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Драги Е-гимназијалци, пред 
вама је пети број школских 
новина. Желели смо да 
забележимо сва дешавања 
током ове школске године, 
али то је немогуће. Живот и 
рад једне школе не може се 
сабити, приказати и насликати 
на неколико страница. 
Бирамо оно што је значајно и 
карактеристично за нашу школу. 
Ново је да смо основали три 
прва разреда и да је почело 
са радом спортско одељење. 
Прославили смо школску славу, 
били на екскурзији, организовали 
смо велики турнир за ученике 
основних школа који воле игрице. 
Нарочито је успешан био наш 
конкурс за најлепшу фотографију 
неког мање познатог дела нашег 
града. Три најбоља рада, по 
оцени ученика, су награђена.
Били смо активни и на секцијама, 
посебно новинарској. Просудите 
и сами како су наши млади 
новинари савладали овај занат 
јер је овде штампано много 
њихових интервјуа, репортажа, 
вести. Најлепши месец у години, 
месец мај, нам доноси растанак 
са четвртом генерацијом 
матураната. Растанак са њима 
нас растужује јер су били добра 
генерација ученика. Желимо им 
да упишу жељени факултет и буду 
срећни у животу.

А вама желимо, драги 
гимназијалци, да уживате у 
распусту и вратите нам се у 
септембру здрави, насмејани и 
лепи јер школа је лепа само кад 
сте ви ту.

Ваша Новинарска секција

Реч има ред акција
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Са директором “Е” Гимназије 
разговарао сам у његовој 
канцеларији, из које има 
преглед на све што се дешава 
у школи, али и коме можемо да 
се обратимо за било који лични 
или школски проблем. Понекад 
имам утисак да он ту седи 
по цео дан, марљиво радећи, 
и дајући нам пример како се 
трудом и посвећеношћу успех 
постиже.

Да ли ће новоотворена школа у 
Црној Гори утицати на још већу 
препознатљивост Е-гимназије?

Нови, савремени објекат од 
10.000m2, са 20 кабинета, четири 
амфитеатра, библиотеком, 
паркингом, кантином, тоалетима...
сигурно ће привући велику 
пажњу. Од следеће школске 
године организоваћемо размене с 
ученицима, па ћете тако ви имати 
прилику да идете тамо током лета, 
а они код вас у току зиме.

Тајланд, јануар 2016.

Учионица, објекат у Будви



Н Е Б О Ј Ш О М
ЈОВАНОВИЋЕМ

ИНТЕРВЈУ СА

Очекујете ли велико 
интересовање за упис нових 
ученика у обе новосадске школе?

Школа има ограничен број 
одељења и ученика, а морам 
поносно истаћи да је број од 
три одељења првог разреда већ 
попуњен. Радује ме што родитељи 
и ученици верују у рад школе и што 
се досадашњи концепт показао 
оправданим. Слоган за упис ове 
године гласи “Ја сам Е-Гимназија”, 
што правдава интересовање и 
текуће стање са уписом ученика.

Планирате ли проширење 
матичног објекта како би могао 
примити растући број ученика?

Постало нам је тесно одавно. 
Сачекаћемо одлуку Града о уступању 
преосталог простора у објекту. 
Тако би ђаци III и IV године могли 
похађати наставу у истој смени.
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BRAND

Желите ли нешто да 
поручите матурантима?

Да верују у себе, упишу 
факултете, никада не 
одустају у својим наумима 
и циљевима, и да раде 
оно што воле и што их 
чини продуктивним. 
Такође, треба да пронађу 
времена за породично 
окружење, пријатеље и 
спорт, а мање да гледају у 
мобилне телефоне и више 
се друже. Генерација ‘97. је одлична и знам да ће 
на студијама бранити боје наше школе, и да ће 
постати успешни и образовани људи.

Можете ли за себе рећи да сте срећан човек? 

Срећан сам када путујем по свету и када спавам 
дуже од четири сата (смех).

Разговарао: Стефан Оларевић, 2/1

Билборд, мај 2016.

Нови објекат у БудвиУчионица, објекат у Будви
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ИВАНОМ РАДОСАВЉЕВИЋ 
професорком српског језика и књижевности

Иако су плејоф и такмичење за Куп Србије 
у пуном јеку, руководство ЖФК „Војводина“ 
већ размишља о наредној сезони. У ходу 
се раде анализе учинка стручног штаба 
и играчког кадра и полако сумирају 
резултати свих клупских служби.

Сходно томе, клупски оперативци 
предузимају конкретне акције. Наиме, 
ЖФК „Војводина“ је одлучио да подигне 
ниво физичке спреме код играчица. 
Вођени том идејом, челници клуба 
позвали су у помоћ Ивану Радосављевић.
Наша професорица прихватила је да 
ради у потпуности волонтерски, из своје 
љубави према спорту и Војводини.

Професорица Ивана завршила је 
филозофски факултет, одсек за српску 
књижевност и језик и тренутно ради 
као професорица српског језика у првој 
приватној „Е“ Гимназији у Новом Саду. 
„Иначе, сама такмичења ме не интересују 
колико тренерски позив и ови изласци, 
били су више последица дружења са 
другим тренерима који су се такмичили.

Припремати себе за захтевно такмичење, 
а да то испадне баш добро и тренирати 
три велике групе чланица је врло тешко 
и могу рећи, нереално. Али, то је такође и 
изазов. Спорт је моја друга љубав, после 
књижевности.“

Желимо јој да буде исто толико успешан 
тренер колико и професор.

Данијел Месарош, 3/1

АЛЕКСАНДРОМ ЛАЗИЋ 
професорком математике

Како сте одлучили да се бавите 
математиком?
Математика ми је била најлакши и 
најзанимљивији предмет у школи, и још 
онда сам помагала другима да лакше 
припреме контролне и писмене задатке, и 
у томе пронашла задовољство.

Који факултет сте завршили и да ли је 
био тежак?
Завршила сам Природно-математички 
факултет у Новом Саду, смер за професора 
математике. Као и сваки други студиј био 
је захтеван али и узбудљив као и тај део 
живота сам по себи. То што сам тамо научила 
променило је начин на који решавам 
свакодневне проблеме, унапредило 
моје критичко и апстрактно мишљење. 
Математика се не може савладати без 
континуитета и вежбе. Најважнији је добар 
почетак без трауме, јер кад нешто разумемо 
суштински онда то и заволимо.

Како математика изгледа из Вашег угла?
Математика није баук, нека то свима 
буде наук. Иако често задаје главобољу, 
ослања се на креативност и логику. 
Такође када успешно и самостално 
решите математички задатак то вам 
даје осећај самоуздања и напретка. 
Како је оно рекао Хенри Бусе: „Лакше 
је научити математику, него радити без 
ње.“ Често се дешава да ме ђаци питају 
где би они то знање могли конкретно 
да примене, на шта ја одговарам да се 
не мора све сводити на свакодневицу 
и утилитаризам. Ми се на часовима 
упознајемо са развојем људске мисли и 
достигнућима наше цивилизације у чијем 
основу леже аритметика и геометрија. 
Такође, решавање математичких задатака 
је незаобилазан начинда развијемо 
сопствену интелигенцију. 

Катарина Ивановић, 3/1

Интервју са
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1. Честитамо на избору за ђака генерације. 
Шта ово признање значи за тебе?
Хвала пуно. Много ми значи ово признање и 
мислим да ће ми помоћи у даљем школовању, 
али још више од тога, значи ми подршка 
људи, како ученика тако и професора, који су 
били убеђени да ја заслужујем да будем ђак 
генерације чак и када сам ја сумњао.

2. Какве утиске и сећања ћеш понети из 
Е-гимназије?
Све најбоље. Од професора којима је стало 
до нас више него што би требало, до другара 
које сам овде упознао и са којима бих волео да 
настaвим да се дружим остатак живота.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

3. Какви су ти планови за даље школовање?
Планирам да се пријавим за Универзитет Јужне 
Калифорније где бих студирао филмску и 
телевизијску режију.

4. Имаш ли неку поруку за нове ученике 
Е-гимназије?
Немојте никада одустајати од својих циљева 
зато што изгледају недостижно или због 
времена које ће вам требати да их достигнете. 
Ништа није недостижно, а време ће проћи 
свеједно.

Ове године за Ђака генерације били су предложени 
Лука Димитријевић и Софија Симић из 4/1 као и Сибин Седлан из 4/2. 

Поред одличног успеха одлучивали су и додатне особине: најпре другарство, 
опхођење према професорима и ученицима, представљање школе јавности.

Сви кандидати су прошли гласање Ђачког парламента, Одељењске заједнице и већа, као и 
Наставничког већа. Једногласно је изабран Сибим Седлан, а Софија Симић 
и Лука Димитријевић су добили посебно признање за примерно владање, 

одличан успех и велики допринос угледу школе.
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ЛИНГВИСТИЧКИ КУТАК
Bekannte Schwimmer - unsere Idole:

Melissa Jeanette Franklin ist eine seit Anfang der 2010er international erfolgreiche US-amerikanische 
Schwimmerin, die bei den Olympischen Spielen in London (2012) viermal Gold gewann und bereits elfmal 
Weltmeisterin (2011, 2013, 2015) wurde.

Paul Biedermann ist ein deutscher Schwimmer, der mehrfacher Welt- und Europameister ist, im Jahr 2009 
als erster Mensch 200 Meter Freistil in unter 1:40 Minuten geschwommen ist und zu Deutschlands Sportler 
des Jahres 2009 gewählt wurde.

Michael Fred Phelps ist ein US-amerikanischer Schwimmer und sechsfacher „Weltschwimmer des Jahres“, 
der mit 18 Olympiasiegen und insgesamt 22 Medaillen (2000–2012) der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten 
ist.

Britta Steffen ist eine deutsche Schwimmerin, die u. a. zweifache Olympiasiegerin (2008), zweifache 
Weltmeisterin (2009) und zwölffache Europameisterin (2006–2012) ist.

Tekst sastavile: Nina Ristovska I/3, Sara Pejčić I/3, Jovana Cvijić II/2

Égyptienne en Serbie
Bonjour à tout le monde. Je m`appelle Selma Yasser, je suis 

égyptienne et j`ai 14 ans. Maintenant j`habite en Serbie à Novi 
Sad et je suis étudiante de deuxième année du lycée privé qui 
s`appelle E-gimnazija. Pendant ma vie j`ai habité dans les pays 
différents: Egypte, États-Unis, Allemagne, Les îles Comores... J`ai 
connu beaucoup de gens et de différents cultures. J`ai appris le 
français, l`anglais, l`allemand, j`apprende le serbe et ma langue 
maternelle est arabe. J` aime les gens et la culture de la Serbie, et la vie 
ici est intéressante. Je ne sais pas combien de temps je vais passer ici, 
mais j`aurai de beaux souvenirs, c`est sûr. 

Selma Yasser II 1
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Schwimmen
Schwimmen ist eine der 7 Sportarten im Wasser. Der beste Weg sich fit zu halten und 

eine gesunde Lebensweise zu führen ist es Sport zu treiben. Schwimmsport bezeichnet 
die Ausübung des Schwimmens als sportliche Disziplin. Viele Wissenschaftler sind der 
Meinung, dass Schwimmen die beste Sportart für den ganzen Körper ist. Schwimmen 
kann in jedem Alter gelernt werden, aber es ist am besten es von klein auf zu lernen. 
Gesunde Kinder können, sofern sie keine entsprechende Scheu vor dem Wasser haben, 
ab einem Alter von etwa vier oder fünf Jahren das Schwimmen erlernen. Schwimmen im 
Rahmen des Sportunterrichts wird auch als Schulschwimmen bezeichnet. Professioneles 
Schwimmen ist sehr schwer und anstrengend.Viele Kinder und Jugendliche schwimmen, 
aber nur wenige sind professionelle Sportler. Es ist nötig eine starke, sowohl körperliche 
als auch psychische Ausdauer zu haben.

Als Schwimmstil bezeichnet man die spezielle Art oder Technik, in der geschwommen 
wird. Die heute bekanntesten modernen Schwimmstile sind 
Brustschwimmen, Kraulschwimmen, Rückenkraulen und 
Schmetterlingsschwimmen (Delfinschwimmen). Das Lagenschwimmen ist eine 
Kombination dieser vier Schwimmstile. Dabei beginnt man mit Delfin, dann folgt 
Rücken, Brust und Freistil. Wird jedoch in einer Staffel geschwommen, so ändert sich die 
Reihenfolge in Rücken, Brust, Schmetterling, Freistil. 

Нина Рисковска 3/3, Сара Пејичић 3/3

November 8th
There really are a lot of stories that are pointless, you hear them, but soon, it’s like you’ve never even heard 

about them. But, some stories are worth telling and, the thing that’s even more pleasing, is listening to them. 
This is one of them.

There’s this girl that has it all - good grades, good looking, good friends, amazing family, but also a bitter 
sweet attitude. 

It’s was an rainy, cold November morning. She woke up and walked to the kitchen. Her family was sitting 
around the table and eating. As soon as she walked in, her grandmother jumped out of her seat and said: “We 
have to go to the fair!” She looked at her like she’s a fool, “I’m 15, I don’t go to silly fairs”, she thought. She went 
to the living room and sat down and turned the tv on. Few minutes later, her grandmother came again. She 
begged her to get up and go with her. After a few angry faces, she agreed. She got all dressed up and looked at 
her grandmother’s outfit, it wasn’t your latest trend for sure. “Let’s just get this thing over with...”

The fair brought light to the gloomy day! Children were smiling, their parents were happy too! Only her 
face was still with no smile on it. Her grandmother was talking and she didn’t want to listen, the only thing 
she was doing was making fun of her grandmother. She didn’t feel guilty at all...

And then, her grandmother stopped, she looked at her and said: “When I was going to the store this 
morning, I saw this necklace, look, it’s beautiful! I wanted to buy it for you, but I didn’t have enough money, I 
have now and I want you, my princess, to have it.” She looked at her. The cloud full of shame started pouring 
over her. She was speechless! Looking at her bright blue eyes she saw a sea full of memories and painful 

experiences. Her face, filled with pores and wrinkles suddenly became the most beautiful face she’s ever 
seen! She felt like dying, but also, she was proud of her grandmother - she didn’t give up on her, she loves 

her no matter what! 
She smiled and accepted the necklace. Her granny had the biggest and that priceless smile on her 

face while walking home! The girl grabbed her hand and held it the whole way back, this is my 
pride!

This is for all the girls out there, trying to make something and do their best while the 
whole world is constantly telling them not to!

Оливера Орсић, 3/2
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УПОЗОРЕЊЕ!
Ове афоризме могу разумети само ученици и запослени у 

Е-Гимназији!

Пази!
Кроз осмех, искрен или не,

сваке секунде!
Извините, имате ли хемијску оловку

или две?

Кренуо сам у школу
и баш тада је мами стигла порука

да нисам тамо.
Бедак!

На екскурзији смо се супер провели,
осим једног који је решио да смрша

трчећи за аутобусом. 

Можда сам причао на часу, 
можда и нисам.

Обезбеђење сигурно зна
зашто сам кажњен. 

Знао сам да је то требало да урадим.
Био сам се сетио тога јуче.

 …Прошетајте мало данас…

Мислиш да ћемо добити нов лаптоп?
Аха...мислиш да је 1. април?

... Мало сам нервозна данас- правац код директора!
 

Ружица Радуљ, секретар Е-гимназије

АФОРИЗМИ



У среду, 25. маја одржано је градско 
такмичење у пружању прве помоћи. Наш 
Огњен Вучковић, ученик 3/1, већ трећу 
годину учествује као стручни сарадник 
Црвеног крста. Разговарали смо са њим. 
На такмичењу је много екипа.

Сваку екипу обучава инструктор, односно волонтер Црвеног крста, а имају и књигу о првој 
помоћи која је усклађена с европским нормативима. Како каже Дејан Вучковић, доста деце је 
заинтересовано за учешће, и додаје да се касније већина њих определи за средњу медицинску 
школу, односно за студирање на медицинском факултету.

Увелико у току припреме за предстојеће покрајинско, 
које ће се одржати 28. маја у Суботици. Из Новог Сада 
такмичиће се две шесточлане екипе: подмлатка „Зеке” и 
омладине „Венди” и оне ће, заправо, представљати Црвени 
крст Новог Сада (ЦК НС).

– На такмичењу буде четири полигона с по пет сцена 
разних несрећа, а такмичари имају десет минута да раде док 
не дође Хитна помоћ – објашњава нам процедуру стручни 
сарадник Црвеног крста Новог Сада за прву помоћ Дејан 
Вучковић. – Прво на полигон улази вођа екипе и објашњава 
шта се десило и гледа да ли је безбедно да уведе остатак 
екипе. Судија све то прати и оцењује, а након десет минута, 
морају све да представе Хитној помоћи.
У оквиру подмлатка учествују ученици седмог и осмог 
разреда, а у оквиру омладине су најчешће ученици средњих 
школа, а могу се такмичити и старији.

Сигуран сам у то да бих био спреман да помогнем у свакој 
ситуацији – уверава нас ученик трећег разреда Е-гимназије 
Огњен Вучковић. – Мораш бити сталожен, јер ако се 
успаничиш, боље да не помажеш, само можеш направити 
још горе.

Најновија вест: Са својом екипом, Огњен Вучковић 
је 28. маја освојио златну медаљу на покрајинском 
такмичењу у Суботици и тиме стекли право учешћа 
на Државном такмичењу које ће се одржати у 
септембру у Београду.

Градско такмичење 
у  п р у ж а њу  п р в е 

п о м о ћ и
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А т л е т и ч а р
ИВАН ГАЋЕША

Ученик спортског одељења наше гимназије

Захваљујући вицешампионки 
света Ивани Шпановић, 
атлетика је постала веома 
популаран спорт. Имао 
сам прилику да у “АК Војводина” 
интервјуишем једног младог 
новосадског атлетичара, Ивана Гаћешу, 
који је диван пример како са својих 16 
година постићи врхунске резултате, на 
школском пољу и на атлетској стази.

Због чега си се определио 
да атлетика обележи твоје 
одрастање, а не фудбал, рецимо, 
као код већине твојих вршњака?
Баш зато јер сам желео сам да се 
опробам у спорту који није толико 
заступљен, као што је поменути 
фудбал, или кошарка, одбојка, 
пливање...Увек сам био несташан дечак 
који је трчкарао, скакутао, и деловало 
ми је да сам направио одличан избор, и 
да је баш атлетика оно чему желим да се 
посветим.

Са колико година си почео 
да тренираш и можеш ли се 
присетити својих почетака?
Почео сам да тренирам са пет година 
на стадиону “Карађорђе” у Новом Саду. 
Иако је у почетку све изгледало као 
рекреативно тренирање, јер сам био 
сувише мали за друге дисциплине, сем 
трчања, ипак сам решио да напорним 
трудом и радом будем овде где сам сада.

Ко су твоји идоли?
Усеин Болт и Драгутин 
Топић. Они су заправо 
најзаслужнији за моју 

љубав према атлетици.

Твој најбољи постигнут 
резултат?
Неколико пута сам освојио прво место 
на Државном првенству (60м), као и 
скоком у даљ. На првенству Војводине 
за млађе и старије јуниоре освојио 
сам прво и друго место у скоку у вис, 
а то ми је иначе и лични рекорд. На 
Митингу у Новом Саду заузео сам 
прво место.

Да ли имаш слободног времена 
за себе или је све посвећено 
атлетици?
Изузетно много и напорно тренирам, 
два пута дневно, сваког дана по 
неколико сати, тако да ми јако мало 
времена остане за друге активности.

Какви су ти планови за 
будућност?
Највећи план ми је Светско првенство 
у Кенији следеће године. Желео бих да 
се опробам и у троскоку.

Оставио сам Ивана да вредно тренира, 
а Е -Гимназија му жели сретан пут у 
Кенију и још много успеха, до наредног 
интервјуа!

Разговарао: Стефан Оларевић
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За разлику од других вршњакиња, Сара Пејичић ученица 1/1 после 
свих школских обавеза иде на напорне тренинге пливања и доказује 
да се уз вољу могу успешно уклопити наше обавезе и занимања. 
Поставили смо јој неколико питања о њеним успесима.

Од свих спортова на твом располагању зашто си баш одабрала да 
тренираш пливање?
Пливањем сам почела да се бавим случајно. Брат је ишао на пливање и ја сам 
кренула са њим рекреативно, али и због здравља. Свидели су ми се тренизни и 
друштво, а доста брзо сам напредовала па сам одлучила да наставим.

Колико година тренираш пливање?
Почела сам у другом разреду основне школе тако да сад већ тренирам 8 година.

Који су твоји постигнути успеси?
Медаље на државном првенству и међународним такмичењима. Пласман на Цомен-куп и Централно 
европско.

Како успеваш да уклопиш трениге и школу?
Из Равног села сам тако да живим сама у Новом Саду, па поред свих обавеза морам да пазим на 
стан и понекад да скувам. Често имам пребукиран распоред па не стижем да се виђам са друштвом. 
Пре школе идем на тренинг, а после тренига право у школу. Понекад касним на први чац или морам 
да одем са последњег. После школе имам времена само да ручам и одрадим школске обавезе па 
настављам на други тренинг. Након тога имам времена само за одмор. Викендом, када имам само 
један тренинг, имам времена за друштво и учење.  

Ко ти је идол?
Иако имам доста омиљених пливачица, идол ми је Новак Ђоковић, вероватно због његовог карактера 
и свих успеха, али засигурно јер бих волела да будем успешна колико и он. 

Шта те мотивише да наставиш да се бориш за то фамозно прво место?

 Једноставно нема бољег осећаја када победиш и када схватиш да се сав труд исплатио. 

Катарина Ивановић 3-1 ,Стефан Оларевић 2-1

П л и в а ч и ц а
Сара Пејичић
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Литерарни кутак

П у т о в а њ е 
„Дон Кихота“ и Дон Кихота

Највише превођено дело после Библије и највеће остварње Мигуела де Сервантеса је роман „Дон 
Кихот“. Дело је инспирисано истинитом причом о студенту из 1600. године и представља пародију на 
витешке романе.

Писац се служи описивањем, дијалогом и приповедањем. Појединац је стављен у центар пажње што 
и јесте одлика ренесансе. Право име Дон Кихота је Алфонс Кихада, а познат је као Лутајући витез од 
Манче и Витез Тужног Лика. Био је опчињен витешким романима па је умислио да је витез.

Желео је да, као и сви витезови, има своју принцезу чију ће част, славу и име проносити кроз 
витешке двобоје. Изабрао је сељанчицу из оближњег села да буде његова дама. Њено обично име 
претворио је у звучно: Дулчинеја од Тобоза. Витезови из романа су имали своје штитоноше и 
пратиоце па је Дон Кихот одабрао Санча Пансу. Кроз роман сазнајемо о њиховим пустоловинама, 
изазовима и замкама. Авантуре су испричане шаљиво, али величина писца се огледа у томе што 
увек о свему пише нешто озбиљније. На гротескан начин представљен је Дон Кихот, а у суштини је 
врло трагичан. Као лик стоји у контрасту са Санчом. Дон Кихот је измишљао себи светове и у својој 
машти је стварао другу стварност, док је Санчо био приземан, разуман и свестан света око себе. 
Тако супротни прошли су кроз многобројне ситуације: Дон Кихот се сукобљавао са коњушарима, 
борио против ветрењача, нападао стадо оваца, умешао се у позоришну представу мислећи да је све 
стварност. Након свих тих лудости, по повратку у село, живи као пастир по узору на пастире које је 
сретао. Умире као Алонсо Кихада, болестан, без титуле. Како се мења свет, тако се мењају и људи. Ко 
не прихвати ту истину, сусретаће се са проблемима, као Дон Кихот.

Мирјана Медић, 1/1
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 Хаику поезија настала на часу
Сунце сија.
Деца се срећно смеју.
Пролеће је.

Нина Ристовска 1/3

Румени образи су
цветови руже 
На твом лицу... 

Гајинов Александар 1/1

Суштина живота је бити 
слободан. Ситнице чине живот, 
какав год он био. Потребан је 
један осмех који би нам улепшао 
дан. Често је довољна једна реч. 
Живим за оне који имају своје 
мишљење, ставове, свој стил, 
живот, своју слободу. 

За оне који се не плаше да воле; 
који се не стиде својих речи ма 
колико лоше биле; за оне храбре 

Слобода је за мене...
који у било ком тренутку изразе своја 
осећања; оне који живе свој живот 
потпуно. Оно што је непролазно у 
оном што је пролазно.

Све је то део слободе.

Човек без слободе је душа у 
ланцима, а душа човека је највредније 
небо и најбистрија вода. На врху 
увек има места ако кренемо са дна.
Зато живи свој живот, потпуно, без 
остатка.

Александар Петровић 1/3

Моја школа
Први дан, све је ново, нова лица, нове клупе, баш све. Кад сам ушла у 

учионицу, неко је скочио на моја леђа. Била је то Анђела коју већ много година 
познајем са тениских терена и такмичења. Било ми је драго што ћемо ићи 
заједно у исти разред.

Већ неколико месеци смо у овој школи и сви смо се пронашли. Подупиремо 
једни друге у спорту. Драго ми је што идем у овакву школу у којој су сви 
изузетно драге особе.

Габријела Стојановић,  1/2
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 ЧАРОЛИЈЕ ПУТОВАЊА

из угла два школарца

Првог дана поласка атмосфера у аутобусу је 
била весела. Владало је пријатно расположење, 
и осим малог застоја на граничном прелазу са 
Мађарском, пут је протекао у песми и шали. 
Након више од десет сати путовања сви смо 
једва чекали да стигнемо на прву дестинацију, 
и одложимо своје кофере у хотел у којем нас је 
сачекала топла вечера. Ентеријер златно-браон 
тонова, у комбинацији са месингом, стаклом и 
дрвеним површинама давао је посебну топлину. 
Расподелисмо се по собам а и утонусмо у сан.

Други дан у Прагу почео је обилним доручком, 
а наставио се обиласком интересантних 
улица, старих, импозантних грађевина у самом 
центру, захваљујући водичу Саши који нам је 
представио многе знаменитости. Разноврсна 
архитектура привлачила ми је пажњу, 
фотографисао сам многе детаље и обогатио 
своје знање о историји ове предивне 
земље. 

Праг је основан у IX веку као један 
од најстаријих, највећих и најлепших 
градова у средњој Европи, поштеђен 
од разарања у II Светском рату. Кроз 
историју се могу пратити различити 
стилови: романички, готички, 
ренесансни, барокни, рококо...Види се и велики 
утицај Аустроугарске архитектуре. Наилазили 
смо на савремена уметничка дела која су ми 
деловала футуристички.

Е-Гимназија редовно организује за своје ученике интересантне 
дестинације на којима је, поред упознавања европске културе, 

загарантовано и одлично дружење међу вршњацима. У трајању од пет 
дана ђаци ове престижне школе обишли су Праг, Дрезден и Беч. 

“ З л а т н и ” 
П РА Г
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Цар Карло IV назвао је Праг “златни град”, а 
изградио је Карлов мост дуг преко 500м, и 
Катедралу Светог Вида. Најдужа чешка река 
Влтава даје посебну чаролију, а највећи древни 
дворац, као из бајке, пружа очаравајућ поглед 
на цео град!

То вече смо се уморни и задовољни вратили на 
вечеру и завршили у ноћном клубу.

Трећег дана смо обишли елегантну Катедралу 
Светог Вида, са много торњева, Стару краљевску 
палату, Цркву Светог Ђорђа, Староградски трг, 
најстарији трг у историји Прага, а преостало време 
смо слободно шетали и дивили се прекрасним 
фасадама и чистоћи улица. Пробали смо и 
чувени гулаш, кобасице и кнедле пуњене воћем.

Четвртог дана екскурзије упутили смо се ка 
Дрездену, граду у Немачкој, на реци Елби. Град 
је величанствен због онога што смо мало успели 
видети, као што су: Богородична барокна црква, 
палата Цвингер са својом велелепном баштом и 
колекцијама слика великих уметника (Тицијан, 
Рубенс, Рембрант), а највећи утисак на мене 
оставила је Краљевска палата која има неколико 
музеја. Накит, драго камење, експонати из 
Отоманског царства нешто је што заиста вреди 
погледати!

Последњег дана кренули смо назад за Србију, 
пуни утисака, свративши у Беч. Обишли смо 
Белведере (комплекс барокних палата), Трг 
јунака у самом средишту Беча, палату Шенбрун, 
која је под заштитом UNESCO-a, као и чувени 
забавни парк Пратер. 

Беч је град који ме је највише одушевио и 
сигурно ћу му се наново вратити!

Текст: Нина Ристовски и Симон Мурињи

1 5Е - Г ИМ Н А З И Ј А



У овом минијатурном тексту изразићу свој 
лични став о доживљавању природе у њеној 
најпримитивнијој форми из угла савременог 
човека и о складу појединца и његовом бољем 
менталном, духовном стању када се саживи 
са токовима природе. Противници наведеног 
става субјективно могу интерпретирати и 
приговорити како је овакво мишљење и сувише 
конзервативно или пак за неке либерално, 
мистично и недовољно објективно из угла 
психологије као науке. Али незанемарљива 
чињеница јесте да се савремено друштво све 
више отуђује како у социјалној сфери тако и 
природној. Као да се плаши, стиди природе, 
њене лепоте, добробити, склања се, повлачи 
у загушљив, мрачан, вештачки стимулисан 
свет који их претвара у роботску, једноличну, 
једноставну сугестибилну масу. Природа није 
једноставна али свако може да ужива у њој 
на веома једноставан начин. Природа није 
једнолична, њена стимулација не анестезира, а 
њена сугестија оплемењује и оживљава.

Природа је одувек била ту око нас, изнова 
се ствара, трансформише, остаје да и даље 
постоји, снажно опирући се деструктивним 
силама челичних машина и њиховим пластичним 
чудовиштима. Својим живим украсима - плодовима 
и шареноликим светом боја, мириса, звукова 
нуди препород онима који желе да је прихвате. 
Она стимулише наша чула, наш мозак, својим 
константно мењајућим призорима освежава наше 
утиске, потпомаже да синтетизујемо мисли, да 
их разбистримо, да повратимо свест о себи као 
живим бићима а не као механичким љубимцима 
конформистичког система. Она није далеко од 
нас, њен свет некима је сасвим близу, на корак од 
њиховог кутка али и даље тако стран. Некима је 
она далеко и даље али ће снагом воље и само уз 
помоћ минималног менталног напора пронаћи 

стазу и уронути бар за тренутак у њен свет раскоши. 
Довољно је само да кроз прозор погледамо 
у небо, крошње, далеке али примамљиве 
планинске венце и да нам се умор склони са 
лица, да притисак нестане из очију. Довољно је да 
изађемо у двориште и само на кратко прошетамо 
алејом, баштом испуњеном страним и познатим 
лицима, створењима и чуло слуха биће обогаћено. 
Уобичајни звукови заморне буке, зујања, брујања 
електронског мозга освежиће се са песмом птица, 
пријатним хуком поветарца, и живим вибрацијама 
ситног микросвета. Довољно је да дневно пола 
часа заменимо устајали ваздух и учмали призор 
зидова, каблова, жица, пластике, лампи, пригушеног 
светла са призором разних нијанси живописних 
боја којима нисмо ни наденули имена и значења. 
У том случају ризиковаћемо само да на површину 
извучемо и пробудимо успавану личност да 
постане раположена, спремна за игру, изазове. У 
атмосфери долина, гора, потока, обала реке, мора 
испливаће личност која осећа позитивне емоције, 
која има здраве мисли и која је у стању да преброди 
досадне препреке и проблеме. Пробудићемо нашу 
пажњу, нашу способност да будемо креатор 
и бићемо спремнији за оштрије опажање и 
уживање у новооткривеним представама и 
интелектуално провокативнијим утисцима.

Природа упорно наставља да живи у својим 
новим облицима флоре, фауне, наставља да 
изненађује оне који је примећују. Она је увек 
била део нас, са њом, у њој смо се родили. 
Наследили смо склоност да јој се дивимо, да се 
њом користимо, да увиђамо њену благодет. Није 
тешко прихватити је јер је она прихватила нас. 
Природа ни у свом зимском сну није успавана а 
зашто бисмо то онда били ми.

Марија Васић, школски психолог

Учење на даљину
у светлу савремене

о б р а з о в н е

ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРОЗОР КА ПРИРОДИ
ПРОЗОР У МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
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Развој науке и технике неминовно утиче на 
све сфере друштвеног живота, а самим тим 
и на образовање. Модерно доба олакшало 
је приступ знању, које се данас више него 
икад не ограничава само на традиционалну 
учионицу. Сведоци смо времена у ком 
интернет представља саставни део живота и 
чини образовање доступним свима који нису 
у могућности да физички присуствују настави. 

Концепт учења на даљину, иако делује 
немогуће, настао је још половином 19. 
века, али наравно не у облику у којем га ми 
данас познајемо и користимо. Исак Питман, 
енглески учитељ стенографије, давне 1840. 
године слао је поштом својим ученицима 
кратке одломке из Библије које је требало 
да препишу. Ученици би, након што ураде 
задатак, поштом слали своје радове учитељу. 
Данас, услед технолошког развоја, када 
интернет представља основно средство 
информисања и комуницирања, учење на 
даљину се пре свега заснива на интернет 
технологији. Међутим, без обзира о ком 
времену је реч, улога учења на даљину је 
остала иста – превазићи физичку удаљеност 
зарад преношења знања. Учење на даљину 
омогућава ученику приступ изворима знања 
чак и онда када он није присутан у учионици. 
Конкретно у нашој школи овај концепт 
учења подржан је ученичким серверима 
за преузимање наставних садржаја, 
андроид апликацијом, комуникацијом 
ученика и наставника путем Скајпа и мејла, 
као и осталом савременом образовном 
технологијом која прати редовну наставу. 

Сваки ученик садржајима може приступити у 
било које доба са било које локације која има 
интернет конекцију.

Највеће предности овакве врсте учења су: 
индивидуализација учења - која даје могућност 
да сваки појединац одабере темпо и брзину 
властитог учења; затим могућност поштовања 
и подржавања различитих стилова учења 
код сваког ученика; стидљивим ученицима се 
пружа могућност да се искажу у пуној мери, 
јер на овај начин сваки ученик добија једнаку 
прилику за деловање. 

Савремена средства модерног света која се 
користе у било којој врсти учења, нарочито 
приликом учења на даљину, руше све границе 
и препреке за образовање сваког појединца и 
на сваком месту. 

Николина Зубовић, Наташа Павковић, 
школски педагози

Учење на даљину
у светлу савремене

о б р а з о в н е
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У математичким доказима се користе бројеви који су 
много већи од трилиона и тешко их је написати па се 
користи степеновање:

Вигинтилион (1063) се користи за одређивање броја 
звезда у видљивом свемиру; 

Гугол (10100)- број Гоогол (покоме је Гоогле добио име, 
само са грешком у спеловању) користи се да се изрази 
број 1 праћен са 100 нула и први га је употребио 
9-огодишњак Милтон Сиротта још 1940;

Гугоплекс је 10 нагуголтистепен. Бројчије би исписивање 
нула у стандардном облику било немогуће;

Грахамов број- добио назив по Роналду Грахаму и користи 
се као горња граница у решавању одређених проблема 
у Рамзијевој теорији. Толико је велики да га је немогуће 
степеновати.

Ученици првог разреда о математици и професорици 
математике:

Волим мату ко маму и тату.

Једна од најбољих наставница.

Математика из мог угла је једна поучна, али 
невероватно тешка наука.

Математика је неопходна за све, али је компликована.

Наставница увек хоће да помогне и да понови ако неко 
нешто није схватио.

Математика је занимљив предмет, на ком научим доста 
ствари. 

Волим математику због наставнице математике.

Математика је најлепши предмет на свету.

Ја мислим да су часови математике у нашој школи врло 
продуктивни, али и да би могли бити побљшани. Једина 
мана је што брзо прелазимо градиво. 

Математика је најлепши предмет на целом свету.

Without тath this word would be insane.

Нула је једини број који не може да 
се представи римским бројевима. 

Помножите било који број са 9 и 
затим саберите све појединачне 
цифре резултата док не добијете 
једну цифру. Збир ових цифара 
даће вам 9.
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Јутрос је дошао у школу (још неиспаван) 
ученик 1/3 Немања Цвијић, право из Русије 
и донео златну медаљу. Немања је био 
на такмичењу у Москви. Био је у групи 
12 фолклораша који су представљали 
Србију. Иначе, на такмичењу је било 2000 
учесника из: Словачке, Пољске, Хрватске, 
Русије, Чешке, БиХ, Мађарске, Словеније, 
Македоније, Црне Горе, Украјине. Србија је 
добила златну медаљу.

Најновије
З Л А Т О

Да ли ти је ово прво такмичење у 
иностранству?
Јесте.

Колико је вас било у екипи.
Било нас је 12. 

Какав програм сте извели?
Игре из Сврљига и Груже; игре из Баната 
и из Шумадије. Пратио нас наш оркестар. 
Занимљиво је да смо отишли тамо и нико нам 
није рекао да је наш програм такмичарског 
карактера да не бисмо имали трему. Зато је 
наше изненађење и радост стварно била велика.

Како су вас дочекали У Русији ?
У Русији смо били 10 дана. Путовали смо 
аутобусома; били смо смештени код домаћина. 
Нас тројица смо били смештени код Марије 
Митрофанове и то је било изванредно. Правили 
смо излете по Москви и околини. Дружење је 
било одлично.

Честитамо на злату и Е-гимназија се поноси 
својим златним дечаком.

Стефан Оларевић, 2/1
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29.08. 2015. Пријем за ученике првог разреда - 
спортско одељење у Мердиани.

31. 08. 2015. Пријем за ученике првог разреда 
који наставу похађају у Радничкој 20.

1. 09. 2015. Почела настава у новој школској 
години, 2015/2016. Уписано 208 ученика и 33. 
ванредних.

7. 09. 2015. одржано предавање ученицима 1. и 
4. разреда: Центар за таленте Electric Schneider 
DMS.

14. 09. 2015. Почела настава изборних 
предмета.

16. 09. 2015. Ученици 1/1, 2/1 и 2/2 
учествовали у радионицам и предавањима 
на Природњачком музеју. Организатори су 
Универзитет Едуконс и National Geographic 
Serbia.

19. 09. 2015. PAINTBALL турнир за ученике.

26. 09. 2015. Свечани пријем ученика који су 
положили пријемни испит за одређене курсеве 
у компанији Schneider Electric DMS.

28. 09 - 2. 10. 2015. Први родитељски састанак. 

17. 10. 2015. Излет у Београд. Посета Музеју 
Николе Тесле, Саборној цркви, Калемегдану, 
Храм Светог Саве.

20. 10. 2015. Општинско такмичење у фудбалу 
организовану у Спортском центру ГДМ у Новом 
Саду. Екипу чине: А. Јаковљевић, Н. Тороман, 
Ж. Тривунић, М. Станков, В. Ћирић, Г. Влаучин,         
Д. Пањак, Л. Ћирић, А. Драгић и Л. Космајац.

12. 11. 2015. Општинско првенство у пливању. 
Нашу школу су представљале: Сара Пејичић 1/1 
и Вања Муртин 2/1.
У стилу делфин Вања Муртин, прво место и 
златна медаља, а Сара Пејичић стил прсно друго 
место и сребрна медаља. Честитамо.

19. 11. 2015. Предавање Теорија спорта одржао 
доц. Др Марко Стојановић са факултета Спорт и 
физичко васпитање за ученике 3. и 4. разреда.

23. 11. 2015. Ученици првог разреда посетили 
Галерију Матице српске и изложбу „ Албрехт 
Дирер и његови савременици“.

11. 12. 2015. У школи је оганизована филмска 
представа за ученике. Приказан је афрички 
филм „Звери без нација“сниман у Гани, кандидат 
за „Оскара“. Као изненађење, гледаоцима су 
послужене палачинке са еурокремом. 

23. 12. 2015. Последњи наставни дан у првом 
полугодишту.

25. 12. 2015. - 27. 12. 2015. Е-гимназија 
организује турнир за све основне школе. 
Пријављено је око 500 такмичара. Ученици 
су организовани у екипама од пет такмичара. 
Екипе се такмиче у комјутерској стратегији LOL.
Реазултати: После четири дана жестоке  „борбе“ 
и навијања бројних посетилаца у финале 
су ушле екипе ОШ “Коста Трифковић“ и ОШ 
„Људевит Штур“ Кисач.
ПОБЕДНИК 2015. године : ОШ „Људевит Штур“ 
Кисач. Награда: 5 х Samsung Galaxy S6.

29. 12. 2015. Одржан новогодишњи турнир у 
малом фудбалу на терену Спортске академије 
Мердиана. На турниру у малом фудбалу за 
основне школе са подручја Новог Сада и  околине, 
одржаном 29. 12. 2015. у балону Спортске 
академије Меридиана, такмичило се седам екипа:
ОШ ,,Прва војвођанска бигада” (прва екипа)ОШ 
,,Прва војвођанска бигада” (друга екипа)
ОШ ,,Људевит Штур”
ОШ ,,Петефи Шандор”
ОШ ,,Милош Црњански”
ОШ ,,Светозар Марковић Тоза”
ОШ ,,Ђорђе Натошевић”
Победник је ОШ ,,Прва војвођанска бригада” 
(друга екипа).
Награда: Сваки члан победничке екипе добио је 
фудбалску лопту.

18. 01. 2016. Почело друго полугодиште 
школске године. 2015/2016. Први разред 
подељењен у два одељења. У новоотвореном 
1/3 одељењу има 18 ученика.

27. 01. 2016. У школи обележена Школска слава 
Свети Сава. Отворена је изложба фотографија 
које су снимили ученици и професори. На 
конкурс је стигло 25 радова. Жири од 43 члана 
је био састављен од ученика. За најбоље 
фотографије проглашени су радовиШ
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1. награда Александар Боговац 1/1 „Мозаик“
2. награда проф. Исидора Бјеливук  „Шарени свод“
3. награда Оливера Орсић 3/2  „Светлости ноћи“.
Приредбу о Светом Сави припремили су 
ученици: Сележан Ј., Вучковић О., Месарош Д. и 
Ивановић К. Ученике припремила професорка 
В. Срданов.

28. 01. 2016. 19 ученика 1. и 2. разреда 
посетили су компанију Шнајдер електрик ДМС и 
упознали се са програмерским радом. Ученике 
водила М. Васић, школски психолог.

30. 01. 2016. Ученици: К. Ивановић, Л. Димитријевић, 
Т. Перић , М. Несторовић и Ј. Златановић 
учествовали на такмичењу из програмирања High 
School Hacks и заузели 4. место.

23. 02. 2016. Предавање за ученике 4. разреда 
са темом Заштита од пожара. Предавач:       
Срђан Лаковић, инжињер заштите од пожара.

03. 03. 2016. Предавање за ученике 3. разреда 
са темом Заштита од пожара. Предавач:            
Срђан Лаковић, инжињер заштите од пожара.

05. 03. 2016. Почела припремна настава за 
осмаке као и припремна настава за наше 
матуранте који полажу пријемни на ФТН из 
математике.

05. 03. 2016. Међународно такмичење из 
енглеског језика ‘Хипо‘, 2 ученика је прошло 
у полу-финале (Сибин Седлан IV разред, 
Ристовски Нина I разред).

22. 03. 2016. Одржани родитељски састанци.

30. 03. до 3. 04. 2016. Екскурзија у Чешку 
и Немачку: Праг – Дрезден у организацији  
„Модена Травел“.

01. 04. 2016. Ученици организовано посетили 
Галерију Матице српске и погледали поставку 
радова Саве Шумановића из Париског периода.

04. 04. 2016. Седница Наставничког већа.
Усвојен план и програм полагања матуре.

07. 04. 2016. Група наших ученика које је 
водила Марија Васић, школски педагог , били 
су гости на дебати средњошколаца. Дебату 
је организовала Делегација Европске уније, 
Информациони центар ЕУ у Новом Саду. Тема 
дебате била је „Овај дом подржава споразум 
ЕУ и Турске о избеглицама“. Дебата је одржана 
у холу Владе АПВ. (победила је опција да се 
споразум не може подржати!)

9. 04. 2016. Почело представљање Е-гимназије 
по основним школама у граду и околини.

18. 04. 2016. Предавање Глобална школа 
предузетништва одржано за ученике 1. и 2. 
разреда. Предавач Јелена Пешић из AIESEC.

20. 04. 2016. Почело фотографисање ученика.

21. 04. 2016. Гостујемо на радију RTI FM у оквиру 
представљања школе, посебно спортског 
одељења.

04. 05. 2016. Наша Вања Муртин, ученица 2/1, 
вратла се са Балканског такмичења у пливању 
у Бугарској и Словачкој и донела прегршт 
медаља: три златне, једна сребрна и две 
бронзане. Честитамо.

13. 05. 2016. На Школским олимпијским играма 
заученике основних и средњих школа у Србији, 
наша Вања Муртин освојила сребро у пливању 
„делфин“стилом. Честитамо!

16. и 17. 05. 2016. полажу се испити из 
изборних предмета.

19. 05. 2016. Заједничка посета Планетаријума 
на Тврђави ученика 3. и 4. разреда.

25. 05. 2016. Последњи наставни дан за 
матуранте.

28. 05. 2016. На спортским теренима 
Меридијане, Е-Гимназија организује турнир у 
фудбалу. Пријављено је 20 екипа из целе Србије. 
Победници турнира ће добити вредне награде.

31. 05. 2016. Предаја сведочанстава за 4. разред 
и пријава матуре.

1. 06. до 17. 06. организује се полагање матуре 
(писмени радови и одбрана матурских радова).

10. и 11. 06. Гости Е-гимназије су професори 
и директор Православне гимназије у Загребу 
протојереј Лалић, и митрополит Порфирије. 
Заједно смо обишли Матицу српску, Ковиљски 
манастир, Јовину гимназију, Саборну цркву, 
Градску кућу. Гости су били смештени у 
Мердијани. У току посете потписан је, у градској 
кући, Протокол о сарадњи две гимназије.

11. 06. 2016. Организовано матурско вече 
за генерацију ‘97 у ресторану „Аласка барка“ 
на Рибарцу. Поздравни говор одржао је Н. 
Јовановић и предао награде и признања 
заслужним ученицима.
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Најгласнији
Растко Милошевић
Милан Дринић

Најозбиљнији
Немања Богдановић
Никола Делић

Најзабавнији
Богдан Алексић
Милан Шербан

Најзаљубљенији
Милан Несторовић

Најопуштенији
Никола Милчовски
Лука Аћимић

Најспотриста
Лидија Самарџић
Вања Хома

Најполитичар
Растко Милошевић
Александар Бијелић

Најинформатичар
Томислав Перић
Сибин Седлан

Најзагонетнији
Лазар Мићин
Ивона Улсен

Најсамосталанији
Жељка Шумар
Дуња Петровић

Најдуховитији
Михајло Резач

Најспавалица
Данијела Јеремић
Јован Швоња

Најначитанији
Софија Симић
Тамара Кереџин

Најпевач
Богдан Алексић
Страхиња Миловановић
Страхиња Петровић

Најћутљивији
Ејден Бoлдвин

Најшармантнији
Богдан Алексић
Милица Вучковић

Најнежнији
Тамара Ћузовић
Александар Јоветић

Најорганизатор
Татјана Швоња
Борис Пајовић

Најматематичар
Лука Димитријевић
Алекса Недељковић

Најшмекер
Страхиња Јаковљевић
Емил Каран

Најкреативнији
Марина Јовић

Најмузичар
Александра Жилић 

Најфудбалер
Александар Јоветић
Лука Миљевић
Лазар Зличић
Страхиња Мацановић
Лука Космајац
Јован Космајац

Најодсутнији
Немања Јовић
Глорија Пантић Бекер

Најтуриста
Марина Јовић

Најпричалица
Јелена Лончар
Алекса Пејичић

Најисторичар
Влада Остојић

Најкошаркаш
Никола Којичић

Најдруг
Драгица Цвјетиновић

Најљубазнији
Наталија Вујачић

Најтенисер
Филип Грбић

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.

Нашим матурантима 
за успомену
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Спровели смо анонимну анкету међу ученицима 4. разреда.
Питања и одговоре можеге прочитати 

овде.

1. По чему ћеш памтити Е-гимназију?

по професору физике

по свему

по порукама

по чистом WC

по удобности

2. Омиљени предмет?

физика

математика

биологија

филозофија

3. Како замишљаш сусрет генерације 

после пет година?

сви успешни

преко скајпа

мани се поруке, дођи да те видим;
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Р Е Д А К Ц И Ј А
Чланови новинарске секције: Катарина Ивановић, председник 
секције, Симон Мурињи,Стефан Оларевић, Нина Ристовска, 
Данијел Месарош, Јована Сележан, Филип Прибић,

под менторством новинарке Никее Вучетић.

Техничка подршка: Павле Реба, Јован Златановић,
под менторством професорке Неле Таталовић. 




