


Марија Васић, школски психолог: Школа као 
један од главних агенаса социјализације има 
многоструко важну улогу. Најважнији је фактор 
образовања. Е-гимназија, као приватна институ-
ција унапређује, подстиче развој знања, вешти-
на, способности код ученика који вољно прихва-
тају своју потребу за знањем, учењем али и код 
оних који имају негативан став према школи. Али 
Е-гимназија не запоставља ни васпитну улогу 
коју јој родитељи поверавају. 

Наставници, педагози, одељењске 
старешине поред компетенција 
утичу и својом личношћу на фор-
мирање ставова, интересовања, 
вредносних оријентација. У 
Е-гимназији, наставници својим 
толерантним односом, пошто-
вањем и уважавањем индивиду-
алних разлика код ученика стварају 
позитиван став према школи и учењу. 
Ученици могу без стреса, анксиозности 
слободно исказати знања, незнања, дилеме јер 
неће наићи на осуђивања, понижавања већ на-
против на мотивацију за решавањем, савлада-
вањем препрека и проблема.

Николина Зубовић, школски педагог: Е-гимна-
зија, школа која иде у корак са временом и која 
на најбољи начин примењује модерне техноло-
гије у функцији образовања. Ученици имају сло-
боду да буду оно што јесу и да у сигурном окру-
жењу максимално развијају своје потенцијале.

Изазов који Е-гимназија свакодневно прихвата 
јесте да поред пружања квалитетног образовања, 
ученике припреми и за оно што их очекује у сва-
кодневном животу, изван школских клупа.

Неговањем тимског духа, сарадње и међусоб-

Е-гимназија виђена очима
оних који у њој раде
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ног уважавања, сви учесници васпитно-образов-
ног процеса заједно доприносе да Е-гимназија 
буде школа у којој се сваки ученик осећа сигурно 
и  прихваћено.

Јелена Куваља, школски психолог: Спортска 
академија Меридиана Е-гимназија је средња 
школа на Новом Насељу, која је прилагођена на-
шим ученицима спортистима. Оно што је карак-

теристично за нашу школу јесте то што се сва-
кодневно трудимо да негујемо таленте у 

нашој школи. Флексибилност у раду, 
разумевање за тренинге и разна 

такмичења, добра сарадња и ко-
муникација са наставницима даје 
посебан печат овој школи, која је 
управо из свих наведених разло-
га заузела веома важну позицију у 

нашем образовању и све већи број 
уписаних ученика говори само за 

себе о квалитету који ова школа има.

Анђелка Нинковић, помоћник директора:  
Дефинитивно друкчија. Посебна. Оригинална. 
Без школског звона. Школа у којој се пева, смеје, 
учи. Пружа велике могућности да се развију 
посебна интересовања и таленти: од спорта до 
програмирања, графичког дизајна, литератур-
них склоности.

 
Школа у којој време пролети.
Уосталом, мото школе је:
Твој потенцијал, наше ангажовање.



Драги Е-гимназијалци,
Велика је част писати колумну за наше новине. Обраћамо вам се кроз шести број школских 
новина. Неке сталне рубрике су ту; понешто смо изменили. Овога пута директор је одлучио 
да уводни део препусти ПП служби. Како они виде нашу школу? А шта је ново? Уписујемо 
трећу генерацију спортиста. Уз прваке имаћемо три прва одељења. Растемо сваке године 
за једно одељење а то нас радује. Директор је врло активан у Будви, очекујемо проширење 
Е-гимназије и преко границе. Овај цветни мај нам доноси растанак са нашим матурантима. 
Нека их срећа прати у животу, где год били и шта год радили и постали. Они су били и 
остали део живота наше школе. 
А вама, драги наши гимназијалци, желимо леп распуст и угодан одмор. Вратите нам се у 
септембру здрави, насмејани, срећни, пуни летњих доживљаја и лепих успомена.

Ваша Новинарска секција

Реч има редакција

Ружицу Радуљ, песникињу и секретара наше 
школе, срео сам на промоцији њене збирке песама 
„Lemon Juice" у Градској библиотеци у Новом Саду. 
Том приликом ми је открила да се писањем бави 
од своје тринаесте године, и да је објављивала 
афоризме у школским часописима и новинама као 
што су „Политика“ и  „Политика експрес“, као и да је наступала на књижевним фестивалима. 
Као економиста, ученицима наше школе познатија је као административни секретар. 

Где проналазите инспирацију за писање?
Инспирацију тражим у свакодневним догађајима и људима. Свака ситуација буди нешто у 

људима и ја се трудим да то приметим и забележим.

Коме су посвећене песме?
Посвећене су времену у којем живимо. Песме су мој начин да лакше превазиђемо 

отуђеност коју диктира тренутни начин живота.

Да ли планирате да објавите нову збирку песама?
Планирам, и не само збирку песама него и роман.

Своју збирку песама ова уметница представила је и краљици Елизабети која јој се 
лично захвалила писмом, па се нада да ће ускоро отпутовати у Лондон и поделити 
своју емоцију тамошњој публици. Која је Ваша омиљена песма?

Све су ми омиљене. Посебно бих издвојила „Једноставну песму“. 

„Желим бити оно, нешто једноставно, нешто упаковано у обичан папир...“, рецитовала 
нам је Ружица а ја сам је оставио да потписује своју књигу и осталим посетиоцима на 
промоцији исте.

Стефан Оларевић

Интервју са 
Ружицом Радуљ
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Све што сам постигла у последње четири године је 
захваљујући овој школи која ми је пружила могућност да учим, 
развијам се, пратим своје снове и да дођем у овај велики град 
који ми је променио живот. Не волим себе да хвалим јер сам 
строга према себи, увек сматрам да могу боље чак и од свог 
максимума па тиме не могу задовољити своје критеријуме. 
Међутим, верујем да сам вредна титуле ђака генерације па 
сам препустила својим пријатељима да кажу своје искрено 
мишљење о мени које су стекли претходних година. 

„Мислим да би Катарина требала да буде ђак генерације 
због вредног рада и ваннаставних активности. Особа која се 
трудила од почетка прве године. За сваки предмет, уколико 
га неко није знао из разреда, Катарина би увек успела да 
објасни и помогне " - Мина Вулетић

„Сматрам да Катарина треба бити ђак генерације јер нам је током ове 4 године помагала око 
сваког предмета, па чак и давала да препишемо. Поред одличног успеха за који се трудила, 
Катарина се бави и програмирањем и написала је два научна рада из психологије на тему 
анксиозности и депресије, и проширила нам знање о овим поремећајима." - Славко Ђурић

„Катарина треба да буде ђак генерације јер је од почетка посвећена школи и учењу. Зато што 
подједнако учествује у настави на сваком часу. Зато што нас је кроз цело школовање пратила 
реченица „Мислим да Катарина заслужује 5". Зато што је своје знање и труд увек делила са 
свима којима је требала помоћ. И зато што увек има жваке, и ДЕЛИ их!!" - Николина Пањак

„Сматрам да Катарина треба да буде ђак генерације јер се у последње 4 године показала као добар 
пријатељ, увек је помагала, објашњавала и делила своје белешке са свима. Поред одличног успеха у 
школи, има доста ваннаставних активности као што је писање школских новина сваке године и активно 
програмирање (прошле године је освојила 4. место на такмичењу High School Hacks из програмирања, правила 
је игрицу...) и писала је научне радове из психологије који су одобрени две године за редом." - Вук Кошутић

Katarina Ivanovi}

Као и сваке, и ове године је било више предложених кандидaта за ђака генерације. 
Одељењске заједнице и одељењске старешине предложиле су: Катарину Ивановић, 
Огњена Вучковића, Павла Ребу, Данијела Месароша и Олгу Грбић. Сви су одлични ученици 
и сваког од њих красе лепе особине. Поред одличног успеха, одлучивале су и додатне 
особине: другарство, опхођење према професорима и ученицима, представљање школе 
на такмичењима и презентацијама. Овако су се они сами приказали:
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Зовем  се  Огњен  Вучковић, ученик сам Е-гимназије 
одељења IV/1, одличан сам ученик, вредан и радан, 
пожртвован како у школи тако и у ваннаставним активностима. 

Члан сам Црвеног крста Новог Сада од 2013. године. За то 
време сам учествовао у многим акцијама као што су: пружање 
прве помоћи на великим манифестацијама и спортским 
догађајима (ЕГЗИТ, Новосадски маратон, Фрушкогорски 
маратон, Фестивал уличних свирача...), помагање људима 
угроженим током поплава 2014, прва помоћ и спасилац у 
аква парку у Бачком Петровцу, учествовање у организацији 
акција добровољног давалаштва крви, едукација студената 
и обука из прве помоћи на Новосадском универзитету, 
волонтирање у ЈАЗАС-у и учествовање у њиховим акцијама, 
помоћ око прихватања и збрињавања избеглих лица.

Остварио сам много успеха у такмичењима и стекао угледна признања,  награде и похвале: градско 
такмичење из пружања прве помоћи 2014. (треће место са екипом Е-гимназије), прво место на војвођанском 
такмичењу у пружању прве помоћи са екипом Црвеног крста 2014. друго место на државном такмичењу у 
пружању прве помоћи 2014. друго место на градском и на војвођанском такмичењу у пружању прве помоћи са 
екипом Црвеног крста 2016. друго место на државном, захвалница за волотирање и пожртвованост у Црвеном 
крсту. Дао сам доста интервјуа и објављено је много чланака о раду и успесима наше теренске једнице. Кад год 
ми се указала прилика спомињао сам школу коју похађам и представљао сам је у најбољем светлу, каква и јесте.

Такође сваки пут када се наша школа представљала у граду или на сајмовима образовања врло 
радо сам се одазвао и било ми је драго што сам део једне такве институције као што је „Е-гимназија“. 
Преко лета сам радио у школској техничкој подршци између прве и друге школске године. 
Поред волонтирања у Црвеном крсту, бавим се фотографисањем и џудоом.

Ogwen Vu~kovi}

Сви кандидати су прошли гласање Ђачког парламента, Одељењске заједнице и 
већа, као и Наставничког већа. Због тесног резулата, приступило се бодовању по 

критеријуму из Правилника школе. На основу тога директор проглашава двоје 
ученика  за Ђаке генерације. То су Катарина Ивановић и Огњен Вучковић.
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Dan otvorenih vrata
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 Е-гимназија је маја месеца по први пут 
организовала „Дан отворених врата” у 
својим учионицама. Посетиоци су могли 
видети презентације на којима су наши 
ученици вредно радили уз подршку 
професора и организатора Ружице 
Радуљ.

Први је имао излагање Бојан Божић, 
ученик четврте године, представљајући 
игру коју је сам направио. Игрица је име 
“Лавиринт” добила због изгледа радне 
површине. Састоји се из више нивоа, а 
циљ је да плави ауто доведемо до излаза 
без сударања са црвеним. Бојан има жељу 
да доради игрицу и побољша графику. 

Следећу презентацију су направиле Јована Гајић и Јована Сележан, а презентовала је Марија 
Баричак, под називом „Нови Сад – град културе”. Најзначајнији објекти Новог Сада, приказани 
кроз видео снимак, обележили су ову презентацију кроз причу о историји Новог Сада, његовим 
лепотама и променама током година. Други део изложбе извела је Јана Шумарац која је 
рецитовала одломак из „Бесмртне песме” Мирослава Антића, и читала „Незаписану шансону за 
Нови Сад”. 

Уз помоћ наших професорица српског језик Милице Јакшић и Дане Миловановић већи број 
ученика I i II године је направио веома занимљив визуелни пројекат којим су предстаљене најчешће 
правописне грешке и нејасноће уз помоћ фотографија и правописа Матице Српске.

Тенисер и ученик спортске гимназије „Меридиана”, Душан Обрадовић, похвалио се са својих 50 
пехара. Овим спортом бави се деценију. Највећи успех му је друго место на државном такмичењу, 
као и чињеница да је одличан ђак. 

Веома је била занимљива и модна ревија Александра Гаврића. Модели су били ученици школе, 
који су ходником прошетали носећи мајице и ранчеве са логом Е-гимназије. Ово је први пут да 

једна школа организује модну ревију.

      Највећа атракција били су школски хербаријум и пројекат мешања боја. 
На школском хербаријуму радили су ученици прве године, у сарадњи са 

наставницом биологије Наташом Момчиловић. Пуно труда уложено је у 
сакупљање и сушење биљака, на чему је рађено неколико недеља.

 У пројекат мешања боја су нас упутили Марко Субић и Немања Пуља. 
Пројекат је организован од стране наставника физике Бранислава 
Бујанића. Да би нам дочарали како се боје мешају повезали су лед 
лампице и помоћу њих направили light show. На тај начин су нам 
показали како се бела светлост слаже и разлаже, и како мешањем две 
боје настаје трећа.

Школски тим сматра да је „Дан отворених врата” био веома успешан.

Стефан Оларевић и Јелена Зец



Е-ГИМНАЗИЈА 
ДОБИТНИК 
НАГРАДЕ 
„КАПЕТАН МИША 
АНАСТАСИЈЕВИЋ"

У најстаријој институцији културе, у Матици Српској, децембра месеца уручене су награде „Капетан 
Миша Анастасијевић“ у области привредног и друштвеног стваралаштва, а међу лауреатима нашла се 
и Е-Гимназија.

Ова угледна награда додељује се за способност, образовање, креативност, истрајност, иновативност, 
солидарност, емпатију, филантропију у предузетништву, а Е-гимназија засигурно поседује све 
наведено, стога је директор Небојша Јовановић с поносом примио награду, изразивши задовољство 
због исте.

Пригодним говором, истакнути књижевник Перо Зубац подсетио нас је на добротвора Мишу 
Анастасијевића, истакавши како је делио „шаком и капом“.
Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ додељује се 16. пут најуспешнијим предузетницима у оквиру 
манифестације „Пут ка врху“, с циљем афирмисања предузетништва у земљи.

Нина Ристовска

ИЗЛОЖБА НАРОДНИХ ОБИЧАЈА 
У Е-ГИМНАЗИЈИ

У нашој школи је почетком јануара отворена излозба „Народни обичаји кроз историју Новог Сада и 
околине“.

Представљене су фотографије с краја 19. века, захваљујући којима смо имали прилику да упознамо 
своје корене и обичаје, нарочито оне свадбене, кроз венчане фотографије, јер „боље земљу продати 
него обичај изгубити“.

Оне сведоче о љубави и обичајима у Срему, 
Банату и Бачкој. 

Изложбу прати текст, тако да су сви посетиоци 
школе могли прочитати како се некад веселило, и 
који ритуали су се обављали том приликом. 

Неки од њих задржали су се до дана данашњег.
Јована Ускоковић
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Никола Мирић је ученик првог разреда 
спортске Е-гимназије. Већ девет  година 
активно се бави фудбалом. Љубав према 
овом спорту, али и таленат,  донео је велике 
резултате, како њему лично, тако и клубу за који 
игра на позицији десног бека.

Овај скроман момак, од којег никада 
нећете чути како се хвали својим успесима, 
а има их заиста пуно, већ пуне три године је 
члан репрезентације Србије у којој обавља 
функцију заменика капитена. Репрезентација 
му је донела много лепих тренутака, путовања, 
али и много борбе, јер, како сам Никола каже, 
најтежи су они моменти у којима браните 
боје своје заставе. Уз то, они су и највреднији, 
додаје уз осмех.

Тренира два пута дневно и заиста му  је тешко да уклопи све своје обавезе. Слободно време, које 
му увек недостаје, проводи са другарима или се одмара. Врло често, као и сваки прави спортиста, 
сате посвети анализирајући утакмице, играче, своју игру и своје грешке. Никола нам је у паузи 
између тренинга изашао у сусрет и с лоптом у руци дао интервју.

Шта је потребно за успех?
- Труд, самопоуздање и жеља.
Који су ти моменти са репрезентацијом остали у сећању?
- Најупечатљивији утисак оставило је путовање у Катар где смо ишли како бисмо играли против  

репрезентације ове земље. Катар сам по себи представља потпуно други свет. Оно што ми је било  
посебно занимљиво је то што репрезентативци Катра за време полувремена не иду у свлачионице, 
већ остају на терену и моле се. 

Немаш много година, али нам као веома важан члан репрезентације сигурно можеш рећи 
шта је неопходно за успех једног тима.

- Кључна ствар успеха једног тима зависи од добре сарадње између играча међусобно, као и 
између играча и тренера. Заправо, неопходно је разумевање између свих чланова тима.

Који су твоји даљи планови?
- Волео бих да једног дана заиграм за први тим Војводине, а затим, ако 

буде прилике, у неком  иностраном клубу.
Шта би поручио читаоцима наших новина?
- Поручио бих им да никад не одустају од онога што воле и да увек 

стреме ка циљу.
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НИКОЛОМ  МИРИЋЕМ
Intervju sa



E-GIMNAZIJA  je  odr`ala

1. Због чега сте се пријавили да учествујете на овом турниру?
Били смо сигурни сами у себе и ја сам веровао свом тиму као што 
су они веровали у мене. Видели смо слике прошлог турнира на 
фејсбуку и кренули смо да маштамо о нашем учешћу, нашој победи.

2. Да ли сте се спремали за турнир и колико дуго?
Па могло би се рећи, ако признајете седење испред рачунара, 
седам сати на дан. Цео тим се јако трудио за овај успех. Добром 
координацијом и јаком вољом успели смо да добијемо прво место.

3. На основу чега сте бирали хероје? Са којим херојем највише 
волите да играте?
Свако од нас имао је омиљеног хероја. Мој најдражи херој је Ренгар. Бирао сам га на основу 
његовог стила игре, моћи које поседују и позиције. 

4. Да ли планирате да наставите нашу сарадњу и да нам се вратите следеће године?

Изузетно нам се допало како је Е-гимназија одржала овај турнир и надам се да ћемо бити спремни 
да однесемо победу и наредне године.

 
После успешно обављеног турнира, Е-Гимназија обећава да ће и даље бити ту за све оне који 
имају такмичарски дух и воле игрице.
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ЛОЛ ТУРНИР

Ученици Е-Гимназије су крајем децембра трећи пут били домаћини у ЛОЛ (League Of Legends) 
турнира. Након узбудљивих и напетих партија између 28 тимова и чак 140 ученика основних 
школа Србије, победу је однела екипа ОШ „Прва војвођанска бригада“. Публика и навијачи 
који су ватрено бодрили свој тим захвални су Е-Гимназији која им је омогућила просторије, 
судије и освежење, као и главну награду. Након додељених награда, поразговарали смо са 
победницима, у жељи да сазнамо њихове утиске.

Стефан Оларевић

IMN



Literarni kutak

У ЛАВИРИНТУ ЉУБАВИ
Опростите, Господине, смем ли да вас питам, одакле Вам право? Одакле Вам право да се тако 

поигравате са крхким девојачким срцем? Ево, док Вам пишем ову поруку, руке ми се презнојавају, а 
срце туче лудом брзином. Никад Вам нисам персирала, али овај пут то чиним из поштовања према 
Вама.

Од тренутка кад сте ми пружили руку и изговорили Ваше име, помутили сте ми ум, а плашт 
самоуверености тако лако стргнули са мојих леђа. Није потребно пуно, довољан је само мали додир 
и струја би ми продрмала цело тело. Нажалост, Ви ово не знате... Ви сте још увек млади и поседујете 
једно опасно оружје – осмех. Довољно је само да направите ту криву линију уснама, откријете беле 
зубе и свакој девојци ће заклецати колена. Не знам како уопште мислим да ме приметите у том мору 
девојака које падају пред Вама и, за разлику од мене, имају храбрости да Вам кажу све што ја никад 
нећу смети. На крају крајева, ипак сам још увек само дете које можда и даље није научило шта је то 
љубав. Ја сам само заробљеник мојих емоција и страхова. Кроз овај лавиринт ходам сама. Немам 
помоћ какву је Тезеј имао од Аријадне и клупка  у борби са Минотауром. Мислим да нећу пронаћи 
излаз одавде ако Вас заборавим. Ако наставим да мислим о Вама, само ћу ићи дубље и дубље у замку. 
Мораћу да заборавим како моје име дивно звучи док се котрља по Вашим уснама, Ваше речи подршке, 
Ваше шале којима сам се тако гласно смејала. Можда ћете каткад дошетати у моје снове без дозволе, 
исто као што сте дошетали у мој живот. Јединo што бих желела да урадим, пре него што Вас обришем 
из свог живота, је да Вам кажем све ово што сам написала.

Али, нећу... Нећу скупити храброст. Постаћемо незнанци, а ја ћу остати дете које се плаши да прича 
о својим емоцијама. На крају ове приче, једно другом ћемо остати само поглавље у њој.

Олга Грбић
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Други о нама

Средња школа "Е-гимназија" у Новом Саду и по-
сле готово 10 година рада, представља једну од 
школа за коју се родитељи највише интересују, а 
један од разлога су и сталне иновације.

Да је велика заинтересованост за ову школу, не 
само у Новом Саду, показује и последњи случај 
да је школа организовала још једно спортско 
одељење у својој Спортској Гимназији, које по-
хађају ученици из целе Србије. Оно што је веома 
значајно за будуће ученике и спорти-
сте јесте флексибилно образовање, 
односно школа и запослени се 
прилагођавају њиховим оба-
везама. На тај начин концепт 
конзервативног схватања 
образовања, у ком постоје 
јасно утврђени термини, 
окреће се на другу страну 
и излази у сусрет младима 
којима помаже да профили-
шу.
Да овакав систем даје резултате 
и ствара одличне спортисте, гово-
ри и податак да је управо фудбалски 
тим "Е-гимназије" двоструки првак Новог 
Сада за све државне и приватне средње школе 
за ову школску годину. Руководилац спортског 
објекта "Е-гимназије", познатог и као "Меридиа-
на", Ивана Радосављевић, каже за 021.рс да они 
покушавају да пруже деци сву могућу подршку 
када је у питању спорт, рад у школи, али и на 
свим другим плановима.

„Они који имају рано ујутру тренинге, остаје 
им  довољно времена да стигну у школу, јер 
код нас настава почиње у 9.50 часова. Прави-
мо својеврстан компромис са децом како бисмо 
њима омогућили да се развијају. Због тога смо 
прилагодљиви, јер није поента да дете тренира 
на уштрб образовања; овако им је омогућено све. 
Осим тога, наши ученици већ првог дана добијају 
лаптоп, без обзира да ли су спортско или регулар-
но одељење, на којем им се налазе лекције које им 
пролазе кроз полугодиште. То значи да они могу 
бити и на припремама или такмичењима и да 

Репортажа са радио станице 021

прате наставу без заостатака у образовању “, 
поручује наша саговорница.
Осим практичног рада, ђаци у овој школи, уко-
лико се одлуче за спортско одељење, добијају и 
знања из теорије спорта. Са њима раде људи са 
Факултета спорта и физичког васпитања. По ре-
чима Иване Радосављевић, сам концепт схва-
тања спорта, али и образовања, у 21. веку је знат-
но другачији.

„У данашњем спорту се мења доста 
тога и ми идемо у корак са време-

ном. Просто, контекст у ком је 
играо Бекер и у ком сада насту-

па Ђоковић нису исти. Имамо 
људе који се баве управо так-
вим стварима, и они су до-
ступни нашој деци у сваком 
тренутку. Осим тога, орга-
низујемо разна предавања, 

рецимо о превенцијама по-
вреда, што је за спортисте, а 

поготово младе, веома битно“, 
наводи Радосављевић.

Ова гимназија ђацима нуди и интернатски 
смештај, који је такође прилагодљив. Сами уче-
ници могу да бирају да ли желе цео пакет, који 
укључује, храну и смештај, или пак једно од та 
два.

Са друге стране, "Е-гимназија" навикава своје 
ученике и на друштвено-одговорно понашање, 
па ђаци учествују и у хуманитарним акцијама. 
Једну од њих је покренуо Актив средњих школа, 
а циљ акције је да се прикупи помоћ за децу са 
Косова и Метохије. 

У Новом Саду постоје два објекта ове гимназије. 
Главна општа гимназија се налази у ширем цен-
тру града, у Радничкој 20. Спортска гимназија, 
коју претежно похађају ученици који се баве раз-
ним спортовима, налази се на Новом насељу, на 
адреси Стојана Новаковића број 2. Тамо се сви 
ђаци рекреативно могу бавити фудбалом и тени-
сом.



ЛИНГВИСТИЧКИ КУТАК

Emotions and feelings are central to our life. They allow us to exist and achieve the fullness of our personal-
ity. However, as a result of different traumatic experiences, our emotional life can become disordered. There-
fore, we try to hide our feelings deep inside in order not to get hurt. But, can we really hide what we feel?

The real truth is, we all feel something whether it’s sadness, love, happiness or sorrow. There is no man on 
this planet that doesn’t feel a thing. It is only a matter of self-preservation. We are so desperate, that we would 
rather hide our emotions than be exposed to the risk of getting hurt, cutting the ability to be happy at the 
beginning. What would the world be like without the simple joys of life? If there were no smiles, no laughter, 
no guilt, shame or love. If we really had no emotions at all, our existence would be meaningless. We would be 
empty and dry, just like a desert. There would be no care for our existence. We wouldn’t enjoy the company of 
our friends or share the laughter and happy moments with our family. We wouldn’t enjoy music, because there 
would be no harmony. Therefore, be happy to have emotions. Don’t try to hide them, it’s really not that worth.

Your life, your experiences, and the people in them are what makes your life meaningful. If you never smile, 
your life will be sad. If you never share laughter, you will be lonely. And above all, if you never experience love, 
you will be lost.

Komlenski Nataša

Emotions and feelings
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Правописни пројекат за Дан отворених врата школе

"Човече описмени се"



Ђачки бисери

На питање: „Шта је толеранција“одговоре су 
дали ученици II/2. Ево неких:

- Прећутати кад те неко изнервира!

- Дозволити себи да неке људе упознаш, пре 
него што их осудиш!

- То је кад нешто толеришеш; кад ја на пример, 
спавам на часу, а наставница ме не упише.

- Способност човека или било ког живог бића да 
подноси неке пријатне или непријатне дражи.

- За толеранцију треба стрпљење.

- Прихватање људи какви год да су.

На питање: „Шта је солидарност“ одговоре су 
дали ученици II/1 разреда:

- Солидарност је када твој друг не једе слатко и 
онда и ти не једеш слатко.

- Када друга избаце с часа па сви кренемо за 
њим.

- Када је неко на дијети , па и ти будеш на дијети 
са њим.

- Кад је другарица на дијети па поједе само мало 
за доручак, а  ја се солидаришем и поједем исто.

- Кад другарица мора да учи, а ти, иако не 
мораш, учиш са њом.

- Када помажемо код природних катастрофа.
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- Разредна, доћи ће мој тата у школу.

- И шта да му кажем?

- Кажите му да је нестао дневник!

- Разредна, добила сам тоталног 

кеца из хемије!

Нове речи у српском језику: НЕПРАВДАНИ (изостанци); ПОКВАРЕЊАЧИЋ



ЛЕПОТЕ СВЕТСКИХ МЕТРОПОЛА
РЕПОРТАЖА МАТУРАНАТА ИЗ БЕЧА И БУДИМПЕШТЕ

Матурантску екскурзију у Будимпешти и Бечу ишчекивали смо јако дуго, јер 
смо знали да нам је то јединствена прилика да се сјајно проведемо са својим 

најмилијим професорима пре него што напустимо средњу школу. 

Када је аутобус са нас шездесетак пошао за Будимпешту, смех и граја 
већ су се орили тако да нико није спавао. Без задржавања на граници, 
по доласку у Мађарску, одмах смо прешли преко ланчаног моста који 
раздваја два прекрасна града – Будим и Пешту. Иако је већина нас 
имала прилику раније да путује овде, с обзиром да нам је то најближа 
метропола, ипак смо сви били фасцинирани уласком у Историјски 

музеј Будимпеште и Националну галерију, која поседује преко 100.000 
уметничких дела. 

У Будимском замку (уписаном у УНЕСКО-в попис места светске баштине у 
Европи), који је био резиденција краљева, обишли смо велику дворану за бал, 

Хабсбуршку собу, ренесансне и барокне слике, и сав раскош који нас је вратио у 
стара времена.

У једној од прелепих улица- Андрашева, највише фотографија смо шкљоцнули баш ту, крај 
Миленијумског споменика којим доминира стуб висине 36 метара, на чијем врху је кип арханђела 
Гаврила.

Чувена Ваци улица, за оне који воле пешачење у комбинацији са шопингом, идеална је за паузу 
којој се највише обрадовала женска група екскурзије, док су мушкарци искористили одмор да 
презалогаје познати „киртеш“ колач са разним укусима, као и кобасице од меса мангулице.

Ипак, најупечатљивији утисак оставило је ноћно крстарење бродом, дуж  Дунава, које траје око 
сат времена, испод познатих мостова, са фасцинантним погледом на богату мађарску архитектуру.

За кратко време обишли смо и Синагогу, Рибарски бастион, Тропикаријум са крокодилима 
и ајкулама који пливају тик пред вашим очима, базилику светог Иштвана, а потом смо, помало 
исцрпљени, наставили пут Беча. 

А тамо...чаролија! Град културе! Град музике! Дом Бетовена, Моцарта, Штрауса. Шетали смо  као 
краљеви палатом Белведере (претвореном у музеј) са атрактивним вртовима, раскошном Златном 
собом, нарочито се осврћући на највећу светску колекцију Климтових слика. У дворцу смо били 
одушевљени рељефима, фрескама, скулптурама, стубовима и осликаним зидовима. 

Највише нас је привукао Пратер –забавни парк, где смо се брзином од 60км/ч лансирали 
преко 100 метара у висину! Узбудљиво! 

Дворац Шенбрун -  рајско место преко 1400 просторија, одузео нам је свима 
дах! Ова атрактивна палата, препуна цвећа, вртова, воћњака, прави је луксуз 

за очи! УНЕСКО га је уврстио на листу светске баштине.

Пробали смо и познату „сахер“ торту којом се нисмо специјално 
одушевили.

Након обиласка ове две велике светске метрополе, закључили смо да 
ћемо сигурно поново бити њихови туристи!

Симон Мурињи и Данијел Месарош
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Екскурзија, давно беше...
Када сам добила позив од директора да идем на екскурзију са 

средњошколцима, тзв. тинејџерима, била сам, благо речено, збуњена... 
Гомила питања, а оно најважније, шта ћу ја тамо да радим?! У реду, идем 
да помогнем свом детету, али опет, како ћу се снаћи, сви ће бежати од 
мене...чуј, мама на екскурзији... Утешни одговор, видећу Будимпешту и 
Беч...

Међутим....
Само да знате, одлично сам се провела... 
Деца као деца... Увек иста, весела, радознала, бучна... Можда са више 

могућности него што смо их ми имали, али суштина је иста. Увек извуку 
најбоље што могу од оног што им се пружа. И углавном добију оно што 
желе. Само им треба прићи на прави начин. А то су наше драге професорице 
Тања и Сања јако добро знале. Знале су и како да се друже с њима, а и како 
да их сачувају. Колико су их само пута пребројале...61, 61, 61... А ту је  и нежна 
докторка Биљана и духовити водич Мирко. Озбиљна организација и одговорност на месту. 
Свака част!

Шта рећи за Будимпешту и Беч. Велики, лепи, богати градови. Са много знаменитости. 
Будимпешта...Парламент, мостови, Краљевска палата, прелепа вожња Дунавом. Беч... дворци 
Белведере, Шенбрун, Музеј историје уметности, Природњачки музеј, Технички музеј, 
непревазиђени Пратер... велика Марија Терезија. Много тога да се види и научи. Верујем да је  свако 
изабрао нешто од тога и сместио у своје памћење. 

Ја јесам.... 
И да се похвалим, мислим да сам се добро снашла, много тога видела, научила (ето, може и у 

мојим годинама то да се деси), упознала добре људе и нашу добру децу. А та деца, што је најважније 
од свега,  знају и те како лепо да се друже, иако то у овом времену доминације различитих 
друштвених мрежа можда и не изгледа тако. 

Хвала директоре на позиву. Незаборавно искуство.
Е, да. Умало да заборавим. И данас се једнако добро и гласно пева у аутобусу...

Поздрав!

Екскурзија виђена очима једне маме
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Нашим матурантима за успомену
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. 
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Да ли сте 
за школске 
униформе?
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- Нису нам потребне.
- Не, желим да изразим своју 
јединственост.

- Да, потребне су.

- Да, са униформом је мање дискриминације у 
одељењу.

- Ја сам за, и још 10 додатних минута спавања.

Прве године
- Да, зато што би требало да се сви међусобно 
поштујемо, а не да се гледа ко има боље патике 
или ранац.

- Ако је за Џ онда може.

- Кратко и јасно Не. Свако има свој лични стил. 
Униформа убија осећај индивидуалности.

- Не, нико није исти.

- Не, треба да носимо шта желимо.

- Не, не видим сврху исте униформе.

- Не, не видим потребу за тим. Мени се свиђа 
што свако може да се обуче релативно како 
жели и да се осећа пријатно у својој одећи.

- Не, нисмо сви исте грађе.

- Не, то је било у Титово време, нећемо 
комунизам.

- Ако ће бити као одело мага вешца, онда немам 
ништа против. У осталим случајевима сам 
противник увођења униформи.

Уз одлучно НЕ на једном листићу је писало 
"Никад". 
Али "никад не реци никад".

Спровели смо анкету међу ученицима I, II и III разреда. Питање је било 
"Шта мислиш о увођењу школске униформе у Е-гимназији". 

Овако су се изјаснили ученици:
Друге године

Треће године



1 8 Е - Г ИМ Н А З И Ј А

ИЗ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 
Школска 2016/2017.

30.08.2016. Пријем за ученике првог разреда.
01.09.2016. Школа почела са радом у новој школској години. Уписано три прва, три друга, два трећа и два 
четврта одељења.
13.09.2016. Група од 15 ученика  (из свих разреда) предвођени школским психологом М.Васић, 
учествује на одржавању конференције са темама: „Таленти из школске клупе- од хобија до успеха“; 
„Како се заштитити од насилника на мрежама и ван њих “; „Интернет сензација- на шта смо све 
спремни за лајк“. Конференцију организује Teen Talk, Теленор
16.09.2016. Иницијални тест из српског језика за ученика 2. разреда.
19.09.2016. Први родитељски састанак за ученике првог разреда.
20.09.2016. Огњен Вучковић ученик 4/1 освојио са екипом Црвеног крста друго место на Републичком 
такмичењу у пружању прве помоћи. 
Честитамо.
23.09.2016. Иницијални тест из математике за ученике 2 разреда.
22.09.2016. Предавање „Знање против дроге“, „Не буди луд, алкохол ти није друг“-радионица у 
организацији Распустилишта, учествују сви ученици  
22.09 Програм вршњачке едукације и превенције ХИВ/АИДС и здравих стилова живота у 
организацији удружења Црвена линија- пријављено двоје ученика;
23.09.2016. Инспекција за рад и радне односе извршила редован преглед у школи;
01.10.2016. Семинар за професоре у школи о употреби електронских наставних средстава. Присутно 
13 професора.
11.10.2016. Семинар у виду радионица за ученике 2, 3. и 4. разреда организује Омладина ЈАЗАС-а на 
тему „Едукација младих о људским правима и институцији Заштитника грађана Града Новог Сада“. 
Радионице трају од 11.10. до 21.10.
16.10.2016. Излет у Београд за ученике; посета Музеју Николе Тесле, Храму Светог Саве, Калемегдан, 
ТЦ Ушће;
19.10.2016. Ученици првог разреда присуствовали су предавању „Нове технологије-велика шанса 
Србије“ у сали Скупштине Војводине.
18.10.2016. С. Марковић, В. Марковић и Г. Гајић учествују на окружном турниру у стоном тенису.
20.10.2016. Наше: Вања Муртин, ученица 3/1 освојила 1. место на окружном такмичењу у пливању, 
делфин 100м, а Сара Пејчић, ученица 2/2  у стилу прсно, освојила 2. место и пласирале се на 
републичко такмичење.
26.10.2016. Интервју о школи, плановима и раду снимио Радио 021
26.10.2016. Седнице Одељењских и наставничког већа за 1. квартал. 
26.10.2016. Сазнали смо да смо предложени за награду Матице српске „Капетан Миша Анастасијевић“
27.10.2016. Ученици 1. и 2. разреда присуствују предавању „Не буди луд, алкохол ти није друг“ у 
организацији Распустилишта.
31.10.2016. Група ученика 4. разреда отишла на тестирање за професионалну оријентацију у 
Националну службу за запошљавање. Ученике води школски психолог Марија Васић.
31.10.2016. Сви професори и стручна служба школе пријављени на онлајн семинар под називом 
„Обука запослених у образовању за примену општих стандарда у циљу постигнућа за крај општег 
средњег образовања у делу општих предмета.“
17.11.2016. Предавање за ученике 1. разреда о дроги држи проф.др Милена Голубски, психијатар.
28.11.2016. Почели други родитељски састанци.
04.12.2016. На такмичењу „Srbija open“  у пливању наша Вања Муртин 3/1 освојила прво месту 
на 400м краул и друго место 200 делфин, прва на 200 м краул и 100м делфин и проглашена је за 
најуспешнију такмичарку. 
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05.12.2016. На турниру у малом фудбалу наша екипа: Андреј Јаковљевић, Александар Петровић, 
Немања Тороман и Жељко Тривуновић  освојила прво место у конкуренцији осам екипа и пласирала 
се у виши ранг такмичења. Екипу је водио проф.Зоран Јанковић. 
Екипа Мердиане Вељко Ћирић, Ромео Ковачевић, Никола Мирић, Вања Глоговац такође учествовала 
на турниру.
06.12.2016. Поводом прославе Дана Светог Саве, школске славе, колегијум Е-гимназије расписује 
конкурс за ученике и професоре гимназије на тему СТВАРНОСТ ВИЂЕНА МОЈИМ ОЧИМА.
Тема се може обрадити литерарно или ликовно (фотографије у дигиталном облику. Најбољи радови 
(по три ликовна и три литерарна) биће награђени.
Такође ћемо одабране радове објавити у школским новинама.
08.12.2016. Свечана додела признања „Капетан Миша Анастасијевић“у 18 часова, Матица српска 
(Свечана сала)
Наша школа  нашла се између 23 привредника и предузетника из Новог Сада. 
09.12.2016. Присуствујемо манифестацији „Дани математике“ у Новом Саду, на Природно-
математичком факултету у Новом Саду.
20.12.2016. РТВ снимила емисију о нашој школи и ученицима који се активно баве спортом.
21.12.2016. Стигла је вест да је Александар Гаврић, ученик 2/2 примљен у Петницу.
23.12.2016. Завршено прво полугодиште. 
27.12.2016. Е-гимназија је организатор тродневног такмичења, турнир LOL. Учествују екипе из 
основних школа у Новом Саду и околини. За победника је спремљено пет мобилних телефона марке 
„Самсунг“. Пријављено је 26 екипа са укупно 130 такмичара.
29.12.2016. Победници LOL турнира екипа ОШ „Прва војвођанска бригада“: Ненад Живковић, Алекса 
Еркић, Арсеније Петровић, Матеја Миловац и Никола Шурлан. Они су у финалу победили екипу из 
ОШ “Доситеј Обрадовић“.
16.01.2017. Почело друго полугодиште.
27.01.2017. У емисији на Радио Новом Саду учествујемо на тему Светосавље у данашње време.
27.01.2017. Обележена Школска слава. На приредби учествовали: Јана Шумарац, Ана Петковић, 
Катарина Ивановић, Јована Сележан и Огњен Вучковић.
Приредбу припремале професорке Дана Миловановић и Милица Јакшић.
27.01.2017. Поводом Дана Светог Саве, директор школе наградио књигама професоре: Зорана 
Јанковића, Ивану Радосављевић, Дану Миловановић, Милицу Јакшић, Владимира Мунћана и Анђелку 
Нинковић.
16.02.2017. На трибини „Активизам младих“ одржаној у Гимназији „Светозар Марковић“ 
присуствовала Јана Шумарац, председник Ђачког парламента.
01.03.2017. Предавање из безбедности у саобраћају под називом „Пијана вожња“ за ученике 3. и 4. 
разреда држали припадници Удружења полиције В.Џигурски, Д.Тановић и Н.Љубишић.
04.03.2017. На међународном регионалном такмичењу из енглеског језика HIPPO учествовали су: 
Ј.Шумарац, Ј.Зец, Г.Татић, Ф.Катана, М.Субић, М.Митровић, Р.Шпрох, О.Орсић и Т.Кирћански.
Ученике спремала проф. Ј.Говорчин. У полуфинале је прошао ученик Марко Субић (III1)
04.03.2017. Почела припремна настава за малу матуру, а такође и припрема из математике за наше 
матуранте. 
07.03.2017. Наша фудбалска екипа у саставу: М.Зличић, А.Јаковљевић, А.Петровић, Н.Тороман, 
Р.Ковачевић, В.Глоговац и З.Тривуновић на Општинском такмичењу у малом фудбалу савладали су са 
6:2 екипе из  „Хипокрит“и „Павле Савић“ и пласирали се на виши ранг такмичења.
18.03.2017. Почела промоција школе по околним основним школама. 
24.03.2017. Наша фудбалска екипа такмичила се у Бечеју у оквиру такмичења у малом фудбалу за 
ученике средњих школа. Такмичење је било у Бечеју. Прву утакмицу против Србобрана смо добили, а 
другу против Бечеја смо изгубили.
24.03.2017. На првом часу се причало о почетку Нато агресије на Србију.
18.04.2017. до 22.04.2017.Ученици су били на екскурзији у Будимпешти и Бечу.
21.04.2017. Гостујемо уживо на 021 и промовишемо школу.
22.04.2017. Наша Спортска одељења из Мердиане су домаћини турнира у малом фудбалу. Учествују 
екипе из школа у  Београду: Савремена гимназија, Гимназија „Коста Цукић“, Средња медицинска 
школа “Милутин Миланковић“ и три новосадске: Гимназија „Живорад Јанковић“, „Смарт“ и  
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Е-гимнзија. Прво место освојила је екипа из школе „Коста Цукић“, Београд. Сви гости су похвалили 
одличну организацију турнира.
13.5.2017 Дан отворених врата. За Отворена врата имамо пројекте: 
1. Спорт – унапређење, I/3, Ивана Радосављевић, ученици: Алекса Дивић, Војислав Марковић, Урош 
Мириманов, Вања Глоговац;
2. Спорт – унапређење, I/3, Ивана Радосављевић, ученик: Душан Обрадовић;
3. Човече, описмени се! Дана Миловановић и Милица Јакшић, ученици: Павле Реба, Вучковић Огњен, 
Кнежевић Стефан, Чањи Филип, Гордана Татић, Јелена Зец, Шумарац Јана, Марко Глишић, Обрадовић 
Никола, Делић Исидора, Холетил Корина;
4. Мешање боја, II, III, IV, Бранислав Бујанић, ученици: Ристовска Нина, Златановић Јован, Пуља 
Немања, Субић Марко, Цвијић Јована;
5. Модна ревија, II, Александра Лазић, ученик: Александар Гаврић;
6. Нови Сад – Град културе, III Зековић Татјана, ученици: Јована Сележан, Гајић Јована, Златановић 
Јован;
7. Послушај!, I, Милица Јакшић,  ученик: Јана Шумарац;
8. Болест трихинелоза, II, Момчиловић Наташа, ученици: Прибић Филип, Недељковић Срђан, Лукић 
Иван;
9. Израда Хербаријума, I, Момчиловић Наташа, ученици: Татић Гордана, Јелена Зец, Шумарац Јана, 
Цветиновић Никола, Осотјић Катарина;
10. Лавиринт, IV, ученик Бојан Божић.
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БИТАН ЈЕ КВАЛИТЕТ А НЕ БРЕНД
 НАШ УЧЕНИК АЛЕКСАНДАР ГАВРИЋ ИЗАЗВАО 
ОПШТЕ ОДУШЕВЉЕЊЕ НА НЕДЕЉИ МОДЕ

Априлски Serbia Fashion Week у Новом Саду, интернационални фестивал моде и дизајна, употпунио 
је најмлађи дизајнер, ученик „Е-гимназије“, Александар Гаврић, својом самосталном ревијом. 
Након излагања своје безимене колекције, Гаврић је крочио на писту Недеље моде у Будимпешти, 
док је у дизајнерски свет упловио сасвим случајно.

Зашто у твојој колекцији преовлађују само црна и бела боја?
И тамно сива. Зато што су то моје боје и представљају мене,  и увек су носиве.

Које материјале си користио и где их набављаш?
Претежно памук и чипку које купујем у Италији највише, док остале материјале наручујем онлине.

Ко је мушкарац који може да понесе гардеробу из твоје колекције?
Млад, модеран, савремен, неко мојих година. Ранчеве које сам креирао носе моји другари из школе. 

Можеш ли направити паралелу између Недеље моде у Будимпешти и Недеље моде у Новом Саду?
Драстична је разлика. Србија има пуно идеја, много талентованих дизајнера, различитих погледа 
на свет, док су у Мађарској сви у стилу да се и од завесе може направити нешто, што је потпуно 
погрешно. Тамо сви раде по истом принципу, нема аутентичности.

Док шеташ градом, посматраш ли друге како су обучени  и како би 
дефинисао стил данашњих мушкараца?
Обожавам то да радим! Нисам баш сретан како комбинују ствари али добро је 
да су се померили од тренерица и „air max“ патика. Сада се носе исцепане фарке 
и маслинаста боја. Лично, преферирам црну.

Може ли се живети од дизајнирања?
Тешко, стога настојим да будем добар у школи и да све обавезе ускладим јер 
је ипак она најважнија. Дизајнирање је за сада хоби, мој вид испољавања 
креативности и талента од ког не могу да побегнем.

Интервјуисао Симон Мурињи
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Бити Човјек
Још од давних вијекова прије Христовог рођења, у друштву се цијенила морална исправност. За 

разлику од данас, тада су моралне вриједности биле дефинисане законом, а самим тиме и обавезне. 
Ту изузетно позитивну појаву треба приписати јаком утицају религије на схватање становништва. 
Модерни историчари ипак постављају питање је ли прегрубо увести закон који обавезује на поштење 
и уздржавање јер то подразумијева казне за прекршитеље тог закона, а стари списи говоре да су оне 
биле изразито строге.

Насупрот суровости античког доба стоји безвлашће данашњег, „најмодернијег“ доба, у којем су 
морални закони изблијеђели, чак постали предмет изругивања. Највећи узрочник те ситуације је 
заслијепљеност материјализмом који прожима друштво од најнижег до највишег слоја, који има 
моћ да утиче на скоро сваки аспект живота људи. То је за друштво и њихово расположење врло 
нездраво, па број људи огорчених животом и егзистенцијом расте. Сваком човјеку у животу дође 
питање хоће ли се водити рђавим и похлепним материјалистичким принципима или ипак моралним, 
хуманистичким. Неки, нажалост несвјесно, допусте да притисак утицаја већине одабере за њих, 
а то подразумијева криви избор. У његову обрану стоји чињеница да је природан избор живота 
који тежи пуноћи и комфорности, што је ваљан и јак аргумент, и као такав не представља суштину 
проблематике. Она се налази у неумјерености у којој доминација вођена једним скупом вриједности 
потпуно надвлада скуп других, а то је у модерном друштву ситуација у односу материјализам – 
моралност.

Када сами вршимо „одабир“ начина живота и промишљања већ смо у мањини, јер велик дио људи 
несвјесно одабира. Тим људима неће пасти на памет пропитивање властитих принципа јер они 
напросто немају исправан систем вриједности и не знају за боље, осјећаће се потпуно увјерено у 
потрази за богатством занемарујући вриједности које нас чине људима. Ако имало интелектуално 
обдарен човјек одлучи потражити задовољство у материјализму, увијек ће се враћати на почетак 
и изнова бирати начин живота. Узастопни погрешни одабири учиниће га незадовољним, али то ће 
га навести на умјереност и исправност. Ко има ту способност самоуправљања не треба да се осјећа 
рањивим, већ треба да буде поносан што је његова природа да тежи савршенству, а то га чини 
Човјеком. 

Петар Рого 
Ученик Српске православне опште гимназије "Кантакузина Катарина Бранковић", у Загребу

Напомена:
Е-гимназија и Српска православна општа гимназија "Кантакузина Катарина Бранковић" у мају 2016. 
потписали су Меморандум о сарадњи.
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Доживљај Првог светског рата 
у стваралаштву авангарде

Авангарда је књижевноисторијско друштвено обележено раздобље које се јавља у почетним годинама 
Првог светског рата. Главна обележја авангарде су: бунт целокупног становништва, њихова жеља за 
променом, раскидање с традицијом, песници и остали уметници траже нове изразе и нове теме, износи 
се психолошко стање лика које је углавном понукано искуством рата тј. његових ужаса и страдања. 
У европској књижевности појам авангарда обухвата више различитих праваца: експресионизам, 
надреализам, футуризам, дадаизам, а у Србији се јављају суматраизам и зенитизам. Раздобље 
авангарде је било изузетно плодоносно на простору Србије изродивши неке од наших најзначајнијих 
авангардних стваралаца као што су Милош Црњански, Милутин Бојић и Душан Васиљев.

Одлике авангардне књижевности и њезине најчешће теме можемо најбољеуочити у пјесништву 
Милутина Бојића и Душана Васиљева. Стање у свету током Првог светског рата је било изузетно 
тешко и управо ће оно постати нова инспирација умјетницима овог врата. Опште је познато да је 
Велики рат у светској јавности дочекан са одушевљењем и симпатијом, но већ након првих година 
рата људи су схватитили да сведоче огромним страдањима и ужасима. Овај период је посебно био 
тежак за наш народ који је био присилно прогнан из своје државе и био натеран да заједно с краљем 
и Владом крене преко сурових црногорских и албанских планина у највећој жали, тражећи спас на 
обалама Грчке. Повлачењу преко Албаније је сведочио Милутин Бојић који ће 1917. године умрети у 
солунској болници. Постхумно, исте те године излази његова песма „Плава гробница“. Овом песмом 
Бојић је одао почаст страдалим сународњацима који су своје почивалиште пронашли далеко од 
домовине, али који су пали за њезину слободу и коначну победу. Бојић је жртвама написао својеврсну 
оду у којој их назива херојима, заобилазећи дефиницију смрти. Бојић нас опомиње да ове жртве никад 
не заборавимо и да узвисимо њихово херојство: 

„Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне, 

Газите тихим ходом! 

Опело гордо држим у доба језе ноћне

 Над овом светом водом.“ 

Овој жртви се требају сви поклонити, па чак и они најмоћнији.

За разлику од Бојића, Душан Васиљев у песми „Човек пева после рата“ приказује сав бесмисао и 
беспотребно страдање. Рат за Бојића представља херојство и оправдану жртву, док је рат у схватању 
Васиљева страдање без циља и смисла. Појединац је, у Васиљевом стваралаштву јадни, напаћени 
човек, жељан живота и малих ствари: 

„Ох, ја сам жељан зрака! И млека! 

И беле јутарње росе!“

Први светски рат је однео европску младост и „бацио Европу на ноге“. Људи су сведочили 
невиђеним страдањима, а животе није одузимао само метак већ и безбројне слике мртвих сабораца и 
цивила. Смрт их је окруживала. Људи након овог рата желе живети слободу и славити живот који су 
спасили у овом великом страдању. Нажалост, нису били свесни шта их тек убрзо чека, нови велики 
сукоб и ужас тј. Други светски рат.

Николина Стевић
Ученица Српске православне опште гимназије "Кантакузина Катарина Бранковић", у Загребу




