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Драги Гимназијалци,
У вашим рукама налази се још један број школског листа 
на којем је редакција вредно радила. У овом броју вас очекују 
допуне, тако да ћете на одмору моћи мозгати, уз решавање квизова 
и тестова.
Прославили смо рођендан – деценију постојања школе. Млади смо, али време 
брзо лети. Обећавамо да ћемо бити још бољи.
Пред вама су и школска дешавања, међу којима су прослављање славе Свети Сава, ЛОЛ 
турнир, изложбе и још пуно тога.
Промовишемо спорт, па ћете тако упознати ученицу која тренира помало груб спорт.
Ту су и наше сталне рубрике „Литерарни кутак“ и „Ликовни кутак“, које предлажемо да не 
изоставите.
Такође, посетили смо прекрасну Италију. Читајте репортажу о утисцима, поткрепљену 
дивним фотографијама.
Распуст је пред вама, бавите се спортом, читајте књиге, оставите телефоне са стране и 
отиђите на свеж ваздух, у природу. Понесите нови број школског листа и смејте се – смех је 
лековит. И заразан.

Ваша редакција
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Пре само три године Е- Гимназија пожелела је да се развија! 
Осврћући се на спорт, како би професионални спортисти који 
не живе у Новом Саду добили адекватно образовање, једнако 
оном у државним школама, рађа се идеја за још једним школским 
објектом. Поред постојеће „Е-Гимназије“, у Радничкој улици, која 
ове године обележава десетогодишњицу, створила се потреба за 
првом спортском академијом!

О суштини рада, говорила нам је Ивана Радосављевић, професор,  
истичући да ће наредне године испратити прву генерацију 
ђака, међу којима је чак 95% спортиста, међу њима велики број 
професионалаца.

Из тог разлога настава им је олакшана, толико да почиње у 9.50 ч, 
како би стигли да је испрате они који имају јутарњи тренинг, а 
траје најкасније до 16ч. 

Иако им је напорно да на терену постижу резултате, једнако као 
у школским клупама, Ивана каже да се сви наставници труде да 
изађу у сусрет ђацима, али да њихово образовање не сме да трпи. 
Напротив, „Е- Гимназија Меридијана“ има понуђен смештај, храну, 
интернет, па чак и базен, кошаркашке и тениске терене, те тако 
ученици који живе ван Новог Сада могу стићи да одговоре свим 
својим обавезама – како школским, тако и спортским.

У сарадњи са Факултетом за физичку културу гимназијалцима 
се пружа могућност стручних савета у виду предавања о 
физиологији, анатомији, биомеханици...

Иако смо и у погледу ове школе наилазили на разне предрасуде, 
уз помоћ  дивних и успешних ђака спортиста, доказали смо да 
знање и спорт и те како могу ићи руку под руку!

Стефан Оларевић, IV/1

ЗНАЊЕ
СПОРТ

СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 

“МЕРИДИАНА”

+

3



�одина
Када је пре 10 година Е-гимназија почела с радом, њени челници ни слутили нису да ће 
доживети овако невероватан успех! Са само 15 ученика, колико их је бројала на почетку, 
данас се можемо похвалити да више од 400 њих похађа наставу! Преко хиљаду ђака прошло 
је за ових десет година кроз школу, сви су уписали факултете, доказујући тиме да смо 
равноправни са државним школама.

За деценију, не само да смо изнедрили сјајне људе, образоване, културне, успешне у својим 
пословима, него смо успели и да се изборимо са свим предрасудама с којима смо се сусретали 
на почетку рада.

Да није било лако најбоље сведочи директор школе, дипломирани информатичар, Небојша 
Јовановић, који се присећа да је на почетку главни циљ био да се оформи технолошки 
образовна установа, са свим могућим техничким иновацијама, како бисмо одговорили 
изазовима дигиталне генерације.

„Први смо увели у Србији лаптоп за сваког ученика, приближивши им градиво на један 
сасвим савремен начин. Такође, прва смо школа која је патентирала „е-дневник“, како 
бисмо ишли у корак с временом. Захваљујући тој иновацији родитељима и наставницима је 
омогућено да имају лакши, бржи, једноставнији приступ ученицима, као и да на поузданији 
начин воде евиденцију о њима.“

Успешност школе доказује признато одликовање „Капетан Миша Анастасијевић“, које је 
гимназија добила на пољу друштвене одговорности и предузетништва.

Ваша редакција

Е-Гимназије
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СЕЋАЊЕ ПРОФЕСОРА НА 
ПРВУ ГЕНЕРАЦИЈУ Е-ГИМНАЗИЈАЛАЦА 

Анђелка Нинковић се сећа: 
– Волела сам их. Сви су били драга деца, свако на свој начин: од оних који су лепо певали 
кроз школу, оних који су доносили шерпицу топле сарме да заједно ручамо, до оних са 
којима сам ишла у позориште, Матицу српску, биоскоп. Све је са њима било прво у школи: 
прве седнице, први Свети Сава, прва екскурзија. Били су једина деца у згради па су се 
држали једни других: где видиш једног - ту су сви. Једва чекам да их сретнем и да почнемо са 
причањем доживљаја. Сећам се да нису волели СМС поруке: зашто родитељи морају да знају 
све? Иначе, волели су своју школу, а били су и остали љубимци школе.

Слична сећања дели и Нела Таталовић, професор ликовне културе и графичког дизајна:
– Били су најбоља генерација у односу на све које су потом дошле. Били су најуспешнији, 
најпозитивнији. Некако смо се сродили и заједно доживљавали нашу гимназију као своју. 
Сећам се ведрих и духовитих тренутака нарочито кад су се испробавали у цртању портрета. 
Драго ми је што ћу их ускоро видети.

– Драга Анђелка, на тренутак сте ме подсетили на школске дане и вратли у то време својом 
поруком. Хвала Вам. Ја сам добро, и даље се бавим певањем и покушавам да направим 
каријеру. Тренутно сам у певачком такмичењу које се зове „Звезде Гранда“. Ове године нам је 
сусрет после пет година матуре. Надам се да ћемо се састати јер бих волела све да вас видим.
Ивана и ја често причамо о школи и о томе како нам све недостаје. Не можемо да верујемо да 
је време тако брзо прошло. Али, такав је живот ваљда. Велики поздрав за целу школу од мене 
и искрено се надам да су нове генерације мало боље од нас, бар што се понашања тиче, 
Ваша Александра Алиса Марић.

Порука Иване Дедић:
– Драга моја Анђелка, морам Вам рећи да ми 
много недостајете, како Ви, тако и цела 
наша генеација. Ко би рекао да ће ми 
тако недостајати средња школа?
Ево, завршавам Правни факултет, 
тренирам, бавим се фитнесом
и бодибилдингом, радим као 
фитнес тренер и стварно сам 
много заволела тај посао, 
чак добијам разне 
понуде за иностранство. 
За наш сусрет, обавезно долазим. 
Шаљем Вам пуно поздрава, 
с поштовањем, Ивана.

ОДГОВОР ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ПОЗИВ ЗА 
СУСРЕТ ПОСЛЕ ПЕТ ГОДИНА
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Од септембра сви који буду желели да постану 
гимназијалци, по први пут ће имати прилику да сами 
одаберу предмет за који су заинтересовани. 

Из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
преносе да ће ђаци од четири изборна предмета, у првој и 
другој години, моћи одабрати два, док ће трећи и четврти 
разреди бирати између пет понуђених предмета.

Е-Гимназијалци имаће слободу да се определе за један од 
следећих изборних предмета:

1. Језик, медија и комуникација
2. Појединац, група и друштво
3. Здравље и спорт
4. Примењене науке

За скептике који се сигурно питају чему увођење оваквих 
новина, из Министарства просвете јављају да су промене 
неопходне због ефикаснијег и квалитетнијег општег 
средњег образовања, што ће допринети бољем спремању 
ученика за наставак школовања и олакшати избор 
будућег занимања.

На сваком изборном програму радиће професори који већ 
предају у нашој школи. На тај начин ће професори неговати 
међупредметну повезаност и подстаћи ђаке да практично 
везују знања која стичу из различитих научних области.

САМИ ФОРМИРАЈТЕ СВОЈЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ЂАКЕ
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Редефинисани наставни програм подразумева садржаје који ће помоћи 
школарцима да разумеју свет и истражују феномене које свакако „гуглају“ и у 
слободно време.

Осим „упијања“ теоријских знања, сада ће на часовима вежби средњошколци 
усвајати и вештине.

Из Центра за развој програма и ученика стижу информације да заправо неће 
бити класичне наставе, но да ће ђаци добити прилику да више комуницирају 
међусобно, кроз пројекте, спајајући школско са ваншколским градивом, док је 
наставник ту само да их усмери, мотивише и упути, поспешујући им интеракцију.

Овакве промене неопходне су због модернијег приступа јер се школство 
одавно није бавило реформама на овај начин, с циљем да се повећа квалитет 
општег средњег образовања, уз развој компетенције ученика и бољу 
припрему за живот у 21. веку, који је подложан рапидним променама.
Ако се ђаци плаше да ће овакве измене преоптеретити њихово учење,  
требалo би да знају како је ово идеалан начин да покажу већи степен своје 
креативности, уз истраживачки рад. 
Оно чему се свакако неће радовати јесте повећан број часова, по два часа 
недељно више него до сада. Али, ако се узме у обзир да ће ученици имати 
прилику да сами одаберу предмет свог интересовања, да истражују у малим 
групама и експериментишу, верујемо да им ништа неће пасти тешко! 

Стефан Оларевић, IV/1

САМИ ФОРМИРАЈТЕ СВОЈЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ
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Било би сјајно када би физичка активност била део 
наше свакодневнице. Нажалост, све мање деце брине 
о свом здрављу. Из тог разлога, професор физичког  
васпитања, Зоран Јанковић организује наставу у „Е 
Гимназији Меридиана“, с циљем да ђаци добију већи 
увид у важност спорта.

Иако је Теорија спорта млада научна дисциплина, 
неопходна је за разумевање анализе кретања и 
покрета, моторике уопште.

Ако желите да научите како достићи спортске 
резултате, како припремити спортисте у условима 
висинског тренинга, како се здраво хранити, који 
су то профитабилни спортови, како наше тело 
функционише када смо пасивни, зашто је спорт 
важан за развој личности... схватићете да је овај 
предмет прави избор за вас.

Сарађујући са Факултетом физичке културе (ДИФ) из 
Новог Сада, чији професори држе стручна предавања 
о анатомији, биомеханици, теорији спорта, 
психологији, исхрани и свим битним сегментима 
спорта, ученицима-спортистима омогућена је 
доступност информација важних за њихов напредак.

Немогуће је замислити саврeмено друштво 
како функционише без економских 
стручњака и њихових знања. Пословна 
економија је скуп дисциплина економских 
наука који изучавају пословање предузећа.

Уз знања и вештине које нам пружа, 
успешније ћемо руководити предузећем, 
како би оно остварило своје пословне 
циљеве, ради којих је и основано.

Овај предмет у нашој школи омогућава 
ђацима да стекну потпунију слику о 
покретању властитог посла у будућности, 
као и начину на који то да остваре. Предмет 
је осмишљен тако да, уз помоћ наставника, 
буде пропраћен вежбама и и спајањем 

теоријских знања са стварним пословним 
моделима.

Ако вас интересује област финансија, шта су 
то људски ресурси, маркетинг, производња, 
трговина, пословна економија је предмет на 
којем вам неће бити досадно.

Овај предмет ће им бити веома користан у 
случају да се определе и за студије економије, 
с обзиром на то да се све више младих 
окреће пословној економији, у жељи да им 
то буде будуће занимање.

На крају школовања, ученици добијају 
сертификат који потврђује њихово знање, 
али предмет није обавезан и спада у изборни. 

Стефан Оларевић, IV/1

Пословна 
економија
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Почетком марта у спортском центру 
„Меридиана“, који располаже фудбалским 
теренима, одржано је оштинско 
првенство у фудбалу за средње школе, у 
организацији Савеза за школски спорт 
града Новог Сада.

Од 18 школа које су учествовале у 
турниру, првог дана такмичења победила 
је саобраћајна школа „Пинки“, док је 
другог дана победу однела ЕТШ „Михајло 
Пупин“.

Трећег дана турнира средња економска 
школа „Светозар Милетић“ обезбедила 
је пролазак даље, док је последњег 
дана најбоља била гимназија „Светозар 
Марковић“.

„Е-Гимназија“ играла је првог дана. Иако 
смо изгубили од саобраћајне школе, 
сретни смо што смо однели победу над 
гимназијом „Јован Јовановић Змај“.

Ученици који су представљали нашу 
школу су: Давид Пантић, Стефан Муса, 
Глигор Мићевић, Тадија Димић, Вања 
Глоговац, Жељко Тривуновић, 
Немања Тороман 
и Андреј Јаковљевић.

                  Стефан Оларевић, IV/1

Е-Гимназија
домаћин турнира у

малом 
фудбалу
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„ЛОЛ“, Leauge of Legends, 
једна од популарнијих и 
„заразнијих“ игрица међу 
омладином, заокупља пажњу све 
више. Подсетимо, једина смо школа 
у Србији која организује турнир 
оваквог типа, сваке године, имајући 
податак да је месечно игра преко 100 
милиона играча!

С обзиром на то да се професионално бавим е-спортом, 
апелујем на важност оваквих турнира, неопходних младој 
„ЛОЛ“ сцени. 

Поред тога што окупљамо све новосадске основне школе, 
на овом турниру се првенствено дружимо, упознајемо, 
ширимо интеракцију међу младима. Не само да се играмо и 
такмичимо, већ размењујемо разна искуства и учимо нешто 
ново из света е-спорта. Такође, уз помоћ ове игре развијамо 
вештину комуникације јер она захтева одличан однос са 
тимом, поред развијене тактике, толеранције и љубазности.

Распуст је почео, понедељак је освануо, први дан турнира је. 
Тимови су спремни, у сваком по пет основаца с јаком жељом 
да однесу победу и представе своју школу у најсјајнијем 
светлу. Кроз четири дана, колико траје турнир, кроз ходник 
„Е-Гимназије“ продефиловало је више од 200 ученика. 

Из „spectate“ учионице другари такмичара су навијали за 
њих, бодрећи свој најдражи тим.

Од „noobova“ до потенцијалних младих нада у српском 
е-спорту, сви су били на висини задатка!

Победницима су додељене награде - мобилни телефони, од 
стране организатора - „Е-Гимназије“. Они који нису изашли 
као победници, задржали су ведар осмех на лицу, обећавши 
да се видимо наредне године када ће унапредити своју игру.

Чекамо вас! Будите шампиони турнира! 

До тада, вредно вежбајте!

Јелена Керац, IV/2

ЛОЛ
Турнир
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Турнир

Из ходника „Е-Гимназије“ допиру повици: „Зови Мућка!“, „Питај Мућка!“, „То ће Мућак 
средити!“, па се одаје утисак да је Мућак неки свемоћни чаробњак технологије који поправи 
где „зашкрипи“. А он је само информатичар и заљубљеник у свој посао. Посетили смо његов 
„кутак“ у нади да ћемо сазнати како је ово свима познато школско лице постало ИТ стручњак.

– Од малих ногу показујем таленат за решавање техничких проблема. Још кад сам расклопио 
прву играчку, желећи да сазнам како функционише, па до данас кад поправљам много 
захтевније механизме. Све средим у три клика.“

Одустаје од факултета за графички дизајн, а први посао проналази у „Е-Гимназији“, са 
смешном биографијом у којој наводи да одлично познаје објекат и особље. Данас има своју 
канцеларију у којој проводи доста времена и на чија врата се, после директорових, најчешће 
покуца. Најсрећнији је када је преко летњег распуста сам у школи и може да приђе сваком 
уређају, а да не запиње о школске торбе.

– Извините на нескромности, али ову школу „држим у шаци“. Од водокотлића, рефлектора, 
па до лаптопова, школских, професорских, ђачких.

– Које вештине су важне за ИТ подршку?

– Способност опажања проблема, брзо решавање истог, креативност. Генерално, мозгање.

– Окружен си камерама, ништа ти не промиче?

– Пратим све. Технички је ово најбоље опремљена школа, а овде сам упознао и супер младе 
људе, с којима често играм игрице.

Имали смо још пуно питања, знатижељни какви јесмо из редакције, али због честог „Мућак, 
потребан си!“, одлучили смо да оставимо стручњака да решава текуће проблеме. 

Стефан Оларевић, IV/1

Е-Гимназију 
држим 
у шаци
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Средином маја, у нашој школи, традиционално је одржана 
манифестација „Дан отворених врата“. Научница и професорица 
астрономије Тијана Продановић одржала је тим поводом 
предавање под називом „Мали, зелени“, говорећи нам о научним 
сазнањима и занимљивостима, као и могућности да жива бића 
постоје ван планете Земље. Истовремено нам је привукла пажњу 
кроз разноразне теорије завере, лажне информације и научила 
нас како да их разоткријемо. Упознала нас је и са научницима 
који су се бавили питањима живота ван Земље, и предочила нам 
њихова достигнућа. Поред предавања, „Отворена врата“ била су 
„обојена“ и другим пројектима: изложба фотографија, Војвођански 
речник, Моја школа - мој бренд, Логичка шољица кафе, Goo-
gle maps презентација, а присуствовали смо и кратком курсу – 
демонстрацији самоодбране. 

Посебну пажњу привукао је експонат Њутново клатно које 
демонстрира Закон одржања импулса и енергије.
Нико од ученика, али и професора, није одолео да га не покрене и 
не испроба како се куглице крећу само у једној равни.
Овај „Дан отворених врата“ био је пун погодак! Ученици су 
допринели да манифестација буде садржајнија и интересантнија.

Стефан Оларевић, IV/1
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У холу школе организована је изложба названа „Лепи, 
насмејани...“, са фотографијама ученика и професора кад 
су били клинци. Циљ изложбе је да се сви присетимо дана 
безбрижности, када нисмо размишљали о школским обавезама, 
али и младих лица другара, покушавајући да разазнамо ко је ко, 
по неким нама познатим цртама. Неколико ученика одбило је 
да донесе фотографије у страху да ће бити исмејани. Штета, не 
схватају да смо се ми свакако сити исмејали! Али, од срца!

Традиционално, 27. јануара, обележавамо школску славу Свети Сава.

Растко Немањић, познатији као Свети Сава, први српски архиепископ, много је учинио за 
српску просвету и био један од најзначајнијих писаца и правника средњег века. 

Из тог разлога ђаци и професори „Е-Гимназије“ пригодном приредбом прослављају овај 
важан датум.

Свечани културно-уметнички програм уприличио је хор АКУД „Соња Маринковић“, којем се 
посебно захваљујемо на доприносу да увеличамо празник свих школа!

Након изведбе хора и рецитала наших ђака о животу и раду овог великана, наставили смо 
дружење са директором и професорима, уз славски колач.

Нина Ристовска, III/2

Свети Сава
школска слава

ЗАНИМЉИВА 
ИЗЛОЖБА У 

Е-ГИМНАЗИЈИ

13



Н
ем

ач
ка

   
   

   
   

 Ј
ап

ан スポーツはあなたの健康に良い。
エクササイズはストレスを解放するのに良い。
スポーツはカロリーを燃やし、筋肉を獲得するのに役立ちます。
身体活動をしている人は、怒りが少ない。
練習は幸福を高める。
スポーツは世界中の人々との強いつながりです。
人種、国、宗教、文化は重要ではない。
子供の間の連帯は私のスポーツを最もよく見ることができます。
スポーツでは、勝つことは重要ではなく、競争することが重要であることがわかりま
す。
それはあなたの最高を与えると楽しいことが唯一の重要です。
子供はスポーツの助けを借りて良いマナーを学び、正直で自信を持って人々に成長
することができます。

Физичка активност повољно утиче на здравље. Спорт награђује физички живот 
и интелектуалне способности. Бављење спортом је прави пут до формирања 
комплетне личности. Понекад је тешко да спорт уведемо у свакодневан живот. Ево 
неколико разлога зашто би требало да се бавимо спортом:
– Спорт побољшава здравствено стање, ако желите здрав и дугачак живот.
– Вежбање ослобађа од стреса.
– Помаже у сагоревању калорија и обликовању тела.
– Људи који су физички активни ређе пате од депресије и имају бољу концентрацију.
– Вежбе побољшавају расположење.
– Спорт је јака веза међу људима широм света. Није битна нација, вероисповест, 
култура или боја коже. 
Солидарност међу децом се најбоље види у спорту. Спорт је у супротности са 
малолетничком деликвенцијом, као и конфликтима и агресијом. Уз спорт учимо 
да није важно победити него учествовати. Битно је само да дамо све од себе и да 
се забавимо. Када се деца уз помоћ спорта науче исправним стварима, израшће 
у поштене, поуздане људе. Спортом се учи шта је тимски рад и како се ради на 
остварењу циљева.

Никола Цвијић и Јован Миљуш, II/1

MEINE ERINNERUNGEN 

Ich war 3 monaten in Deutschland in eine gastfamilie.
Da ich habe Deutsch gelernt.
Ich war austauschschulerin in eine Gymnasium.
Leute in meine klasse waren sehr ruhig und inteligent.
Die Unterichten da dauern von 8 bis halb 4.
Ich habe bemerkt dass in Detschland es viel disciplin gibt.
In ihre freizeit meine mitschulern lernen oder machen hausaufgabe.
Sie gehen raus nur am Wochenende.

Marija Masnikosa, I/2

Лингвистички 
кутак
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LA IMPORTANCIA DE SABER LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS

Hace muchos siglos, ya los Romanos sabían muy bien la importacia de 
conocer y hablar otras lenguas al lado de la materna. Desde entonces provi-
ene conocida sentencia: quot linguas calles tot homines vales, es decir  que 
vales tanto cuantas lenguas hablas. Es una verdad universal, que no cam-
bia. Pero, realmente ¿ en qué se refleja esta importancia? Conociendo una 
lengua significa también conocer lo más importante de la gente que habla 
esta lengua, sus tradiciones, su historia, sus ciudades, diferencias, música, 
comida, cine... y su alma. Todos estos conocimientos enriquecen nuestro 
ser haciéndolo más complejo, lleno de amor, alegría, respeto...  Tenemos 
posibilidad de comprender mejor, de reflexionar profundamente, de ser 
siempre de mente abierta. Pero no sólo esto. Existe el lado más concreto. El 
intercambio de ideas, opiniones nos lleva a resolver problemas,  encontrar 
soluciones, a contribuir al bienestar universal. Reímos más sinceramente, 
miramos a los ojos con seguridad y marchamos juntos al futuro. Por todo 
esto: ¡No tengas miedo de saber más, serás más feliz!  

Нина Ристовска, III/1

 
VAŽNOST POZNAVANJA STRANIH JEZIKA

Pre mnogo vekova, još su stari Rimljani dobro znali važnost poznavanja stranih jezika 
pored maternjeg. Od tada datira poznata sentenca quot linguas calles tot homines vales, 
što znači: koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš. To je jedna univerzalna istina, koja 
se ne menja. Ali, zaista, u čemu se ogleda taj značaj? Upoznajući jedan jezik saznajemo 
ono najvažnije o ljudima koji govore taj jezik, o istoriji, gradovima, razlikama, muzici, 
hrani, filmu.. i njihovoj duši. Sva ta znanja obogaćuju naše biće čineći ga kompleksnijim, 
punim ljubavi, radosti, poštovanja... Imamo mogućnost da razumemo bolje, da razmišl-
jamo dublje, da uvek budemo otvorenog uma. Ali, ne samo to. Postoji i druga, konkret-
nija strana. Razmena ideja, mišljenja, vodi nas rešavanju problema, pronalasku izlaza 
iz neke situacije, doprinosi dobrobiti za sve nas. Smejemo se iskrenije, gledamo u oči sa 
sigurnošću i koračamo zajedno u budućnost. Zbog svega ovoga: Ne boj se da saznaš više, 
bićeš srećniji!

MY EXPERIENCE WITH EXTRACURRICULAR SUBJECTS
One aspect of our school that really sets it apart from other high schools 
in our city
is the fact that students are able to attend additional classes: programming, 
graphic design and internet. I currently attend all three, and each one is 
useful in its own way. Programming not only teaches us about different 
languages and their syntax, but also about logical thinking and prob-
lem solving. Design teaches us about aesthetics and how we can express 
ourselves visually. During internet classes, similarly to programming, we 
learn about different languages and their syntax. However, the focus here 
is placed on design and the general structure of the site. To sum up, these 
extracurricular subjects have proven themselves very useful to me.

Filip Katana, II/2

Ш
панија      Енглеска
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Сећам се како сам желео све, баш све да ставим у писмо за тебе и 
пошаљем ти.

Туђе љубави, псе луталице, нечије изгубљене очи, возове... мој 
град, твој град, наш град, пријатеље...желео сам да стaвим онај 
процветали цвет, уснулу машту.

Сећам се, заиста се сећам како сам желео све, баш све да ставим 
у писмо за тебе. Ако мислиш да нисам примио оно чувено 
велико писмо, који си толико најављивала, и због кога си ми се 
толико извињавала, и које још увек не престајеш да најављујеш, 
дакле, ако мислиш да га нисам примио или да га ниси написала, 
онда се неко од нас двоје вара или се обоје варамо?

Или обоје добро знамо да је то оно писмо које се читава живота 
пише. 

Захваљујем ти на том писму које никада нећу престати да чекам, 
и које ти никад нећеш послати. Захваљујем ти унапред за сва 
твоја будућа извињења. Ако мислиш да је мени било свеједно 
журити на твој велики дан и тумарати Лиманом да пронађем 
баш твој улаз, онда се неко од нас двоје вара.

Ако мислиш да је мени било свеједно пронаћи за тебе нешто 
лепо, а да опет буде само за тебе, онда се неко од нас двоје вара.

Ти си кључ ћелије у којој борави моја душа. Кад год се појавиш, 
врата се отворе и слобода уђе унутра.

Од оног трена од како сам схватио колико си слаба и ломна, од 
тог трена почела је необична радост, радост ниоткуда. И пустио 
сам те, дао ти слободу.

Не бојим се твојих бојазни и не страхујем од твојих страхова. 
Када будеш кренула да ме видиш, слободно их све понеси са 
собом, и ја ћу своје стрепње изнети пред тебе. Не знам шта ћу ти 
рећи, само слутим да ћемо дуго ћутати. Понекад помислим да не 
познајемо речи колико познајемо тишину.

Дозволио сам ти да уђеш у мој свет, а да ниси ни свесна. Опасао 
сам се зидинама, и некако волим свој чаробни свет.

Немања Цвијић, III/2

Свет око мене
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 Цео свет је проклета авлија. Свако се бар једном после 
прочитаног дела запитао у каквом свету живимо.

По први пут сам видела ствари на које никада нисам обраћал 
пажњу, видела сам свет какав заиста јесте, огољен, тмуран и без 

ружичастих боја. Тај свет ми се није допао, схватила сам да и 
ми заправо живимо у једној проклетој авлији. Све што нам се 

дешава, заправо можемо да закључимо да је у нашој проклетој 
авлији врло слично као и у Андрићевој. Сви његови ликови су 

имали неку муку и невољу, баш као и ми у нашем свету и свако 
је на било који начин крив за нешто, чак и због неке безазлене 

ствари коју је починио. Неко своју кривицу признаје, а неко 
ни сам себи. У Андрићевој авлији се говори о друштву чији се 

темељи љуљају и у том хаосу и расулу из страха да не изгубе 
власт, хапсе и криве и недужне. У данашњем свету није ништа 

боље. Сви се труде да остану на власти што дуже и граде свој 
живот, као и срећу преко туђих леђа, свесно или несвесно. 

Суди се недужнима, а суде им управо кривци и људи без 
савести и морала.

Да би лакше могли да решимо ситуацију у нашој авлији, 
довољно је само да прочитамо следеће реченице из дела: „Ако 

хоћеш да знаш какво је неко друштво и њена управа, и каква 
им је будућност, гледај само да сазнаш колико у тој земљи има 
честитих и невиних људи по затворима, а колико зликоваца и 

преступника без морала и образа на слободи“.

Јована Цвијић, IV/2

Проклета авлија

Литерарни
кутак

17



Марко 
Субић

Марко Субић, захваљујући својим успесима, такмичењима 
и знању, међу многобројним другарима који су, такође, 
понос школе, ипак се издвојио. Изабран од стране 
наставника, проглашен је за ђака генерације. Након 
гимназије планира да упише Факултет техничких наука у 
Новом Саду, а свој даљи пут жели да развија у Америци.

Марко сматра да је титула најбољег у својој генерацији 
само потврда да се уложено знање исплатило, па не 
кријући срећу, каже да је тек сада мотивисан да буде још 
бољи у будућем школовању.

Пуно среће! Заслужио си!

О њој се може много причати и писати: да ли је пре проходала или запливала? Девојка 
великог талента, сјајног васпитања, добра другарица, спремна да савлада са најбољим 
успехом школско градиво као и брзину делфин-стила у базенима. И тако од првог основне 
до 4. разреда наше гимназије. ВАЊА МУРТИН, ученица. Понос наше школе, најмлађи 
члан репрезентације Србије у пливању. Девојка учесник свих школских  олимпијада, али и 
европских такмичења.

Ми смо пратили њена такмичења и поносили се првим местима које је освајала. А у школи, то 
је посебна прича. После напорних тренига долазила је у школу са урађеним задацима. Њене 
саставе смо награђивали. Њене свеске показивали другим ученицима за пример. Питали смо 
се одакле јој снага. Она би вам рекла да је то добро оргнизовано време.
За Вању Муртин школа је спремила посебнo признање - диплому за изузетне резултате. Али, 
најважнија диплома ће бити што ће она остати узор млађим генерацијама.

Срећно, Вања!

ПОСЕБНO ПРИЗНАЊЕ Е-ГИМНАЗИЈЕ

Понос школе – ђак генерације
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Ксенија Алексић, најсавеснија

Андрија Ачански, најпсихолог

Милош Белић, најведрији

Јована Гајић, најкултурнија

Рајко Ињац, најфилозоф

Јован Златановић, најпрограмер

Николина Јањић, најлепша

Селма Јасер, најлингвиста

Руја Јилдирим, најшармантнија

Биљана Јовановић, најтенисерка

Лука Кулунџић, најуметник

Душан Колић, најмирнији

Кораб Љушај, најшмекер

Ана Маричић, најбеограђанка

Матија Митровић, најмишићав

Вања Муртин, најпливачица

Стефан Оларевић, најполитичар

Давид Пањак, најфудбалер

Невена Продановић, најзапосленија

Немања Пуља, најозбиљнији

Јована Сележан, најпевачица

Марко Субић, најпријатељ

Милош Чуло, најновији

Ведран Шахић, најћутљивији

Тина Шкрињар, најзагонетнија

Вања Остојић, највозач

Да се мало нашалимо са нашим матурантима. Анонимна анкета 
нам је показала (мада смо то слутили и без анкете) какви су били 
до сада. Са њима никад није било досадно. Између много лепих 
особина, ево  једне карактеристичне. Дакле, наши:

Лука Беговић, најкултурнији

Драгана Бурић, највреднија

Алекса Давидовић, најзамишљенији

Милош Зличић, најфудбалер

Елена Јахић, најшармантнија

Јелена Керац, најодликаш

Горчин Кецојевић, најспавалица

Александра Киш, најосмех

Алекса Ковачевић, најфлегма

Дуња Крачунов, најозбиљнија

Софија Марић, најдобрица

Емилија Матић, најманекен

Вања Миленковић, најпричалица

Филип Милојковић, најдуховитији

Лука Павловић, најодсутнији

Никола Пушкаревић, најопуштенији

Љубиша Рељић, најтенисер

Јован Табаков, најдруг

Атдхе Темај, најзабављач

Пеђа Трифуновић, најшмекер

Дејан Тумбас, најспортиста

Јована Цвијић, најмедицинар

Ђорђе Михајловски, најбечлија

НАШИ МАТУРАНТИ
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КАО ГЛАВНА 
ПРОФЕСИЈА XXI 

ВЕКА

ПРОГРАМИРАЊЕ

Програмирање је често коришћен термин, главна је професија 21. 
века. Иако се чини да оно подразумева само дуготрајно седење за 
рачунаром, ипак није тако. Низ вештина неопходних како бисте 
постали програмер, открива нам Томислав Тоца Перић.

Опиши нам како изгледа један дан програмера 

– Цео дан је везан за компјутер. Проверавање мејлова, 
видео снимака у вези с овом тематиком,  радим на разним 
пројектима, пишем скрипте... Доста сам ангажован у 
„Е-Гимназији“, тако да посла увек има, с обзиром на то да 
је ова школа једина која акценат ставља на омогућавање 
ученицима да иду у корак са савременим технологијама.

Да ли је програмирање више посао или забава?

– Оба. У почетку ми је представљао хоби, данас се озбиљно бавим тим 
послом, иако је мени забавно и даље.

Које су предности, а које мане, бављења оваквим типом посла?

– Можете да креирате своје слободно време, исплативо је, динамично, 
можете радити од куће, а ако сте добар стручњак – бићете тражени. 
Мане још не могу да пронађем, осим можда бола у кичми због 
предугог седења.

Све више младих се опредељује за овај вид рада. Имаш ли 
неку поруку за твоје потенцијалне колеге?

– Нека почну с једноставним стварима, корак по корак. 
Што више читајте, истражујте, „упијајте“ информације 
које су вам од значаја, пратите блогове, дизајнирајте, 
пратите техничке иновације, савладајте основе, 
направите неки мини сајт за вежбање,  научите да 
пишете „код“, а за оне који завршавају основну 
школу - упишите „Е-Гимназију“, једино ту ћете 
добити адекватно знање на овом пољу. И 
наравно, нека набаве добар лаптоп“, кроз 
осмех каже свима нама познати Тоца.

Стефан Оларевић, IV/2

“
“
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Велики проценат 
ученика по завршетку 
„Е-Гимназије“ определи 
се за студије, па нас је 
занимало где су сада 
стари ђаци ове школе 
и како су се снашли у 
животу.

Први ђак генерације, Адриана Чипе, тренутно 
је на студијском програму у Канади:

Један од њих, генерација 2011-2015 је 
Велимир Милошев, који за наш лист открива:

А ви? Где ви видите себе у будућности?

Где су сада, 
шта раде?

Кад се средње школовање ближило крају, нашао сам се на животној 
раскрсници без идеје шта да упишем. Угледавши се на Немце, 
паузирао сам годину дана како бих се, тобоже, открио. После 
много бесаних ноћи, одлучио сам се за  политикологију, политичке 
науке. То је друштвена наука која проучава друшто, процесе и 
институције, као и све што је повезано са појмовима  моћи, власти, 
ауторитета и поретка. То не значи учење о политичарима  и 
свакидашњим збивањима већ, нпр. како би једна држава требало 
да се води. Некима ће и сама помисао на ово бити одбојна јер им 
је политика ружна. Истина, имиџ политике је крајње оцрњен. 
Међутим, важно је схватити да се политика тиче свих нас јер 
сви ми имамо капацитет за друштвене промене. По завршетку 
студирања политиколог нема загарантован посао, али  има 
широк спектар корисних способности које се могу применити у 
новинарству, односима с јавношћу, у владиним или невладиним 
организацијама. На крају крајева, постоји и сама политика, која не 
мора бити прљава. Ко зна, можда је баш ваша идеја и визија оно 
што овом друштву треба, закључује наш саговорник.

“
На мастер програму у Минхену студирам лингвистику. У Канади 
радим као асистент професору на пројекту везаном за различите 
акценте у видео игрицама (највише Dragon Age). Такође, сарађујемо 
са департманом за Artificial Intelligence и тестирамо нову машину 
да препознаје различите акценте.

“
“
“
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ХИЛАРИ
СВОНК

Андреа Сарић наша

Да „Е-Гимназија“ има своју Хилари Свонк, која је у филму „Девојка од милион долара“ 
тренирала до изнемоглости, потврдила је наша саговорница Андреа Сарић, ученица III/2 
која се, као и горепоменута јунакиња, равноправно бори са мушкарцима. И стереотипима.

Иако је кик-бокс почела да тренира из ината, када су је у основној школи претукле 
три девојке, избијајући јој зубе, данас им је захвална јер јој је спорт помогао да стекне 
самопоуздање и буде, како каже: „Само најјача!“

Данас тренира тајландски бокс, који се од обичног разликује по бацањима, хватањима и 
лактовима, а од опреме неопходне су јој рукавице, штитници, кациге и гума за зубе.

Да ли си једина жена на тренинзима?

Нисам једина, али сам најмлађа.

Како родитељи, друштво и момак реагују на твоју љубав према мушком спорту? 

Углавном ме зачикавају како сам јака, праве шале, али мени ништа не смета док год 
могу да се одбраним. С момком сам тренирала заједно тако да он схвата љубав према 
овом спорту.

Освојила је прво место у Војводини, друго у држави, али чекају је још напорне 
професионалне борбе ван граница наше земље, без штитника и рукавица.

Које повреде су најчешће у кик-боксу?

Мени су разбијали нос и аркаду (смех).

Андреа истиче да јој на тренинзима највише прија енергија људи којима jе окружена, 
сматрајући их за породицу, јер не само да тренирају него и деле свакодневне бриге и 
проблеме.

Иако одаје утисак намргођене, ово љупко створење, пријатно за разговор, тврди да има 
свој став, предрасуде је не дотичу, битан јој је успех у школи, усклађивање обавеза, као и  
дициплина и поштовање према професорима и својим другарима.

Стефан Оларевић IV/2
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Сваки спортиста 
сања о 

олимпијској 
медаљи

Ученици „Меридиане“, заљубљеници су у џудо. Кажу да им је ова борилачка вештина помогла 
да се изборе са вршњацима који су их „зачикавали“ у основној школи, као и да стекну 
самопоуздање и веру у себе. Овај спорт донео им је и лепа дружења са осталим спортистима.

Милица: Била сам првак државе, 
побеђивала сам на сениорским и 
јуниорским такмичењима.

Вељко: Треће место на сениорском 
првенству Србије, и државне медаље на 
међународном турниру

Милица: Два сата, сваког дана. Напорно је, 
али нећу да запоставим школу.

Вељко: Исто. Ако желите да будете најбољи, 
морате да се посветите.

Милица: Идем на Европско и Светско 
првенство и надам се победи!

Вељко: Сваки спортиста сања о 
олимпијској медаљи, па тако и ја. 
Волео бих и да се у будућности бавим 
џудоом.

Шта сте све освојили у својој 
дугогодишњој каријери?

Који су вам циљеви за 
будућност?

Колико времена дневно вам 
оде на тренинг?

Маја Муњиза и Јелена Зец, II/1

Милица Цвијић и Вељко Кнежевић

23



РИМ
Стара изрека каже: „Сви путеви воде у Рим“. 
Зато су се ђаци „Е-Гимназије“ упутили у овај 
прелеп град, не би ли видели све оно о чему су 
их професори учили.

У раним јутарњим часовима, пуна два аутобуса, 
кренула су пут Рима. Наше прво одредиште, 
након више од двадесет сати веселог и забавног 
путовања, како то иначе бива на школским 
екскурзијама је Колосеум – амфитеатар од песка и 
бетона, где су се некад одвијале борбе гладијатора са 
животињама.

Након Колосеума, традиционално смо бацили новчић 
и замислили жеље испред фонтане „Ди Треви“, која је 
виша од 25 метара, саграђена у 18. веку, и где су снимљени 
бројни филмови. Кажу да се, бацањем новчића преко 
рамена, испуњавају жеље, а да комуналци свако јутро 
извуку чак 3.000 евра из фонтане!

Нажалост, наш дан се завршио. Сви смо једва чекали 
сутрашњи дан како бисмо посетили најмању државу на свету 
– Ватикан. То је седиште Папе, који има сву власт у својим 
рукама. У њему живи 1.000 људи, од којих највише Италијана 
и Швајцараца. Највећи утисак оставила је на нас Сикстинска 
капела, коју су декорисали највећи генији ренесансе, међу којима 
су најистакнутији Микеланђело и Ботичели. Фреске на зидовима, 
које приказују призоре Старог и Новог Завета, одузимају дах, па 
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РИМ
Сви путеви воде у 

не чуди што ову грађевину посети више од пет милиона људи годишње (иако је 
то Папина приватна капела)!

Популарно место за окупљање, предах и фотографисање су Шпанске степенице – 
барокне степенице, повезане са црквом, пуне људи и цвећа, нарочито у пролеће.

Мада нас је киша омела, радовали смо се путу ка Венецији. Венеција је изграђена 
на више од сто малих острва у лагуни, где се уместо улица простиру канали, а 
пловидба бродићима-гондолама, неизбежна је, јер представља праву романтику 
и ужитак! Посетили смо и најважнију грађевину – цркву Светог Марка, иако 
прелепа Венеција има још стотинак цркви, музеја, палата, опсерваторија и 
галерија, које је немогуће обићи у неколико дана. Најлепше нам је било на 
популарном летовалишту Лидо ди Јесоло, познатом по широкој пешчаној плажи. 
Чисто море и доломитски песак учинили су ово путовање незаборавним.

Последњег дана екскурзије посетили смо Трст јер смо слушали од наших 
родитеља како су некада шопинговали у овој важној луци Италије. Трг 
Уједињења Италије простире се на 12000 м2, па иако је епицентар Трста, 
ненормална гужва отера сваког ка некој мирнијој страни.

Пуни утисака и фотогрaфија, вратили смо се у Нови Сад. Прилично изморени 
и ненаспавани, али сретни што смо имали прилику да посетимо божанствену 
Италију.

Ваша редакција
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Истраживачка станица Петница, која је од свог оснивања 
организовала неколико хиљaда кампова, семинара и 
курсева, ове године постала је богатија за још једног 
полазника, ученика „Е-Гимназије“ – Филипа Катану. 
Филип је почетком марта посетио централну Србију, а 
своје утиске открива прво нама.

– Веома сам срећан што ме је психолог Марија 
заинтригирала за ИС, где сам се наоружао знањем из 
области програмирања.

Како си провео шест дана тамо?

– У кампу сам ишао на предавања која су исцрпљујућа, 
писали смо семинарске радове, а мало времена 
је остало за дружење у библиотеци, кафићу или 
рачунарској соби који су у склопу кампа.

Јеси ли  успео да нешто научиш?

– Научио сам много тога у вези са социјалним 
инжењерингом и криптологијом.

Филип препоручује свима који су заинтереовани 
за науке и дизајн да се пријаве у Петницу. Пријава 
подразумева попуњавање упитника, слање 
биографије и писање есеја. Пун утисака, пожелео је 
да и у летњем периоду представља „Е-Гимназију“ у 
овој научној институцији.

Ана Петковић, II/2

Први кораци ка науци
Филипа Катане

“
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Навршило се пет година откако је прва генерација ђака 
„Е-Гимназије“ отишла у свет. Професорица енглеског 
језика, једна од омиљених у школи, Јована Говорчин, за 
наш лист отвара фиоку успомена присећајући се својих 
ђака:

Премало је речи којима бих могла написати 
кратку поруку, а довољно садржајну да искаже 
све наше заједничке успомене, све оно што прву 
генерацију издваја међу безброј оних које су биле, 
и које ће бити. То је била фантастична генерација 
са добрим ђацима, позитивним, паметним, 
генијалним, искреним, раздраганим, спремним 
за учење и дружење. У сећању су ми нарочито 
остали наши одласци у Планетаријум, на 
екскурзије, на излете, па матурско вече када смо 
славили до раних јутарњих сати (одакле сам 
ишла на посао)... У учионици смо се дружили 
као једна велика породица. Учили смо, радили, 
мотивисали једни друге, деливши срећне, али 
и мање лепе тренутке. Знали су да ме упитају 
зашто нам треба пасив и други кондиционал. 
Одговорила бих да се никад не зна када ће им 
затребати у животу, јер човек вреди онолико 
колико језика зна. Иако након њих долазе 
друга, исто тако сјајна деца, прва генерација 
се, као и први пољубац, никад не заборавља! 
А ја сам сигурна да ћемо наше радости 
делити и даље, јер смо успели, као колектив, 
да од њих направимо дивне и вредне људе!

Прва генерација 
која ће имати сусрет 
после пет година

“
“
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У чему је фора са

илозоирањем?Ф
На скоро сваком часу филозофије, на питање наставнице Александре 
Субић шта ми сматрамо да филозофија јесте, одговор је ћутање, или 
нешто овако: „Професорице, то је смарање. Шупљирање. Нешто 
небитно и бескорисно.“

Нажалост, овакви одговори су чести. Значај филозофије се 
банализује и од ње се прави баук. А филозофија баук није!

Од античког доба човек покушава да објасни себе, свет око себе 
и своје место у том свету који га окружује. То је нешто што је 
константно кроз целу људску историју, а мења се једино поглед на тај 
исти свет. Питања увек остају иста, одговори су ти који се мењају.

„Зачудите се, запитајте се и већ сте на прагу филозофије!“, тврди 
наставница Александра. 

Данас често чујемо термине као што су филозофија филма, 
филозофија позоришта, филозофија игре, филозофија спорта...Из 
тога се може закључити да је она заправо свуда око нас. Када гледамо 
филм, или представу, одиграмо игрицу, ми нужно почињемо да 
износимо своје ставове и мишљења – да филозофирамо, користећи 
главно оруђе филозофије, а то је разум.

Филозофија није ништа друго него суочавање са разним проблемима 
и покушај да се нађе решење.

Сократова  изрека – „Знам да ништа не знам!“ и Декартова – 
„Мислим, дакле јесам!“, представљају саму бит филозофије.

Изреке ових значајних филозофа говоре нам да је 
могуће само својим разумом спознати свет око себе, 
и да човек заиста постоји само док мисли.

Оно што наставница филозофије жели да постигне 
јесте да будућим докторима, инжењерима, 
менаџерима представи филозофију тако да запамте 
бар једног мислиоца и бар једну мисао која ће их 
водити кроз живот, и која ће им помоћи да некада, 
некоме одговоре на питања: „Шта је заправо 
филозофија и зашто је тако важно филозофирати?“

Александра Субић, професорка
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?Ајнштајнов тест
интелигенције

Пет кућа је обојено у 5 различитих боја и у свакој кући живи 
особа друге националности. Тих 5 власника пију одређено пиће, 
свирају одређени инструмент и држе одређене кућне љубимце. 
Ни један власник нема истог љубимца, инструмент или пиће. 

Ваш задатак је да одговорите на питање: Ко има рибице као 
кућног љубимца?

Када мислите да знате одговор обрните и 
нагните новине и погледајте бели текст поред 

Ајнштајна за решење.

Подаци који су вам потребни да решите задатак:

1. Британац живи у црвеној кући

2. Швеђанин држи псе

3. Данац пије чај

4. Зелена кућа је лево од беле куће

5. Власник зелене куће пије кафу

6. Особа која свира виолину узгаја птице

7. Власник жуте куће свира клавир

8. Власник средње куће пије млеко

9. Човек који свира трубу живи поред онога који има мачиће

10. Човек који држи коње живи поред човека који свира 
клавир

11. Норвежанин живи у првој кући

12. Власник који свира хармонику пије пиво

13. Немац свира гитару

14. Норвежанин живи поред плаве куће

15. Човек који свира трубу има комшију који пије воду
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Истражујући искуства наших матураната који редовно иду у школу, али и раде, 
дошли смо да једне интересантне и поучне приче. Наиме, Јована Цвијић, 
ученица IV/2 испричала нам је да ове године поред школе - ради.
А све је почело на курсу за прву помоћ у организацији Црвеног крста Новог 
Сада. Јована је била у екипи наше школе. Јована каже да је ту схватила како 
је нашла посао којим ће се бавити у будућности. Пронашла је  у Дортмунду 
клинику при факултету који ће Јована уписати после гимназије, а која јој је 
пружила прилику да ради у ноћној смени у ургентном центру. „Свега сам се 
нагледала, посебно саобраћајки. Пре тога сам положила испит код њих за прву 
помоћ.Од њих ћу добити полустипендију за студирање, а сате које одрадим ми 
убрајају у стипендију, тј. школарину.“
Како постиже редовно похађање школе и рад у Немачкој? Каже да користи 
распусте и изостајање из школе, с времена на време.
Јована се привикава да ће у Дортмунду живети сама. Научила је да кува. Себе 
у будућности види као власника мале клинике било где у свету. Срећно, Јована.

Члан новинарске секције Стефан Оларевић се опробао и као радник. Он је преко 
Студентске задруге нашао посао у великом трговинском центру.
Паралелно је ишао у школу. Стефан прича: „Устајао сам у 6 сати и бициклом ишао 
на посао који је почињао у 7. Облачио сам радну униформу и радио на сређивању 
и попуњавању гондола. Имао сам  младог пословођу са којим сам лепо 
сарађивао. Посао се завршаво у 14.00 и одмах сам одлазио у школу. Било је лепо 
дружење са осталим трговцима, али ми је било напорно. Издржао сам месец 
дана, а зарађени новац потрошио за пет дана“, причао нам је искрено Стефан.

Николина Јањић, ученица IV/1 нам је испричала: „Радим код својих родитеља 
у фирми. Почела сам да радим у јулу, преко распуста. Радим у канцеларији 
тзв. папирологију. Сређујем уговоре, документа, извештаје. Кад имам времена, 
помажем осталим колегиницама у канцеларији, а и у другим секторима 
фирме.Посао сам прилагодила школи, радим у супротној смени од времена за 
наставу.То значи да сам заузета целог дана. Понекад је напорно, али није ми 
тешко јер волим свој посао. Добро ми иде. Осећам се корисно и драго ми је 
што помажем родитељима. Такође волим осећај кад зарадим свој новац.“

Руја Јилдирим, ученица IV/1, нам је испричала своју причу: 
– Са братом сам власник сопствене фирме. То је почело од трећег разреда 
гимназије. Идем са братом на састанке, склапамо послове, а кад сам у фирми 
радим на дизајну будућег производа. Мој радни дан почиње у 7.00, затим идем 
у школу, па се опет вратим на посао. Све до увече. Лепо је радити, бавити се 
нечим, научити и видети нешто ван школе. Лепо је помоћи својој породици. Све 
што научим требаће ми у животу.“

Ваша редакција

ОНИ 
ИДУ РЕДОВНО У ШКОЛУ, АЛИ И РАДЕ



Летопис за школску  2017/18. годину

25. 08. 2017. Поправни и разредни испити.
28. 08. 2017. Седница одељењских и наставничког већа за крај школске године 2016/17.
31. 08. 2017. Пријем ученика 1. разреда.
1. 09. 2017. Школа почела са радом у новој школској години. Уписано 3 одељења у првом разреду,  
3 одељења у другом разреду, 3 одељења у трећем разреду и 2 одељења четвртог разреда. 
14. 09. 2017. У школи одржана промоција удружења Образовни саветник. Присутни 
представници Покрајине, Града и медија.
15. 09. 2017. Извршено иницијално тестирање ученика 1. и 3. разреда из српског језика и књижевности.
20. 09. 2017. Ученик првог разреда Димитрије Зубац освојио прво место на тениском 
међународном такмичењу у Албанији. Честитамо.
22. 09. 2017. Извршено иницијално тестирање ученика 1. и 3. разреда из математике.
26. 09. 2017. За ученике другог разреда одржано предавање компаније Eipix која се бави 
креирањем видео игрица.
27. 09. 2017. Посета деце из вртића. 
30. 09. 2017. Једнодневни излет у Београд ученика 1. и 2. разреда. Посетили су Калемегдан, 
Музеј Николе Тесле и ТЦ Ушће.
9. 10. 2017. Одржан састанак Савета родитеља.
11. 10. 2017. Опет ради биоскоп. За ученике приказан филм Гребен спаса сниман према 
истинитом догађају. Пројекција од 19.00 часова.
20. 10. 2017. На Окружном првенству у пливању које је одржано у Новом Саду, наше ученице 
4. разреда освојиле су: Вања Муртин прво место, делфин 100 м; Сара Пејчић друго место у 
краулу. Честитамо! Следећа етапа је Републичко такмичење у Крагујевцу.
02. 11. 2017. Група ученика првог разреда и професора посетили су представу Позоришта 
младих. Гледали су Нушићев комад Ожалошћена породица.
14. 11. 2017. На изборном предмету Пословна економија директор школе је одржао предавање 
на тему Дигиталне валуте и њихова будућност.
15. 11. 2017. Група ученика коју предводи Татјана Зековић, проф. географије учествовала на 
прослави ГИС дана. Међународни ГИС дан се обележава на Универзитету у Новом Саду, у 
организацији Департмана за географију, туризам и хотелијерство.
15. 11. 2017. На републичком такмичењу у пливању које је одржано у Крагујевцу, наша Вања 
Муртин, IV/1, освојила златну медаљу у дисциплини делфин 100 м. Честитамо, школа има 
републичког првака.
16. 11. 2017. Ученици наше школе парламентарци и студенти парламентарци учествују 
на округлом столу о безбедности у организацији удружења Посветни саветник. Били смо 
домаћини за 50 учесника.
17. 11. 2017. У организацији Дабар спроводи се школско такмичење из информатике.
Учествују ученици из свих разреда, а најбољи ће ићи у фебруару на републичко такмичење. 
Ментор је професорка информатике Јелена Субин.
23. 11. 2017. Били смо домаћини трибине на тему Берза и берзанско пословање.
29. 11. 2017. Школски психолог М. Васић тестирала је ученике трећих разреда за професионалну 
оријентацију. Тестиране су њихове вербалне, специјалне и перцептивне способности.
04. 12. 2017. Прва телевизија интервјуисала директора и ученике на тему криптовалуте. Успут 
снимили репортажу о нашој школи.
05. 12. 2017. Отворено (за ученике и посетиоце) предавање Руже Радуљ: Технике и 
инструменти брендирања производа и услуга. Представљени су посебно елементи бренда у 
области прехрамбених производа као што су географско порекло, регион, место.



06. 12. 2017. Поводом Школске славе, Свети Сава, расписан конкурс за литерарне и 
ликовне радове. Ликовни су на тему: Кад сам ја био мали, а литерарни на тему: Технологија 
и ја у садашњем тренутку. На учешће у конкурсу позвани су и ученици из пријатељске 
Православне гимназије у Загребу.
06. 12. 2016. Учествујемо у истраживању и анкетирању ученика првог разреда на тему 31. мај-
Светски дан без дуванског дима којe спроводи Институт за јавно здравље Војводинe.
08. 12. 2017. Презентација школе изведена на Мини сајму образовања у ОШ „Васа Стајић”. 
13. 12. 2017. Трибина посвећена електронском насиљу.
13. 12. 2017. Анђела Јоцовић, освојила први бод на fjucersu и тако упловила у професионалне 
воде тениса. To je ITF WOMENS 15000$ KAIRO.Али Анђела је ове године у августу постигла 
још један велики успех освојивши ИТФ у Скопљу. Она је на међународном јуниорском 
турниру ЈУГ ОПЕН-Скопље  добила шест мечева без иједног изгубљеног сета и заслужено 
подигла победнички пехар.
На Европском првенству у пливању у малим базенима, Копенхаген, Данска, 13-17. 12. 2017. 
за репрезентацију Србије такмичила се и наша Вања Муртин. На свом првом сениорском 
првенству пробила лед у дисциплини 200 делфин у којој је испливала 2:12.98 и заузела 21. место.
19. 12. 2017. Предавање за ученике и професоре на тему: Како презентовати себе при 
потрази за послом, одржала је Оливера Вуковић, шеф одсека за професионалну оријентацију. 
19. 12. 2017. Ученици трећег разреда гледали представу На Дрини ћуприја у СНП.
22. 12. 2017. Завршило се прво полугодиште ове школске године.
23. 12. 2017. Одржане седнице одељењских и наставничког већа. Средња оцена школе је 4.18.
25. 12. 2017. Почео велики LOL  турнир за ученике основних школа. Пријављено је 27 основних 
и једна средња школа. Укупно такмичара је 235. Победила је екипа из ОШ „Јован Дучић“ 
из Петроварадина, друго место екипа из Руме ОШ „Вељко Дугошевић“ и треће место ОШ 
„Никола Тесла“ Нови Сад. Победници су добили Samsung Galaxy A510 телефоне као награду.
18. 01. 2018. Ученици снимили звучни спот о гимназији на радију RTI FM 101 Mhz. Учествују 
Ј. Керац, A. Бошњак, А. Занфировић и А. Гаврић.
22. 01. 2018. Репортажа о школи у дневном листу Блиц.
26. 01. 2018. У холу школе остављена изложба Кад сам био мали, фотографије ученика и професора.
27. 01. 2018. У школи обележена школска слава Свети Сава пригодном приредбом. 
Учествовали су Л. Субић, А. Занфировић, А. Петковић, М. Плавшић, В. Бакочевић, А. 
Бошњак, С. Вуковић, М. Глишић. Ученике припремала Милица Јакшић, професор. У 
програму су учествовали и АКУД „Соња Маринковић“.
24. 02. 2018. Први круг међународног HIPPO тамичења из енглеског језика. Учествује 10 ученика. У 
полуфинале улази Марко Субић IV/1. Ученике спремала Јована Говорчин, професор. 
05 - 07.03.2018. Били смо домаћини и учесници турнира у малом фудбалу за средње школе.
Од 5. 03. 2018. до 8.03.2018. у спортском центру „Меридиана“ одржано је општинско 
првенство у фудбалу за средње школе које организује Савез за школски спорт града Новог 
Сада. Било је укупно 20 пријављених школа. Школа која је првог дана такмичења обезбедила 
пролазак даље била је Саобраћајна школа ,,Пинки”, другог победник је била ЕТШ ,,Михајло 
Пупин”, трећег Средња економска школа ,,Светозар Милетић”, четвртог дана Гимназија 
,,Светозар Марковић”. Ми смо играли првог дана такмичења. Победили смо Гимназију „Јован 
Јовановић Змај”, али смо изгубили од Саобраћајне школе. За нашу школу играли су: Давид 
Пантић, Стефан Муса, Глигор Мићевић, Тадија Димић, Вања Глоговац, Жељко Тривуновић, 
Немања Тороман, Андреј Јаковљевић. 
7. 03. 2018. Појединачно школско Регионално првенство за ученике/це основних и средњих школа 
Војводине у џудоу одржано је према календару такмичења Савеза за школски спорт Србије у ОШ 
„Алекса Шантић”, Степановићево у техничкој организацији Џудо савеза Војводине. На такмичењу 
је учествовало 712 ученика, 459 дечака и 253 девојчице. Прва четири такмичара у узрасној 
и тежинској категорији пласирали су се на Републичко школско првенство. На републичко 
првенство пласирало се двоје наших ученика - Цвијић Милица и Кнежевић Вељко. Честитамо!
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11. 03. 2018. На такмичењу из информатике били су уечници II/2 Филип Катана и Игор Васин. 
Ученике спремала Јелена Субин професор информатике.
14. 03-20. 03. 2018. Филип Катана је полазник семинара у Истраживачкој станици Петница.
14. 03. 2018. На пракси у школи су били студенти Филозофског факултета, група педагогија. 
Домаћин им је била школски педагог Наташа Господиновић.
17. 03. 2018. Полуфинални круг HIPPO тамичења из енглеског језика. Учествује Марко Субић, IV/1.
28. 03. 2018. У школи се снима спот о нашој гимназији.
09. 04. 2018. Почела шестодневна екскурзија у Италију.
11. 04. 2018. У априлу су набављени специјални ТВ екрани високе дефиниције слике који 
служе за приказивање информационих и едукативних видео садржаја.
20. 04. 2018. За ученике четвртог разреда промоција Факултета за европске правно-политичке 
студије, Нови Сад. 
21. 04. 2018. Домаћини смо на такмичењу у квизу „Мост математике“, такмичење за основне и 
средње школе у организацији Удружења „Млади математичар“. Такмиче се екипе из Панчева 
(Електротехничка школа „Никола Тесла“), Бачке Паланке, Кикинде (ОШ „Свети Сава“) и 
Новог Сада (ОШ „Жарко Зењанин“).
25. 04. 2018. Гостујемо уживо на радију РТИ 101 ФМ и промовишемо школу.
27. 04. 2018. Директор Српске православне опште гимназије „Кантакузина Катарина 
Бранковић“ у Загребу позвао нас је да од 24. до 26. 05. будемо гости на свечаности поводом 
испраћаја десете генерације матураната. Директор наше школе је одлучио да у Загреб путују 
професрице И. Радосаваљевић и А. Нинковић као и ученице првог разреда Мартина Мандач 
и Тамара Попејков.
05. 05. 2018. Ученици првог разреда учествовали на ПИСА тестирању, међународном 
испитивању постигнућа ученика. Једина смо приватна школа у Војводини укључена у ово 
тестирање у коме учествује више од 80 земаља. Пројекат води Министарство просвете.
11. 05. 2018. У оквиру манифестације Школа отворених врата у школи су спроведене акције:
1. Изложба фотографија – Свет око мене – ментор Нела Таталовић; 2. Војвођански речник - 
израда речника мање познатих речи које ученици проналазе у свом окружењу, ментор Милица 
Јакшић; 3. Моја школа, мој бренд - презентација истраживања везаног за позитивне ставове 
ученика I разреда о школи, ментор Ружица Радуљ; 4. ГИС-ГЕС ГУГЛ МАПА (GIS- GUES GOO-
GLE MAP) – презентација интернет апликације; 5. Логичка шољица кафе - тестирање моћи 
запажања, ментор директор; 6. Демонстрација самоодбране - видео снимак - ментор Ивана 
Радосављевић. Предавање др Тијане Продановић, професора на катедри за физику, ПМФ Нови 
Сад – Мали зелени, наука и фантастика. Професорка је на јединствен начин приближила 
ученицима разлику између научних доказа и истраживања о постојању НЛО-а и слика односно 
догађаја који се појављују у јавности, координатор пројекта Ружица Радуљ. 
10. 05. 2018. Школа је добила Захвалницу Центра за пружање емотивне подршке особама у 
кризи „Срце“ за донацију коју је упутила овој организацији.
У Новом Пазару је 15. 05. 2018. одржано Републичко такмичење у атлетици које организује  
Савез за школски спорт Републике Србије, а на које се пласирао наш Душан Николић, ученик 
I/3. Душан се такмичио у дисциплини бацања кугле. Медаља му је измакла, али ми смо 
свакако поносни и на четврто место које му је припало.
У Новом Саду се од 17. 05. 2018. до 20. 05. 2018. одржава Осма спортска школска олимпијада  
Војводине (СОШОВ 2018.). Ученици наше школе који ће се такмичити су: Вељко Кнежевић 
(џудо), Милица Цвијић (џудо), Душан Николић (атлетика), Вања Муртин (пливање), Сара  
Пејичић (пливање).
31. 05. 2018. Одржано матурско вече.
Од 02. 06. до 14.06. 2018. Полагање матуре.
20. 06. 2018. Изашао нови број школских новина. 
21. 06. 2018. Последњи наставни дан у школској 2017/18. години.
28. 06. 2018. Подела сведочанстава.
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Ове школске године завршава своје школовање 
код нас Селма Јасер, наша Египћанка. За нас 
је била атракција кад је дошла да упише први 
разред. Селма  зна многе језике, али српски је 
тек почела да учи. Прве лекције су јој професори 
постављали на енглеском језику. Причали смо 
са њом сад на крају четвртог разреда.

– Остаћу у Новом Саду. Волим Србију, овај град 
и његове људе.Студираћу на енглеском језику 
медицину. Храна ми није баш одговарала, па 
сам научила да сама кувам.

– Највише волим печену џигерицу и такав 
ручак умем да скувам. Гимназију ћу памтити по 
добрим професорима и друговима.

Хвала Селма и нека те среће прати у животу!

КАКО СЕ СНАШЛА У НАШОЈ 
СРЕДИНИ

Да

ли

сте зн
ал

и Да ли сте знали да звук путује три пута дуже 
кроз воду него кроз ваздух?

Да ли сте знали да је сликар Ван Гог за живота 
продао само једну слику, чувене „Винограде“?

Да ли сте знали да мува у просеку живи око 
месец дана?

Да ли сте знали да је највећи човеков орган 
кожа?

Да ли сте знали да се топла вода смрзава 
брже него хладна?

Да ли сте знали да су јабуке ефикасније за 
буђење него кафа?

Да ли сте знали да предење мачака може 
смањити ниво стреса код људи?

Да ли сте знали да је немогуће кинути 
отворених очију?

Да ли сте знали да је немогуће полизати свој 
лакат?

Да ли сте знали да десноруки живе дуже од 
леворуких?
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У нашој школи раде и бивши ученици. То је млада и успешна петорка која најбоље зна како 
школа функционише, познаје све техничке аспекте рада. Зна како школа дише! Ту је ИТ 
подршка, логистика, набавка, возачи... Већина њих студира и паралелно ради. Лепо је што 
су донели одлуку да својим квалитетима помогну нашој школи. Ми, као садашњи ученици, 
добро смо их прихватили и сматрамо да је одлична идеја да се бивши ученици враћају својој 
школи. Ко зна можда се и неко од нас једног дана запосли у Е-гимназији. Једном Е - заувек Е!

ЈЕДНОМ E 
ЗАУВЕК E

Редакција: Главни уредник новина: Стефан Оларевић IV/2, Јелена Зец II/1, Маја 
Муњиза II/1, Ана Петковић II/2, Нина Ристовска III/2 (новинари); Јован Златановић 
IV/2 и Александар Гаврић III/2 (дизајнери); Нела Таталовић, Никеа Вучетић (ментори).

Како ти се школа чинила некада када си био ученик, а каква је школа данас?

Лука Радосављевић: Уписао сам школу у првој генерацији, 2009. године, тада нас је 
било много мање. Директор је увек био визионар и добар организатор, испунио је 
све што је обећао. Волим да радим у старој-новој школи :)
Владимир Мунћан: Уписао сам Е-гимназију јер поред рачунара нисам 

имао друга интересовања, а ни пријемни нисам добро урадио. Чак и 
да јесам, поново бих уписао ову школу због информатичког окружења 

и изборних предмета. И тада, давне 2009. године, школа је била технолошки 
најнапреднија средња школа у региону. У то време са својим школским 
лаптопом чачкао све што сам стигао, проваљивао сам рутере и штампаче. То ми је 
било занимљиво. Сад сам са друге стране, борим се против младих хакера, радим на очувању 
безбедности мреже и одржавам све информатичке системе. У моје време је било 2 штампача, 
2 рутера и један мрежни диск. Данас не могу да избројим све (шалим се, наравно да могу).

Томислав Перић: Школу сам уписао због рада на рачунару. Некада је изгледала 
другачије, имала је мање опреме и мање занимљивих ствари. Данас је далеко 
напреднија. Поред нове опреме, сада су ту и сервери, cloud hosting, виртуелно 
плаћање школарине… И амбијент је другачији.

Милош Ђоровић: Када сам уписао ову школу била је тек у развоју. Веома брзо 
је постала технолошки најнапреднија школа! Верујем да ће постати још боља!
Вања Остојић: Када сам бирао школу одабрао сам Е-гимназију јер је била 

пуна иновација, технике, опреме и доброг друштва. Нисам погрешио. Данас 
радим као службени возач и најмлађи сам запослени. Управа се залаже за добро 
понашање, учење, рад и ред током радног дана. Свему томе доприносимо  и ми, 
бивши ученици, а сада запослени. Поносан сам што радим у својој школи.
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