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О генерацији `99 
 

 

Разредни старешина одељења IV1, професорка филозофије Ана Миљковић, рекла је о 

матурантима: 

„Генерација ученика која је ове школске године завршила Гимназију рођена је 

углавном 1999.године. Иако ту годину њиховог рођења памтимо по многим немилим 

догађајима, ова генерација ученика је израсла у добре, паметне и лепе младе људе, пред 

којима је, надамо се, још лепша будућност. Наставници су се током четири године, колико су 

они провели овде, трудили да препознају или развију њихове потенцијале, којих је било у 

изобиљу, било да су у питању физика математика, историја, српски језик или страни језици, 

тј. приредне или друштвене науке, уметнички таленти, спортски или предузетницки дух. 

Успешни појединци само су показатељи да смо испратили креативну и талентовану генерацију 

младих људи са којима је било изазов радити. Могу само да им пожелим да наставе још 

вредније да раде на себи и остварују своје амбициозне планове, а ми ћемо са поносом да се 

сећамо да су некад били наши ђаци“. 

 

"Младост, то је богатсво и краљевање; то је чар телесне лепоте и духовне 
свежине; лепота физичке снаге; бесконачност надања; раскош у плановима од 
којих је сваки огроман и безмеран, и од којих сваки изгледа вероватан и кад је 
немогућ. Младост, то су радости пречесте и пренагле; сви извори оптимизма 

отворени; а сан стављен изнад истине, и љубав изнад живота. То су намере од 
којих су увек половина херојских а половина разбојничких."  

Јован Дучић 
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Матурски плес 
 

Ученици Гимназије и Техничке школе традиционално су 18. маја 2018. у центру града играли 

Матурски плес. Са осмесима на лицима, пуно енергије, заиграли су уз Штрауса, а касније, уз 

брже ритмове, подигли на ноге све присутне. Град је преплавило шаренило, осмеси, као и 

весела атмосфера која се убрзо проширила. На самом крају, одиграли су коло, коме су се 

придружили наши суграђани. Плес је подржан громогласним аплаузом професора, породице 

и пријатеља који су уживали гледајући исти, док је градом одзвањао смех и радост 

матураната, проузроковани  завршетком школовања. 

Нашим матурантима желимо да их среће прати кроз живот и да, уз осмехе, отплешу до својих 

снова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jaна Гилић lll2 



ГИМНАЗИЈАЛАЦ 2018. 
 

страна 4 

Испратили смо матуранте 
 

Поводом краја школске године за матуранте наше гимназије приређена је Свечана 
академија у Сали Дома културе 15. маја 2018. године. Богат програм припремиле су 
професорке Јелена Ранђеловић и Весна Марић. У програму су учествовали глумци и 
рецитатори, оркестар и хор гимназије "Вук Караџић".  

У наставку програма прозвани су ђаци свих одјељења четврте године и уручене су им 
дипломе о завршетку школовања у гимназији "Вук Караџић". У овој изузетној генерацији 
нашло се 19 вуковаца, 5 међународних и 13 републичких такмичара. Такође, директор 
гимназије Милан Јоксић упутио је генерацији 1999. године много лепих жеља за даљи живот 
који је пред њима: "Прво ми је жеља да упишу жељене факултете и постану редовни студенти. 
То им од срца желим. " 

 
 

Ученик генерације, Петар Петрашиновић, биће упамћен, не само као добитник многих 
награда из физике и математике, већ и по свом искреном говору који је одржао те вечери. 
Петар је, између осталог, рекао: "Ове четири године су биле изузетно тешке. Захтевало је пуно 
рада, али свакако имам прелепих успомена и прича везаних за одељење, школу и све 
професоре. Сигурно ћу имати шта да памтим "  

 
 
       Гимназија испраћа још једну 
генерацију младих људи који тек почињу 
да крче свој пут до успеха, и ко зна где ће 
бити њихове границе. Била нам је част 
да нам буду ђаци и поносни смо на њих! 

 
  

 
 
 
 
 
 

Mиона Вукчевић III2 
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Омиљени професор Србије 
 

У нашу школу сваке године пристигне велики број награда ученика са свих нивоа 

такмичења. Међутим, ове године име наше школе чуло се на Сајму образовања, на 

националним телевизијама, а нашло се и у многим новинама и часописима захваљујући 

професорки Весни Марић. Професорка музичке културе, Весна Марић, гласовима ученика 

заслужено је освојила награду "Омиљени професор Србије" у конкуренцији од 150 професора. 

Награда јој је уручена 9. марта, на Сајму образовања " EDU fair " који је одржан у хотелу Crown 

Plaza у Београду. Ово је само једна у низу од многих награда и признања додељених 

професорки Марић. Својом позитивном енергијом, посвећеношћу и вредним радом, 

придобила је срца великог броја садашњих и бивших ученика. Осим што ученицима пружа 

знање и преноси љубав према музици, професорка негује праве људске и моралне вредности. 

Ученици наше школе, поносни су и захвални што имају ту част и привилегију да им 

предаје оваква професорка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aлександра Петровић III4 
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Браћа Петрашиновић 
 

Већ после друге реченице коју размените са рођеном браћом Петрашиновић из 

Трстеника, одмах вам буде јасно да је реч о необичним младићима, али који ниједног 

тренутка  неће истицати своје посебности. Она се некако, ипак, сама намеће. Петар и Милош 

изборили су пласман у петочлани тим који ће представљати Србију на престижном 

Међународном турниру младих физичара од 19. до 26. јула у Пекингу. 

"Сам пласман на најпрестижније светско такмичење пуно значи. То вам даје додатни 

мотив да нешто учините, јер знате да таквих прилика неће бити много. На припремама је 

потребно да урадимо свих 17 задатака, и да их онда одбранимо пред комисијом састављеном 

од врхунских физичара. Можете имати добар рад, али и поред тога, ако имате лошу 

презентацију, ништа нисте урадили. Што се тиче мог млађег брата Милоша, многи би можда 

мислили да би могло доћи до сукоба у мишљењима зато што смо браћа, али он је отворен за 

сарадњу јер зна да имам мало више искуства. Мени је битно да код њега видим рад и 

залагање и нема разлога да не функционишемо у тиму ", каже Петар. 

 

 

Надарене људи свако посматрају на свој, јединствен начин помоћу којег ту особу 

подржавају или пак оспорава, али само најбољи другари знају ту особу онакву каква она јесте. 

Ово су Милошеви и Петрови другови рекли о њима: 
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"Сви виде само његове успехе, нико не види уложени рад. Како се од уживања човек 

више умори него од рада, тако само после напорног рада уживање може бити право 

задовољство. Уложени труд тада има много већу вредност, јер колико сте предузетни, толико 

сте и успешни. Све те неиспаване ноћи, сви ти прескочени оброци, пропуштени изласци, само 

су мања или већа цена овог великог успеха ... Милош Петрашиновић, сасвим обичан дечко, 

иза себе има мноштво освојених медаља и такмичења, чак ни сам не зна увек број свих тих  

победоносних медаља и диплома. Круна тих многобројних успеха свакако јесте заслужени 

одлазак у Пекинг, на који ће, надамо се, осветлати не само свој образ, већ и образ наше школе 

и читаве нације. Поред толико обавеза, које му одузимају много времена, Милош тако добро 

организује своје време тако да увек нађе простор за своје другаре. Без обзира на предрасуде 

да већина креативних и наука склоних људи ретко придаје пажње  физичкој спремности, 

Милош је и у томе добар. Његова помоћ никада није недостајала и овим желимо да му се 

захвалимо на свему томе и да му понудимо сву нашу помоћ, ако и када му је потребна. 

Желимо му сву срећу у наредним такмичењима, учини нас још поноснијим, ако је то икако 

више могуће ", рекли су о Милошу, Александар Радивојевић и Никола Веселиновић. 

"Петар је одувек улагао доста времена и труда у оно што воли и у шта верује. Напорно 

ради на остварењу својих циљева, чему је својом упорношћу све ближи. Не губи наду и не 

предаје се кад наиђе на нов, неочекиван проблем, већ му стрпљиво прилази. Упркос свим 

обавезама стиже и да се дружи, изађе у сусрет другу у невољи и орасположи га. Петар је пре 

свега искрен пријатељ, особа која ће вас увек посаветовати, али и велики шаљивџија. Његове 

шале занимљиве су и млађим и старијим генерацијама, прилагођава се различитим 

друштвима и привлачи пажњу својим спонтаношћу. Овај љубитељ физике своју пажњу не 

усмерава само ка науци, већ и ка кување, спорту и музици ", рекла је Јелена Миловановић о 

Петру. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Јелена Милосављвић IV2 

 
 

 



ГИМНАЗИЈАЛАЦ 2018. 
 

страна 8 

Дан броја Пи 
 

У оквиру Недеље математике, у среду 14. 3. 2018. године, у нашој школи обележен је 

Дан броја  (Пи). 

Морамо да напоменемо да је наша школа једина у Расинском округу која организује 

овакву манифестацију. Ученици природно-математичког смера припремили су презентације 

и предавања ученицима основних школа који су дошли са својим наставницима. Имали су 

прилику да чују о историји броја , о његовом рачунању, формулама, примени и значају. 

Организација је и овог пута била у рукама професорке Катарине Павловић и професора Дејана 

Кончара, а учешће су узели и ученици друштвено-језичког смера. Велика заинтересованост, а 

уједно и посећеност и овог пута није изостала. Да је све прошло у најбољем реду, говоре 

осмеси и задовољна лица наших гостију. 

 

 

 

 

 
 

 Александра Петровић III4 
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Такмичари у Тршићу 
 

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у Тршићу, 27. маја 

2018. године. На такмичење се, из гимназије "Вук Караџић" у Трстенику, пласирало четворо 

ученика: Лука Ратајац и Власта Вучетић, ученици првог разреда, Кристина Срећковић, ученица 

трећег разреда и Кристина Јаковљевић, ученица четвртог разреда. Ученици, заједно са 

професорком Биљаном Павловићем и професором Милошем Међедовићем, упутили су се 26. 

маја ка Бањи Ковиљачи где је унапред био обезбеђен смештај и храна. 

По доласка у Бању, мало смо се одморили, вечерали, а затим отишли да прошетамо 

прелепим парком. Ујутру смо, одморни, након доручка кренули у Тршић. Такмичење је почело 

у 11 сати и трајало је два школска часа. Док смо чекали резултате, прошетали смо и сликали 

се испред куће Вука Караџића. На такмичењу су сви ученици имали учешће, али нису освојили 

ни једно од прва три места. Лука и Власта су имали по 14 бодова, а Кристина и Кристина по 16, 

од могућих 20. Несумњиво, било је то прелепо искуство, врло смо задовољни самом 

организацијом и са собом смо понели само лепе утиске. 

 

              Кристина Срећковић III2 
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Такмичeња 
 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОРГАНИЗОВАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

Р.бр.  
Име и презиме 

ученика 
Разред и 
одељење Наставни предмет 

Освојено 
место 

Ниво 
такмичења 

Предметни 
наставник 

1.   Павле-Слобода  
Каралић  

IV4 
Физичко васпитање - стрељаштво 

3.  општински  

Алексовски 
Александар  

 
Гавриловић 
Владимир  

2.   Екипа - ученици   2.  општински  

3.   Андрија Пецић  II3 
Физичко васпитање – Атлетика – 

100м 

2.  општински  

3.  окружни  

4.   Војин Стојаковић  
III3 

Физичко васпитање – Атлетика – 
400м 

2.  општинско  

5.   Андрија Васовић  
III2 

Физичко васпитање – Атлетика – 
1000м 

2.  општинско  

6.   Екипа- ученици  
 

Физичко васпитање – Атлетика – 
4x100м 

2.  општинско  

7.   Новак Коловић  I1 
Физичко васпитање – Атлетика – 

скок у вис 

1.  општинско  

1.  окружни  

2.  међуокружни  

8.   
Урош 
Младеновић  

IV2 
Физичко васпитање – Атлетика – 

скок у даљ 

2.  општинско  

2.  окружни  

9.   Екипа- ученици  
 

Физичко васпитање – Атлетика – 
скок у даљ 

2.  општинско  

10.   Филип Чолић  II4 
Физичко васпитање – Атлетика – 

бацање кугле 

1.  општинско   

1.  окружни  

1.  међуокружни  

учешће  републичко  

11.   Jaна Живковић  IV1 
Физичко васпитање – Атлетика – 

800м 

2.  окружни  

2.  међуокружни  

12.   Кристина Радовић  IV4 

Физичко васпитање – стони тенис 

2.  општински  

13.   Екипа – ученице   
1.  општински  

2.   окружни  

14.   Екипа – ученици  

 Физичко васпитање – кошарка 

1.  општинско  

2.  окружни  

15.   Екипа – ученице  

1.  општинско  

1.  окружни  

3.  међуокружно  

16.   Екипа  - ученици  

 Физичко васпитање – Баскет 3х3 

1.  општински  

2.  окружно  

17.   Екипа - ученице  
1.  општински  

2.  окружно  

18.   Екипа – ученици  
 Физичко васпитање – одбојка 

1.  општинско  

2.  окружни  

19.   Екипа – ученице  1.  општинско  

  
 

 
 

1.  окружни   

3.  међуокружни  



ГИМНАЗИЈАЛАЦ 2018. 
 

страна 11 

 

20.   Екипа – ученици  
 Физичко васпитање -Футсал 

1.  општинско  

21.   Екипа – ученице  2.  општинско  

22.   Петар 
Петрашиновић  

IV2 
IYPT ревијално такмичење – 

физика 
2. 

екипно  
међународно  Милан Јоксић  

23.   Кристина Радовић  IV4 
Литерарни 

конкурс “Писмо 
војнику ратнику” 

1.  републичко    

24.   Лука Ратајац  I1 

Математика 

1.   општинско  
Дејан Кончар  

похвала  окружни  

25.   Власта Вучетић  
I2 

2.  општинско  Катарина 
Павловић  

26.   
Милош 
Петрашиновић  

II2 
1.  општинско  

Драгана 
Градиштанац  

3.  окружни  

27.   Марко Антељ  II1 2.  општинско  

28.   Стефан Антић  III1 
1.  општинско  

Катарина 
Павловић  

похвала  окружни  

29.   Тијана Станојевић  III1 

2.  општинско  

1.  окружни  

учешће  републичко  

30.   Павле Јовановић  III2 3.  општинско  

31.   
Петар 
Петрашиновић  

IV2 
1.  општинско  Драгана 

Градиштанац  3.  окружни  

32.   Лука Ратајац  I1 

Физика 

1.  опшитнско  

Милош 
Међедовић  

похвала  окружно  

33.   Николина 
Стојиљковић  

I1 
2.  општинско  

34.   Анастасија 
Андрејић  

I2 
3.  општинско  

35.   
Милош 
Петрашиновић  

II2 

1.  општинско  

2.  окружно  

3.  републичко  

36.   
Петар 
Петрашиновић  

IV2 

1.  општинско   Марија 
Недељковић – 

Живковић  
2.  окружно  

учешће  републичко  

37.   Теодора Јовичић  I1  
 
 
 
 
 

Српски језик – Књижевна 
олимпијада 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  oпштинско  
Гордана 

Миљковић  
2.  окружно  

38.   Милица Шушић  I3 3.  oпштинско  

39.   Душан Качаревић  I4 
3.  oпштинско  Павловић 

Биљана  3.  окружно  

40. 
Стефан 
Филиповић 

II2 

1.  oпштинско  

Гордана 
Миљковић 

1.  окружно  

учешће  републичко  

41.   Ксенија Ђорић  II2 

2.  oпштинско  

2.  окружно  

учешће  републичко  

42.   Анђела Ивановић  II2 

1.  oпштинско  

2.  окружно  

учешће  републичко  
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43. 

 
Наташа Нешић 

 
III1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски језик – Књижевна 
олимпијада 

 
3.  

 
oпштинско  

Павловић 
Биљана  

  

2.  окружно  

учешће  републичко  

44.   Христина Минић  III2 
3.  oпштинско  

2.  окружно  

45.   Никола Вељовић   III2 

2.  oпштинско  

2.  окружно  

2.  републичко  

46.   Александра 
Петровић  

III4 
3.  окружно  

Љиљана 
Недељковић  

47.   
Константин 
Ађанин  

IV3 
2.  окружно  

3.  републичко  

48.   Јовановић Бојана  IV1 3.  општинско  

49.   Ирина Урбан   IV1 3.  oпштинско  

50.   Кристина Радовић  IV4 Социологија 
3.  oкружно  

Борота Сузана  
учешће  републичко  

51.   

Милош 
Петрашиновић 
Петар 
Петрашиновић  

II2 

IV2 
Турнир младих физичара 

5.  
дописно 
такмичење 
(M)  

Милош 
Међедовић  

Марија 
Недељковић – 

Живковић  

1.  
дописно 
такмичење 
(П)  

1. 
(екипно

)  

квалификаци
оно 
такмичење  

1.  
финално 
такмичење  

53.  
Марко 
Гавриловић  

IV2 
Такмичење рецитатора 

1.  општинско  
Љиљана 

Недељковић  
1.  окружно  

ушешће  републичко  

54.  Никола Вељовић  
III2 

2.  општинско  Биљана 
Павловић  

55.  
Николина 
Стојиљковић  

I1 

 

 

 

 

 

Историја 

1.  општинско  

Љиљана Илић  2.  окружно  

учешће  републичко  

56.  
Стефан 
Филиповић  

II2 

2.  општинско  

Иван Нешић  

  

3.  окружно  

учешће  републичко  

57.  Милица Јевтовић  II2 2.  општинско  

58.  Наташа Ђокић  II2 3.  општинско  

59.  Матија Пецић  II2 3.  општинско  

60.  Дарко Срејић  III1 

3.  општинско  

3.  окружно  

учешће  републичко  

61.  Марина 
Радовановић  

III3 
3.  општинско  

Љиљана Илић  
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62.  

Константин 
Ађанин  

 
IV 3 

 
1.  

 
општинско  

3.  окружно  

учешће  републичко  

63.  Милица Костић  IV4 3.  општинско  

64.  Ања Оролић  IV4 3.  општинско  

65.  
Ђорђе 
Вукадиновић  

IV3 

Енглески језик 

3.  окружно  

Светлана 
Михаиловић  

учешће  републичко  

66.  Анастасија 
Величковић  

IV4 
похвала  окружно  

67.  Јелена 
Миловановић  

IV2 
похвала  окружно  Сузана Рачић  

68.  Лидија Марковић  IV3 Немачки језик 2.  окружно  Лидија Новалић  

69.  Лука Ратајац  I1 

Биологија 

1.  окружно  

Аница Нешић  
учешће  републичко  

70.  Николина 
Стојиљковић  

I1 
2.  окружно  

71.  Нина Богићевић   II1 
2.  окружно  

Љиљана 
Бабовић  

учешће  републичко  

72.  Магдалена Катић  II2 3.  окружно  

73.  Кристина 
Срећковић  

III2 
3.  окружно  

74.  Сара Стојковић  I4 

Српски језик-граматика 

2.  општинско  Биљана 
Павловић  2.  окружно  

75.  Власта Вучетић  I2 

2.  општинско  

Гордана 
Миљковић  

1.  окружно  

учешће  републичко  

76.  Лука Ратајац  I1 

2.  општинско  

1.  окружно  

учешће  републичко  

77.  
Ања Ћирић  I4 

3.  општинско  Биљана 
Павловић  

78.  Дарко Думановић  II1 
1.  општинско  

Гордана 
Миљковић  

2.  окружно  

79.  Лана Матић  II2 2.  општинско  

80.  
Марија 
Благојевић  

III2 
2.  општинско  

Биљана 
Павловић  

3.  окружно  

81.  
Кристина 
Срећковић  

III2 
1.  окружно  

учешће  републичко  

82.  Јана Величковић  
 

III2 
3.  општинско  

83.  Наталија Милић  
 

III2 
3.  општинско  

84.  Ирина Урбан  
 

IV1 
2.  општинско  

Љиљана 
Недељковић  85.  Бојана Јовановић  

 
IV1 

2.  општинско  
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86.  
Кристина 
Јаковљевић  

IV2 
2.  окружно  

учешће  републичко  

87.  Огњен Орловић  IV1 

Информатика 

3.  окружно  

Снежана 
Вукчевић  

похвала  републички  

88.  
Марко 
Недељковић  

IV2 
2.  окружно  

учешће  републички  

89.  Новак Коловић  I1 

Математичко такмичење 
„Мислиша“ 

похвала  основни ниво  
Дејан Кончар  

90.  Лука Ратајац  I1 похвала  основни ниво  

91.  Тијана Станојевић  III1 похвала  основни ниво  Катарина 
Павловић  92.  Стефан Антић  III1 3.  основни ниво  

93.  Игор Пауновић  IV2 похвала  основни ниво  
Драгана 

Градиштанац  94.  Петар 
Петрашиновић  

IV2 
похвала  основни ниво  

95.  Милош 
Петрашиновић  

II2 
Хемија 

1.  окружно  

Верица Станић  
96.  Магдалена Катић  II2 2.  окружно  

97.  Лука Ратајац  I1 Латински језик 3.  републичко    

98.  Милош 
Петрашиновић  

II2 

Математичко такмичење 
„Архимедес“ 

3.  републичко  

Драгана 
Градиштанац  

  Лука Ратајац   похвала  републичко  

  Петар 
Петрашиновић  

 
похвала  републичко  

99.  

Екипно 

(Лука Ратајац, 

Милош 
Петрашиновић, 

Тијана Станојевић 
и 

Петар 
Петрашиновић) 

 2.  републичко  

100.  
Петар 
Петрашиновић  

IV2 
Математичко такмичење „Кенгур 

без граница“ 
3.  републичко  

Драгана 
Градиштанац  
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ПЛАСМАНИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА 
 РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ  

 
  

Р.бр. 
Име и презиме 

ученика  

Разред и 

одељење  
Наставни предмет 

Освојено 

место 

Предметни 

наставник 

1. Тијана Станојевић  III1 Математика учешће Катарина Павловић 

2. Милош Петрашиновић  II2 

Турнир младих физичара 

1. Милош Међедовић 

3. Петар Петрашиновић  IV2 1. 
Марија Недељковић 

Живковић 

4. Ђорђе Вукадиновић  IV3 Енглески језик учешће Светлана Михаиловић 

5. Лидија Марковић  IV3 Немачки језик пласман Лидија Новалић 

6. Лука Ратајац  I1 
Математички турнир – 

екипно првенство 
средњих школа 

„АРХИМЕДЕС“ 

похвала Дејан Кончар 

7. Милош Петрашиновић  II2 3. Драгана Градиштанац 

8. Тијана Станојевић  II1 учешће Катарина Павловић 

9. Петар Петрашиновић  IV2 похвала Драгана Градиштанац 

10. Екипа   2.  

11. Петар Петрашиновић  IV2 „Кенгур без граница“ 3. Драгана Градиштанац 

12. Стефан Филиповић  II2 

Српски језик  и језичка 

култура– Књижевна 

олимпијада 

Учешће 

Гордана Миљковић 13. Ксенија Ђорић  II2 Учешће 

14. Анђела Ивановић  II2 Учешће 

15. Наташа Нешић  III1 Учешћe 
Биљана Павловић 

16. Никола Вељовић  III2 2. 

17. Константин Ађанин  IV3  3. Љиљана Недељковић 

18. Марко Гавриловић  IV2 
Српски језик и језичка 

култура - рецитатори 
учешће Љиљна Недељковић 

19. Лука Ратајац  I1 

Српски језик и језичка 

култура 

учешће 
Гордана Миљковић 

20. Власта Вучетић  I2 учешће 

21. Кристина Срећковић  III2 учешће Биљана Павловић 

22. Кристина Јаковљевић  IV2 учешће Љиљана Недељковић 

23. Марко Недељковић  IV2 
Рачунарство и инфоматика 

учешће 
Снежана Вукчевић 

24. Огњен Орловић  IV2 похвала 

25. 
Николина  

Стојиљковић  
I1 

Историја 

учешће Љиљана Илић 

26. Стефан Филиповић  II2 учешће Иван Нешић 

27. Дарко Срејић  III1 учешће Иван Нешић 

28. Константин Ађанин  IV3 учешће Љиљана Илић 

29. Милош Петрашиновић  II2 
Хемија 

пласман 
Верица Станић 

30. Магдалена Катић  II2 пласман 

31. Нина Богићевић  II1 
Биологија 

учешће Љиљана Бабовић 

32. Лука Ратајац  I1 учешће Аница Нешић 
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33. Милош Петрашиновић  II2  

Физика 

3. Милош Међедовић 

34. Петар Петрашиновић  IV1  признање 
Марија Недељковић 

Живковић 

35. Лука Ратајац  I1  Латински језик 3. Славица Левић 

36. Кристина Радовић  IV2  Социологија учешће Сузана Борота 

37. Филип Чолић  II4  
Физичко васпитање – 

бацање кулгле 
учешће 

Александар 

Алексовски Владимир 

Гавриловић 

 

 

 

ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА  

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

  

 

Ниво такмичења  Екипно/ 

Појединачно  

1.  

место  

2.  

место  

3.  

место  
Похвала  Укупно  

Општинско   
Појединачно  15  21  20    56  

Екипно  8  4      12  

Окружно  
Појединачно  10  20  13  5  48  

Екипно  2  5      7  

Међуокружно  
Појединачно  1  2      3  

Екипно      2    2  

Републичко  
Појединачно  2  1  5  4  12  

Екипно    1      1  

Укупно  
Појединачно  28  44  38  9  119  

Екипно  10  10  2  0  22  

 

             

"Мислиша": пет похвала и једно 3. место.          

"Кенгур без граница": једно 1. место.  

Турнир младих физичара: два 1. места.          
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Хуманизам и ренесанса - период 

обнове човека, културе и књижевности 
 
        

Када се помену хуманизам и ренесанса, сваки човек помисли на изобиље 
дела која су и данас позната и веома цењена. 

Први је настао хуманизам, који је представљао културни покрет, чак и 
његов назив говори да је у центру збивања човек. Затим је настала ренесанса 
која је представљала обнову веома цењене античке уметности. За разлику од 
ова два покрета, у средњем веку је све било окренуто ка цркви и сва достигнућа, 
било на пољу науке или уметности, била су приписивана цркви и имала су 
религијску тематику. Чак је и човек био окренут ка цркви био је под њеном 
управом, зато што се сматрало да побожност може да додели мир после смрти. 
Појединци су се одважили и покушали да побегну од те ограничености и да 
докажу нешто у шта су уложили напор, али је и то црква уз помоћ инквизиције 
спутавала, па су неки веома истакнути људи, као што је Ђордано Бруно, били 
строго кажњени. Ово говори да појединац није могао да се супротстави, али су 
групе људи, које су сачињавали градски сталежи, успели да створе и да развију 
ова два покрета. За време ова два покрета била је истакнута важност 
образовања, па су богати људи, који су називани мецене, финансирали 
школовање надарене деце. Отварале су се школе и универзитети, за разлику од 
средњег века где је могло да се школује искључиво у оквиру цркве и ту 
привилегију имали су само појединци. 
     У ово доба није било ружно исказивати своје емоције, па су неки писци, као 
што је Франческо Петрарка, писали о својим емоцијама. Такође је, пошто је 
хуманизам био окренут човеку, било прихватљиво показивање лепоте људског 
тела и тако су слике као што су "Стварање човека" и "Рађање Венере" 
приказивале лепоте људског тела. У свим областима уметности су биле присутне 
музе, које су такође везане за античку културу, и оне су надахнуле уметнике да 
створе фасцинантна дела, као што је "Мона Лиза", Леонарда да Винчија. 
      Све ово је утицало на даљи ток развоја уметности, и не можемо да замислимо 
како би све изгледало да није било ова два правца. 
 

      

      Ђорђе Мишић I4 
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Песме 
 

 

После кише 

 

Да ли ћеш отићи после кише 

После бујице осећања 

Да ли ћеш све пустити 

Окренути се и одустати 

 

Ако ћеш отићи после кише, немој ме будити 

Остави ме у имагинацији 

Остави ме у мирним јутрима 

У дугим сновима 

 

Кад отворим очи 

Видећу да си ипак отишао 

И по мокрој земљи ходао 

И испране си цветове сламао 

 

Зато, да ли има смисла после кише 

Гледати нова јутра 

Имати веру у сутра 

Да ли има смисла, после кише? 

 

 

Теодора Шароњић III2 

 

Клетва жени 

 

Нека, нека нек гори у лудим мислима и 

намерама 

И нек се цео свет окрене против ње на челу са 

мном. 

И нек је однесу што даље од мене 

Да јој не гледам очи и бакарну боју тела што јој 

сунце подари. 

И нек је крунишу, и нек је проглаце царицом, 

Нек јој се клањају слуге до прашине 

И нека им прашина упрља робовске образе кад 

служе таквој жени. 

И нека се савије дрво њеној фигури 

И нека се урагани зауставе кад угледају њену 

војску. 

Нека.  

И нека јој слушкиње тепају како је лепша од 

месечевог лука 

 

 

И нека се пореде са заласком сунца. 

Нека јој душманин мрси косу 

И нека се увија у његовом крилу као кобра. 

Нека је свет из страха орденом венча, 

И бојажљиво призна да њена је злоба добра 

за роба. 

И нека ме закуца и разапне на крсту 

И нека јој слуге точе моју крв уместо вина. 

Нека се напије моје крви, слатко јој било. 

Нека ме пљуне, нека ме баци псима, 

И нек уније све што се мојим именом зове. 

И нека од погледа њеног кости задрхте. 

Нека. 

 

 

 

 Никола Вељовић III2 
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Песма на длану 

 

У мени нека свађа, 

Час горча, час слађа ... 

Чудо се догађа 

Кад се песма рађа. 

 

Вихор од речи 

Не може да спречи, 

Ма где да јеси, 

Песма ће да се деси. 

 

Рима по рима, 

Ја састави се стих. 

Друштво се на Тебе прима, 

Један сам од тих. 

 

 

 

 

И дах ми нестане 

Кад год си близу, 

Од осећаја у низу, 

Све песме постане. 

 

Јер најлепше је време, 

Весело школско бреме 

У људском животу. 

Дрхтање од треме, 

И мирис твоје креме 

За незаборавну лепоту. 

 

Кад се неко воли, 

Радује се школи, 

И сваком новом дану. 

Даје се и узима, 

Наравно, ко шта има, 

За песму на длану.

 

Миљан Брашић I2 

Mашта 

 
Само ми се смеје, 

Кад пишем без идеје, 

Хоћу, а не знам шта, 

Отказала ми машта. 

 

Упркос свему се борим 

Пар стихова да створим, 

Из мене песник виче- 

Бар на нешто да личе. 

 

Али о чему, забога, 

Не налазим разлога, 

Сав сам испражњен, 

Ко стадион кажњен. 

 

Баш се трудим 

Од настојања лудим 

И ако немам тему 

Ово пишем о нечему. 

 

Ја, ево, при крају, 

Сви нек знају- 

Да песма настане 

И кад машта нестане. 

Миљан Брашић I2 
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Јефимијини дани 
 

 

У оквиру Јефимијиних дана, у нашој гимназији "Вук Караџић" одржано је песничко 

дружење са познатим песницима Милицом Краљ, Горданом Ђилас, Анђелком Анушић и 

Ђорђом Нешићем. Представљајући своје песме, успели су да измаме осмех на лице, али и да 

нас подсете на историју нашег народа. Такође, осим рецитовања својих песама, Ђорђе Нешић 

је пажњу окупирао и занимљивим изумима и теоријама о глобалним променама нашег 

познатог научника Милутина Миланковића, као и о његовом животу. 

 

                     

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Милица Краљ                                                                                  Ђорђе Нешић 

 

Гордана Ђилас Aнђелко Анушић 
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Трибина са Иваном Миљковићем и 

Андријом Герићем 
 

Ученички парламент гимназије "Вук Караџић" је организовао трибину 25.05.2018. 

године, где су гости Иван Миљковић и Андрија Герић говорили на тему "Моја животна прича" 

и "(Не) знам шта ћу и (не) знам како ћу ". Више од сат и по времена ова два спортска гиганта 

говорила су младима о својим спортским почецима, успесима, препрекама, борбама и 

победама, циљевима, упорности и срећи. Многобројни ђаци наше школе, који су до 

последњег места попунили амфитеатар Више машинске школе, пажљиво су слушали шта им 

говоре двојица интернационалних шампиона. Предавање је започео Андрија Герић... 

 

 

"Нико вас не може научити како да" прескочите зид "", Герић у разговору са младима 
говори како да млади доведу себе у најбоље стање, па ће прескочити зид ако буду имали све 
вештине. "Треба да млади краду од оних најбољих, а не да их копирају". 

Хтео да ради за НАСУ, донео је олимпијско злато из Сиднеја, прво тренирао са зидом, а 
затим постао један од најбољих спортиста са ових простора, сањао астрофизику и небеска 
тела, одлично је блокирао и смечовао лопту на Земљи. 

Први сусрет са одбојком памти по разбијању страху од лопте када му је тренер показао 
технику "лагани смеч у лице" и "како не боли кад те удари лопта". Његов број је 12, а за толико 
сезона одиграо је  158 утакмица. Завршио је студије психологије и са искуством спортисте 
помаже другима. 

"Да би постао шампион ти мораш да уложиш више него што је уложио онај други или 
трећи, а не исто! Ако уложиш исто, онда си исти као и сви други! " 

 



ГИМНАЗИЈАЛАЦ 2018. 
 

страна 22 

Иван Миљковић је великан нашег и светског спорта, један од најбољих одбојкаша свих 
времена, воли да поставља и помера границе, његов број је број 14. Од вуковца у школи до 
светског броја 1 на паркету, упоран, дисциплинован, насмејан. 

Почео је у школској секцији, са 16 година прелази у Партизан, имао безрезервну 
подршку од својих родитеља. 

Рекао је: "Најбољи играч је најбољи играч до следеће утакмице, увек постоји следећа 
утакмица, следеће доказивање" 

Не верује у срећу, већ у спој припреме и прилике, прилика ће се кад-тад пружити и ми 
морамо бити спремни. 

Интервју 

Иван Миљковић 

1. Скоро сам негде прочитала да је један од Ваших омиљених писаца, 
Наполеон Хил, у својим „Златним правилима“ изјавио следеће: „Не враћа 
нам се оно што желимо, већ оно што пружимо“. Колико истине има у 
овој изјави? 

 "Сигурно да нам се нешто врати, само је питање шта и када. А од тога колико ће 

нам се вратити зависи од нас самих, односно колико позитивног или негативног 

пружимо. Наравно, та "златна кочија" ће се свима појавити, само је питање 

када."  

2. Често за младе људе постоји мишљење да желе све и одмах, али да то 
желе без много знања, муке, зноја. Да ли је то заиста тако и који савет 
можете дати овој нашој Instagram-генерацији? 

"Мислим да је за младе људе уопште потпуно нормално да у одређеном 

периоду живота желе све и желе одмах. Време ће искристалисати шта је то 

стварно што неко жели и да ли ће то остварити или не. Од милион ствари се не 

може имати све. Треба пронаћи оно што стварно, стварно желиш. "  

3. За спортисте постоји предрасуда да нису довољно дали значај 
образовању. Да ли је то стварно тако, и као један од поборника књиге, 
можете ли нам рећи има ли доста спортиста „чланова библиотеке“? 

"Постоје знање и вештине. Сигуран сам да доста спортиста поседује доста 

вештина, јер током каријере сви се сусрећемо са одређеним проблемима које 

решавамо. Што се тиче вештина, спортисти доста тога током своје каријере 

постигну. Што се тиче знања, знање без вештине и вештине без знања, ја мислим 

лично да то не иде. Због тога је и мој пример да знање желим да надокнадим, 
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мислим да ми недостаје. Мислим да човек може да учи и да буде спреман да 

прихвати неке нове знаке током целог свог живота. "  

 

Aндрија Герић 

1. Ми млади када се нађемо у неким тешким животним ситуацијама као 
нпр. Избор факултета и занимања којим ћемо се бавити, често 
страхујемо од неуспеха. Ко би боље одговорио на питање како да 
превазиђемо овај страх, од врхунског спортисте коме је то био главни 
задатак? 

"Нормално је да имате неки страх, јер страх је покретач. Страх служи за то да се 

боље припремиш и радиш више. Мало страха је потпуно нормално. Важно је да 

људи буду свесни и да науче да га прихвате и да им он буде покретач, а не 

блокада. "  

2. Да ли се до успеха може доћи пречицом? 

"Може, на филму. У животу може, али на покварен начин који етички није океј, 

по неким мојим мерилима. Иза сваког успеха требало би да стоји велики рад и 

залагање. Ја сам против упеха преко пречице, јер тад није право задовољство. 

Ти кад нешто радиш, па заслужиш, па освојиш, онда си ти стварно срећан. "  

Mиона Вукчевић III2 
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ЗАБАВНА СТРАНА 

 

(Не)потребне информације 
 

• У америчкој држави Кентаки 

има више буради за бурбон 

него становнике. 

 

• Готово сви облици рељефа на 

Урановим сателитима добили 

су назив по Шекспировим 

драмама. 

 

• Електрична јегуља која живи у 

водама Амазона има напон од 

650 волти. 

 

• Конопац испреден од 200000 

власи људске косе може да 

издржи терет од 20 тона. 

 

• Десет милиона ћелија у 

људском телу задужено је само 

за откривање и пријем мириса. 

 

• Закони Флориди забрањују 

кућним помоћницима да 

разбију више од три тањира 

дневно. 

 

• На кожи човека живи око 
хиљаду милијарди 
бактерија. 
 
• Енглеске краљице имају 
два рођендана - један прави 
и један званични. 
 
 
• Језик камелеона је дупло 
дужи од његовог тела. 
 
• Кичма камиле је једнако 
равна као и кичма коња. 
 
 
• Рог носорога је сачињен 
од збијене длаке. 
 
• Мачке и пацови се не 
помињу нигде у Библији. 
 
• Јелени воле да једу 
марихуану. 
 
• На аустралијском грбу 
налазе се две животиње: 
кенгур и ему. 
 



ГИМНАЗИЈАЛАЦ 2018. 
 

страна 25 

 
• Медузу чини 95% воде. Она 
нема мозак, срце и кости, па ни 
праве очи. 
 
• Статистичка вероватноћа да 
ћете бити убијени је 1: 20 000 
000. 
 
 
• Метеоролози тврде да су у 
праву у 85% случајева 
• Деведесет пет одсто жена које 
уђу у робну кућу одмах скрену 
десно. 
 
• У свету се свакиминут роди 
200 беба. 
 
• Никрофобија је страх од 
мрака. 
 
• Лаханофобија је страх од 
поврћа. 
 
• Према Постојању 1:20 - 22, 
кокошка је старија од јајета. 
 
 
• Реч самба значи "заједно 
трљати кукове". 

 
 
•  Том Сојер је прва књига 
написана на писаћој 
машини. 
 
 

 
•  Најдужи холивудски 
пољубац је из 1941. године из 
филма You are in the army now 
и трајао је три минута и три 
секунде. 
 
• Јапански новац је најтеже 
фалсификовати. 
 
 
• Алфред Хичкок није имао 
пупак. 
 
• Ако живите у Мичигену, 
прекршићете закон ако 
ставите твора на радни сто 
вашег шефа. 
 
• Најмлађи папа имао је 11 
година. 
 
• Уста Кипа слободе су широка 
9,14 метара. 
 
 
• Приближно 97,35618329 
одсто свих статистика је 
измишљено. 

 

 

 

 

 

Наталија Милић III2 
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Soundtrack за живот 
 

"Око мене и у мени је, у очима људи којих познајем, у флиперу лица и улица, гласови, 
тонови расути ..." 
            Хрватски панк рок бенд "Хладно пиво" и музичка дива, Јосипа Лисац, снимили су 
"Soundtrack за живот" у новој верзији. 
           "Откад јесам, откад постојим, тражим ту пјесму да ми буде штит и праве ријечи 
да ми буду мачета којом ћу сјећи све што ми смета ..." 
           Након 14 година, гласови, тонови расути, скупљени су поново. Крик диве Јосипе 
Лисац реже сиву свакодневицу, као и рифови Хладног пива, који одзвањају на загребачким 
улицама од 1987. године. 
          "За моје мале катастрофе што ће их бити, што их било тражим мелодију из 
строфе као soundtrack за мој живот ..." 
         Сви тражимо ту песму која ће нам бити штит и речи којима ћемо сећи све што нам 
smeta. Soundtrack за живот је посвета свему што су момци из Хладног пива у ових 30 година 
направили, као посвета свима који су оставили траг у бенду и као захвалност свима који су уз 
музику Хладног пива све ове године. 
        "Тражим ритам за дисање, прави ритам за ходање и кад га једном ухватим, обећајем 
да одлазим ..." 
         Унутрашња превирања, дисонантност људских прича и неизбежно финале које се не 
догоди у сјајном споту који је режирао Невио Смајић, још јасније подвлаче тежину стихова 
песме "Soundtrack за живот". 
         "За моје мале катастрофе, што ће их бити, шта их било, тражим мелодију из 
строфе као soundtrack за мој живот ..." 
          Пред београдском публиком засвираће  у мају, са другачијом концепцијом концерта. 
Биће то сигурно вече за памћење свима који су успели купити улазнице. 
        "За моје мале катастрофе, што ће их бити, шта их било, тражим мелодију из 
строфе као soundtrack за мој живот ..." 
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Србија у ритму Европе 
 

Музичко такмичење Србија у ритму Европе, највеће ове врсте у Србији, има задатак да 

представи земље Европе, Амбасадоре у виду интервјуа, децу 

која певају на матерњим језицима европских земаља, њихове 

градове, интервјуе градоначелника и председника општина. 

Такмичење се одржало 16. јуна 2018. године, а нашу општину су 

представљали Стефан Васић и Лана Митровић са Сандром 

Мутавџић и Мартом Миленковић, ученицама наше школе. 

Уживо на Радио Телевизији Србије на Првом програму децу 

Србије из 20 градова и општина, која су певала на матерњим 

језицима земаља Европе, гледала је милионска публика. 

Победник тамичења ове године била је Врњачка Бања, док је општина Трстеник заузела 

3. место. 
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