од ових 
стадијума. Ова изложба завршава се 

ношњама које су груписане  према 
типологији која се развила као 
последица различитих културно-
историјских утицаја и климатских 
одлика Панонске низије. 

У Музеју Града Новог Сада, због 
реновирања, успели смо да видимо 
само део њихове сталне поставке 
која се састоји из ентеријера времена 
романтизма, неокласицизма, 
реализма, као и намештај урађен у 
бидермајер стилу.  

Када је у питању Студио М и 
њихова изложба Време и 

васељена, били смо потпуно очарани. 
Када крочите у овај простор налазите 
се у другој димензији, нешто што не 
може да се дочара ни преко слике, ни 
видеа, нешто што морате да видите 
својим очима и чујете својим ушима.

У центар овог програма ставља 
се феномен времена и дело Милутина 
Миланковића. Изложба је замишљена 
као пут од таме до 

тестирање, које подразумева 
попуњавање упитника личности, 
тест професионалних опредељења и 
тест интелигенције. Не примењују се 
увек сви елементи. Шта је потребно 
урадити у фази тестирања утврђује се 
приликом првог разговора.

На основу профила, односно 
резултата на поменутим тестовима 
и података добијених у интервјуу, 
откривају се области и смернице, 
које могу да буду јасне и директно 
упућују на школу која би могла да 
се препоручи или комбинација 
истих, односно више области, где 
је потребно даље одлучивање. 
На основу тога се планирају даље 
активности.

Ученик може бити упућен на даља 
истраживања, информисање 
путем сајтова, одлазак на факултет, 
прикупљање информација. 

Не треба изоставити и стање 
на тржишту, односно потражњу 
послова у одређеној области.  Ово је 
веома битан фактор и важно је да се 
рационално сагледа. 

Професионална оријентација 
помаже да се брже и квалитетније 
донесе веома важна животна одлука, 
појединцу пружа осећај сигурности и 
контроле над процесом одлучивања, 
омогућава да се упознају или освесте 
особине и могућности и њихова 
повезаност са интересовањима.
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светлости, од хаоса до космоса, а 
уоквирена је причом о великану светске 
науке који је пореклом из околине Новог 
Сада. Бави се појмом времена кроз 
векове, као и међусобним односом 
човека, времена и науке. Аутори ове 
нестварне изложбе су др Душан Јововић 
и проф. др Александар Петровић.

Изузетно је важно да се упознамо 
са историјом нашег народа, а музеји су 
право место за то. Морамо да схватимо 
да историја није само нека прича која 
се преноси с колена на колено, већ је 
историја састављена од конкретних 
података, људских судбина, стицаја 
околности, високе политике и, нажалост, 
малих људи који су због те политике 
страдали, грцали, убијали или бивали 
убијени. Овом приликом апелујемо 
на младе да не зазиру од музеја, већ 
да сигурном ногом закораче у њихов 
магични свет. 

  Нама су ове посете биле 
дивно искуство, леп провод и сигурно 
најзанимљивије лекције  из историје, 
лекције које се не заборављају. 

 
Аутор: Ана Милинковић

Драгана Вученовић, ученица 
трећег разреда природно-математичког 
смера, успешна је у готово свим 
дисциплинама. Наша новинарска 
секција имала је прилику да интервјуише 
Драгану и пита је у чему је тајна њеног 
успеха. Посебан фокус ставили смо на 
омладинску иницијативу ,,Биодивови”, 
чији је Драгана члан.

На самом почетку кажи нам шта 
је иницијатива ,,Биодивови”?
Биодивови представљају омладинску
иницијативу која служи подизању

Наталија Дабић и Софија Милаковић, 
ученице треће године наше школе, 
у фебруару ове године радиле су 
презентацију на тему психичког и 
сексуалног насиља, са којим се, нажалост, 
све чешће сусрећемо у данашње време.
Психичко и сексуално насиље су 
теме које се константно избегавају у 
друштву, иако су ови облици насиља све 
учесталији. Наталија и Софија су психичко 
насиље описале као континуирано 
непријатељско понашање особа које 
наступају са позиције моћи, на основу
чега особа која је на нижој позицији 
може да закључи да је безвредна што 
ће утицати на емоционалну стабилност 
и психички капацитет, након чега долази 
до краткорочних или дугорочних

Уовом чланку сазнаћете многе 
занимљивости o нашем 

матерњем језику, настанку, развоју 
језика, као и многе интересантне 
чињенице о језику у свету.
Међународни дан матерњег језика 
обележава се сваког 21. фебруара, у знак 
сећања на студенте који су тог датума 
1952. године убијени у Даки јер су 
протестовали зато што њихов матерњи 
језик није проглашен званичним.
У свету се говори око 6.000 језика. 
Лингвисти су прогнозирали да ће до 
краја 21. века више од половине нестати, 
јер сваке две недеље у свету нестане по 
један језик.
Матерњи језик је део културног 
идентитета народа, тачка препознавања,
различитости, али и толеранције и 
разумевања. Брига о матерњем језику 
је начин доказивања свести о властитом 
идентитету, али и веома осетљиво 
питање толеранције према другом.
Право на језик је право на слободу, 
опстанак, идентитет! Још је Вук Караџић 
рекао да је језик хранитељ народа: 
„Докле год живи језик, докле га љубимо 
и почитујемо, њим говоримо и пишемо, 
прочишћавамо га, умножавамо и 
украшавамо, дотле живи и народ: може 
се међу собом разумијевати и умно 
саједињавати, не прелива се у други, не 
пропада.“
СРПСКИ ЈЕЗИК
У свету око 12 милиона људи говори 
српски језик. Оно што је неопходно да
чинимо како бисмо обезбедили 
преживљавање нашег језика јесте 
преношење младима, омогућавање 
институционалне подршке, чување 
писма, као и неговање у школама и 
медијима.

УГРОЖЕНОСТ ЈЕЗИКА
Од старијих људи сигурно често чујете да 
је српски језик угрожен. То је истина!
Српски језик је угрожен од нас самих, 
пре свега. Долази до мењања језика 
и убацивања нових „модерних“ 
речи. Тренутно живимо у времену 
електронске комуникације, где често
ми, млади, заборављамо на правила и 
дајемо себи за право да не стављамо 
велика слова, тачке, зарезе... Навикавамо 
се на овакав начин комуникације и 
нисмо ни свесни да тиме лоше утичемо 
и на будуће генерације. И онда, кад мало 
боље размислимо, схватимо да, ако 

овако наставимо, људи неће ни упознати 
праву лепоту српског језика.
КАКО НЕГОВАТИ И ЧУВАТИ НАШ 
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК?
1. Користити речи из нашег језика, а не 
страног!
2. Писати што више ћирилицом!
3. Користити правописно правилне 
облике, чак и у писању СМС порука!
4. Читати, читати и само читати!!!
КАКО СМО МИ ОБЕЛЕЖИЛИ 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊГ ЈЕЗИКА?
Овај важан датум наша школа је 
обележила изложбом калиграфских 
радова у холу школе. Погледајте само ту 
лепоту!

последица које утичу на развој особе. 
Kaжу да се овај облик насиља најчешће
јавља код деце и то од стране њихових 
родитеља. С друге стране, сексуално 
насиље је тежи облик и до њега 
најчешће долази у партнерским 
односима, породици, на састанку, па чак 
и на улици. Чињеница је да се ова тема 
избегава, људе је срамота да причају о 
претрпљеном сексуалном насиљу јер се 
плаше осуде околине.
„Пристанак је основа здравог сексуалног 
односа. Сексуално насиље је свака врста
притиска да имате секс или принуда 
на сексуалне чинове са којима се не 
слажете.” Ову реченицу свака особа, 
било жена или мушкарац, треба да зна.

Како бити део решења? Па, управо на 
овај начин – пишући, разговарајући, 
указујући на проблем. Нормализујмо 
разговор са људима који пролазе или 
су већ прошли кроз насиље било каквог 
облика, пазимо на своју децу, пријатеље 
и ближње. Кад год можемо треба да
помогнемо људима који се суочавају са 
насиљем.
Ово су само неки од бројева телефона 
које можете да окренете уколико сте ви 
жртва или
знате неког ко се суочава са насиљем:
Саветовалиште против насиља у 
породици - 0800 011 011
Аутономни женски центар - 011 266 2222
No mobbing - против злостављања на 
послу - 064 2127 880

свести и информисаности у вези са 
угроженошћу биодиверзитета Србије и 
утицаја климатских промена на исти.

Како је настао пројекат 
,,Биодивови”?

Иницијатива је настала као 
финални производ пројекта „На младима 
клима остаје”, организованог од стране 
WWF-a, светске организације за заштиту 
природе.

Да ли сматраш да су млади 
довољно информисани о угрожености 
биодиверзитета у Србији?

Сматрам да је велики проценат 
младих неупућен и у сам термин 
„биодиверзитет”, па према томе није 
тешко закључити да је информисаност 
један од кључних елемената која 
недостаје младима данашњице. На томе 
треба доста радити и трудити се да се 
статистика промени набоље.

Морамо споменути и твој 
еколошки есеј који је постигао веома 
велики успех - не само да је проглашен 
за најбољи еколошки есеј, него је чак 
добио посебне похвале од Јована 
Мемедовића. Можеш ли нам рећи 
нешто више о томе?

Еко-есеј „Мој пут ка одрживом 
развоју“ представља моју перспективу 
појма „одрживи развој“ и нашег 
колективног пута ка њему.

У есеју сам износила своја 
лична мишљења и закључке које 
сам доносила на основу досадашње 
упућености и знања о заштити животне 
средине. У писању оваквог типа есеја, 
морате да будете на неки начин 
еколошки освешћени јер у супротном 
не можете да изводите адекватне 
циљеве за постизање просперитета 
у области очувања наше планете. 
Мислим да је есеј постигао успех јер су 
у њему изнесене искрене наде и жеље 
за бољим сутра уз додатке већ познатих 
извора који су употпунили садржај.

Какви су твоји утисци о сусрету 
са Јованом Мемедовићем и како си се 
осећала када је он лично похвалио твој 
еко-есеј?

Пошто се нисам надала 
награди јер је конкуренција била на 
републичком нивоу (ученици разних 
средњих школа из читаве Србије), 
одлучила сам да не одем у Београд, већ 
да догађај пратим онлајн. Када је дошао 
тренутак проглашења, била сам веома 
узбуђена, посебно у тренутку када је 
професор факултета изговарао моје 
име. Похвала од стране човека као што 
је Јован Мемедовић била је  потпуно 
неочекивана и много ми значи, као 
најбољи показатељ да сам на правом 
путу.

Драгана Вученовић

БИСЕРИ НАШЕ ШКОЛЕ – ДРАГАНА ВУЧЕНОВИЋ

ПСИХИЧКО И СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
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ПОСЕТА МУЗЕЈУ ИЛУЗИЈА У БЕОГРАДУ

НА МЛАДИМА КЛИМА ОСТАЈЕ – БОРБА ГЕНЕРАЦИЈА ШТО ДОЛАЗЕ

ДЕЛИЋ ИНДИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

НАШИ НОВИНАРИ НА ЗАДАТКУ

Упркос многим рестрикцијама које је ковид донео, наша школа и даље омогућава својим ученицима да се културно 
и научно усавршавају. Овог пута наша дестинација био је Музеј илузија у Београду.  Дана 7.12.2021. ученици трећег 
разреда, у пратњи наставница Маје Ајбек и Тамаре Максимовић Тот, упловили су у свет илузија, а само делић атмосфере 
коју су доживели радо делимо са вама. 

,,Искрено верујем да појединци 
могу променити свет. Време промена 
тако ретко долази, а на сваком од нас 
је да најбоље искористимо управо 
ово време у циљу стварања срећнијег 
света.“ Далај Лама
Овај чланак посвећен је једној таквој 
организацији - младима који се 
на свој начин боре за боље сутра. 
Ученица трећег разреда (III4) наше 
школе Драгана Вученовић у сарадњи 
са професорком биологије Драганом 
Милошевић Чакић учествовала је у 
WWF-ом (World Wide Fund for Nature) 
пројекту под називом: „На младима 
клима остаје”.

Након конкурса, Драгана 
је примљена на пројекат 

и са три девојке из тима: Милицом 
Јовановић, ученицом четвртог 
разреда природно-математичког 
смера гимназије у Зајечару, Милом 
Антоновић, ученицом четвртог 
разреда Oxford Sixth Form College у 
Британији и Mилицом Ристичевић, 
студенткињом Фармацеутског 
факултета у Београду, основала је 
иницијативу „Биодивови” која се бави 
заштитом биодиверзитета у нашој 
земљи.
 Иницијатива „Биодивови” 
спроводи се на више начина и то: 
преко друштвених мрежа Инстаграма 
и Фејсбука, снимања подкастa и 
учествовањем у телевизијским 
емисијама, као и излагању на 
омладинским климатским форумима.
Први саговорник у подкасту на тему 
„Са пчелама на ти” била је истраживач 
- сарадник на Биолошком факултету у 
Београду Јована Била Дубајић.
Драгана је преко WWF-oг пројекта „На 
младима клима остаје” излагала на 

Омладинском климатском форуму који 
је одржан 26. септембра 2021. године. 
Од  пет иницијатива које су учествовале, 
пласирала се међу три на Регионални 
oмладински климатски форум, који 
је одржан 10. октобра 2021. године, 
а  на којем су, поред наше земље, 
учествовале и Бугарска, Румунија и 
Чешка. Након Регионалног климатског 
форума, Драгана Вученовић је добила 
WWF-oв сертификат за иницијативу 
„Биодивови” коју спроводи њен тим. 
Као награду тим је добио камеру за 
снимања која ће им користити у даљем 
раду.
 Пројекат „На младима клима 
остаје” наставља се и омладинска 
иницијатива “Биодивови” заједно са 
нашом ученицом Драганом Вученовић 
и њеним тимом  ради на сузбијању 
последица и проналажењу решења за 
климатске промене. 
WWF као светска организација за 
заштиту природе је ту да нам свима 
који учествујемо у пројекту пружи 
знања, вештине, средства и подршку  
да спроведемо своје идеје за бољу 
будућност планете.

А како је целокупан пројекат изгледао 
из угла самих учесника упитали смо 
нашу ученицу Драгану Вученовић.
1.Kако вам је дошла замисао да 
покренете ову организацију?

Од малих ногу интересовале су ме 
природне науке, њихов настанак, као 
и проблеми са којима се они углавном 
везују. Наставница биологије нам је 
једном дала пројекат за рад по групама. 
За мене је то било више од пројекта. 
Тако је само једним делом покренута 
иницијатива, али не и организација у 

вези са биодиверзитетом. Што се тиче 
саме организације, она је покренута уз 
помоћ мојих другарица, а касније ширег 
спектра сарадника.
2.Да ли је било лако оформити тим 
људи који би сарађивао са вама?

У почетку људи, другари/другарице, 
нису знали о чему је реч, па сам им 
објаснила да је реч о једној лепој 
замисли која се може лако преточити 
у дело, а самим тим и у неку лепу 
организацију.
3.Kо су вам у почетку, а ко напослетку 
били први сарадници?

У почетку је био сарадник ко је разумео 
и коме сам могла да објасним, а касније, 
као и све напредне организације, 
проширили смо своје видике. Тако да је 
могао да постане сарадник свако ко је 
хтео да постане члан, а члан је постајао 
онај који је имао воље за то.

4.Kако сте развили сарадњу са младима 
у Србији ? Да ли је било лако?

Са младима смо, веровали или не, 
веома лако развили сарадњу зато што 
су они увек спремни на нешто ново, на 
нове покрете, организације...
5. Који је крајњи циљ ваше организације?

Крајњи циљ је врло тешко дефинисати 
јер је наш свакодневни циљ подизање 
свести, првенствено младих особа, и 
информисање у вези са угроженошћу 
биодиверзитета Србије и утицаја 
климатских промена на исти, кроз разне 
врсте објава на друштвеним мрежама 
на којима су млади највише окупљени.
6. Који је следећи корак у вашем раду?

Следећи корак је свакако снимање другог по реду подкаста. 
Име другог госта је још увек наша мала тајна, али сматрам да је 
врло стручан у области којом се бави, тако да ћете ускоро моћи 
да очекујете још један сјајан низ питања и одговора повезаних 
са темом биодиверзитета и климатских промена. До следећег 
подкаста препоручујем да погледате и наш први подкаст и 
откријете многе занимљивости о пчелама у сарадњи са сјајном 
Јованом Била Дубајић.
 Оно што можемо да закључимо из нашег прилога је 
да су млади веома свесни проблема који климатске промене 
представљају. Њихова будућност је у питању  и крајње је време 
да их послушамо! 
Написао: Лука Спахић, у сарадњи са Драганом Вученовић и 
Драганом Милошевић Чакић 

Наши ђаци су и током распуста вредни и активни! Тако смо у понедељак угостили специјалну гошћу из 
Индије - проф. др Дипаниту Дату, добитницу Тагорине националне стипендије за културолошка истраживања 
Министарства културе Индије. Професорка је одржала предавање о славном индијском књижевнику 
Рабиндранату Тагори и његовој посети Србији 1926. године, пружајући нам нови увид у рецепцију Тагориног 
дела у нашој земљи и непознате чињенице о његовом боравку у Београду и Новом Саду. Осим што смо стекли 
нова сазнања о славном књижевнику, слушали смо и извођење Тагорине поезије на хинди језику и осетили 
делић индијске традиције и културе. 
Поред наше школе, предавања о Тагори одржана су још у седишту Удружења Адлигат у Београду, које је 
уједно и организатор овог пројекта, као и у Архиву Војводине у Новом Саду.

Део екипе наше новинарске секције посетио је новоотворену Галерију 
„Адлигат“ у Инђији, сјајно место за све љубитеље културе у нашем 

граду. Галерија се састоји од изложбеног дела у коме се на сваке две, три недеље 
смењују изложбе великана књижевности, историје, науке, као и од две просторије 
са легатима великана 19. и 20. века. Посебно нас је одушевио Легат Милоша 
Црњанског, са аутентичним намештајем, фотографијама и личним предметима 
нашег чувеног писца. 
Предност наше школе је, између осталог, и у томе што се ученици могу определити 
за бројне секције, у складу са својим 
интересовањима. Поред новинарске, 
ту су и литерарна, рецитаторска, 
драмска, историјско-географска, 
биолошко-хемијска секција, хор 
и оркестар, спортске секције, као 
и секција за физику. На тај начин 
ученици развијају своје таленте, јачају 
своје компетенције и стичу јаснију 
слику о томе чиме желе да се баве 
након завршеног школовања.
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ПРОГРАМИ РАЗМЕНЕ

УГОСТИЛИ СМО ЂАКЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ И КОЛУМБИЈЕ БОРАВАК У ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ВУК КАРАЏИЋ”

Ово је врло занимљива тема 
о којој сте сигурно већ чули, 

али сада ћемо вам рећи опширно зашто 
је ова тема занимљива и све што треба 
да знате о програму размене.
Данас постоје разне агенције преко којих 
ученици иду у иностранство. Потребно је 
попунити формулар, након чега агенција 
изабере одређени број ученика и шаље 
их у иностранство код друге породице, 
где ће провести једну годину у локалној 
школи у граду где су послати.
Jедан од многобројних програма 
размене које можете пронаћи на 
интернету јесте програм који нуди 
организација АФС. АФС је организација 
старија више од једног века. Име 
потиче од American Field Service (AFS), 
хуманитарне организације која је настала 
1915. године по избијању Првог светског 
рата. Тада су се млади Американци који 
су живели у Паризу организовали да 
као добровољци превозе рањенике 
са фронта и на тај начин помогну да се 
ублаже катастрофалне последице рата. 
С обзиром на то да су чланови 

У оквиру програма МИНИ 
РАЗМЕНА - НЕДЕЉУ ДАНА, 

у организацији Интеркултуре и наше 
професорке руског језика Жељке 
Влаовић, у току априла угостили смо 
девојчицу Веронику из Италије и дечака 
Николу из Колумбије. Интеркултура 
је невладино непрофитно удружење 
грађана, које има за циљ развој 
интеркултуралног образовања. Као 
чланица најстарије светске мреже за 
програме међународне размене у 
образовању АФС, Интеркултура у Србији 
спроводи образовне програме у којима 
су досад учествовале стотине ученика, 
породица домаћина,

 волонтера и професора.Никола је дошао 
из Колумбије, из града који је 12 сати 
удаљен од престонице Боготе. Његова 
мајка је одрасла у Колумбији, док му је 
отац Србин. Нажалост, врло рано је остао 
без оца и због тога је одмалена почео да 
се интересује за српску културу.  Ово му је 
први пут да је посетио Србију и упознао 
своје рођаке у Врбасу. Највише му се 
допала српска храна, али је додао да се 
у Колумбији много чешће једе него овде. 
Такође, свидела му се прослава српске 
Нове године, а нарочито славе, којих у 
Колумбији нема. Међутим, било му је 
изузетно тешко да се навикне на нашу 

климу и ветрове који нису тако чести 
у Колумбији, али му је драго што је по 
први пут видео снег. Док је боравио у 
Инђији, обишао је Сланкамен, Нови Сад 
и Београд. Додао је да жели да настави 
даље да усавршава српски језик, да 
посети нова места у Србији и да након 
школовања настави живот овде.
Вероника Лупи је шеснаестогодишња 
девојка која долази из Италије. Са 
Србијом и нашим људима први пут 
се сусрела када је дошла на размену 
прошле године. 

Други разред гимназије похађа у 
Зајечару и, како нам је рекла, много 
јој је лакше него у Италији. Воли да 
учи и планира да студира биологију. 
Вероника о Србима има само речи 
хвале. За разлику од њеног народа, 
она каже да ми све људе прихватамо 
и додаје да смо изузетно пријатни 
и дружељубиви. Жели да усаврши 
знање српског језика, а с обзиром да 
долази из туристичког дела Тоскане, 
нада се да ће за неколико година 
имати прилику да разговара са 
туристима из Србије. Као и Никола, 
она српску храну обожава. Није јој 
било тешко да се навикне на промену 
и каже да су је сви дочекали као 
пријатеља. Током свог седмодневног 
боравка у Инђији обишла је Нови 
Сад, Петроварадинску тврђаву и 
Карловачку гимназију, која је на њу 
оставила највећи утисак.
Наши ученици, а њихови домаћини, 
Милица Топић и Михајло Петковић, 
потрудили су се да им покажу што 
више лепота и знаменитости нашег 
краја. Ми смо дали све од себе да 
им боравак у нашој школи буде што 
пријатнији!

Што се тиче самог боравка  
у Образовно-културном  

центру „Вук Караџић” у Тршићу, он  је 
трајао 7 дана. 

Семинар који сам ја похађала, 
семинар етнологије и културне 
антропологије, подељен је у 2 дела, 
летњи и зимски који трају по седам 
дана. 
Утисци које носим са кампа не могу 
да се мере ни са једним до сада 
похађаним семинаром, јер су теме 
биле садржајније и боље обрађeне 
него на било ком семинару који сам 
до сада посетила. 
Предавања су држали професори 
и професорке са Филозофског 
факултета у Београду, а сам семинар 
је ове године отпочео са радом. 
Поред константних садржајних 
предавања, семинар нуди и 
упознавање са литературом која те 
занима, упознавање самог Тршића, 
као Вуковог родног места. 
Посебно ми је драго да сам упознала 
многе који имају иста интересовања 
као и ја и што сам остварила бројне 
контакте.

Наталија Дабић

организације били истакнути 
интелектуалци тог времена, какав је био 
један од оснивача, професор Пјат Ендрју 
(Piatt Andrew), активност организације 
се након Великог рата преселила на 
универзитете са циљем развијања 
међународних веза. Данас је АФС 
најистакнутија организација за програме 
размене у свету, која броји преко 40.000 
активних чланова – волонтера, преко 
које у разменама сваке године учествује 
око 13.000 младих. Организација је 
стекла статус консултативног партнера 
Унеска на пољу глобалног образовања и 
интеркултуралне размене.
Врло занимљива ставка програма 
размене је што ученик борави у 
породици у некој новој земљи, што 
сматрамо да је велика предност јер 
поред образовања које ће стећи у школи, 
упознаће се и са обичајима те државе 
и свакодневицом другачијом од наше, 
прошириће поглед на друге културе.
Програм размене ученика је засигурно 
искуство које се памти цео живот. 
На интернету постоје разна искуства 
ученика, која можете прочитати. 

Kао што наши ученици одлазе у 
иностранство да похађају друге школе 
док су на размени, исто тако наша 
држава прима ученике других земаља 
на размену код нас. Недавно је ученица 
чак са Тајланда била на размени у 
гимназији у Суботици. Ученица је 
имала прилику да похађа годину дана 
гимназију, где се поред стеченог знања, 
упознала и са нашим језиком јер је 
наставу похађала на српском. Живела је 
у српској породици, где су је упознали са 
нашом културом.
Постоји и програм размене одељења 
- то је програм кратке размене у ком 
учествују две школе из две различите 
земље. Група из једне школе предвођена 
професором одлази у посету другој 
школи у иностранству, након чега се 
организује узвратна посета.
Уколико вам се допало шта све програм 
размене ученика нуди, можете 
да се пријавите уз консултације са 
родитељима. Надамо се да смо вас 
упознали са новим интересантним 
информацијама о овој теми.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН
ЦРВЕНОГ КРСТА

ШТА ЈЕ ПОДКАСТ?

КАКО ПРЕВАЗИЋИ СТРАХ ОД
ЈАВНОГ НАСТУПА?

Поводом 8. маја - Светског дана Црвеног крста - наше ученице прве године Ива Ракар и Александра Сувајџић 
учествовале су на покрајинском онлајн квизу „Шта знаш о Црвеном крсту” испред Црвеног крста Инђија. 
Обе су се сјајно показале - Ива је освојила 3. место, а Александра 7. Осим што су се одлично забавиле, на 
најбољи начин су представиле Црвени крст Инђије, своју општину и своју школу! Поносни смо на њих! 
Браво!

Подкаст је серија дигиталних аудио-датотека 
изговорених речи које корисник може да преузме 
на лични уређај ради лакшег слушања. Апликације 
за стримовање и услуге подкаста пружају згодан и 
удобан начин слушања (Youtube, Spotify…).
Серија подкаста обично садржи једног или више 
учесника укључених у дискусију о одређеној теми 
или актуелном догађају. 
Дискусија и садржај у оквиру подкаста могу 
да варирају од инсценираних до потпуно 
импровизованих. 
Многе серије подкаста пружају повезане веб-
странице са везама и белешкама о емисијама, 
биографијама, гостима и коментарима.
Цена за слушаоца је ниска, а постоје и многи 
подкасти потпуно бесплатни за преузимање. 
Неки су покривени од стране корпорација или су 
спонзорисани, уз комерцијалне рекламе.
Термин „подкастинг“ први је предложио новинар 
Гардијана и Би-Би-Сија - Бен Хамерсли, који га је 
измислио почетком фебруара 2004. док је писао 
чланак за новине Гардијан.
Најосновнија опрема за подкаст су рачунар 
и микрофон. Препоручено је имати звучно 
изоловану собу и слушалице. Рачунар треба да има 
инсталирану апликацију за снимање  

Јавни наступ - заиста велика ствар. Под јавни наступ спада све од рецитација у вртићу до говора пред 
хиљадама људи. Страх од јавних наступа један је од топ 10 страхова на свету, тако да се слободно може 
рећи да је чест. 
Прва ствар како се ослободити страха јесте то да морамо себи рећи да ми нисмо најбитнији и да не иде 
сва пажња ка нама. Нису све очи увек упрте у вас и људе које заиста занима то што радите неће бити брига 
како сте се обукли. Поред тога, одустаните од захтева да увек и по сваку цену морате оставити добар 
утисак и фасцинирати публику. Да ли вам је заиста неопходно да фасцинирате публику? Да ли је то само 
пожељно или нужно? Док год сте убеђени да морате да оставите добар утисак, привучете нечију пажњу, 
неког фасцинирате или придобијете нечије дивљење, бићете преплашени.
Други проблем - једна реч, пет слова - трема. Трема је појам којим означавамо узбуђење, осећај страха уз 
дрхтање и друге непријатне физичке манифестације.
Заправо, трема је нешто што сам себи у глави створиш баш због оних питања од малочас. Трема се лечи 
сигурношћу, добром припремом и информисањем о теми.
Најважнија ствар код јавних наступа јесте осмех и добар однос са публиком. Добар однос са публиком је 
заправо интеракција са њима, односно константан контакт очима, без равног тона кад се прича. Тон гласа 
је веома битан јер ако се прича све истим тоном биће досадно. Поред тона, наглашавање битних речи је, 
такође, пожељно јер тако публици истичемо оно што је битно. Поврх свега, мораш бити свестан да те страх 
од јавног наступа може озбиљно спутавати у животу. Према томе, главу горе, осмех на лице, врло свесно и 
добро припремљено, сигурно у себе и – срећно!
Јелена Градић I-1

или стримовање. Ако подкаст укључује двоје или 
више људи, свакој особи је потребан микрофон. 
Ако подкаст укључује видео (стримовање уживо), 
онда ће бити потребна посебна веб-камера и 
додатно осветљење.
У октобру 2000. Тристан Лоуис је у чланку 
предложио концепт повезивања звучних и видео-
датотека у РСС канале. Идеју је спровео Дејв Винер, 
програмер софтвера и аутор РСС формата.
Подкастовање, метода ширења аудио-
информација, постао је признат медиј за 
дистрибуцију аудио-садржаја, било за 
корпоративну или личну употребу. Подкасти су 
по форми слични радио-програмима, али постоје 
као аудио-фајлови који се могу пуштати када год 
слушалац жели, било када и било где.
Неки од популарних подкаста cy Pop Culture Happy 
hour, The Psychology Podcast, Stuff You Should Know, 
Dark Histоry, Skuffed Cast, How to Be a Better Human  
и многи други.
Моје искуство са подкастима обично укључује 
комедије као Skuffed Cast, једноставно вам 
улепшају дан. 
Марија Паскаш
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УПОТРЕБА АПЛИKАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА

САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

НАШ ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ - АЛЕКСАНДАР ПЕРИШИЋ

„Друштвени медији нису 
само активност; то је улагање 
драгоценог времена и ресурса.” 
Шон Гарднер
Па зашто га онда не бисмо 
употребили за нешто корисно, 
на пример наше образовање? У 
оквиру овог чланка упознаћемо 
се са неким од најпопуларнијих 
апликација и начинима на који 
могу да се употребе у образовне 
сврхе.  
PHOTOМАТH –  је апликација која 
омогућава свом кориснику да 
на брз, лак и једноставан начин 
пронађе решење и најтежих 
математичких проблема. Oна 
датира још из 2015. године, 
веома је поуздана и лака за 
коришћење. Потребно ју је само 
путем Гугл плеј (Google Play) 
продавнице инсталирати, а затим 
ваши проблеми са решавањем 
задатака из математике нестају. 
Фотомат скенира и препознаje 
математичкe једначинe, након 
чега приказује, корак по корак, 
објашњења на екрану.
DUOLINGО –  је бесплатна 
апликација за учење страних 
језика и има у опсегу преко 40 
страних језика.  Оно што је важно 
напоменути за њу јесте да ваш 
омиљени језик можете да учите 
било када и са било ког места, као 
и да прелазите различите нивое 
знања, решавајући рaзличите 
врсте задатака. Апликација 
омогућава праћење сопственог 
напретка и вежба све језичке 
вештине без пуно муке. 
PHOTO TRANSLATE –  је апликација 
која има за циљ превођење текста 
помоћу слике самог текста. 

Да бисмо причали 
о уметности, прво 

морамо да се упознамо са 
основним стварима о њој.
Па, за почетак,
шта је то УМЕТНОСТ ?
Када бисмо на интернету укуцали 
то питање, изашло би нам на 
стотине различитих дефиниција.            
Као на пример: ,,Уметност је 
духовна делатност човека; 
настала је као резултат потребе 
човека да створи лепоту и да 
је доживљава, да у њој ужива.“                                                                  
Уметност можемо дефинисати и 

Након пажљиве анализе 
резултата остварених у протекле 
четири године, за ђака генерације 
проглашен је Александар 
Перишић, ученик одељења IV-
4. Поред успеха на општинским, 
окружним, као и републичким 
нивоима такмичења из бројних 
дисциплина - физике, хемије, 
математике, латинског језика, 
Александар је и сјајан другар 
и ученик за пример, у сваком 
смислу те речи. Као награду за 
ђака генерације наша школа 
је обезбедила новчани износ 
од 50.000 динара и књигу. 
Захваљујемо се и компанији 
Грундфус (Grundfos)  која нас је 
подржала и обезбедила поклон у 
виду ручног сата.
Честитамо Александру и желимо 
му да настави да ниже успехе, као 
и досад! 

као способност човека да 
испољава своје најдубље емоције 
и њима ствара бесмртна дела.                                                                                                                                         
Она поседује својих седам 
основних грана. То су 
архитектура, вајарство, музика, 
филм, сликарство, позориште 
и књижевност. Свака грана 
представља другачији начин 
приказивања емоција и 
стварности. 
Савремена уметност обухвата 
период након Другог светског 
рата. Оно што је издваја од других 
епоха је да нема јединствену 

Ова апликација омогућава свом 
кориснику да преведе текст који 
сте му задали са било ког језика 
на било који језик. Уколико нисте 
таленат за језике, приметићете да 
ова апликација уклања баријере 
када су у питању књиге, чланци 
па и упутства на страном језику, 
а самим тим проширује видике 
и чини доступним све потребне 
информације.
ТЕD – је апликација која омогућава 
неформално учење кроз обиље 
тема изнетих од стране стручњака 
и инспиративних говорника. 
Све што треба да урадите је 
да инсталирате апликацију и 
одаберете тему која вас интересује 
и добијете листу презентација 
којима можете да приступите 
било где и у било које време. Оно 
што је занимљиво јесте да број 
предавања сваким даном расте и у 
току је са савременим открићима, 
изумима као и проблемима са 
којима се сусрећемо свакодневно. 

SHAZAM – је једна од популарнијих 
апликација када говоримо о 
музици. Њена примарна употреба 
је препознавање песама. Када 
вам пажњу привуче песма чијег 
извођача и име не знате, уђете у 
ову апликацију, притиснете дугме 
и приближите звучнику. Истог 
трена апликација избацује назив 
песме и извођача, а такође можете 
да видите и текст песме. Поред 
забавног карактера овај програм 
може да послужи и за учење, 
на часовима музичког. Путем 
Шазама можете да проверавате 
ваше препознавање класичних 
дела, опера, арија и балета. 
Упркос чињеници да апликације 
превасходно везујемо за забаву 
и хобије, не можемо занемарити 
и њихову образовну сврху. 
Свака од наведених апликација 
нам омогућава усвајање 
најразличитијих знања и вештина, 
тако да време паметно уложено у 
њих не може бити залудно. 
                                        ЛУKА СПАХИЋ

концепцију. Сваки уметник има публику ван 
музеја и галерија, што ову врсту уметности чини 
лако доступном, а поред тога она украшава и 
даје боју градовима широм света.
Бенкси (Banksy) је британски улични уметник. 
Његова дела су позната широм света. Он кроз 
своја дела комбинује хумор и сарказам. Нека од 
његових дела су Девојка са балоном, Свемирска 
девојка и птица, Мењач игара...
Артур Бордало (Bordalo II) је лисабонски уметник. 
Он своја дела ствара користећи отпад као 
сировину. Његова дела углавном предстаљају 
ликове животиња (ракун, горила, вук, лисица...)
Неки од наших уметника чија дела су подједнако 
фасцинантна су: Андреј Жикић, Инк (Ink), 
Стритдог (Streetdog).                                                                                                                                  

С авремена уметност представља 
еволуцију уметности и начина на који 

човек посматра уметничка дела. Уметност је 
доступнија него икад и самим тим људи се више 
интересују за њу. Оно што,  такође, издваја 
савремену уметност је чињеница да уметничка 
дела не морају да имају неку апстрактну, тешко 
разумљиву поруку, већ свако, без обзира на ниво 
образовања, може да разуме шта се крије иза 
дела или „шта је уметник хтео да каже”.
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УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ –
• општински ниво Књижевне олимпијаде  - 
II место – Нађа Облешчук
III место – Оливера Кнежевић
• окружни ниво Књижевне олимпијаде –
 III место – Оливера Кнежевић
• општинско такмичење из српског језика и језичке културе:
I место – Нађа Облешчук и Јован Пувача
II место – Ана Облешчук
III место - Николина Давидовић и Николина Живановић
• окружно такмичење из српског језика и језичке културе:
II место – Николина Давидовић и Нађа Облешчук
• општинска смотра рецитатора –
 Теодора Бјелац, Јелена Дивнић и Дуња Мајкић
• зонска смотра рецитатора ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ – 
I место – Теодора Бјелац

МАТЕМАТИКА –
• општинско такмичење из математике - 
 I место – Софија Милаковић, Филип Поповић и Александар Перишић
 II место - Милица Радић, Драгана Шкоро, Мирослава Миловановић, Урош Ковачевић
• окружно такмичење из математике – 
II место – Мирослава Миловановић
• учешће на Републичком такмичењу из математике - Мирослава Миловановић

ФИЗИКА – 
• општинско такмичење из физике – 
II место – Александар Перишић
III место – Филип Поповић
• окружно такмичење из физике – 
II место – Александар Перишић
• учешће на Републичком такмичењу из физике – Александар Перишић
 
ИСТОРИЈА –
• општинско такмичење из историје – 
I место – Уна Дотлић, Огњен Живковић, Ана Веселиновић и Драгана Вученовић 
III место – Ренато Пастроњевић и  Јован Лемић 
• окружно такмичење из историје – 
 III место – Ана Веселиновић , Уна Дотлић , Јован Лемић и Ренато Пастроњевић
• учешће на Републичком такмичењу из историје – Јован Лемић (IX место), Ана Веселиновић , Уна 
Дотлић и Ренато Пастроњевић 
•  
БИОЛОГИЈА –
• окружно такмичење из биологије – 
I место – Јован Пувача и Милица Радић 
 III место – Миња Граовац 
• учешће на Републичком такмичењу из биологије – Јован Пувача (IV место), Милица Радић, Миња 
Граовац
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 
• окружно такмичење из енглеског језика – 
II место –  Лука Калинић, Бранко Маровић и Јелена Обрадовић
• учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика –  Лука Калинић, Бранко Маровић и Јелена 
Обрадовић
 
ГЕОГРАФИЈА –
• општинско такмичење из географије – 
Лазар Вујасин, Никола Калинић, Јелена Милошевић, Радмила Маровић и Немања Церовац
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – 
• Међународна олимпијада „ЛИК РОССИИ“   
I место – Марта Малешевић и Невена Вујадиновић 
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ –
• Републичко такмичење у стрељаштву – 
 II место - Лана Џонић 
• Првенство Војводине у каратеу – 
 I место – Михаило Грубић
• Спортска  олимпијада  школске омладине Војводине – 
III место – Михаило Грубић (карате) 
• општинско првенство у одбојци (девојке)-  I место 
• окружно првенство у одбојци (девојке) – III место 
• општинско првенство у кошарци (девојке) - I место
• окружно првенство у кошарци (девојке) - I место
• међуокружно првенство у кошарци (девојке) - III место
• општинско првенство у баскету (3 на 3) – мушка и женска екипа-  I место
• окружно првенство у баскету (3 на 3) – мушка екипа – III место 
                                                                                        женска екипа – II место
• општинско првенство у рукомету (девојке)- I место
                                                                               (момци)- II место 
• окружно првенство у рукомету (девојке) – III место
• окружно такмичење из атлетике – 
*скок увис – Михајло Косјер, II место
*скок удаљ – Анђела Миљевић, III место
*трка на 400м – Оља Савић, III место
*трка на 100м – Јелена Градић, III место
*женска штафета 4x100 м - III место
*екипно (девојке) – III место

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК - 
• пласман на Републичко такмичење –  Јелена Градић

ИНФОРМАТИКА (МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ)
Михаило Грубић – Пласман на Републичко такмичење 

Такмичење младих иноватора и предузетника
II место екипно – Милица Вучинић, Милица Радић, Јелена Милошевић, Јелена Градић и Бојана Миљевић

Такмичење МОЈ ГРАД - ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ
I место екипно – Драгана Вученовић, Немања Банић и Маша Калинић

Такмичење МЕНАЏМЕНТ  У КОМПАНИЈИ ЗА НАМЕШТАЈ
II место екипно – Драгана Вученовић, Маша Калинић и Раде Малешевић

ЕКОС(А)ВЕСТ – најбољи еколошки есеј
I место – Драгана Вученовић 

Ликовни конкурс ИГРА БОЈА И ОБЛИКА
I место – Ања Анђелковић

Покрајинско такмичење ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ?
III место – Ива Ракар

Републичко такмичење за најбољу технолошку иновацију 
VII место (екипно) – Драгана Вученовић, Ана Веселиновић, Милица Радић, Милица Вучинић, Јелена 
Милошевић
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ТРИЈУМФ НАШИХ ЂАКА НА ХУМАНИТАРНОМ ДЕБАТНОМ ТУРНИРУ

НАГРАДЕ НА ОЛИМПИЈАДИ „ЛИК РОССИИ – 2022“

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

БРАВО ЗА НАШЕ МЛАДЕ ИНОВАТОРЕ

На хуманитарном дебатном турниру 
Треће београдске гимназије под 

називом „Дебата у Зениту“, конципираном 
тако да представља својеврсни омаж 
зенитистичком покрету, Љубомиру Мицићу, 
као и часопису „Зенит“, ученице наше школе 
Ана Веселиновић и Јелена Дивнић освојиле су 
1. место у последњој рунди дебате! Честитке 
њима и њиховом ментору Драгани Милошевић 
Чакић! Браво!

На 21. Међународној олимпијади „ЛИК РОССИИ“, одржаној при амбасади Русије у Београду, ученице 
наше школе Марта Малешевић и Невена Вујадиновић освојиле су 1. место у категорији ПЕВАЊЕ 

РУСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА. Честитамо Марти и Невени, као и њиховом ментору Марини Ђорђевић, 
професорки музичке културе. 

На окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном у Сремској Митровици, 
наши ученици су сјајно наступили! Посебан успех оствариле су Николина Давидовић, ученица прве 

године, освојивши друго место и Нађа Облешчук, ученица друге године, такође освојивши друго место.  
Ученици Срна Врачаревић и Јован Пувача постигли су запажене резултате. Браво за наше ученике и њихове 
менторе Милану Лукић и Сандру Шћевак!

На такмичењу за најбољу технолошку 
иновацију, организованом од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, тим наше школе освојио је 7. место у 
конкуренцији од чак 83 тима из целе земље! Наша 
екипа коју су сачињавали Драгана Вученовић, Ана 
Веселиновић, Милица Радић, Милица Вучинић 
и Јелена Милошевић, на челу са професорком 
физике Данијелом Јовановић, осмислила је 
сопствени иновативни производ, заједно са 
моделом пословања и истраживањем тржишног 
потенцијала. 
Овим великим успехом, наши ђаци су још једном 
показали да у школским клупама, осим теоријског 
знања, стичу и практична знања и вештине, која су у савременом свету преко потребна и која ће их оспособити за 
живот и рад након школовања. Браво за талентовани тим наше школе! Желимо им још пуно оваквих успеха! 

ТРЕЋЕ МЕСТО НА СПОРТСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ШКОЛСКЕ 
ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Наш ученик Михаило 
Грубић (II4) освојио је 

3. место у каратеу на Спортској 
олимпијади школске омладине 
Војводине, одржаној у Зрењанину 
од 19 - 22. маја. Ово је највећа 
спортска манифестација младих 
Војводине, која окупља преко 6 
000 младих спортиста из целе 
Војводине - ученика основних и 
средњих школа. Честитке нашем 
Михаилу на овом великом успеху, 
као и његовом професору Данилу 
Станковићу! 

НАЈБОЉИ НА ТАКМИЧЕЊУ МОЈ ГРАД - ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ
На такмичењу МОЈ ГРАД - ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ, одржаном 10. маја на Универзитету Сингидунум у Новом 
Саду, наши ученици су, још једном, потврдили да су апсолутно најбољи! Екипа наше школе, коју су чинили 
ученици трећег разреда - Драгана Вученовић, Немања Банић и Маша Калинић, заједно са својим ментором 
и одељењским старешином Данијелом Јовановић, освојила је прво место! Браво!
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УСПЕХ НАШИХ 
РЕЦИТАТОРА

БРАВО ЗА НАШУ 
ТЕОДОРУ!

НАШИ ЂАЦИ УСПЕШНИ И У МЕНАЏМЕНТУ

ИГРА БОЈА И ОБЛИКА

На општинској смотри 
рецитатора, одржаној 

7. марта у Културном центру, 
наше ученице су се сјајно 
показале! Пласман на зонску 
смотру рецитатора оствариле су 
Теодора Бјелац и Дуња Мајкић, 
ученице прве године, као и Јелена 
Дивнић, ученица треће године 
наше школе. Честитамо и њима и 
њиховом ментору Милани Лукић, 
професорки српског језика и 
књижевности, на овом значајном 
успеху! 

На зонској смотри 
рецитатора „Песниче 

народа мог“, одржаној у Сремској 
Митровици, наша ученица 
Теодора Бјелац остварила је 
велики успех и пласирала се на 
покрајински ниво такмичења! 
Теодора је показала свој 
раскошни таленат и похваљена је 
као један од најбољих рецитатора 
на такмичењу! Браво за Теодору и 
њеног ментора Милану Лукић! 

На Пословном факултету у Београду Универзитета Сингидунум, дана 31. марта 
2022. године одржано је такмичење за ученике средњих стручних школа и 
гимназија у решавању задате студије случаја „Менаџмент у компанији за 
намештај”.  У конкуренцији од чак 16 одличних тимова и презентованих решења, 
ученици трећег разреда наше школе Драгана Вученовић, Маша Калинић и 
Раде Малешевић 
сјајно су се показали 
и освојили друго 
место! Браво 
за наше ђаке и 
њиховог ментора 
Данијелу Јовановић!

На конкурсу под називом ИГРА БОЈА И ОБЛИКА за најбоље идејно решење осликавања платоа 
и трибина испред Галерије Куће Војновића, који је расписао Културни центар Инђија, рад наше 

ученице Ање Анђелковић убедљиво је победио! 
Конкурс је био намењен ученицима средњих школа општине Инђија, а за најбоље решење одлучили су 
грађани Инђије путем гласања на друштвеној мрежи Фејсбук странице Културног центра Инђија. 
Поносни смо на нашу талентовану ученицу! Браво!

ПОНОСНИ НА НАШЕ МЛАДЕ ИНОВАТОРЕ

БРАВО ЗА НАШЕ БИОЛОГЕ

БРАВО ЗА НАШЕ ИСТОРИЧАРЕ

О сим теоријских знања, 
наши ученици стичу 

и врло битна практична знања, 
која су од кључне важности за 
живот након школе. То су на 
најбољи начин показале наше 
ученице прве године - Милица 
Вучинић, Милица Радић, Јелена 
Милошевић, Јелена Градић и 
Бојана Миљевић, које су освојиле 
друго место на такмичењу младих 
иноватора и предузетника у 
организацији Савеза проналазача 
Србије! Честитамо 
нашим талентованим 
ученицама и 
њиховом ментору 
Данијели Јовановић, 
професорки физике, на 
овом великом успеху! 

На окружном такмичењу из 
биологије, одржаном 8. маја 
управо у Гимназији у Инђији, наши 
ученици су апсолутно заблистали! 
Не само да су били на самом 
врху у читавом округу, већ су 
се пласирали и на Републичко 
такмичење! Браво за Јована 
Пувачу, Милицу Радић и Мињу 
Граовац, као и за њихове сјајне 
професорке Татјану Кртинић и 
Драгану Милошевић Чакић!
Дана 29. маја у Новом Саду одржано је Републичко такмичење из биологије на коме су учествовали наши 
ученици Јован Пувача и Милица Радић. Обоје су се сјајно показали, а посебно запажен резултат остварио је 
Јован Пувача освојивши 4. место! Браво за наше младе биологе и њиховог ментора Татјану Кртинић! 

На општинском такмичењу из историје, 
одржаном 27. фебруара у Гимназији у 

Инђији, наши ђаци су још једном заблистали! Чак 
шесторо наших ученика пласирало се на окружни ниво 
такмичења:
I година - Јован Лемић
III година - Уна Дотлић
Огњен Живковић,
Ана Веселиновић,
Драгана Вученовић 
IV година - Ренато Пастроњевић 
Честитамо нашим ђацима и њиховим професоркама 
Снежани Стећук и Гордани Јерковић!
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ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 

ФИЗИКЕ

ВИКЕНД У ЗНАКУ ФИЗИКЕ

Дана 21. маја у Економској школи у Пироту одржано је Републичко такмичење из историје. На такмичење 
су се пласирали наши ученици Ана Веселиновић, Уна Дотлић, Јован Лемић и Ренато Пастроњевић. 

Најбољи пласман остварио је Јован Лемић, освојивши 9. место. И остали ученици су показали изузетно знање, 
остварили добар пласман и на најбољи начин представили своју школу. Браво за њих, као и за њихове менторе 
Снежану Стећук и Гордану Јерковић!
Ово путовање је било права награда за наше вредне ђаке јер су током боравка у Пироту проширили своје видике, 
стекли нова знања и искуства, као и нова познанства. Обишли су Музеј Понишавља, Пиротску тврђаву, радионицу 
ћилима „Дамско срце“, пиротску чаршију и осетили све чари ове питоме вароши. Незаборавне успомене из 
Пирота биће подстрек за нова такмичења и успехе. Желимо им пуно среће у будућем раду! Поносни смо на вас! 

На општинском такмичењу 
из физике наши ученици 

су се сјајно показали! Пласман 
на окружни ниво такмичења 
остварили су Александар Перишић, 
са освојеним II местом, и Филип 
Поповић, са освојеним III местом. 
Честитке нашим ученицима и 
њиховој професорки Биљани 
Булатовић!

Наш ученик Александар Перишић 
учествовао је на Републичком 
такмичењу из физике, одржаном 
14. маја на Физичком факултету у 
Београду. Алекандар је остварио 
запажен резултат и на најбољи 
начин представио нашу школу. 
Честитке и њему и његовом 
ментору Биљани Булатовић.

УСПЕШАН СПОРТСКИ ДАН

НОВИ УСПЕСИ НАШЕ ДРАГАНЕ ВУЧЕНОВИЋ НОВИ СПОРТСКИ 
УСПЕСИ

ЛЕПЕ ВЕСТИ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ

На окружном такмичењу из атлетике, одржаном 8. априла у Сремској 
Митровици, наши ђаци су били изузетно успешни у свим дисциплинама.

*скок увис - Михајло Косјер, 2. место
*скок удаљ - Анђела Миљевић, 3. место
*трка на 400 м - Оља Савић, 3. место
*трка на 100 м - Јелена Градић, 3. место
*женска штафета 4x100 м - 3. место
*екипно девојке - 3. место
Честитамо нашим ђацима и њиховом професору Данилу Станковићу! 

На манифестацији 
ЕКОС(А)ВЕСТ, одржаној 

21. марта поводом Међународног 
дана шума на Универзитету 
Сингидунум, наша ученица 
Драгана Вученовић освојила је 
прво место за најбољи еколошки 
есеј! Драганин есеј под насловом 
„Мој пут ка одрживом развоју“ 
посебно је похвалио председник 
жирија Јован Мемедовић. 
Честитке Драгани и њеном 
ментору Драгани Милошевић 
Чакић, професорки биологије! 

На окружном првенству 
у рукомету, одржаном 

23. марта у Шиду, наше ученице 
показале су сјајну игру на терену 
и освојиле треће место! Браво за 
њих и њиховог професора Данила 
Станковића!

На окружном такмичењу из енглеског језика у Шиду наши ученици 
су остварили одличне резултате! Ученици Лука Калинић, Бранко 
Маровић и Јелена Обрадовић освојили су друго место, док је ученику 
Кости Тодорчевићу за длаку измакло треће место! Честитамо и њима 
и њиховим менторима Сањи Панковић и Љубици Живковић на овом 
сјајном резултату! 
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УСПЕХ НА КЊИЖЕВНОЈ ОЛИМПИЈАДИ

ПРИЗНАЊА И ЗА НАШЕ ГЕОГРАФЕ

НИЖЕМО УСПЕХЕ

На општинском нивоу такмичења Национална географска 
олимпијада наши ученици су, као и обично, били веома 

успешни! Пласман на регионални ниво такмичења остварили су:
I година - Лазар Вујасин 
Никола Калинић 
Јелена Милошевић
III година - Радмила Маровић, Немања Церовац
Честитамо и њима и њиховом ментору Љиљани Жижић, професорки 
географије!

На општинском такмичењу из математике, 
одржаном 5. фебруара у Гимназији у Инђији, 

наши млади математичари остварили су 
сјајне резултате:

I место - Филип Поповић (други разред) 
Софија Милаковић (трећи разред) 

II место - Милица Радић (први разред) 
Драгана Шкоро (први разред) 
Мирослава Миловановић (други разред) 

Честитамо нашим талентованим ученицима и 
њиховим професоркама Марти Куљевацки и 
Тамари Максимовић Тот! 

На окружном првенству у 
баскету 3 на 3, одржаном у 
Сремској Митровици, наше 
омладинке освојиле су друго 
место, а омладинци треће место! 
Честитамо нашим младим надама 
и њиховом професору Данилу 
Станковићу!

Наше ученице 
Нађа Облешчук 

и Оливера Кнежевић 
пласирале су се на окружни 
ниво такмичења Књижевна 
олимпијада освојивши 
друго, односно треће место 
на општинском нивоу. 

На окружном нивоу 
такмичења Књижевна 
олимпијада, одржаном 20. 
марта у Сремској Митровици, 
наша ученица прве године 
Оливера Кнежевић показала 
је изузетно знање и освојила 
је треће место! Честитке 
Оливери и њеном ментору 
Јовану Џабићу!

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

ЈОШ ЈЕДНА 
МЕДАЉА

БРАВО ЗА НАШЕ СПОРТИСТЕ

Наша ученица Мирослава 
Миловановић освојила је друго 
место на окружном такмичењу из 
математике и тиме се пласирала 
на Републичко такмичење! 
Честитамо Мирослави и њеној 
професорки Марти Куљевацки на 
овом великом успеху!

На школском првенству Војводине 
у каратеу, одржаном у спортској 
хали у Инђији, наш ученик 
Михаило Грубић освојио је прво 
место! 

Наши ученици нижу успехе и у спорту! На окружном првенству у одбојци 
за основне и средње школе, одржаном 23. фебруара, женска екипа наше 
школе освојила је треће место. Браво, девојке!
Истога дана одржано је и општинско првенство у баскету 3 на 3, где су обе 
наше екипе, и мушка и женска, освојиле прва места! Честитамо нашим 
сјајним ђацима и њиховим професорима Бранку Марчети и Данилу 
Станковићу!

На општинском првенству у одбојци за основне и средње школе, одржаном 11. фебруара 2022. године у спортској 
хали у Инђији, женска екипа наше школе освојила је прво место и тиме се пласирала на окружно такмичење. 
Честитамо нашим златним девојкама и желимо им пуно успеха у даљем такмичењу!
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