


1. Осврните се на ову школску 
годину. Шта се то значајно догодило 
и како бисте оценили рад школе  у 
протеклом периоду? 

Пред нама је седма школска 
година од оснивања Е-Гимназије 
и са три изведене генерације 
матураната имамо довољно искуства 
у педагошком раду и развоју 
савременог концепта школе. Број 
ученика је значајно увећан, мали је 
број слободних места за препис нових 
ученика. Школа је због недостатка 
кабинетског простора морала да 
организује рад у две смене. Два важна 
момента постоје у овој школској 
години, а то су добијање акредитације 
за Спортску академију на Новом 

насељу као и добијање акредитације за рад 
државне Високе техничке школе из Новог 
Београда. На овај начин школа отвара 
нове услуге и нове капацитете за ученике 
спортисте и за студенте.

Што се тиче оцене рада школе, могу да 
кажем да је главна проблематика велики 
број изостанака о чему се родитељи редовно 
обавештавају и за шта следе санкције. 
Што се тиче позитивних ствари, школу је 
уписао велики број ученика са Вуковом 
дипломом, ученици учествују на разним 
такмичењима, организоване су посете 
позоришту и биоскопу и по реакцијама 
ученика организована је једна од најбољих 
екскурзија ове школске године.

Инtервју са
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2. Чујемо да постоји велико интересовање за 
упис у нашу школу. Како то тумачите?

Ове школске године за предупис ученика 
у наредну школску годину родитељи су 
почели да се распитују још у новембру месецу. 
Интересовање је велико и за упис у матичну 
школу у центру као и у Спортску академију 
на Новом насељу. Мислим да је главни 
разлог великог интересовања, то  што смо 
успешно извели две генерације ученика, сви 
су они уписали жељене факултете и успешно 
студирају. Такође, нагласио бих да су већином 
очекивања родитеља испуњена, да су ученици 
задовољни и да у нашој школи немамо ни један 
добровољни испис, односно премештај у другу 
школу. Суштина је да ученици у школу долазе са 
осмехом и исто тако иду кући, о томе се прича.

3. Свесни смо проблема око ограниченог 
простора у школи. Какви су изгледи да 
решите тај проблем?

Е-Гимназија тренутно трпи највећи пословни 
проблем од свог оснивања, то је ограниченост 
наставног простора. С обзиром да нисмо у 
могућности да у градској зони подигнемо наш 
објекат, још увек смо закупци пословног простора 
града Новог Сада у текућем објекту и с тога за 
проширење зависимо од градских органа без 
обзира што смо приватна школа.  И даље постоји 
план да се настава прошири на приземни део 
објекта где имамо велике правне и бирократске 
сметње у погледу располагања тим простором 
који стоји празан. Други план на основу предлога 
дела родитеља јесте евентуално измештање 
наставе у објекат Спортске Академије, о томе 
ћемо причати и са родитељима и са ученицима. 
Са једне стране имамо вишак ученика и мањак 
простора у седишту школе а мањак ученика и 
вишак простора у новом објекту. 

4. Ваша порука ученицима.

Драги ученици, с обзиром да је приметно да 
се изузетно мало чита школска лектира као и 
друге књиге на основу повратних информација 
од професора књижевности и психолошко-
педагошке службе, саветујем вам да за ово лето 
нађете неку занимљиву књигу за себе. Нека 
то буде књига у папирном или електронском 
облику чија се тематика  поклапа са вашим 
интересовањем. Видећете да ћете на тај начин 
проширити своје видике и лична интересовања. 
Други користан савет јесте да се бавите неким 
спортом макар и аматерски. За такве садржаје 
Нови Сад има одличне предиспозиције- 
атлетска стаза на кеју и фудбалском стадиону 
Индекс, затворени базени, Фрушка гора, 
бициклистистичке стазе, теретане, фитнес 

клубови, скејт парк, као и други спортови 
у које се лако можете укључити.

Трећа сугестија јесте да мање 
времена проводите уз рачунаре, 
да се више дружите, да верујете у 
своје циљеве, да лако не одустајете, 
да будете креативни, да будете 
амбциозни, да будете поштени и 
искрени према својим пријатељима 
јер ћете на тај начин постати успешни 
и одговорни људи у свету одраслих у 
који убрзано корачате. 

5. Знамо да волите путовања. Где 
планирате свој годишњи одмор?

Мислим да ћу овог лета бити у Будви  
и морам открити праве разлоге тог 
путовања. Наиме, Е-Гимназија планира 
отварање своје треће школе у Црној 
Гори за 2016. годину чије седиште ће 
бити баш у Будви.

Надам се да ћу успети да се одморим 
и са позитивном енергијом започети 
наредну школску годину јер нас чекају 
нови ученици и нови изазови.

Таtјана и Наtалија, 3/1
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Драги Е-гимназијалци, постоје,током школске године, дани кад влада мирнија атмосфера 
у школи. Знате, оно уобичајено: часови, одмори, поруке... Али постоје и месеци кад је у школи 
све узаврело: своде се оцене, седнице, ванредни ђаци, нови ђаци, осмаци са родитељима 
који обилазе школу да се упознају и евентуално донесу одлуку да упишу баш код нас први 
разред. Такав је месец мај. Наши матуранти предају дипломске радове, суботом се одржавају 
часови припремне наставе из математике за матуранте, али и припремне наставе за будуће 
прваке. Зову нас на гостовање на Радио Нови Сад, уживо, јуре се прилози за школске новине, 
фотографишемо се и бирамо најлепшу слику за нашe новине. Најлепша слика школе су 
наши ђаци. Стигло је пролеће, лепши дани, а са њима и скори растанак са нашом трећом 
генерацијом гимназијалаца. Сви кажу како им је брзо протекло школовање у Е-Гимназији. О 
томе су оставили своје записе. Прочитајте. У овом, четвртом броју наших школских новина 
наћи ћете још и радове награђене на литерарном конкурсу, профиле наших спортиста, 
интервју са омиљеним професором. Нашим матурантима желимо успех и срећу на матури и 
упису на жељени факултет. Свима осталима леп распуст.
                                                                                                                 Ваша новинарска секција

Шта није лепо у школи? 
Што јављају родитељима за писмени, 
контролни и кашњење.
Блок часови, напорно је.
Треба бржи интернет.

Шта је смешно у школи?
Начин на који се професори шале са нама.

Смешно је што је школа озбиљна.

Шта или кога највише волим?
Математику и професорку математике.
Професорку енглеског и професора историје.
Ивекса, Марију и Николину.
Информатику.
Два велика одмора.
Себе и Јогија.
Волим то што часови брзо прођу.
Волим то што не идемо у две смене.
Мућка.
Највише волим Ену Кисић.
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Ове године за Ђака генерације били су 
предложени Маја Сурови из 4/1 и Ирина Иличић 
из 4/2. Поред одличног успеха одлучивале су и 
додатне особине: другарство, опхођење према 
професорима и ученицима, представљање школе 
на такмичењима и презентацијама.

1. Честитамо на избору за Ђака генерације. 
Како се осећаш?

Маја: Осећам се стварно предивно, за мене је 
то велик успех. Такође ми је драго што ову част 
делим са својом другарицом.

Ирина: Осећам се почаствовано, првенствнено због 
тога што су то бирали ученици а потом професори, 
и велика ми је част да су изабрали баш мене.

2. Какве утиске и сећања ћеш понети из 
Е-Гимназије?

Маја: Пре свега понећу само лепе успомене. 
Сусрела сам се са својом првом љубављу, 
упознала сам мноство добрих другара, са којима 
се надам да ћу остати у контакту иако нам се 
путеви разиђу, такође и предобре професоре 
који су увек били ту уз нас.

Ирина: Остају ми лепа сећања, најјачи 
другари без којих моје школовање не би било 
занимљиво, дивни професори који су увек имали 
разумевања за све, али баш из тог разлога иако 

одлазим не губим, већ добијам тиме што 
сам упознала све те дивне људе за цео 
живот.

3. Какви су ти планови за даље 
школовање?

Маја: Припреме увелико већ теку, 
планирам да упишем ФТН, за даље 
ћемо видети како ће све тећи, али 
одлучила сам да школовање наставим у 
иностранству.

Ирина: Планирам да упишем 
агроекономију, да се томе максимално 
посветим, јер верујем да уз амбицију, 
труд, упорност могу да направим себи 
пут ка успешној будућности.

4. Имаш ли неку поруку за нове 
ученике Е-Гимназије?

Маја: Пре свега Ивекс је бог и батина, не 
дозволите себи да покварите лаптоп јер 
је оправка скупа, не смете да напустите 
час док професор не дозволи ИАКО ЈЕ 
ОДАВНО ПОЧЕО ОДМОР, на физичко се 
мора ићи ако мислите да будете здрави. 
(Baља се од смеха).

Ирина: Није тешко, само треба 
разумети! ;)

СУРОВИ IV/1
Маjа ИЛИЧИЋ IV/2

Ирина

ЂAЦИгенерациjе



Нaјневероватнија прича коју сам понела 
је вероватно када сам пре две године 
са пријатељима из Чилеа ишла колима 
из Сантјага до Мендозе, преко Анда. 
Тамо је у јулу била зима, па су снегом 
прекривени Анди изгледали чудесно. 
До тада сам о Андима знала само из 
књига и емисија, па ми је то био први 
пут да сам их угледала својим очима. 

Које место нам препоручујете да 
обиђемо?

Место које је оставило највећи утисак 
на мене и које најпре препоручујем је 
дефинитивно Токио, затим Лисабон, па 
Санкт Петербург.  

Која је Ваша неостварена жеља?

Одувек сам желела да видим Кубу, и надам 
се да ћу у скорије време то остварити, 
барем док је Kуба под овим режимом. 

Шта сматрате најважнијим када су у 
питању путовања?

Сматрам да је најважније упознавање 
људи са којима остајем у сталном 
контакту, увек се види и доживи нешто 
ново, упозна се нова култура, традиција, 
другачији обичаји. Такође, ту спада 
и пробање доста другачије хране и 
специјалитета одређене земље. 

Катарина Ивановић, 2/1
Стефан Оларевић, 1/1

Која сте све места посетили? 

Посетила сам скоро све европске државе, сем 
Скандинавије и Велике Британије. У Азији сам 
обишла Јапан (Токио), Тајланд (Бангкок) и Израел, 
а поред тога сам имала прилику да обиђем Јужну 
(Чиле, Перу, Аргентина) и Северну Америку. 

Која су била Ваша омиљена путовања?

Путовање којег се увек прво сетим је 
одлазак у Јапан, где сам провела 31 дан. То 
је једна необична земља, пуна контраста и 
разноврсности. Карактеристична је другачија 
култура и невероватан народ, дружељубив и 
увек спреман да помогне. Својствено Јапанцима 
је да су пажљиви, пожртвовани, па чак и мало 
стидљиви за разлику од запада. Што се тиче 
провода, караоке су веома популарне. Одлазак 
у ресторан је необичан, на улазу се изујете и 
седите на поду јер нема столица. 
Одлазак у Перу и Мачу Пикчу – свети град Инка, 
био је невероватан. Кренули смо у 5 ујутру. 
Након дугог пењања смо стигли до врха где нас 
је дочекао прелеп поглед, нешто необично и 
аутентично.
Тајланд је на мене оставио фантастичан 
утисак. Доживела сам пуно нових искуства: 
јахање слонова, мажење тигрова и купање на 
температури од 
35о C зими. 

Најлепша прича коју сте понели са путовања?

Преко сајта couchsurfing.com и преко многих 
кампова сам упознала многе људе код којих 
сам ноћила и који су ми показивали градове. 
Наравно, са свима сам остала у контакту. 

МОТО: THE WORLD IS A BOOK
AND THOSE WHO DO NOT 
TRAVEL READ ONLY ONE PAGE.
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1. Шта те је навело да почнеш да се бавиш 
пливањем?
Пошто сам на мору стално била у води, 
родитељи су одлучили да ме упишу на пливање. 
Тада је и мој брат кренуо на стилове, па сам и ја 
уз њега. Када сам завршила обуку, тренери су 
питали моје родитеље да наставим да пливам 
јер сам талентована. Заволела сам овај спорт, 
кренула да тренирам у ПК Војводина, где сам и 
данас – каже Вања Муртин.
2. Шта те држи на највишем постољу, шта ти 
даје мотивацију?
Не волим да губим и да будем друга, то је оно што 
ми даје снагу. Наравно, ту је и подршка тренера који 
има огромну улогу у мом напретку.

Инtервју са

На сваком путовању нам се догоде ствари које памтимо целог живота. 
Ево како је било у Италији једне јесени.

Наше прво одредиште био је италијански градић Асиз, атрактиван 
верницима из целог света, али и свима који воле романтичне, питоме 
градиће који ће вас одмах освојити јединственом природом. Обиље 
зеленила и благ ветар који вам милује косу. Иако сам била спремна 
на кишу, она нас је заобишла. Нисам се припремила на клизаве 
улице. Мокри асфалт и моје чизмице нису се баш најбоље сложили 
. Мала повреда у колену није ме зауставила у откривању нових 
знаменитости. Прва италијанска кафа на покислој тераси уз пут, 
подсетила ме је на драгу песму. Настављамо пут према вечном граду 
- Риму. После мало сна, буде нас римска свитања. Лутамо римским 
улицама. То је град уличних продаваца који вас неуморно опседају 
да купите нешто од њих, затим много верника који обилазе цркве. 
Туристи обилазе римске знаменитости. На сваком кораку су улични 
сликари и свирачи, кочије са коњима, прелепе фонтане. Све звучи и 
изгледа познато, али је све другачије кад гледаш уживо, кад ти је на 
дохват руке. Упијам сву ту лепоту која ће остати заувек у мени.

Следећи град је Падова, град уметности, културе и светаца. Али, о 
томе други пут.

Александра Киш,1/2

3. Који су твоји 
планови за распуст?
Неки би рекли нажалост, 
али ја сам срећна што лето 
могу да проведем спремајући 
се за државно првенство и 
четворомеч (такмичење између Хрватске, 
Словеније, Србије, Босне и Херцеговине) 
у јулу, након чега ме очекују завршне 
припреме за светско првенство у 
септембру које се одржава у Сингапуру. 
4. Како успеваш да уклопиш трениге 
и школу?
Време мора да се добро организује. Ја 
сам путник, али ме родитељи сваки дан 
возе на тренинге. Тренинзи су два пута 
дневно, али ја стигнем у Е-Гимназију на 
наставу. Одмарам се увече уз ТВ.
Вањи желимо срећу и успех у животу 
и спорту.

Данијел, Наталија и Татјана

путовањапутовањаЧаролиjе

Вања је носилац безброј 
одличја и има доста 
оборених рекорда. 

Њен стил је делфин.

ВАЊОМ 
МУРТИН /1 
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РЕПОРТАЖА САФУДБАЛСКОГ  ТУРНИРА

Тимови су представљали своје  школе

На терену 1 играли су:
ОШ Тоза Марковић - ОШ Тоза Марковић 2
ОШ  Васа Стајић - ОШ Вељко Петровић
ОШ Јожеф Атила - ОШ Соња Маринковић
ОШ Ђура Даничић - ОШ Ђорђе Натошевић

На терену 2  играли су:
ОШ Коста Трифковић 1 - ОШ Коста Трифковић 2
ОШ Жарко Зрењанин -  ОШ Јован Дучић

Први новинарски задатак одвео нас је на фудбалски терен Спортског центра 
Меридијана. Тамо је за 9. мај заказан турнир у малом фудбалу за основне школе. 
Такмичење је почело у 9 а завршило се у 15 часова. Такмичило се шеснаест тимова 
за главну награду, а то су телефони LG G2 mini. Време је било лепо. Осећао се 
такмичарски дух. Сви су прижељкивали прво место. Терени су били припремљени 
за турнир. Сама Меридијана у овом лепом сунчаном дану представљала је оазу. 
Колко год да је изгледало споља очаравајуће, унутра је било још лепше. Све је било 
лепо спремљено и украшено као и терени који су били сређени за то окупљање.

ОШ Прва војвођанска бригада – ОШ 
Јован Јовановић Змај
ОШ Петефи Шандор - ОШ Иво Лола 
Рибар

ПРАВИЛА: Тим чине 5+1 играч, 
а полувреме се игра 10 минута.
Загревање траје 5 минута.

СУДИЈЕ: Немања Ћорић и Вук 
Угреновић

Организатор и главни спонзор:
Спортска академија Меридиана Е-Гимназија
Организатор и главни спонзор:
Спортска академија Меридиана Е-Гимназија



Ракићевић је рођен 14. јануара 1998. године, висок је 198 
центиметара и игра на позицији бека. 
Са јуниорима Црвене звезде прошле сезоне тријумфовао је на 
Евролигином турниру у Милану, а 2014. године са репрезентацијом 
Србије освојио бронзану медаљу на Светском првенству за играче 
до 17 година. 
Као члан кадетске селекције Србије 2013. године, Ракићевић је 
освојио сребрну медаљу на Европском првенству у Украјини, а исте 
године је на Олимпијади младих освојио најсјајније одличје.
 
1. Колико дуго се бавиш кошарком?
Кошарком сам почео да се бавим у Смедереву пре 7 година.

2. Који је твој најбољи резултат у каријери до сада ?
Највећи тимски успех је бронза на светском првенству у Дубаију, 
а највећи индивидуални успех је то сто сам проглашен за идеалну 
петорку на истом првенству.

3. Да ли после средње школе планираш да наставиш 
школовање, или ћеш се потпуно посветити кошарци ? 
Моја жеља је да наставим да се школујем и након средње школе.

4. Да ли осећаш као да пропушташ искуство средње школе, јер си се 
посветио само кошарци? 
Искрено не мислим да пропуштам средњу школу, чињеница је да 
ми кошарка одузима много времена, али уз добру организацију све 
може да се постигне.

Наталија и Татјана, 3/1

Звездин кошаркаш без граница, 
матурант Е-Гимназије

Никола Ракићевић
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У финале су отишле школе ˝Ђорђе Натошевић˝ 
и ˝Коста Трифковић˝. Победник првог 
турнира на теренима Меридијане била је 
школа ˝Ђорђе Натошевић˝. Утисци играча 
других тимова су били позитивни, 
иако су изгубили. Публика је била 
одушевљена играчима као и њиховом 
игром на турниру. Надамо се да ће 
Спортска академија Е-Гимназија турнир 
поновити следеће године за све 
основне школе у региону, и тако прећи 
у традицију. Ово је спортски догађај 
који се памти.

Стефан Оларевић 1/1



10

Eigentlich habe ich über dieses Thema kaum etwas Schönes zu sagen – bekanntlich ist die 
wirtschaftliche Situation in Serbien schon seit längerer Zeit sehr schlecht. Somit wird auch 
klar warum es beim Jobben auch nicht viel besser sein kann, wenn überhaupt. Wie 

jedes arme Land verfügt Serbien auch über eine Armee von Arbeitslosen. Das macht die 
Jobgeliegenheiten nur schlechter.
Auch die Jobs, die noch zur Verfügung stehen sind schwer, oft schmutzig und 
schlecht bezaht. Manchmal werden die Job gar nicht bezahlt – manch einer würde 
sich hier sehr wundern: In Serbien besteht nähmlich keine Rechtsicherheit in 
diesem Bereich.
Trotzdem existiert ein gewisser Job – Arbeitsmarkt. Natürlich sind die 
meisten Jobstellen im Dienstleistungsbereich aufzufinden: Zum Beispiel 
als Aushilfskellner, im Lieferservice als Pizza – Auslieferer oder im Paket – 
Zustelldienst. In der letzten Zeit sind verschiedene Tätigkeiten im Bereich 
Werbe – Flyer – Verteilung gefragt.
Also einige Möglichkeiten sind schon Vorhanden. Man sollte aber 
zusehen, dass man nicht zu lange jobbt – sonnst besteht die Gefahr, 
dass man sein halbes Leben jobbt (die Schule und der Beruf bleiben auf 
der Strecke). And deiser Stelle muss ich unbedingt sagen, dass jeder Job 
seine sehr wertfollen Seiten hat: Er beeinflusst die richtige Einstellung 
eines jungen Menschen zur Arbeit und dadurch Hoffentlich die richtige 
Wertschetzung des Verdienten.
Natürlich habe ich auch meine ganz direkten Job - Erfahrungen aus der ersten 
Hand – ich habe in unserem Familienunternehmen oft gejobbt.
So kann ich mir einbischen ausmallen, was harte Arbeit für die Existenz bedeutet.

Данијел Месарош, 2/1

Jobben Mon voyage en Europe 
in Serbien

J’ai passé une semaine en Allemagne et j’ai eu l’occasion de visiter la Belgique et la ville 
Liège, qui est la capitale économique de la région wallonne où on parle français. Liège est 
située dans la vallée de la Meuse, pas loin des frontières avec les Pays-Bas et l’Allemagne. La ville 

représent la zone industrielle très importante de la Wallonie. Elle est encore le centre principal économique 
et culturel de la région. Liège est connu par beaucoup de choses: par la riche histoire dont les témoins sont:
Le palais de Princes-Evêques de 16-ème siècle qui a été construit sur la place St. Lambert, où jusqu´à la 
révolution existait une grande cathédrale: Notre-Dame-et-Saint-Lambert. 
Le Perron, le monument plus célebre de Liège, était autrefois le symbole de la justice et de la liberté dans 
l’évêché et maintenant est le symbole de la ville. Place du Marché, grand-place de la cité, le centre de 
négoce, où la plupart des maisons datent de XVII ou XVIII-ème siècle.
La Cathédrale de Liège, dédiée à Saint Paul, qui contient un trésor et le tombeau de Saint Lambert. Il 
est l’un des sept collégiales originaux, qui comprennent l’église de la frontière gérmano-romane Saint-
Barthélemy et l’église de St. Martin.
 L´église de Saint- Jacques est probablement la plus belle église médiévale à Liège mais en Belgique aussi. 
C´est l´édifice de style gothique tandis que le portail est construit de nouveau au début de la Renaissance. 
Les statues sont faites par un sculpteur de Liège, Jean Del Cour ( XVII siècle). Il est bien connu par ses 
oeuvres qui se trouvent dans des nombreux musées et parcs.

Katarina Ivanović, 2/1

ЛИНГВИСTИЧКИ 
Jobben in Serbien
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No matter how much you try to hide, they will leak. Like a 
strong river, they will find the way to the surface… 
Even if you don’t really understand what you feel, 

once you face the subject of your feelings, they will come 
mercilessly to the surface, and all your hard work will be 

ruined, but it depends on which emotions we are talking 
about. If we are talking about hate, it’s easier to hide 

what you feel. If you want to use that person for 
something, then it’s easy to hide that hate. You can 

act like you like them, like you are their best friend, 
but as the time passes by, you will be more and 
more tired of that little game of yours. On the 
other hand, if the subject is love, then the story 
is a little bit different. While you are thinking 
about ‘that’ person, firstly you will be really 
happy, stupidly happy, then you will be nervous 
and as the time passes, you will be sad. Just the 
thought of that person will make your heart 
hurt. And you can try to hide it, but as soon as 
you meet that ‘one’ person, you will change. Your 
heart will beat very hard, your face will be so hot 

that you will feel sick, you won’t think rationally 
any more, you will panic. Or you’ll ignore that 

person, you will try not to be alone with him/her. 
But in spite of all, you will be discovered. How? 

Because of your look! Your eyes can tell everything! 
No matter how hard you try to hide your feelings, 

your eyes will tell everything. They are the window to 
your heart, your soul. They are always there to betray your 

mind. Eventually, ‘that person’ will know your feelings, but 
if he/she will ignore them or face them, that’s the completely 

different story.

But, in my opinion, a person can hide their deepest emotions. I 
personally can hide my feelings. Well, mostly. Although most of people say 

it’s not good to hide your feelings, I think that there are some times you can hide 
them. Sometimes people have their own reasons why they are hiding.

Tamara Keredžin, 3/2

People can 
never hide their deepest emotions

KУTАК



12

Петнаестогодишњи Велимир жели да вам каже да вас све сматра 
ужасно досадним и да ниједног од вас не воли нити цени на било ком 
нивоу. Није у питању мржња, мизантропија, тај младић није бесан на 
свет нити на људе јер му нико ништа није скривио. У питању је нека 
врста летаргичне апатије према људима, апсолутна незаинтересованост 
јер су у његовим очима мање-више сви досадни. Ретко ко је вредан 
његовог времена јер себе гледа као бољег од већине, неког надменог 
над практично свим људима овог света; част изузецима, оним људима 
које тај младић узима за своје узоре. То су учени људи, у позно доба још 
увек жељни знања баш онолико колико су били жељни да истраже свет 
као мала деца, још увек несвесни те жеље али у потпуности очарани 
магијом откривања механизма који се крије иза сваког разбијеног 
јајета, пробушеног али пре тога надуваног балона, аутомобила који 
неким чудом може да иде брже од људи а да их притом носи у својим 
седиштима. Баш та заинтересованост за свет је кључни део Велимирове 
апатије према људима јер је ретко увиђа у другим људима – сви су 
презаузети собом, својим егом, својим друштвом, својим људским 
проблемима: „Хоћу ли моћи на екскурзију ове године, са другарицама 
да пазарим по бутицима Беча?“ или „Зашто ми Катарина не одговара на 
поруке?“; „Хоће ли ми кева дати паре за излазак?“ Таква питања, и питања 
слична њима, не занимају петнаестогодишњака нити му падају на памет. 
То је свет у ком он не живи, разнолико обојени мехур реалности који 
не дотиче његов мехур, заштићен од свих осталих мехура бодљама 
упозорења. И иако је тај дечко жељан знања, и жели да истражи свет, он 
не предузима никакве мере да ту жељу заправо и оствари. И он је, пак, 
презаузет собом и грандиозним мишљењем о себи, те већину времена 
проводи у мислима, где сву ту неамбициозност објашњава и оправдава 
себи. 

Осамнаестогодишњи Велимир би вам желео рећи да се све то 
променило, да је доживео неко просветљење у овом наизглед кратком 
али довољно бурном периоду одрастања које га је понизило и сврстало у 
редове такозваних „обичних“, што би његова сестра рекла –  „малих“ људи. 
Ипак, мора вам саопштити да је осећај супериорности још увек ту, мада у 
далеко мањој мери. Он не мисли више да сте сви досадни – само већина. 
Не, чак шта више, у том периоду одрастања схватио је једну ствар – он 
воли приче а иза сваког човека налазе се мноштво прича, интересантнијих, 
понекад узбудљивијих и маштовитијих од оних које произлазе из глава 
писаца, чији је посао, то јест хоби, да буду креативни и свестрани. 

Упркос његовом наизглед сигурном положају и ставу, он се осећа 
изгубљено баш као на почетку, пред њим још један цео дан, живот који 
треба иживети, онаквог непредвидивог. Проналази утеху у чињеници 
да је свестан те исте изгубљености у другим људима, да није сам у свом 
наслепом тумарању кроз живот, ма колико год се то другима привиђало. 
И ко зна, можда ће га живот, сасвим насумично, послати у неки други 
град, где ће наћи нову свхру у животу, где ће се осећати изгубљено али и 
да онде припада.

Велимир Милошев, 4/2

да ти кажемЧезнем
Радови награђени првом и другом наградом на литерарном конкурсу поводом Школске славе, Свети Сава

1.1.
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Радови награђени првом и другом наградом на литерарном конкурсу поводом Школске славе, Свети Сава

Млади господине, желим да Вам кажем да ћу 
Вас тужити! Да, тражићу да се Ваша маленкост 
држи што даље од мојих зелених очију! 
Инсистирам да будемо на одстојању, тако да не 
будете више део мог видокруга!

Молим Вас, немојте се смејати! Ово су озбиљне 
ствари да Ви то не можете ни да замислите! 
Ви нисте ни свесни како Ваша близина уме 
да делује... немате Ви, драги господине, појма 
колико зрачите! Само шаљете неке недефинисане 
вибрације које нисте ни свесни да поседујете 
и уништавате моје самопоуздање. Е, да знате, и 
за шта ћете да одговарате! Уништавање нечијег 
самопоуздања је велика ствар...

Ево, ево ја, на пример, сва се знојим док ово 
пишем ! Руке су ми влажне, осећам да ми срце 
лупа као две - ма, три стотине бубњева! А чини 
се да сам се и зајапурила... И ето! И то само што 
мислим на Ваш лик! А замислите тек како је када 
сте на три корака од моје косе...

 Видите? То није ни мало безазлено. Како моја 
бака каже: „Није се шалити са здрављем“. А ја 
сам ригорозна у том погледу. Знате, ја чак и лети 
конзумирам чајеве, превентиве ради. Кажу да је 
камилица најблагороднија... Но, у Вашем случају 
– нема лека!

Морам још нешто да Вам кажем. Не бих могла 
да прећутим, а да Вам не кажем! Јесте да то не 
садржи никакав основ за тужбу, али мислим 
да је неопходно да знате. Онако, то Вам дође 
као пријатељски савет, немојте више онако 
шмекерски да марширате мојом улицом и боље 
Вам је да не правите више ону „јеж“фризуру. 
Ви појма немате како се оне тинејџерке из 1/2 
окрећу за Вама. Да видите како се само гуркају и 
смејуље... Мисле да су много важне што сте им се 
насмешили.

И сад, Ви добро размислите шта ћете убудуће 
да радите! Ово Вам је опомена! Примите срдачан 
поздрав од једне Ваше познанице из 1/ 1.

П.С. Чезнем да Вам све ово „саспем“ у лице, 
али се не усуђујем. Страхујем да би се могли 
насмејати и помислити да Вас...

Ваюа Муртин, 1/1

2.2.



Спровели смо анонимну анкету 
међу ученицима 4. разреда. 
Питања и одговоре можете 
прочитати овде.

1. По чему ћеш памтити 
Е-Гимназију?

- по удобним столицама

- по добром друштву

- по опуштеној атмосфери

- по добрим професорима

2. Омиљени предмет?

- историја (убедљиво води)

- географија

- биологија

- српски

- енглески језик

- социологија

3. Како замишљаш сусрет 
генерације после пет година?

- доста нас неће бити у Србији

- преко скајпа

- све ће бити друкчије

- сети се, сети се... где си 
генерацијо!

РЕДАКЦИЈА: Пријатно нас је 
изненадила идеја да последњег 
школског дана ученици обуку 
мајице са поруком: ПОШТОВАНИ 
РОДИТЕЉИ...

То је иначе порука школе која их 
је пратила од првог разреда.

Спровели смо анонимну анкету међу ученицима 
четвртог разреда. Сваког ученика красе многе лепе 
особине, али сад, на крају, за успомену бирали су оно 
што је карактеристично. Ако се не препознате, 
не љутите се. Можда вас друштво није најбоље 
схватило. Ово је шала. За успомену.

матурантимаза успоменуНашим
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Најгласнији: З. Мишић, Н. Јакшић, М. Рудовић

Најозбиљнији: И. Чавргов, А. Милчовски

Најзабавнији: С. Слијепчевић, Ј. Вогањац

Најзаљубљенији: Н. Кузмановић, И. Кајкара

Најопуштенији: О.Ђуретић, Р. Раденковић, М. Дикић

Најспотриста: П. Чонкић, В. Жилић, М. Стајковски

Најполитичар: Н. Лалатовић

Најинформатичар: Л. Дуловић, В. Цвјетковић, Л. Ракић

Најзагонетнији: Д. Чендеш, К. Контић, И. Демер

Најсамосталанији: Н. Нађ, Ј. Пејин, П. Савић

Најдуховитији: М. Шушњар

Најспавалица: С. Медић, Д. Божић

Најначитанији: С. Алексић

Најпевач: С. Љубинац

Најћутљивији: Б. Сивулка, М. Даниловић, Н. Дангубић

Најшармантнији: Б.Ђурђевић

Најнежнији: А. Инђић

Најорганизатор: И. Иличић, М. Нинков

Најматематичар: В. Милошев
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Најпричалица: В. Вукадиновић, Н. Суботић, Н. Јакшић

Најисторичар: А. Гајић
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Најватерполиста: И. Прекогачић

Најписац: С. Остојић

Најдруг: М. Сурови

Најљубазнији: Д. Бероња



ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИиз угла психологиjе

Технолошким напретком паметни 
телефони су данас постали тренд 
и потреба савременог друштва. 

Паметни телефони омогућавају 
вишенаменске функције, али се већина 
користи у сврху опште и социјалне 
комуникације. Контрадикторно је 
што се њиховом употребом смањује 
„жива“ комуникација „лицем у 
лице“. Разне атрактивне апликације, 
игрице (проверавање фејсбук 
профила, гледање видео клипова, 
посећивање интернет страница и 
сл.) са саговорника одвраћају пажњу 
и служе као паметни дистрактори у 
свет виртуелне забаве. Пажња постаје 
преоптерећена гомилом информација. 
Коришћење слободног времена у 
забавне сврхе претвара се у напорно 
претраживање и разграничавање 
корисног од бескорисног.

У једном дану погледамо у просеку 
и преко 30 пута у телефон и то из 
навике, а не пуке потребе. Код неких 
корисника се та навика развије у 
компулсивну, односно принудну 
потребу и зависност која прати 
умањен осећај доношења одлуке и 
контроле. Иако савремена технологија 
повећава безбедност исто тако 
нарушава и личну приватност. 
Омогућава нам да смо у сваком 
тренутку и скоро на сваком месту 
међусобно повезани и лако доступни 
путем удаљене комуникације. То нам 
даље може представљати притисак 

и бити извор стреса јер се трудимо да не 
изневеримо очекивања друштва које намеће 
да смо увек доступни, спремни и расположени 
за комуникацију. Неке особе се очајнички 
труде прилагодити том тренду, желе бити 
прихваћени од околине, траже њихову 
потврду јер страхују од осећаја одбачености. 
Други, који су екстровертније природе, желе 
путем лаке и брзе доступности остварити 
нове социјалне контакте. Импулсивније 
особе чешће непромишљено контактирају 
непознате особе и са њим улазе у ризична 
познанства. Телефонирају и користе забавне 
апликације како би избегли досадне задатке 
или како би потиснули тренутне проблеме.

Паметни телефони неоспорно поседују много 
предности, али лако могу постати предмет 
дисфункционалног коришћења, односно 
злоупотребе. Особа треба бити пажљива, 
предусретљива, одговорна према другима, али 
све то најпре треба бити према себи јер не мора 
се по цену властите приватности, интимности 
повлађивати друштвеном тренду и захтевима.

Марија Васић, школски психолог
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градова Шпаније. Отварам очи и видим 
таблу на којој пише Lloret de Mar. Разбудио 
сам се у секунди, као да сам десет турских 
кафа попио на екс. Пролазимо кроз уске 
улице и убрзо улазимо у хотел. Дочекује 
нас мали рај на земљи, велика врата, 
уређена рецепција, базен, пуно срећних 
људи.

На доручку у ресторану чека нас брдо 
хране и сокова од наранџе. Појео сам 
више него икад у животу. Идемо улицом 
у шорцевима и са пешкирима, а људи нас 
зачуђено гледају. Трчећи улазимо у море. 
Уста нам пуна соли, кожа се стврднула 
од ледене воде, а ми се смејемо, грлимо 
као права браћа и сликамо се. Павле нам 
говори да нисмо нормални, али једном 
си млад, једном се живи и једном купа 

Много лепих тренутака можемо 
доживети у кратком временском 
периоду ако то време искористимо 

најбоље што можемо.

Пакујем се, нисам уопште свестан куда 
крећем и шта ћу радити. Бака ме зове да ми 
пожели срећан пут. Збуњено гледам у телефон, 
захваљујем се, али све је још магловито. Крећем. 
Стижем на паркинг већ пун насмејаних људи и 
мојих вршњака. Сликају се, почиње скупљање 
успомена и шири се позитивна енергија. Све 
ми говори да сам на правом месту и у правом 
тренутку. Грлим мајку која делује помало 
забринуто. Крећемо.

Пролећно поподне после кишице; буди ме 
продор сунчеве светлости и узбуђени гласови 
мојих другара јер стижемо у један од најлепших 
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МОНТЕ КАРЛО

Са школске 
екскурзиjе сам 

заувек  онео у себи

Са школске 
екскурзиjе сам 

заувек  онео у себи



на тој плажи у том друштву. Вече проводимо у 
најбољој дискотеци.

По дану шетамо Барселоном: Павле, Лекса, 
Огњен и ја, купујемо, једемо, сликамо се и 
схватамо да морамо натраг. Није ми се ишло, 
заувек бих остао у овој лепоти. Закљињем се у 
себи Богу да ћу тренирати најбоље што могу и 
једног дана доћи овде да играм.

Али, лепи доживљаји нас тек чекају. Оно 
што сам тога дана видео у Монаку, претворило 
се у сан. То је рај за очи и пакао за новчаник. 
Улазимо у аутобус свесни да морамо натраг, 
кући.

У родном граду нас дочекују родитељи који 
тек сад могу да одахну од притајене бриге и 
неспавања. Мајка је радосна због мог доласка, а 

Флекица скаче по мени као да не верује 
да сам то ја.

Много лепих утисака сам понео са 
пута по Азурној обали. Ко год вам каже 
да је то далек пут, не осврћите се јер 
ништа није далеко до среће.

Драган Крагић, 2/1  

17

�ЕНОВА

�ЕНОВА

БАРСЕЛОНА

АКВАРИJУМ
БАРСЕЛОНА



1.Јасер Селма се уписала у 1. разред 
ове школске године. Селма је рођена 
у Америци али је похађала школе у 
Александрији и Албохаири у Египту као 
и француску школу у месту Морони.
Селма говори арапски, француски, 
српски и енглески језик. У школи учи и 
латински језик.

1. What was the reason for you 
comming to this shool?
“I missed the entrance exam for J.J. Zmaj 
School. I came temporary but I liked the 
School so I stayed.”

2. Can you compare your last shool with 
this one?
I liked both School but I like this School 
because I can use the internet.

3. How do you like this city (Novi Sad).
Novi Sad has good weather. The people 
are nice. It has a lot of nature.

2.Ејдан Балдвин је дошао из САД. Код нас је 
уписао 3. разред.

1. What was the reason for you comming to this 
shool?
I have to learn a foreign language for my Kentucky 
requirements for high school learning. I have to 
have 2 years of a foreign language before I go to 
college. Being in a Serbian environtment forces me 
to speak and learn the langauge.

2. Can you compare your last shool with this 
one?
I was homeschooled for my high school years. 
With being homeschooled I had my own school 
schedual, so I could take days off for traveling. I 
went to a private school in Kentucky for my middle 
school years. That school was a private Christian 
school that only went to the 8th grade. The private 
school only had one time students came to school. 
That time was from 8am to 3pm every Monday 
through Friday.

3. How do you like this city (Novi Sad).
I really like living in Novi Sad, because I feel it is a 
safer place to live than where I lived in Kentucky. I 
also feel more independent in Novi Sad then I felt 
in Kentucky. 

Интервју водио Данијел Месарош, 2/1 
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Прошле школске године 
у нашоj школи су биле 
две ученице из Кине. Ове 
године имамо ученике 
из Лондона, Француске, 
Турске, Америке, Мађaрске. 
Разговарали смо са некима:

Наши 
сшранци
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Млади, образовани људи вољни за рад, и добра храна, су саставни 
део Петнице.

Кад се појавио конкурс за учешће у школи у Петници, мој друг из 
разреда Милан Несторовић, који је већ био у тој школи, предложио 
ми је да конкуришем. Прихватила сам и попунила много упитника. 
Такође се пише есеј и биографија. И била сам примљена. Била сам 
срећна што ми се пружила прилика да видим како је у тој посебној 
школи.

Била је средина марта месеца кад су ме позвали да дођем. Родитељи 
су ме одвели. Било је то први пут да проводим време са много младих 
људи са различитих страна, различитог образовања. Па ипак, сви смо 
били повезани заједничким интересовањем – рачунарством.

Предавања су била током целог дана и била су обавезна. Предавачи 
су били важни људи из струке и не доћи на предавање било би 
непоштовање. Паузе су биле мале, само између оброка. Некад су 
предавања била и до два ујутру. Увече смо се скупљали и дружили 
уз музику. Окупљало се друштво без обзира на ком су семинару 
били. Било је момака из Македоније, Босне, младих из Ниша и других 
градова.

Било је битно присуствовати предавањима. Упознали смо се са оним 
што се учи на факултету.

Семинари у Петници се настављају. Чека ме семинар у јуну и на јесен. 
Радујем се новом сусрету са познатим друштвом са којим се иначе 
често дописујем.

Софија Симић, 3/1

УТИСЦИ
ИЗ ПЕТНИЦЕ



ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА
30. 08. 2014. Пријем ученика уписаних у први разред.
01. 09. 2014. Почела нова школска година. Због реновирања простора ученици 4. разреда 
похађају наставу у другој смени наизменично са учениима трећег разреда.
04. 09. 2014. Предавање за ученике 4. разреда: рачунарска обука Шнајдер електрик, ДМС.
18.10. 2014. Ученици су били на једнодневном излету у Београду: посета Музеју Николе Тесле, 
Калемегдану, Теразијама...
18. 10. 2014. Семинар професора рачунарства и информатике из Србије у оквиру Удружења. 
Присутно 45 професора и ученика. Предавачи су из Крушевца. Промовисано међународно 
такмичење „Дабар“ (информатичка и рачунарска писменост).
20. 10. 2014. Црвени крст Новог Сад, Градска организација обавештава школу да је наш ученик 
О. Вучковић, 2/1 разред, као члан екипе омладине Црвеног крста Новог Сада у пружању 
прве помоћи заузео друго место на државном такмичењу које је одржано 18. октобра 2014. У 
Београду. ЧЕСТИТАМО.
20. 10. 2014. Група ученика и професора била на представи СНП „Је ли било кнежеве вечере“.
20. 10. 2014. Такмичење у стоном тенису. Учествују ученици: М. Тубић, Ђ. Михајловски. С. Косец, 
Н. Лалатовић, А. Ковачевић и Ф. Милојковић.
31. 10. 2014. Предавање Шта са дипломом, предавач Д. Ивановић.
4. 11. 2014. Општинско првенство у кошарци. Учествују С. Оларевић, М. Белић, Ђ. Лисица, К. 
Љушај, Ф. Милојковић, В. Маркић, В. Кошутић, Н. Којичић.
5. 11. 2014. Општинско првенство у пливању, учествује В. Муртин – прво место у делфин стилу.
8. 11. 2014. Општинско такмичење у СТРИТБОЛ-у. Учествују Н. Којичић, В. Кошутић, В. Маркић. 
15. 11. 2014. Одржано предавање за ученике 3. и 4. разреда са темом Безбедност младих у 
саобраћају. Предавачи М. Јовановић из Центра за промоцију безбедности саобраћаја и Н. 
Станковић из Одељења саобраћајне полиције, Полицијска управа Нови Сад.
19. 11. 2014. Група ученика и професора била на представи „Госпођа Роза“ у Синагоги.
20. 11. 2014. У прегледу школе Градски просветни инспектор М. Лукић.
20. 11. 2014. Учествујемо у такмичењу из безбедности у саобраћају. Екипу чине А. Гајић, С. 
Љубинац, В. Вукадиновић и Ј. Пејин. Освојили смо друго место у конкуренцији 10 школа.
20. 11. 2014. Фудбалски тим школе учествовао је на општинском првенству средњих школа у 
малом фудбалу у Футогу. Тим су чинили: Ћирић, Антонић, Јаковљевић, Јоветић, Миљевић, Зличић, 
Космајац, Јакшић, Аћимић, Косец и Тубић. Једну утакмицу смо победили, а другу изгубили.
2. 12. 2014. Предавање Превенција ХИВ-а  одржана за ученике 1/2 разреда. Предавачи су Н. 
Ристески и С. Тодоровић из организације омладине ЈАЗАС.
3. 12. 2014. Одржано књижевно вече у школи. Били су присутни ученици, родитељи и 
професори из школе. Своје лирске и прозне радове читала Р. Рогуљ, секретар школе. Њена 
песничка монодрама се развија као јединствен облик између драме и кабареа. 
4. 12. 2014. Одазвали смо се на позив организатора манифестације IN je biti CLEAN која се 
одржава на Спенсу. Наши ученици су кроз радионице представили школу.
4. 12. 2014. Учествујемо у пројекту Не буди луд, алкохол ти није друг. Водитељи пројекта у виду 
драмске радионице су М. Каћанаски, А. Лукић, Љ. Гантар, М. Васић и Н. Зубовић. Учесници 
пројекта су: Ј. Сележан, Ј. Гајић, Р. Јилдрими, С. Оларевић, Н. Продановић, С. Шекуларац, 
К. Гегић из 1. разреда, Д. Месарош, А. Савић, О. Вучковић, В. Тодоровић из 2. разреда и М. 
Шербан из 3. разреда.
7. 12. 2014. Радио клуб Нови Сад доделио Захвалницу Е-Гимназији за сарадњу у активностима 
радио клуба.
9. 12. 2014.Предавање за родитеље Заједно у проблему, заједно из проблема. Предавач С. 
Солдатовић Малетић, дипл. психолог.
25. 12. 2014. Јављено нам је да је ученица 3/1 Софија Симић примљена у Петницу. ЧЕСТИТАМО.
25. 12. до 28. 12. 2014.у школи је било организовано такмичење LOL TURNIR 2014. Учествовало 
је 200 такмичара у 40 екипа (а у свакој екипи било је по пет такмичара) из школа: Јожеф Атила, 
Михајло Пупин, Васа Стајић, Бранко Радичевић, Ђорђе Натошевић (5), Жарко Зрењанин (5) 
Милош Црњански (2), Доситеј Обрадовић (2), Ј. Ј. Змај (2), Прва војвођанска бригада (3) Соња 
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Маринковић (2), Јован Дучић (2), С. М. Тоза 
(3) Јован Поповић (2), Коста Трифковић (3), 
И. Л. Рибар (2), Душан Радовић (3). Победила 
је екипа ОШ „Петефи Шандор“: П. Хрнчић, И. 
Мићић, Л.Нинковић, М. Ђурђевић и М. Маглов. 
Награда се састоји од пет GALAXY S5 MOBILNIH 
TELEFONA. Честитамо.
28.12. 2014. На првенству Србије В. Муртин, 
1/1, оборила државни рекорд на 200 m делфин 
стилом са временом 2:14, 47 поправила и 
јуниорски рекорд Србије на 50 m делфин, а 
дан такмичења је заокружила националним 
рекордом у штафети 4х 100 m мешовито. 
ЧЕСТИТАМО.
21. 01 до 27. 01. 2015. Посета свих ученика 
школе изложби Праведници међу народима 
коју организује Културни центар Новог Сада 
поводом обележавања сећања на жртве 
Новосадске рације 1942.
27. 01. Представа за ученике на тему Не буди 
луд, алкохол ти није друг.  Представу извели Д. 
Месарош, А. Савић, О. Вучковић, В. Тодоровић 
из 2. разреда.
27. 01. 2015. Резултати литерарног конкурса 
поводом Школске славе. Пристигло је 
десет радова. Комисија је оценила радове и 
прогласила: 
1. место: В. Милошев , 4/2
2. место: В. Муртин, 1/1
3. место: Д. Свирчевић, 2/2. 
ЧЕСТИТАМО.
30. 01. 2015. У школи је почела обука групе 
ученика у области Прве помоћи. Инструктор 
је С. Мирковић, волонтер у Црвеном 
крсту града. На обуци која ће трајати до 
краја марта учествује 6 ученика од 1. до 4 
разреда: О. Вучковић, Ј. Цвијић, J. Сележан, Л. 
Димитријевић, Ђ. Михајловски и А. Давидовић.
3.02.2015. Презентација EDUKONS универзитета 
за ученике 4. разреда.
3. 02. 2015. Обука и полагање испита из 
противпожарне заштите за запослене у школи.
10. 02. 2015. Ватерполо савез Србије обавштава 
нас да је наш ученик Д. Рогач из 2/1 разреда 
узет у јуниорску реперезентацију Србије и 
учествоваће на Европским спортским играма у 
Бакуу, Азербејџан, у јуну месецу ове године.
18. 02. 2015. Предавање за ученике првог, 
другог, трећег и четвртог разреда на тему 
Медијска школа за почетнике одржали 
новинари В. Коња, Т. Буревић и редитељ М. 
Србин.
20. 02. 2015. У посети школи били ученици 7. и 8. 
разреда ОШ „Мика Антић“.
24. 02. 2015. Презентација факултета ФИМЕК за 
ученике 4. разреда. 
7. 03. 2015. Почела припремна настава за 

ученике осмих разреда који ће уписати 
нашу школу; такође почела припремна 
настава из математике за наше 
матуранте.
22. 03. до 29. 03. 2015. Изведена 
екскурзија Италија - Француска - Монако 
- Шпанија.
На екскурзији је било 75 ученика и 8 
пратилаца.
31. 03. 2015. Одржане седнице 
одељењских и наставничког већа.
Од 03. 04. до 13. 04. 2015. Пролећни 
распуст.
20. 04. 2015. Почело фотографисање 
ученика.
05. 05. 2015.Ученици првог и другог 
разреда присуствовали концерту 
који је организовала проф. И. 
Бјеливук. Слушали су арије из опера 
Моцарта, Доницетија и песме Јосифа 
Маринковића. Арију Cavatina „Strider 
sento la procella“ и „Ала је леп овај свет“ 
отпевала је Александра Анђелковић, 
сопран, a арије Orsinia „Il segreto per esser 
feliie“ и “Под прозором“, Свјетлана Ђокић, 
мецосопран.
06. 05. 2015. Посетили смо изложбу “Priča 
o La benevolenciji, Sarajevo 1992 - 1995., 
- Кад пријатељи помажу пријатељима“.
9. 05. 2015. У Спортском центру 
Меридијана одржан турнир у фудбалу. 
Учествовало 15 основних школа. Прво 
место освојила екипа ОШ“Ђорђе 
Натошевић“.
11. 05. 2015. Ученица 1/1, Гајић Јована 
освојила прво место за јуниорке до 16 
година. На такмичењу је победила у свих 
6 мечева. 
13. 05. 2015. Предавање за ученике 7. и 8. 
разреда одржао Милан Видовић, светки 
првак у кик - боксу. 
14. 05. 2015. Предавање о фудбалу 
за ученике 3. и 4. разреда одржали 
фудбалери „Војводине“ капитен Мијат 
Гаћиновић и Срђан Бабић.
14. 05. 2015. Ученици 4. разред полагали 
тест из интернета, програмирања и 
графичког дизајна.
22. 05. 2015. Последњи наставни дан за 
ученике 4. разреда.
1. 06. 2015. Почела матура.
6. 06. 2015. Матурско вече у ресторану 
Аласка барка на Рибарцу.
18. 06. 2015. Предаја диплома.
19. 06. 2015. Последњи наставни дан у 
овој школској години.
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I2

С обзиром да се мали број ученика фотографисао заједнички, представљамо 
вам део ученика и део фотографија из Е-Гимназије:
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