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РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА
Драги матуранти 101. генерације,
Имали сте част да започнете нови генерацијски вијек поносне бањалучке Гимназије.
Ваше знање и образовање достојно је установе у којој сте завршили школовање, а ја
се надам да сте срећни што сте били ученици Гимназије, јер Гимназија је срећна што је
имала Вас.
Желим да Вас у Вашем академском одрастању прати срећа и признање за Ваш велики
труд и рад.
Желим да као факултетски образовани
грађани учествујете у изградњи државе, заједнице и града у којима сте стасали и тако дате свој људски и професионални допринос генерацијама које долазе.
С љубављу се сјећајте своје Гимназије и професора. Ако је и била
која проливена суза, схватите да је то само дио Вашег гимназијског
одрастања.
Матуранти 101. генерације, искрено и од срца желим Вам много
здравља, успјеха и љубави у времену које је пред Вама!
Бањалука, јун 2005.

Ваша Славица Ивошевић-Њежић,
директор
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ПИСМО
ГЕНЕРАЦИЈЕ
Tempus fugit
ваки почетак је крај нечег неминовног, неповратног и изгубљеног. Сваки је крај почетак неизвесности, која је колико
жељена толико и страшна. Ту смо, на крају и почетку. Пред
нама је комад неба у које увире један сунчани период док нам поглед
привлачи замагљена источна страна где се нешто рађа. Престрашених
погледа и задржаног даха, надамо се још једном сунчаном периоду.
Време пролети између изласка и заласка сунца. Ми то најбоље знамо.
Кажу да на најважнијим раскрсницама живота нема путоказа. И
ја не знам откуд ми на тој раскрсници, јер као тек да смо крупних
очију и знатижељних погледа завирили у учионице, али знам да наша
раскрсница има путоказ. Тај путоказ нам је Гимназија дала. Он нам
указује на то да идемо у правцу наших снова и уверења, који су већину
нас, надам се, и довели у ову школу. Дошли смо као комад глине који
има пуно потенцијала да постане велико уметничко дело, а одлазимо
као недовољно обликована маса којој су мајсторске руке дале основне
контуре за нова обликовања.
Знам да се све одвија по неком закону, правилу и да је веровање у
коинциденцију само утеха неутешнима. Тако смо се и ми нашли овде,
обухваћени временом које делимо и које нас сад почиње делити, али
са неким разлогом. То нам даје осећај јединства, заједништва. И тек
сада, после четири испуњене године чији је кључни догађај још увек
у сећању „свежа” екскурзија, а ево сада и матурска вечер, знамо шта
значи припадати топлој просторији пуној сањивих лица, чији прозор
чврсто стеже хладно зимско јутро... а професор енглеског нас гледа
окривљујућим погледом уз тврдњу да само ми можемо у понедељак
ујутру да ,,не заклапамо”. Нисмо само ми такви, професоре! Има
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још осам оваквих просторија, још девет ненаспаваних професора
и још безброј различитих ситуација од протеклог викенда које се
препричавају у оваквим јутрима, у нашој генерацији. То тек сада знамо, јер је прошло, већ прошло. Бежање са часова имало је смисла јер
смо знали да ћемо се вратити, на математику или социологију, али
вратићемо се! А сада... И јун је имао смисла јер је постојао септембар...
И није се пуно тога променило, неки још увек беже да би се вратили,
само, наш септембар изгледаће нешто другачије.
Човек не може бити срећан у времену, већ само у тренутку.
Време је пролазност. Тренутак је вечност. Проклетство тренутка је
што се његова величина схвати тек кад постане део времена. И тад
постаје сећање. Лепо сећање. Тако су и тренуци које поделисмо у
оним ситним шупљинама црвених цигли, погледа заувек ушушканих
у крошње дрвећа које нам пред очима пролеће брзином ових година
што проведосмо заједно, негде уз цесте Италије, постали лепа сећања.
Ипак, све су то комади живота који се одроњавају од нас као камење,
нешто нам одузимају, али нам додају јасније облике нас самих. Сваки
губитак подразумева бол, али није све што престаје губитак.
Ако некад пожелите вратити све те тренутке, а сигурно хоћете,
јер то није празна прича оних који су изашли из гимназијских клупа,
већ детињаста потреба тих истих људи да врате тренутке када се дах
губи од смеха због неке безазлене ситнице са часова, када адреналин
стеже грло док гледамо како аутобуси излазе из града и воде нас на
оно већ епско путовање, када... Сетите се да време лети, да је сваки
тренутак непоновљив сусрет осећања, погледа, дрхтавих трептаја негде у стомаку, и да се то догађа само тад и никад више! Прошла је
Гимназија, пролазе и ови еуфорични тренуци око уписа на факултет,
проћи ће и многе лепе и ружне ствари. Али једно заувек остаје. Остаје
тренутак као део времена — а то је сећање. И оно се више не може
мењати. Зато, потрудите се да вам сваки тренутак у животу буде мала
претња пролазности... и уживајте у њему, уживајте без осврта на јуче,
без погледа на сутра, јер јуче и сутра више не постоје. Постоји сада и
сада се може мењати. А ми ћемо наше сада учинити најлепшим што
можемо, остаћемо оно што јесмо, пријатељи који несебично дају како
некад задатке на контролном тако сада подршку која пркоси и времену
и простору! Нек’ нам тренутак буде вечност!
Каролина Бјелић, IV7
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УЧЕНИК
ГЕНЕРАЦИЈЕ
Здраво! Ја сам Рада Врховац
и с вама сам похађала Гимназију од школске 2000/’01. до
школске 2004/’05. године,
као ученица првог одјељења.
На Наставничком вијећу,
одржаном у јануару 2005.
године, изабрана сам за ученика генерације.
Међу предложеним ученицима било нас је чак петоро: Ана Комљеновић, Вера
Јотановић, Татјана Вучић,
Дражен Мацановић, и ја —
сви са одличним оцјенама.
По мом мишљењу, занимљивост у том избору јесте
та што је пресудан био — најмањи број изостанака!
Указана част као и сам начин на који је донесена одлука, веома
су ме изненадили. Сматрала сам да ће у предности бити ученици из
моје конкуренције који су ангажовани у раду „Орфеја” и да ће у избор
ући и они ученици који нису имали све одличне оцјене или који су,
мислила сам, стварно заслужили да се ту нађу. Ипак, све су то била
моја размишљања! Ствaрност је била мени наклоњена.
Титула је унијела неке промјене у мој живот: 26. јануара 2005.
године била сам, заједно са најбољим ученицима генерације других
средњих школа, на пријему у Банском двору, потом ми је на дан Светог
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Саве директорица Гимназије, проф. Славица Ивошевић-Њежић,
уручила награду. Оба догађаја су била медијски праћена.
Вјерујем да ме та пажња није уобразила, иако су моји пријатељи
из разреда били поносни на мене и весели због моје награде, можда
више и од мене саме. (Недавно ми је речено да се не знам радовати!) У
наше одјељење иду предсједница Савјета ученика и ученик генерације!
За њих сам остала она која их готово увијек критикује (ја то зовем
објективношћу), паничи и страхује више од других пред свим врстама
писмених провјера знања; она којој се обраћају ако на неком часу нису
писали биљешке; она која их је неко вријеме (безуспјешно) покушавала
организовати при усменом оцјењивању тако да увијек неко буде
„спреман да одговара” итд.
Из претходне реченице читалац би добио утисак да сам организована особа која свакој обавези прилази озбиљно, што баш и није
истина. Тиме се објашњава то што често некуд журим, што нажалост
нисам имала времена за неке заједничке изласке са разредом. Због тога
ме ти исти пријатељи, понекад, нису разумијевали. Чини ми се да нису
схватили ни то да су ми сваки добар резултат, неважно да ли је мој или
њихов, најбезначајнија оцјена, давали осјећај задовољства, мотивисали
да тако наставим даље.
Можда управо због жеље да будем добра у свом послу, чиме год се
будем бавила, било ми је тешко да се одлучим шта ћу студирати. Сада
знам да је то економија. Због тога сам поједине професоре помало и
разочарала јер су ме замишљали у научно-техничком раду. Економија
је широка област, и ту постоје научна истраживања, а надам се да ћу,
једног дана, и ја у њима учествовати.
До тада, као и свим другим гимназијалцима и средњошколцима уопште, предстоји ми улагање много рада и труда како би ми се
та жеља испунила.
Рада Врховац, IV1
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV
Прођоше четири године нашег гимназијског школовања. Прођоше као
бичем ошинуте. И шта сад рећи послије свега? Добили смо задатак да
се представимо кроз 80 редова и мислимо да то није баш довољно да
би се представило наше „златно одјељење”, али шта је—ту је. Одлучили
смо да то урадимо кроз појмове за које смо били највише везани, да
испричамо сваки доживљај који нам је остао у „лијепом” сјећању на
што јаснији и занимљивији начин.

Матурско вече, 14. 5. 2005. годинa — oдјељење IV
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А: аутобуси — За ове четир(и) године ово нам је било најчешће превозно средство (искључујући авионе, бродове,...) од школе до куће, а боме
и на екскурзијама, те је наш бус са екскурзије из III разреда (у ком су
нам друштво правили III6 и дио III4) био проглашен најзанимљивијим.
Пјевали смо у њему, такмичили се у пјевању, глуми, картали се, а неки
су све то (Не питајте зашто!) преспавали.
Већина нас се свакодневно превозила на релацији кућа—школа
баш у аутобусима. Ту спадају сви сретници од Лауша преко Старчевице
до Челинца (а има их и из Хрваћана — код Прњавора) који су свакодневно уживали у јефтиним, комфорним, полупразним и, дакако, исправним аутобусима који дефинитивно нису били узрок нашег кашњења на
наставу, те им од свег срца захваљујемо с поруком: јадни сви путници!!!
Б: благајник — Кроз четири године мијењали су се разни благајници
нашег разреда, али најупечатљивија је била и остала наша Таца. Ако
изоставимо то што је стално каснила, била „савршено прорачуната”,
она није имала никаквих других мана. Штавише, она је супер плесачица
која нам је помагала у нашим рефератима, а преко ње смо градили и
међуразредне везе — дакако, ту је и улога Павла из четворке велика.
В: Вишеград — У трећем разреду смо проглашени разредом који има
најмање изостанака, те смо, уз помоћ разреднице, проф. Вере Бајагић, добили наградно путовање у Вишеград. И ето, нашли смо се у том чаробном граду, гдје су се многе дјевојке, шетајући чувеном Андрићевом
ћупријом, осјетиле попут Фате Авдагине. Неки ће Вишеград памтити
по прелијепом мосту и галерији, а неки и по ћевапима.
Г: Гимназија — школа наше младости и радости...
Д: демократија — уживање понедјељком на 6. и 7. часу...
Ђ: ђак генерације — У нашем разреду се крије и ђак генерације — Рада
Врховац. Наша Рада је за све четири године гимназијског школовања
имала све петице, а поред тога она је најврједнија, најпаметнија, најбоља, најљепша (Ух, баш смо скромни!) ученица наше школе.
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Е: екскурзија — У другом разреду били смо на екскурзији у Србији.
Било је лудо и незаборавно, а највише нам се допало у Петроварадину
гдје смо просто трчали док нас киша „не скваси”.
И екскурзија у трећем је била незаборавна. Обишли смо Италију,
Шпанију, Француску, Монако. Највише утисака на нас је оставио
„пјена party”, а око Шуме су се чак и принчеви борили. (Ма, правили
смо ми и тематске маскембале, собне забаве и др., али немојте то рећи
професорима…)
З: задњи час математике — Након што нам је закључио оцјене, своју
радост што „одлазимо” није могао сакрити ни професор Рале — Растко
Вуковић. Заједно са нама је отишао на кафу у Судбину, али само на
„кафу”!
Ј: јединица — асоцира на латински.
К: Културом против дроге — То је пројекат који је водила наша разредница, проф. Вера Бајагић, заједно са проф. Жељком Грбићем, а у који
смо ми били укључени. У оквиру тога смо имали представу која се
звала „Један радни дан гимназијалца”. Њени смо аутори били ми! Сво
то ангажовање омогућило нам је гостовање у многим школама, већином основним, нпр. у Лакташима, у Приједору, у школама из Бањалуке,
а стигли смо и до Осијека, гдје нас је угостио фра Нађ и осијечка
Гимназија. Извели смо нашу представу, а и представу „Иван Мерц”, а,
поред тога, упознали смо наше вршњаке и обишли смо Национални
парк гдје смо пробали чорбу од срнетине!
Л: лукаво — смо настојали да „одгодимо” одговарање. Хвала Бојани и
њеној моћи запричавања.
О: одбојка — То је понос нашег разреда, а све то захваљујући нашим
дјечацима који су спретно освојили прво мјесто у школском такмичењу. Браво момци!
П: поштење — У нашем разреду су сви веома поштени. Бар тако нас
је окарактерисала наша другарица Бојана!
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П: пинг-понг — Након сезоне „картања”, наступила је сезона играња
пинг-понга код наших дјечака. Питате се гдје су карте? Е, ту тајну зна
само проф. Грбић! Таман кад смо мислиле да ће се пријавити на свјетско такмичење у пинг-понгу, одједном су престали да вјежбају, јер,
ипак, све буде и прође.
С: Савјет ученика — Да ли се можда сјећате свих оних акција: „Један
слаткиш, једно дијете”, па свих оних забава, па учешћа на сајму?! Е па,
то је све организовала наша Бојана Поњарац која је била предјседница
Савјета ученика и која је управо из нашег одјељења!!!
У: устајање — раном зором у 1. смјену. (Нећемо се тога присјећати!)
Ф: феномен — Ми смо јако поносни на нашег друга Ацу који је са
само 17 година успио завршити Гимназију, допринио освајању првог
мјеста у такмичењу из одбојке, а и био феномен у нашем одјељењу, јер
је најмлађи. Ма, не брини се Ацо, и теби ће брзо 18 година!
Х: хвала — Гимназији. Без Тебе не бисмо били оно што јесмо!
Ш: Шта за крај, него само напријед, будите сви успјешни као што сте
били и до сада!
Софија Волаш и Ања Рајковић, IV

Одјељенско вијеће IV:
Вера Бајагић, разредни старјешина; Војин Крнета, разредни старјешина; Љиљана Станар, Иван Јевђовић, Батрић Обрадовић, Растко
Вуковић, Анђелко Глушац, Олга Ристић, Весна Садло, Спаса Метанов,
Сања Поповић-Ђукић, Милија Марјановић, Драгица Шпирић,
Јасминка Ђуђић-Мрђен, Милосава Миладиновић-Стричић, Жана
Миљевић, Сњежана Ракић, Радмила Јаковљевић, Божана Ловшин,
Душко Милинчић, Жељко Грбић, Славица Ракић-Клепић, Илија Калаба,
Александра Арсенијевић-Пухало, Гордана Касагић, Вита Малешевић,
Катарина Кубурић, Јасна Марић, Бранислав Ђаковић.
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV2
Е, ОВАКО:
Tек сада, на крају нашег четворогодишњег школовања, са поносом се
можемо осврнути на све постигнуто. Веома битна чињеница је да не
жалимо нити једне секунде што смо се уписали у Гимназију и провели
у њој можда, како многи кажу, најљепше тренутке наших живота.
Сјећамо се тог првог дана, свих појединости и детаља као да
су на филмској траци. Били смо несигурни и уплашени, без икакве
представе шта доноси будућност и какве све непредвиђене околности
могу да нас снађу. Магију тог првог тренутка, сигурни смо, нећемо
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никад заборавити. Били смо тада сви помало у еуфорији због новог
друштва, професора, средине и много чега другога. Међутим, убрзо
је та еуфорија спласнула када смо се суочили са првим тешкоћама,
првим усменим одговорима и контролним радовима. Сви ти дани
личе нам помало на систолу срца, која траје дужи временски период.
Одговарали смо са кнедлом у грлу, презнојавали се, руке су дрхтале,
стријепили смо од свега и свачега јер су многи били свјесни да су
управо ти дани пресудни за даљи ток њиховог школовања. Али, да не
буде све тако страшно, можемо рећи да смо током првог разреда били и
најорганизованији и у самом одјељењу је владала најбоља атмосфера.
У цијелу ту причу увео нас је наш први разредник професор
Батрић Обрадовић. Он нас је од самог почетка охрабривао, пружао
подршку и борио се за нас. Разредну заједницу чиниле су тридест три
различите особе, које су дошле из различитих мјеста и школа. Све су то
били ученици са посебним причама и жељама које су хтјели да остваре
у Гимназији. У почетку смо можда изгледали као неспојива цјелина,
али то је било само наизглед, јер смо убрзо заједно са нашим разредником постали једна породица. Нисмо више били само познаници из
разреда, него смо сваким даном постајали све ближи.
Посебно су била упечатљива и ваншколска дружења, попут оног
славног роштиљања на дан Првог српског устанка или прослава Нове
године код Моче, и можемо рећи да смо већ тада дјеловали као цјелина.
Зашто славно роштиљање? Вјероватно зато што смо заборавили прибор за јело па смо се сналазили на разне начине, почев од прстију до
грања. Чињеницу да смо замало запалили шуму, нећемо ни споменути.
Прославе Нових година ће остати у посебном сјећању свих нас.
Немогуће је заборавити уништавање виле Мочевић и кршење грана
брижљиво гајених кућних биљака. Посљедице је сносио наравно
Сергеј, смањењем дневног џепарца са 50 на 00 km.
Иначе, док смо били под будним оком професора Батрића
Обрадовића, популарно званог Баћо, стекли смо титулу најбољег
разреда у нашој генерацији. И кад су рад, ред и дисциплина попустили
постали смо мало ,,бахати” (by Ракић-Клепић).
Морамо споменути да смо кроз ове четири године промијенили
чак три разредника, и да су ученици који су били заједно са нама у
почетку гимназијског школовања сада на школовању широм свијета,
од Њемачке до Америке.
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Док је некима у нашем друштву након школовања израсла „златна
коса”, други су посиједили. И на крају шта рећи осим: лажу људи кад
кажу да се из пакла не може изаћи! ЋАО!
IV2

Одјељенско вијеће IV2:
Гордана Касагић, разредни старјешина; Батрић Обрадовић, разредни старјешина; Илија Калаба, разредни старјешина; Љиљана Станар,
Драго Вучковић, Божана Ловшин, Жељко Грбић, Душко Милинчић,
Стојанка Штрбац, Милија Марјановић, Драгица Шпирић, Јасминка
Ђуђић-Мрђен, Милена Јујић, Војин Крнета, Вита Малешeвић, Катарина
Кубурић, Сања Поповић-Ђукић, Анђелко Глушац, Олга Ристић, Татјана
Ћулафић, Јасна Марић, Славица Ракић-Клепић, Иван Јевђовић, Милка
Мандић, Бранислав Ђаковић.
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV3
„Од колевке па до гроба најлепше је ђачко доба’’, рече наш славни пјесник. Да ли је тако? Не знам. Ђачко доба остаје иза нас, тако је близу, а тако је далеко. Близу је јер је већина наших успомена и навика
управо везана за школске клупе, али по завршетку посљедњег часа, све
ствари које су представљале школску свакодневицу, уступиће мјесто
доживљајима и искуствима који тек треба да дођу.
И како сада, док у глави одзвањају матурско вече, писмени радови,
упис на факултет, крај школе, како написати нешто о овом разреду,
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који за неколико дана то више формално неће бити. Да ли је уопште
могуће у неколико редова ставити четири године нечијег живота? А
тек тридесетак животних прича? Једино што можемо урадити је да
премотамо филм и да се вратимо у дан када смо први пут крочили у
ову школу.
Зврррн! Школско звоно је означило почетак првог часа. Разред I3
је мирно сједио у својим клупама. И док сам слушао приче о епохалном
значају нашег уписа у Гимназију и друге ствари које су улазиле у
једно, а излазиле на друго ухо, покушавао сам да се навикнем да ћу
наредне четири године провести у овом разреду. И тако, из дана у
дан, упознавали смо једни друге, али и одређена школска правила:
не причати гласно (читај: галамити) у учионици јер је зборница са
друге стране зида, не отварати нагло врата јер неко може настрадати
и не долазити у школу „под гасом’’. По старом обичају, и ова правила
постоје да би се кршила. Вријеме је пролазило, а ми смо доживљавали
разне ствари. Било је и смијеха и суза (како год то отрцано звучало) и
свађа, бјежањa, „Клуеда’’ на часовима, пуцања канти са водом, фудбала
лоптицом за тенис, возова, препаркирања шкоде и много чега што
свако не би могао разумјети.
Да ли се сада може рећи да смо провели „дивне четири године у
овој прекрасној школи’’? Сматрам да нисам довољно компетентан и
елоквентан (нешто се и научило) да бих дао одговор на ово круцијално
(напредујем!) филозофско питање. Такође, други које сам питао за
мишљење о протеклом школовању кратко су одговорили да не дају
патетичне изјаве, али нису понудили никакво рјешење. Како онда
завршити? Исто као што смо и почели, позајмљеним стиховима: „Да
ли смо сретнији , да л’ смо паметнији? Године пролазе, ми гледамо.’’
Давор Мајсторовић, IV3

Одјељенско вијеће IV3:
Љиљана Станар, разредни старјешина; Сања Поповић-Ђукић, раз.
старјешина; Божана Ловшин, раз. старјешина; Иван Јевђовић, Татјана
Ћулафић, Милија Марјановић, Драгица Шпирић, Јасминка Ђуђић-Мрђен, Милена Јујић, Анђелко Глушац, Јован Ћубић, Стојанка Штрбац,
Олга Ристић, Александра Пухало, Гордана Касагић, Вита Малешевић,
Славица Ракић-Клепић, Илија Калаба, Јасна Марић, Милка Мандић,
Бранислав Ђаковић, Војин Крнета, Душко Милинчић, Жељко Грбић.
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV4
„Добро јутро. Ја сам Стојанка Штрбац, ваша нова разредница. Предаваћу вам биологију... Ко то горе прича? Шшшшшш! ’Ајде сад сви
редом да се представите: Благојевић Андреј... Реци ти нама, у коју си
ти школу ишао?...”
То јутро, 3. септембра 2001, обиљежило је почетак мука и патњи,
„неорганизованих” бјежања, борби за права колектива и појединца, и
све већих тежњи ка алкохолизму и зависности од кофеина.
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„...Ето дјецо, сад смо се сви упознали. Ја се надам да ћете ви бити
добри и да нећемо имати никаквих проблема.’’ Одједном, из масе допире крајње збуњујуће питање: „А, која смо ми сутра смјена?’’ С временом
смо почели схватати колико смо различити дијелови слагалице која
ће можда некад добити облик и структуру. Битнија спознаја од ове је
била да ниједно питање Срђана Врућинића не треба да буде збуњујуће.
Процес преживљавања првих гимназијских дана обухватао је и појаву
естрадних умјетника и пјевачких потенцијала у трећој клупи до прозора и анимализацију момака обиљежених коњским и прасећим
репићима. А пошто смо ми генерација широких видика и цијенимо
сваки покушај стварања, отворили смо пут будућности која је обећавала еволуцију. Ипак, оно што је била наша основа чувало се негдје
дубуко у нама до самога краја и повремено се манифестовало уз играње
труле кобиле и сличних физичких активности: вјешање по зидовима,
шетање по ивици прозора и вербално изражавање љубави кроз разне
врсте клетви. На почетку је било актуелно: „Дабогда те мама куком
по Неретви тражила!’’, а растали смо се са клетвом: „Дабогда ти ћерка
свирала у оркестру Виком телевизије!” Све то не значи да нас није повезивало оно најплеменитије осјећање које одликује човјека — љубав.
Ни сад није у потпуности искристалисано у којој мјери смо ми вољели
једни друге и колико се признавања да се волимо граниче са трагедијом
и патетиком. Али, чињеница је да су постојали дани испуњени полетом
и смијехом, заједничким залагањем и борбом за масу акција из разних домена гимназијског школовања. У заједништво су убрајани чак
и они моменти када се појединци одупиру маси због страха да не оду
на екскурзију.
Кад смо већ код екскурзије, имали смо двије и свака од њих
је представљала по још једну степеницу у нашем зближавању. Необично је када гомила нас успије да се натрпа у једну собу и у њој учини
прве кораке ка благодетима живота: лумповању, пјевању, пијанчењу,
потпуном опуштању... Упркос томе, у сваком од нас је остајало још
довољно снаге за неисцрпне обиласке историјских споменика, културних баштина и вјерских објеката. Чак и у томе смо успијевали пронаћи
изазов и од обичног металног јелена направити предмет за јахање или
у вечери шпанске културе наћи мјеста за национални инцидент. У сваком случају, ни данас се не зна јесмо ли више бјежали са наставе у школи или из хотела на екскурзијама. Можда, ипак, да је више мистериозних
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нестанака било на екскурзијама, јер се са наставе „удаљавало’’ само
онда када понизне молбе у име цијелог разреда код професора не би
уродиле плодом. Највише од свих су мољене биле драге професорице
хемије, латинског и историје, а учинак нам је углавном био половичан.
Понекад се и од професора физике могла извући нека корист, али од
професора математике, чак и онда када бисмо се усудили да молимо,
обично смо добијали једно велико: „Штаааа?! Ништа, ништа!’’. Кад се
све сабере и одузме, много времена је уложено у залагање да нас неко
не пита, да нам се одгоде контролни радови, да не морамо читати нека
од великих и дебелих дјела свјетске и домаће књижевности, да будемо
ослобођени верања уз шипке, те да масу дјела ликовне умјетности не
морамо знати напамет. Још већи напор је изискивао сваки крај године,
када су се сводили сви рачуни и када је сваком био потребан по још
један бод у дневнику. И сада свима негдје у глави одзвања самоубјеђивање: „Све ћу ја то успјети”.
„На муци се познају јунаци!’’ Какви смо заиста јунаци били и
остали, видјело се на самом концу нашег путешествија кроз Гимназију
и њену околину. Као и увијек, постојали су они који су све своје обавезе
остављали за посљедњи моменат, само да би у школи остали што дуже.
Кад још томе додамо потрагу за адекватним матурским тоалетама, крај
нашег бивствовања у Гимназији добија још туробнији и мрачнији
облик. Свако од нас је бар на моменат изрицао нечујну молбу: „Господе,
услиши ме, и нека већ једном престане...’’
...И одједном тога више нема. Пред свима нама се пружају неки
други путеви и друге ступице које поставља живот. Прије неколико
година пуштали смо дјетињство у неповрат и хрлили у живот озбиљних и зрелих људи. Ни сад никоме није јасно до којег смо прага стигли
и шта смо оставили онда, када смо и данас опет уплашени, несигурни
и изгубљени у нечему. Све што је било инквизиција нашег времена,
сада постаје обичан, али вриједан садржај наших глава и наше прошлости. А борби се и даље крај не назире. Сад се сви котрљамо негдје
као шака просутих кликера и скупљамо неке нове успомене. Али нико
не може порећи да смо били важан дио нечега веома вриједног.
IV4
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Одјељенско вијеће IV4:
Стојанка Штрбац, разредни старјешина; Љиљана Станар, Иван
Јевђовић, Јован Ћубић, Милија Марјановић, Живка Кукрић, Јасминка
Ђуђић-Мрђен, Слађана Нинковић, Олга Ристић, Родољуб Баврлић,
Јово Арнаут, Милена Јујић, Сања Поповић-Ђукић, Божана Ловшин,
Душко Милинчић, Жељко Грбић, Војин Крнета, Јасна Марић, Татјана
Ћулафић, Катарина Кубурић, Гордана Касагић, Милка Мандић,
Бранислав Ђаковић, Вита Малешевић, Горана Ђудуровић-Праштало,
Илија Калаба, Љиљана Радошевић.

***
Просветни радници немирно спавају, нагло се буде и зноје. У сан им
долазе понављачи и дају тачне, бриљантне одговоре.
*
У току је једна друга врста реформе школе. Просветне раднице
мењају презимена, мењају боју косе, промениле су гардеробу. Деца
ће већ данас приметити велике промене.
*
Данас ће професори поново кришом пушити Зету да их не примете
ученици који пуше Кент.
*
Нема већег државног непријатеља од лошег учитеља.
Душко Радовић
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV5
Септембар 2001. Испред Гимназије много непознатих, изгубљених
лица. Гледам их и мислим: можда је ово Јелена, можда Ана, а оно је
можда Милан. Да, још неколико минута смо нагађали, а онда смо
коначно ушли у школу и мистерија је ријешена. Имена су нашла своје
власнике: то више нису били гласови, већ потпуне личности. Тридесет
двоје људи чинило је I5, нова породица је створена. Да смо сами бирали
не бисмо тако добро изабрали, склоп је био савршен. Под вођством
професорице Вере Бајагић, Петица је кренула у побједе. Од ње смо
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спознали да ради знања и јесмо у овој школи, али и да дружења и
искрена пријатељства не смију изостати. Стога смо покупили прње
и једног веселог петка се запутили у Кондину викендицу... Знали смо
да се о нама мора чути и да ова дружина мора оставити траг, а не
само сјене. Усвајали смо знања, исписали многе хартије, испустили
коју сузу, а мјесеци су се низали и дошао је крај првог разреда. Било је
ту и неуспјешних покушаја колективног напуштања наставе, али то је
било тек загријавање. С општим успјехом врло добар, најмањим бројем
изостанака, Петица је мирно напустила одаје Гимназије. Поносни на
наше одбојкашице, првакиње школе, математичаре, на нашег пливача,
са сјећањима на излет у Вишеград, препустили смо се чарима љета.
Други разред, исто бројно стање. Нове књиге, понеки нови
професор (guess who’s back... Žmiki’s back), а ми неки нови клинци.
Клинци који су донијели промјене. Нисмо се хтјели помирити са
неодговарајућом ситуацијом. У нама се пробудио дух револуционара,
борили смо се и побиједили! Али побједа је била Пирова, јер смо
изгубили разредног старјешину. Тада се нашој заједници прикључио
професор Иван Јевђовић. Ту промјену смо тешко прихватили, али
с временом смо упознали и његову другу страну (ону емотивну). У
овој школској години отишли смо на тродневну екскурзију у Србију.
Посјетили смо Београд, фрушкогорске манастире и Нови Сад гдје смо
и преспавали (како ко). Ово путовање ће нам остати у памћењу због
одличног провода, али и због несносне хладноће. Успјеси поново нису
изостали: математичари, умјетници и спортисти су опет бриљирали.
Трећи разред, сад најстарији у смјени и сигурни у себе јер
пола посла смо већ обавили. Упознали смо све чари географије
(сви смо сазнали шта је то моноцентрична регија), коначно се ријешили штребања латинског и ликовног. Најзад смо успјели да организовано ескивирамо час логике, па смо полугодиште завршили са
сниженим владањем...
Главна преокупација била нам је матурска екскурзија. Одлучили
смо да отпутујемо у Шпанију. Тих девет најзабавнијих дана заувијек
смо меморисали, јер Италија, Француска и Шпанија су нас очарале. А
они који су били спријечени да оду са нама били су спомињани и бар
на фиктиван начин присутни. У овој години постали смо пунољетни,
први возачки испити, рођенданска пијанчења, која су нам остала у
сјећању (Некима само са слика!). Из наше учионице могли сте чути
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веселе гласове како пјевуше: „Данас нам је диван дан...“, док Никола
искусно диригује. И ове године наши радови и достигнућа красили су
странице Орфеја.
Матуранти 101. генерације! Да, и ми припадамо тој групи људи!
Четврти смо разред, од почетка школске године причали смо о
хаљинама, одијелима, препричавали искуства претходних генерација.
Дани су пролазили брзином свјетлости. Мјесеци су се низали, а ми се
томе нисмо могли прилагодити, мислили смо да има времена. „Само
опуштено” (часови информатике иза школе), био нам је мото. Још једно
искушење било је пред нама: такмичење из демократије. Захваљујући
нашим умјетницима, реторичарима и ентузијазму који смо сви унијели
у пројекат, име IV5 прочитано је као име побједника, а ми на компромисе нисмо ни помишљали. Поносна осморка нас је представљала и на
општинском такмичењу, али због неразумијевања за дубину наше теме
и непрофесионалности комисије, нисмо побиједили. Појавили смо се
и на овогодишњем „Малом иносту” и наравно школи донијели нове
медаље. Већ традиционално, по четврти пут, наше дјевојке су понијеле
титулу првака школе у одбојци. Наравно, учествовали смо у креирању
матурске вечери, јер су наши другови били међу главним актерима.
На тргу, 14. 5. 2005. године појавили смо се насмијани, лијепи,
поносни... Дјевојке су постале даме, момци џентлмени. Да, то су матуранти, то је наш IV5! Одмјереним корацима, испраћени погледима
изненађених посматрача (зато што смо лијепи!), дошли смо до Банског
двора, отпјевали Гаудеамус (а прије тога Мјесечину). Представили смо
се реченицом коју смо највише користили претходних година: „Нисмо
спремни!”, што је изазвало осмијехе у сали. Била је то чаробна ноћ, све
Пепељуга до Пепељуге (а штиклице под столовима), принц до принца,
а нигдје коња. Поноћ је прошла, дошло је јутро, донијело дан, крај чаролије! Сузе као доказ наше туге због завршетка, срећа због незаборавних
дана и непоновљивих пријатељстава, нису изостали.
Погледи нам нису изгубљени, већ пуни наде. Изашли смо из
гимназијских зидина, вјетар ће нас разнијети по свијету, али ми ћемо
увијек бити 32 тијела — „дјеца у тијелу човјека, а у будућности ко зна.
Можда неки успјешни пословни људи?” — повезана магичним нитима
у једну душу, у Пријатељство.
Бојана Везмар, Милица Чвокић,
Игор Бабић, IV5
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Одјељенско вијеће IV5:
Вера Бајагић, раз. старјешина; Иван Јевђовић, раз. старјешина;
Богдан Зец, Зорица Травар, Јармила Цупаћ, Божо Марић, Живка
Кукрић, Јасминка Ђуђић-Мрђен, Слађана Нинковић, Жељко Грбић,
Јасна Марић, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, Вита Малешевић,
Александра Арсенијевић-Пухало, Гордана Касагић, Илија Калаба,
Родољуб Баврлић, Јово Арнаут, Олга Ристић, Сњежана Ракић, Драго
Вучковић, Гојко Васић, Амира Жмирић, Милена Јујић, Оља Јотановић,
Душко Милинчић, Славица Ракић-Клепић, Јармила Цупаћ.
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV6
У септембру 2001. генерација 1986. је кренула у средњошколски поход.
Бањалучка Гимназија је примала девет одељења. Једно од њих је било
и природно-математичко. У првом уписном року за ово одељење се
пријавило само девет интересената који су желели да усавршавају своја
знања из области математике. У другом уписном року се пријавило још
двадесетак ученика, који већином нису били интересенти за области
знања која су била примарна у том смеру. Већ након неколико седмица
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многи су увидели своју грешку и одлучили да пређу или у други смер
или у другу школу. Они који су остали, а то је оних девет, од којих су
предњачили Вера, Игор, Сњежана и Бојана, и још петнаестак храбрих,
били су под разредном палицом Драга Вучковића који је тежио да до
максимума пренесе знање, као и сви други професори, јер ми смо за
њих били, како су они говорили, природно-математички смер. Дошао
је и крај прве године, а са њим и први проблеми. Већина преосталих
ученика је требало да падне на годину или на поправни, што је са собом
повукло и питање опстанка самог разреда — по броју ученика нисмо
испуњавали ниједну норму за одржавање редовних часова. Сви смо са
нестрпљењем очекивали другу годину јер нисмо знали шта ће бити са
нама. Ипак, уз помоћ неких професора а, пре свега, професорице Вере
Бајагић, одељење се није расформирало како је било планирано, већ
је пребачено у општи смер и добило новог разредника и професора
математике Богдана Зеца.
У том другом разреду, велики број ученика је био пребачен из других одељења управо у наше како би се створила компактна целина за
рад. Дошао је и велики број ученика из других крајева као и понављача
који су одмах прихваћени. Као такви представљали смо једно веома
специфично одељење на челу са групом која је радила и борила се за овај
разред. Њу су чинили: Вера, Игор и Сњежана, док је са друге стране
била група којој учење није било главно занимање, али која је уносила
шарм и смех у II6. Велики број њих је поновио годину. Овом приликом
ћемо их се сетити. Они који су поновили годину у првом, другом или
трећем разреду, или су напустили овај разред како не би понављали
годину су: Небојша Митровић, Срдић Ивана, Марко Пејаковић, Жељко
Маленчић, Никола Савановић, Дражен Јованић, Жарко Куновац,
Јелена Лукајић, Соња Пеулић и Силвијан Радивојевић. Неки од њих
су сачињавали посебан ред, који је називан „веће стараца” и из којег
је након другог разреда остала само неколицина.
Дошли смо и до трећег разреда у којем се циклус доласка и одласка
ученика поновио. Слично се десило и у четвртом разреду. Ово одељење
ће се упамтити и по томе што је кроз њега продефиловало око педесет
ученика. Било је то одељење које је на свим пољима било јако. У свим
такмичењима смо били у самом врху. Било да је то представљање школе
у такмичењима из математике или представљање разреда на школским такмичењима. Мисли се на кошаркашка такмичења у мушкој
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конкуренцији као и на такмичење из демократије и томе слично. Било
је ту екстремно јаких индивидуалаца који су се дефинисали у овом
разреду кроз своје знање. То су: Вера Јотановић, Сњежана Вуковић,
Игор Летина и Жељка Ступар. Бавили смо се и другим стварима поред
школе, и ту показали сву своју моћ у испољавању индивидуе. То су
кошарка (Вера Јотановић, Никола Обрадовић, Никола Марјановић,
Никола Савановић, Небојша Митровић, Драгана Кецман), шах (Ненад
Срдић), тенис (Ђорђе Врањеш), фудбал (Силвијан Радивојевић), рукомет (Дражен Јованић), пењање (Игор Летина), атлетика и скок у вис с
мотком (Душко Лончар), манекенство (Сњежана Вуковић), разне врсте
плесова (Јелена Јовановић, Биљана Станетић, Александра Тешић, Маја
Кочић, Дајана Богданић, Маја Гатарић), увек потребна музика, где је
предњачио Никола Савановић, као и разне драмске активности у којим
је учествовао цели разред.
Велики број ученика је дошао из других крајева као што су Сента,
Змај, Добој, Брчко, Прњавор и томе слично. Кад се мало боље размисли,
овај простор није довољан да се кажу још неке специфичности природно-математичко-општег одељења IV6.
Колико је само било лепих и лоших тренутака наше младости
у и око ове школе. Било је бежања са часова, љубави и славља. Ово
је само врх леденог брега приче о овом разреду који улази у велику
архиву поносне Гимназије из Бањалуке. Време лети и стижу нови
походи са којима ће се сви из овог одељења и генерације суочити.
Ово одељење ће остати у сећању многих професора, било по добрим,
било по лошим особинама. Било је то одељење јаких индивидуалаца,
спортиста, придошлица, импровизатора, шаљивџија, понављача и ванредних ученика. Били смо у сваком погледу специфично одељење 101.
генерације и част нам је што смо завршили ову школу.
Никола Обрадовић, IV6
Одјељенско вијеће IV6:
Драго Вучковић, раз. старјешина; Богдан Зец, раз. старјешина; Вера Бајагић, Ана
Чабрић, Весна Садло, Јово Арнаут, Оља Јотановић, Олга Ристић, Емилија Цицовић,
Божо Марић, Јасминка Ђуђић-Мрђен, Сњежана Ракић, Александра Пухало, Гордана
Касагић, Вита Малешевић, Илија Калаба, Божана Ловшин, Душко Милинчић, Жељко
Грбић, Амира Жмирић, Катарина Кубурић, Спаса Метанов, Љиљана Радошевић,
Јармила Цупаћ, Слађана Нинковић, Родољуб Баврлић, Бојан Штрбац, Љиљана
Марчић, Милена Јујић, Јагода Ћук, Зорица Травар, Јасна Марић, Милка Мандић.
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV7
Јутро је. Киша пада, зима, све је сиво, тамно, досадно... Наравно, ја
сам прва смјена! Човјек не може пожељети ништа боље! А јуче смо се
договорили да не дођемо на први час зато што професор хоће да нам
да онај контролни из ријечи... или није тако! Углавном, превише сам
поспана да бих могла сад да се сјетим разлога, само знам да идем у Play
Oﬀ на први час... А баш ме занима хоће ли сви доћи. Улазим, и још са
врата видим Јелу, која је јуче на часу код разреднице имала одличну
извлакушу за кашњење: „Професорице, мени пукла ципела!”. До ње
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је Ања, већ у пуној снази и таман прича Хелени како се јутрос прејела
за доручак! Значи, појела је: двије банане, шољу млијека са житарицама,
јогурт и читаву кесу сјеменки! Страшно! Хелена, или ако хоћете умјетничко Мирчи, гледа је блиједо и, пошто је управо ставила своју нову
Max Factor маскару, стаде на сред кафане па запјева: „Ко ме зна, зна ме,
ко ме чује, позна ме”. Ово је само један од њених многобројних хитова,
јер иначе Мирчи нам је естрадна умјетница и писац фолк поезије. Ту се
у моменту појављује Боћа, тј. наша Лана која има улогу тјелохранитеља
у тим епизодама. Њу ове млађе генерације гимназијалаца доживљавају
као „она цура са креоном око очију”, углавном, никад с њом на зелену
грану. Моке је већ заузела позу пратећег вокала, иначе, она се тако бави
пјевањем, кад ухвати времена између расправљања са професорима и
ваљања по катедри пред час математике... хе-хе-хе. И наравно ту и ја
притрчим. Иначе, Тратинчица (горе поменута Ања) и ја (Маша) смо
одговорне за плесну кореографију коју бисмо могли назвати „Рурална
екстраваганца”. Да знате, није лако имитирати данашње „умјетнице”.
Ту је и наша екипа галерије за столом човица. Њу сачињавају наших 5
Југовића: Данијел, Данко, Дане, Дарио и Славко. Они се не обазиру на
женске глупости, већ као и сви прави мушкарци своју пажњу окупирају стоним фудбалом или тзв. човицама. Мили је управо улетјела са
свјеже офарбаном косом у најновију нијансу платинасто-меденасто-златно-екстра плаве. Мало даље се види група људи која дискутује о
томе шта ће бити са нама, с обзиром да смо побјегли са часа. Ту Таша
води главну ријеч (у ствари, боље рећи једину ријеч) са главним аргументом „немају они право” или „ми имамо право”. Ту је и Маре која
припада групи од два најбоља ученика у разреду. Она мудро ћути, али
зато кад проговори, свака јој је златна! Биља је поред ње, исто тако
мудро ћути, само нема намјеру да проговори. Таца и Вања су прошетале до WC-а, Вања трепће и смјешка се, а Таца, као најстарији и најситнији члан одјељенске заједнице, озбиљна и хладнокрвна — одлична
комбинација. Љуба објашњава Каролини своју најновију теорију нуклеарне фисије, али Кери је баш у моменту медитације и спајања духа
и тијела. Jolly таман прича о својим плановима за будућност; Jolly нам
је одговорна и таман да објасни Неди своју ситуацију са оцјенама из
математике, Nex је прекину у пола реченице: „Ма нема бриге, све ће
то бити у реду”. Лаааааааааннноооооооооооо дођи да чујеш ову ствар!
Слађа показује Марији и Лејли своју најновију креацију, сукњицу са
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тачкицама преко хлача са коцкицама, заврнутих до пола да се виде
чарапе са линијама. Марија се смије, важно да она има гдје спавати кад
дође у Београд. Лејла је опет нешто забринута, али шта је ту је. Суза као
велики члан Додикове странке, објашњава конобару важност Лакташа
за егзистенцију читаве планете... Ух, не могу их све ни похватати...
Углавном сви су ту, цијели разред. Није само Љиља, али она је тада
била у Француској и тамо ишла у школицу. А и да је била ту, сигурно
би закаснила и дошла евентуално на трећи час, и још позаборављала
пола ствари...
Када сам све то видјела више није било важно што је јутро, киша,
зима... Једноставно ми смо ту једни за друге, што нас чини грађанима
једног нашег свијета у којем увијек сија Сунце. А сад идемо једну праву
школску: „Ја пуно волим своје другове из разреда и никада их нећу
заборавити!”, што је апсолутно тачно!
Маја Кантар, IV7

Одјељенско вијеће IV7:
Вита Малешевић, разредни старјешина; Јасминка Ђуђић-Мрђен,
раз. старјешина; Милош Бојиновић, Далибор Мартиновић, Сандра
Марчета, Амира Жмирић, Катарина Кубурић, Зорица Травар, Гордана
Касагић, Александра Арсенијевић-Пухало, Божо Марић, Александар
Савановић, Далиборка Штрбац, Сњежана Ракић, Радмила Јаковљевић,
Жана Миљевић, Богдан Зец, Јован Ћубић, Драго Вучковић, Родољуб
Баврлић, Јово Арнаут, Оља Јотановић, Љиљана Марчић, Божана
Ловшин, Душко Милинчић, Жељко Грбић, Милка Мандић, Бранислав
Ђаковић, Јасна Марић, Јармила Цупаћ, Илија Калаба.

100

Сто прва генерација бањалучке Гимназије

ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV8
Какво је то одјељење било! Двадесет и девет различитих помножите са
двадесет и четири „тренутка” дневно па покушајте све то сложити! Је
ли потребно рећи да смо били гласно дисхармонизовани?! А да ствар
буде гора, било је четири момка и двадесет и пет дјевојака. Наравно
да своју равноправност нису успјели изборити, ал΄ морамо им одати
признање за покушаје!
Знали смо правила обртати, извртати у нашу корист, проналазити
рупе у закону, бити размажена деришта, премда смо добра дјеца
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само ако сте знали са нама. Знали смо цијенити лијепе ствари и бити
великодушни и предани. Боравили смо у најхладнијој учионици тако
да је била велика вјерватноћа да оболимо, као и велики ратници, ако
преживе, од реуме. Нисмо били најбољи, али кад је требало одрадити,
знали смо се поштено намучити. И то највише са математиком (напомена: били смо друштвено-језички смјер) и српским. И онда треба да
нам буде симпатично, или бар да то тако представимо, што смо толике паре дали на инструкције из математике и сав страх који смо проживљавали да прогласимо за наше добро. Ма, какво добро! За свако
добро што бисмо учинили, рекли би да то од нас нису очекивали. Има
ту наше грешке али, опростите ми, има и ваше! Увијек смо били спремни да нам глупост падне на памет, али, хвала Богу, никад да их учинимо,
да копамо и садимо, деремо се и штрајкујемо. Кад су нас убјеђивали да
нам је најбоље, доказивали смо да нам може бити и боље и тјерали своје;
кад је ком било потребно жртвено јагње први разред до зборнице увијек
је био на располагању, а кад су се додјељивале карте за неке свечаности,
бољи аутобуси итд., нас никако нису успијевали наћи, некако би нас
прескочили. Али нисмо тако мали да нас могу прескакати, не видјети!
Одјељење пуно талентованих, оригиналних људи који ће...чуће се!
Сви радо говоримо о својој Гимназији и помало смо поносни на
њу и себе! И оно чиме смо овдје даровани заслужује да кажемо хвала!
С пуно љубави поздрављамо вас и желимо свако добро!
Жељана Тунић, IV8

Одјељенском вијећу IV8:
Захваљујемо разреднику Далибору Мартиновићу, што је често говорио
да му послије нас одмах треба дати пензију, што нам је стално задавао
домаће, и имао толико повјерења у нас да их никад није прегледао; што
је... Нека то остане међу нама! Професоре, ви сте нама драги!
Захваљујемо проф. Вити Малешевић што нас је са мајчинским
стрпљењем, мада је при оцјењивању била више налик на оца, проводила кроз филозофске лавиринте и кругове кругова; што је више било
могуће филозофски поједностављивала, а да не изгуби смисао, а ни ми
разум учећи је; што је филозофирала и конкретно доказивала да зна да
ништа не знамо, доводила нас у сумњу у сопствено постојање да бисмо
сами на крају закључили да: ако постојите ви који сте нам драги, и постоји
наша љубав и захвалност вама, мора онда бити да постојимо и ми!
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Захваљујемо проф. Милошу Бојиновићу што нас је провео кроз
све животне области и периоде: од постанка хомо сапиенса и његовог силаска са гране, преко пророчких визија великих умова до пост-модерне, или како се професор знао нашалити, пост-тракторизма, што
смо поред српскога језика научили више и о: калемљењу воћки, цио
космос посматрали у једној шљиви, малигним ткивима и сличности
између крвотока и фонетско-фонолошког система, што је на часовима
важило: „Credo quia absurdum!” — у преводу, правио се да нам вјерује
и кад говоримо глупости!
Захваљујемо проф. Љиљани Марчић на уложеном труду да одјељење језичког смјера научи и језику хемије; што смо између осталог,
научили да се од сумпорне киселине не добија сок и како се прави
динамит (злу не требало), и за сва знања која смо још могли усвојити,
да смо „имали мало више времена за хемију”.
Захваљујемо проф. Зорици Травар што је била строга, ал’ правична,
што је нимало живахним ученицима (по питању латинског), исто такав
језик учинила подношљивим, што је праштала наше lapsus lingue, lapsus
calami, lapsus memoriae и све могуће, постојеће и непостојеће лапсусе!
Захваљујемо проф. Александру Савановићу за фројдовска тумачења свијета и социолошка питања на која нисмо успијевали наћи одговор, а и кад јесмо, што нам је на вријеме разбијао илузију да смо у праву!
Захваљујемо проф. Сањи Поповић-Ђукић, што се више од нас
разочаравала и чудила кад бисмо лоше урадили контролни (а то је
отприлике сваки пут), што је одјељење у ком се, по њеним ријечима,
осјећала као у старачком дому, ипак успијевала мотивисати!
Захваљујемо проф. Јови Арнауту, ал’ не зато што је отишао у
пензију, већ што нас је знао и насмијати, и изненадити, и наљутити се
на нас, па потом опростити!
Захваљујемо проф. Јасни Марић, што нам је помогла да бар донекле
схватимо ликовну умјетност, нама загонетну као Мона Лизин осмијех, да
лакше увидимо шта је умјетник рекао! (А ко би знао шта је хтио рећи!)
Захваљујемо проф. Гордани Касагић што је са Туњица сишла у подсвијест наших година да нам олакша одрастање; на силним рефератима
помоћу којих смо добили прилику да не учимо — на класичан начин!
Захваљујемо проф. Богдану Зецу што нас је научио свим математичким операцијама које знају баба Стоја и ђед од сто година; што
нас је научио да справе нису заједничка својина већ приватно
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власништво; што нам је омогућио да доживимо идилу кад први сунчеви зраци милују земљу, а улицама се креће снена група ђака да стигне
на предчас из математике — у јутарњој смјени!
Захваљујемо проф. Браниславу Ђаковићу на свим часовима које
нисмо имали и проф. Милки Мандић на свим које јесмо!
Захваљујемо проф. Јенцу Гонзену, који нам је предавао ове посљедње године, уз којег смо се забавили и много научили и проф. Ралфу
Алгриму који је био заиста посебан професор и наш пријатељ!
Захваљујемо проф. Јармили Цупаћ што нам је давала прилику,
мада само хипотетички, да сами себи закључујемо оцјену, чак и тобож
нека психичка залагања рачунајући; што нас је научила да разликујемо
физичка знања од физичких способности. Конкретно, сад знамо разликовати оне снажне и оне који причају о некој снази!
Захваљујемо проф. Јасминки Ђуђић-Мрђен на спознаји да земља
није кромпир, вулкан није кухача, континенти нису кифле које плутају.
Ал’ нисмо само научили разликовати географију од домаћинства, већ
смо добили квалитетна знања и вјеродостојну представу о космосу и
свему што га чини. За сав ангажман, ентузијазам и оригиналност!
Захваљујемо проф. Весни Садло уз коју смо постали поборници
здраве хране, борци за права животиња и познаваоци бонтона!
Захваљујемо проф. Илији Калаби што нас је демократски замолио
да учествујемо у пројекту „Ја — грађанин”, запријетивши нам да ће нам
уписати јединице!
Захваљујемо проф. биологије: Милосави Миладиновић, Жани
Миљевић и Ради Јаковљевић на рецептима, модним савјетима (илити:
„Малим тајнама великих мајстора”). Умијећу отварања стоме, наравно
и затварања; што смо генетику тако добро усвојили да можемо израчунати вјероватност да се црнац појави у нашој породици и какви су
били комшијски односи прије нашег рођења и за сва знања која су нам
помогла да задовољимо мотив сигурности!
Захваљујемо Ољи Јотановић и Слађани Нинковић.
Захваљујемо професорима информатике: Душку Милинчићу,
Божани Ловшин, што нас нису оцјењивали по знању и што су нам
покушали приближити то чудо од технике! Посебно се захваљујемо
проф. Жељку Грбићу за сав ангажман!
Захваљујемо проф. Божи Марићу!
Захваљујемо пријатељу Божи Марићу!
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ОВО СМО БИЛИ МИ,
IV9
Живот није широк, раван тунел без препрека кроз који путујемо неометано, већ лавиринт препун стаза, кроз који се морамо пробијати,
погубљени и збуњени, сваки час суочени са ћорсокаком. Али, ако имамо вјере, врата ће се увијек отварати пред нама — можда не она која
смо замислили, него она која ће на крају бити најбоља за нас.
На том путу су нам се отворила и врата Гимназије. Све што смо
до тада знали о њој, биле су само страшне приче наших претходника.
Ушли смо у њу несвјесни да ћемо и ми створити легенде у којима ћемо
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бити главни актери и које ће се чинити исто тако страшне неким будућим генерацијама. У току ове четири године проведене у Гимназији,
проживјели смо много, научили доста и припремили се за будуће изазове. Било је ту смијеха, плача, лијепих и ружних тренутака, свађа, али
и пјесме.
Прошавши сито и решето постали смо бољи људи, свјесни својих
грешака. И на крају нам само остаје да се држимо оне старе: „Од колевке, па до гроба, најлепше је ђачко доба.” Што смо ближе крају, све
смо свјеснији те изреке.
IV9

Одјељенско вијеће IV9:
Милош Бојиновић, разредни старјешина; Љиљана Марчић,
Зорица Травар, Милосава Миладиновић-Стричић, Жана Миљевић,
Милка Џомбић, Божана Ловшин, Жељко Грбић, Растко Вуковић, Вита
Малешевић, Гордана Касагић, Родољуб Баврлић, Јово Арнаут, Oља
Јотановић, Далибор Мартиновић, Сандра Марчета, Амира Жмирић,
Јармила Цупаћ, Јасминка Ђуђић-Мрђен, Сњежана Ракић, Божо Марић,
Јасна Марић, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, Илија Калаба,
Александар Савановић, Бојан Штрбац, Слађана Нинковић, Душко
Милинчић.
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САВЈЕТ УЧЕНИКА
2004/2005.
Бојана Поњарац, предсједник Савјета ученика:
Залагала сам се за што бољи рад Савјета ученика и што већу
активацију ученика. Морам да напоменем да смо уз помоћ и подршку
управе школе активно учествовали у свим пројектима које је школа
организовала. Успјели смо да стекнемо повјерење управе што је најважније и тако активност Савјета ученика поставимо на завидан ниво
у односу на друге школе.
Данијел Дојчиновић, потпредсједник Савјета ученика:
Уз сарадњу с предсједником Савјета ученика, успјели смо да реализујемо већину наумљених пројеката. Мислим да смо сачињавали прави
тим и Савјет ученика извели на прави пут.
Никола Обрадовић, секретар Савјета ученика:
Трудио сам се да будем од користи Савјету ученика при решавању
неких важних проблема као што је Статут и томе слично. Било ми
је тешко да напустим предивну атмосферу на састанцима Савјета
ученика.

