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ГОДИШЊАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
2013–2017.
ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА

РЕСПЕКТ, 115. ГЕНЕРАЦИЈО
								Драги матуранти,
Иако још увијек има неких дилема,
ви сте 115. генерација наше школе.
Прва је матурирала давне 1903.
године, а у њој је било свега 12 ђака и
сви су били младићи. У међувремену,
дјевојке су у нашој школи превладале, па их је већ деценијама много
више него младића; прије само три
године оне су чиниле преко 2/3
ученичке популације у Гимназији.
Међутим, у вашој генерацији, момци
су бројчано пристигли љепши пол,
па тако овог прољећа из клупа наше
школе, од укупно 319 матураната, 169
је дјевојака а 150 младића.
Када је ријеч о успјеху, у 11 одјељења са 295 ученика националног
програма, оцјене су већ закључене, а просјечна у четвртом разреду
за цијелу генерацију је ОДЛИЧАН – 4,51. И били сте одлични. Волио
бих да сте присуствовали посљедњем одјељењском вијећу 12. маја и да
сте чули ваше професоре и разреднике. Такве хвалоспјеве о ђацима
Читаоница одавно није чула! Могло се чути и како сте били активни,
свестрани, васпитани. И веома племенити – организовали сте многе
акције, помагали једни другима, волонтирали по граду... Као директор
могу само рећи: РЕСПЕКТ! И пожељети вам срећу и успјех у „озбиљном“
животу уз наду да ћете и ви бити поносни на вашу Гимназију.
Зоран ПЕЈАШИНОВИЋ,
директор Гимназије

ПИСМО ГЕНЕРАЦИЈЕ
Наша генерација стотину петнаеста је по реду која излази из Гимназије.
Управо зато тешко је издвојити се. Над сваким честитим гимназијалцем надвија се сјенка славних бивших ученика, чија имена данас носе
ходници ове школе. Но, то је био велики подстрек да постигнемо неке
запажене резултате.
Многобројни су разлози зашто је свако од нас уписао баш Гимназију.
Једноме је она најближа кући па не мора далеко да иде, другоме је, с
друге стране, дом удаљен десетинама километара, а дошао је овдје у
потрази за науком; трећи није био сигуран чиме жели да се бави па
је одабрао гимназију као школу општег знања, четврти је, опет, породично привржен овој школи јер су његови родитељи, баке, дједови,
знање стицали управо међу овим зидинама од цигала. Колико је нас,
толико је и разлога.
И тако разноврсног поријекла, мотива и интересовања, спојени
смо у једну генерацију. Првих дана били смо помало збуњени, навикли на старо друштво и старе учионице наших основних школа. Али
и та почетна нелагодност брзо је прошла. Почели смо да постајемо
Гимназијалци. Ређале су се прве оцјене, због њих и сузе, потом први
пољупци, зарађен је први неоправдани због бјега са часа...
Има у нашој генерацији и оних који су више красили екстеријер него ентеријер Гимназије. Има и оних који су на часовима више
мислили о спортској прогнози него о било чему другом. Нека их, и
треба да их има. Све је то дио живота. Срећом, много је и оних који
на школу гледају другачије, оних који се боре за сваки дјелић знања и
оних који гурају напријед.
Бити Гимназијалац међу циглама је било веома захтјевно. Преко
1000 њих су Гимназијалци као и ти, око три стотине су твоје годиште.
Зар је лако било бити примјећен? То је понекад доводило до сукоба,
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неслагања, свађа. И то је нормално. Но, бити Гимназијалац за свијет
изван ове школе била је изузетна привилегија. Кад год неко упита за
школу коју похађаш, као из топа кажеш: „Гимназија“, а онда додаш
још и присвојни придјев града: „Бањалучка“ да би се одвојио од осталих, тобоже лошијих, безвезних и лажних гимназија. Повјерење које
бањалучки гимназијалац тако стекне у очима саговорника, а које је
садржано у тој синтагми „бањалучка Гимназија“, чинило је да свака
конверзација иде више на руку питаном ученику.
Много је лијепих успомена које свако од нас носи из ове школе. И
што се више будемо временски одвајали од гимназијског периода нашег
живота, све ће више значити утисци. Заборавићемо да смо плакали
због прве неодговарајуће оцјене, да смо страховали прије, за вријеме
и послије писмених провјера, да смо вребали професоре испред зборнице, правили се болесни да не би баш тај час били питани... Све ћемо
то заборавити, остаће само понека анегдота са часа. Остаће радост
првог великог путовања у нашем животу, и с њим ширење нашег свијета. Остаће првомајски излети, разна дружења у и око школе. Остаће
пријатељи. Гдје год да будемо студирали, живјели и радили, остаће
наша Гимназија увијек на једном посебном мјесту у души, мање или
више котирана, већ сходно утиску који је оставила на свог бившег
ученика.
Сада ми одлазимо, а на наше мјесто долази наредна генерација.
Циклус се тако наставља. Ако свака цигла узидана у школу представља
по једну генерацију у прошлости, онда можемо да се радујемо да ће
Гимназија још дуго да траје. Макар док не понестане мјеста за имена
најбољих поред врата зборнице. У нашу Гимназију враћаћемо се на
родитељске састанке.
Биће међу нама програмера, правника, љекара, економиста, инжењера. Заузећемо једног дана најодговорније позиције у друштву, као
што их и сада заузимају бивши бањалучки гимназијалци. Гимназија
ће морати да буде дозидана, нови ходници саграђени, да би понијели
имена по ученицима наше и нових генерација. Сигуран сам у једно:
наша генерација остаће упамћена као она која је испратила креду и
дочекала маркере.
Поштовани професори, хвала.
Игор МИРЈАНИЋ, IV1

ПИСМО ГЕНЕРАЦИЈЕ
Четрдесет и једну годину стајала сам на истом мјесту. Говорили су да
сам као и остале, ни по чему посебна. И нико на мене није обраћао
пажњу. Никада. Често су ме ударали, гребали у пролазу, гледали, али ме
никада нису примијетили. За њих сам била још само једна цигла у зиду.
Много пута сам слушала гласни узвик школског звона, па тако и 2.
септембра 2013. године. Гледала сам их како ужурбано корачају школским ходницима. А онда се неко наслони на мене. Длан се кратко задржао на мојој хладној површини, али то је било довољно да осјетим благо
дрхтање прстију. „Ћ-ћао, ја сам Марија. Да ли је ово учионица 50?“ Њен
поглед је летио кроз учионицу, не задржавајући се на тим новим лицима
дуже од неколико секунди. Неко из учионице јој се насмија и рече да
јесте. Мишић у лијевом углу њених усана на тренутак поскочи, а поглед
се заустави на једној слободној столици. Тада подиже руку са мене и уђе
у учионицу.
Увијек сам уживала гледајући нова, млада лица. Била сам свједок
склапања нових пријатељстава, слушалац многих шала, чувар најстрожих тајни. Али, са њима сам дијелила и бол. Врата учионице су се отворила и кроз њих је изашао дјечак. Приђе ми и наслони дланове на мене.
Чело му је дотицало надланице и у невјерици је помјерао главу лијеводесно. Неколико пута је дубоко удахнуо, не би ли се што прије смирио.
Чула сам шапат: „Како, Марко, како? А онолико си учио...“ Марко, не
брини се, није то ништа необично. Дешава се свима да се мало разочарају.
Стоји наслоњен на мене већ три минута. Смије се са пријатељима.
Заклонио ми је сав видик својим леђима. „Јесте ли видјели синоћ ону
голчину, није било шансе да се то одбрани!“ Погледао је удесно и нагло
се исправио. Коначно могу нешто да видим! Па гдје су нестали његови
пријатељи? „Ћао Бојане!“ рече женски глас. Бојаново десно раме се
наслони на мене. Започели су причу о сутрашњој свирци. Није скретао
поглед са ње, упијао је сваку њену ријеч. „Да, доћи ћу. Сигурно ћемо се
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срести.“ Осјетила сам како срце почиње брже да му куца. А осмијех
му је остао на уснама још дуго након што је отишла.
Шта се ово дешава? Па субота је? Откуд ви овдје? И какве су вам
то канте, какве су то четке? Све клупе и све столице сте изнијели на
ходник. И сви сте ту! Како је лијепо чути ваш смијех. Лијепо је видјети
вас сложне. „Никола, помози ми да окречим овај зид!“ „Анђела је сад
негдје нестала, а треба нам да нацртамо ово!“ Свака вам част, завршили сте све за један дан. Опрали сте табле, очистили клупе и подове,
окречили зидове. Више нису безлични и досадни. На некима су осванули цитати, књиге и карта свијета. На другима су се појавили Њутн,
„пут Гимназијалца“, чак и сама Гимназија. И сваки пут када их погледате, уживате у њима. Уживате у ономе што сте заједно створили. Али
полако, оно најузбудљивије је тек пред вама! Тек треба да донесете
најважнију заједничку одлуку.
„Шта си заокружила?“
„Шпанију, наравно! А ти?“
„И ја исто. Једва чекам мај!“
Да, тако је текла већина ваших разговора неколико дана након попуњавања анкете. Неколико седмица касније, нечија торба ме окрзну у
пролазу. Могла сам чути само сљедеће: „Ја још увијек не могу да вјерујем да идемо у Шпанију!“ Тих дана нисте скидали осмијех са лица.
А онда је дошло прољеће. Причали сте само о томе. Очи су вам сијале
сваки пут када би неко споменуо 21. мај. И пожељела сам вам срећан
пут. Пожељела сам вам да уживате у Венецији, Монаку, Барселони,
Кану, Ници и Верони; да се проведете у Лиду и Калељи и да се вратите
са сјећањима која никада неће изблиједити.
Сада тече моја четрдесет и пета година. И даље ћу стајати на истом
мјесту и гледати ученике, дијелити са њима њихове радости и туге,
успјехе и поразе. Али са вама више нећу. Са вама сам проживјела све
што сам могла. Више се нећете моћи наслонити на мене. А неће ни бити
потребе. Знам да сте научили много. Схватили сте шта је одговорност,
стекли сте знање, али и самопоуздање са којим ћете корачати овим свијетом. Гледала сам вас како одрастате и сазријевате и знам да сте сада
спремни на све изазове који вас чекају. Никада не заборавите да корачате
смјело! А ја? Ја ћу се насмијати сваки пут када неко спомене ваше име.
Исидора БУГАРСКИ, IV3

ПИСМО НАЈБОЉЕГ
УЧЕНИKA У ГЕНЕРАЦИЈИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ
Сјећам се топлог јунског дана прије
четири године... Улазим на врата
Гимназије први пут, носећи у руци
своје оцјене и дипломе помало збуњен,
узбуђен и сигуран да носим велико
знање са собом. Сада знам да сам тек
поставио темеље на којима има још
много да се гради...
Првог дана у овој школи добисмо
од разредног старјешине задатак да запишемо шта очекујемо од Гимназије и
зашто смо баш њу изабрали као једну
важну етапу нашег образовања. У овом
тренутку, док пишем писмо и гледам
тај, сад већ пожутјели папир који сам
чувао од првог дана, схватам да је Гимназија испунила сва очекивања.
Одиграла је врло битну улогу у стицању знања и у формирању личности сваког ученика. Можда се некад и чинило да нам неће сви научени стихови, формуле и стране ријечи бити касније потребни, али
као што позната латинска пословица каже: „Не учимо за школу, већ за
живот.“ Наравно, није нам Гимназија пружила само то знање. Многи
од нас су склопили чврста пријатељства и љубави, научили много о
другима и оно што је најбитније – упознали себе. Ова школа нам је
дала много и зато сад можемо да јој се захвалимо што смо у могућности да даље градимо, а да се не бринемо о стабилности подлоге, него
да се даље боримо за своје мјесто, стичемо знање и њиме себи крчимо
пут јер је управо знање оно што нам нико никад неће моћи одузети.
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Наравно, све зависи од тога како ћемо одлучивати, јер наша висина је
од земље до главе, а од главе зависи да ли ћемо ићи даље.
Ја вјерујем да ће моја генерација храбро да се бори кроз живот, а
не сумњам да ће се за многе ученике ове генерације далеко чути. Тако
да градимо даље, не плашимо се висина и што је најважније, останимо
добри људи. Будимо искрени, радимо све с пуним срцем, искористимо
сваки дан и не чекајмо јер тада ће неко други одлучити умјесто нас. За
крај бих додао поруку Леонарда да Винчија: „Одавно сам запазио да
успјешни људи ријетко сједе и чекају да им се ствари дешавају. Они
изађу и десе се стварима.“
Срећно нам свима!
Растко ЗЕЉКОВИЋ, IV6

ПИСМО НАЈБОЉЕГ
УЧЕНИKA У ГЕНЕРАЦИЈИ
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ
Тешко ми је повјеровати да
су већ прошле четири године.
Од почетне неизвјесности
када професор уђе са дневником у учионицу, до среће и
поноса што сам имао изванредне другове и професоре и
био дио ове велике породице
прошао сам. Највећа радост
и привилегија је радити у средини која додатно тражи, инспирише и обавезује.
Ово кратко, али нама значајно путовање, све нас је много промијенило. Из неодлучних првачића, уз помоћ Гимназије, постали смо
зреле особе, које су, уз мелодију Гаудеамуса, сигурно и храбро закорачиле у будућност. Међутим, Гимназија нису само професори, разредници, секретари, директор... Гимназија сте и сви ви и ваше породице
и најближи. Зато мислим да бисмо требали бити подједнако захвални
професорима и особљу на пренесеном знању, подршци и помоћи, и
свима онима с којима смо дијелили нашу срећу и тугу у просторијама
које смо сами исписивали, фарбали и поново оплемењивали.
Нисмо ни изневјерили стотину двадесет три генерације бањалучке
Гимназије прије нас, које нас обавезаше својим радом, именом и присуством у најбољем и најпробранијем друштву стручњака, научника,
умјетника, љекара... Сигуран сам да ће се наша школа са поносом сјећати и ове генерације гимназијалаца и да ћемо и ми једног дана нашим
достигнућима оставити трага у нашем граду, завичају или гдје год били.
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Током ове четири године било је много похвала и негодовања, свађа
и пријатељстава, успјеха и неуспјеха, али драго ми је да равнодушности
није било. Свако је успио да пронађе себе и своју страст и мотивацију, своје мјесто и улогу у овој заједници. Некоме су то представљали
спорт или музика, а некоме математика или историја. Ипак, колико год
значајно било оно што смо стекли и научили у Гимназији, дуг пут је
још пред нама. Зато, драги гимназијалци, останимо и даље отворени,
трудимо се да будемо још бољи, да градимо Андрићеве свете мостове,
носимо и ширимо Ћопићеву заразну шалу и ведрину, те истрајно
љубимо Кочићеву земљу и слободу.
Срећно и видимо се ускоро!

Бојан БУЛАТОВИЋ, ИБ2

ТО СМО МИ, IV1
Нови дан нас радосно буди и са усхићењем гура у немилосрдну машину
свакодневице. Склопљених очију, у топлим креветима чију удобност
не желимо напустити, молимо за још само пет минута сна. Зашто је
дан тако немилосрдан? Зар не може на тренутак да се заигра са сатима
и заборави на одбројавање.
Малаксалост је већ очигледна на нашим лицима, а наше резерве
енергије су при истеку. Велики притисак се ових дана слегао на наша
леђа и отежава нам кретање. Испред нас стоје исте оне фигурице које
смо прије само четири године поставили на таблу живота. Тада смо
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креирали почетну мапу до блага које се крије у даљини. У тренутку
када смо помислили да смо на корак ближе нашем благу отворио се
нови понор. Сада је потребно да се изгради мост преко новоотвореног
амбиса, чија нам хладноћа пријети из дубине. Међутим, овај амбис
није само нова препрека. То је за нас и упозорење да преиспитамо сами
себе, своје ставове, жеље и тежње у животу. Сада имамо прилику да
погледамо иза себе и процијенимо да ли имамо снаге за предстојећа
искушења која чекају на нас. Још увијек није касно да промијенимо свој
курс кретања, а можда неки од нас коначно схвате да су све вријеме
тежили погрешном ковчегу блага и преоријентишу се ка новим путевима. За то још увијек има времена, али морамо бити опрезни, јер нови
дан доноси и нова дешавања. Можда баш сутра наш брод напусти луку
и упути се ка непрегледним, плавим пространствима. Тај исти брод је
прије пуне четири године, на крилима таласа, довео 28 младих живота
у луку I1. Од самог почетка, иако неки од нас то нису ни бирали, наша
обала на коју смо смјештени је била посебна. За нас омладинце жељне
знања и напредовања, већ је био формиран програм рада као „напредног одјељења“, под вођством праведне руке наше разреднице Драгане
Галић. На самом почетку програм је одбачен као неадекватан, али су у
ваздуху остали трагови дате идеје. Управо из тих разлога добили смо
етикете „напредни“, „они који желе више“, па чак и „болесно амбициозни“. Многима се није свидио курс овог нашег путовања и код нас је
завладала блага несигурност, страх, али и огорчење насталом ситуацијом. Можда то други сматрају једноставним, али за нас није било
лако ујединити 28 индивидуа у једну компактну цјелину. Свако од нас
је донио у свом коферу одређене амбиције, жеље, снове, знања, искуства, па и могућности. У џепу свакога се крила фигура наших личних
ставова и мишљења, чији се облик већ лагано назирао, а чија је права
обрада тек слиједила. Било је потребно да се пази на постојећи облик
на коме би се извршила надградња. Ми нисмо хтјели и нећемо, да једни
друге мијењамо, јер не желимо да ово путовање завршимо стварањем
личности које слијепо прате масу и међу којима влада једноумље. Наш
циљ јесте да компактност остваримо спајањем различитих дијелова,
гдје ће сваки допринијети у складу са својим жељама и могућностима.
Уз високо постављене циљеве, пратиле су нас и многе олује против
који смо се храбро борили. Након двије године шест ученика из нашег
разреда је одлучило да се искрца са нашег брода и упути се ка водама
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ИБ програма. То је био период када је компактност већ задобијала на
свом облику, када смо се већ били саживјели једни са другима, упознали неке навике наших сапутника, чежње или ситнице које их чине
срећним. Иако смо у сва ова дешавања били упућени већ одавно, тешко
нам је пао одлазак тих драгих људи. Међутим, нисмо допустили да
нас то омете и наставили смо даље. Након тога услиједио је занимљив
период када су многи свратили до наше обале, задржали се ту дан, мјесец или пола године и поново нас напустили. На крају је у луци остало
двадесет и двоје одважних путника. Тако окрњена чета води завршне
битке прије поласка на нови пут. Што је најбитније, страст и амбиција
се још увијек држе чврсто за нас. За неке ће ово можда звучати досадно,
суморно и беживотно, али ове странице ми нису довoљне да изнесем
све оно што се дешавало за тако кратак, а опет тако дуг период који
смо провели заједно. Мислим да нема потребе да препричавам прелијепе тренутке које смо провели заједно на излетима, у изласцима, на
екскурзији. Те успомене су смјештене на посебно мјесто у сваком од
нас, а њихово оживљавање је тешко, а можда и помало болно у периоду
у ком смо тренутно. Одбројавање се полако ближи крају, а наша еуфорија због завршетка је све јача. Ми се крећемо кроз сва дешавања олако
и са осмијехом, док у нама влада чудно и недефинисано стање. Можда
ћемо касније пожалити што нисмо били свјеснији читаве ситуације
и у тим задњим тренуцима прикупили још више успомена, које ће се
касније препричавати.
Није потребно додатно замарати мисли, јер сматрам да је сада за
нас најбитније да се концентришемо и усресредимо на разбацану хрпу
фигурица које нестрпљиво чекају да их посложимо. Ношени све јачим
воденим струјама морамо на вријеме ускочити на сљедећи брод који
нас чека. Можда се некада за 5, 10 или 20 година окупи поново комплетна дружина у луци I1 и оживи бар на тренутак тај дух мале групе
људи, који су заједно корачали истим стазама у једном периоду свог
живота и водили исте битке за будућност.
Дајана ЗУБИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV1:
Драгана Галић, Иван Јевђовић, Жана Хамешевић, Тања Данојевић,
Катарина Кубурић, Ранка Спасојевић, Нина Лујић Бардак, Александра
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Брнић, Гордана Наградић, Живка Кукрић, Зоран Сараџић, Милка
Џомбић, Жељко Грбић, Јасна Марић, Срђан Косић, Милка Мандић,
Бранислав Ђаковић, Душко Џелебџић, Татјана Јурић, Александра
Арсенијевић Пухало, Бранкица Срдић, Јована Крагуљ Петровић,
Горана Ђудуровић Праштало, Николина Ерцег Рондовић.

ТО СМО МИ, IV2
Добро нам дошли, драги будући МИ! „За оне који не знају“ поновићемо
адресу: Змај Јовина 13, лијево крило, учионица број 42. Одјељење – IV2.
Познато вам је да наша кућица има један прозор више, наш магични
„прозор у будућност“. Управо ви, који сте са друге стране, сада имате
прилику да још једном завирите у нашу собицу и присјетите се добро
познатих лица. Наравно, ми не можемо да вас видимо, јер је стакло са
наше стране засјењено сновима, маштом и надом, опредмећеном у једноставном мотиву неба. Удобно се смјестите и уживајте. Представиће
вам се свако од 28 чланова наше породице, која постоји готово четири
године. Дакле, почнимо!
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Први у плану су Алекса и Нина, наши плесачи и најенергичнији дио
екипе. Алекса је вођа одјељења, „љубитељ“ њемачког језика и успјешан
власник плесне школе „Анонимус“. Нина је позната по својим надасве
маштовитим саставима из српског језика, једна од ријетких јединки
која сваки пут добија „бодове за доживљеност“. Како на папиру, тако
и лицем у лице: увијек је насмијана и спремна за разговор, на било коју
задану тему. Никола је Алексин колега из клупе, којег можете видјети
на одмору, док нервозно шета по учионици, у исто вријеме држећи
свеску у руци и понављајући дефиниције. Он је будући неурохирург.
Иза њих сједе, од првог разреда, Марија и Сара. Сара је вођа креативног тима разреда, главни иницијатор идеје „прозора“ и хуманитарне
акције у трећем разреду, којом смо заједно омогућили свим ученицима
да оду на матурску екскурзију. Марија, са својим порцуланским лицем,
носи титулу мисице разреда и уједино најчешће прозиваног ученика за
ове четири године. Овај пут вам не гарантујемо да ћете видјети Срђана,
јер у учионици по обичају проводи најмање времена. Углавном је у
служби код професора Грбића, или је окупиран израдом нове Андроид
апликације. Са већином професора је на „ти“, што га неријетко доводи
у комичне, а чешће трагичне ситуације. Раме уз раме са Срђаном, уочићете његовог вјерног побратима са идентичним навикама – Мрђана.
Његов алиби за бјежање са часова није програмерске природе, већ су
то најчешће хитни и неизбјежни разговори са педагогицом око организовања хуманитарне свирке у Гимназији. Омиљене успомене са наставе
су му диктати из енглеског. Заједно са Милошем и Ацом чине душу
разреда, без чијих је досјетки и упадица тешко замислити иједан иоле
занимљив школски дан. Ацу можете питати све што вас занима о аутомобилима, нарочито онима марке „Опел“. У лијевом ћошку учионице,
шћућурена до прозора, сједи Милица. Препознаћете је по марами или
по „панчи“ , једно од тога двога је свакако неизбјежно, у свако доба
године. Милица је разредни кликераш, изврсна математичарка и поврх
свега, мајстор у гласовним промјенама. Још од основне школе, стопом
је прати Горана Дамјановић. Она је најстарија глава разреда и наша
прва возачица, коју ћете у граду препознати по ријеткој из своје врсте
– жутој „Шкоди“. На другом крају учионице, налази се мало питомија
од осталих, екипа „до врата“. Први до Аце се налази Лука. Жеља му је да
заврши ЕТФ и да се ожени дјевојком плавих очију. Испред ове двојке,
немогуће је не примијетити Владана (само на географији – Миљан),

Генерација 2013/2017.

57

најпознатијег по карактеристичном говору тијела и начином уласка у
учионицу. До њега сједи Драган, ријетка појава ученика који неуморно
носи све уџбенике потребне на настави, са посебним акцентом на
физику. У првој клупи до зида, надомак јакни, ушушкане сједе Бојана
и Дарија. Бојана каже да јој је жеља да у будућности буде наспавана,
успјешна и срећна у љубави. Дарија сваки дан путује у школу из Котор
Вароши, те је једина „легални“ путник у маси псеудопутника предвођених Милошем и Андрејем. Наиме, ако се задесите у учионици петнаест
минута пред крај задњег часа, вјероватно нећете бити у прилици да
видите њих двојицу. Наводно им је тај аутобус једино средство да до
поноћи стигну кући, не изузимајући случај када смо прва смјена. Ту
појаву са негодовањем коментарише друга Милица, најгрлатији борац
за правду у разреду, уједино вуковац и најодговорнија глава четвртог
два. Можете само нагађати колико је копија њене свеске из историје и
српског намножено у току ове четири године и колико се необрисаних
„скриншотова“ задаће из математике још увијек провлачи по нашим
паметним телефонима. Заједно са Милицом, несебично прво мјесто у
фотографисању задаће из математике дијели Дуња (на часовима српског – Вања). Она је главна „апотека“ у разреду, која у својој магичној
торбици поред књига носи сијасет најнеопходнијих стварчица: воду,
фластере, маскаре, течни пудер, пудер у праху, огледалце (мање и веће),
чешаљ са ручком и онај без ње, марамице, кремице, комплетан ручак
брижно спакован у мали тапервер и и остало. У комплету са Дуњом,
лако ћете примијетити Бланку и Јовану. Бланка је најмлађа глава наше
екипе и поред Саре, жила куцавица креативног тима IV2. Неуморни
је волонтер и љубитељ добре музике. Јоле, тик уз Бланку, припада
‘99. генерацији нашег одјељења, на чему ћемо им сви ми вјероватно
завидјети за неколико десетина година. Посебну групицу чине Цеца,
Драгана, Суза и Дејана. Цеца је једини веган у разреду, борац против
загађивача планете и непријатеља природе. Суза, као и Андреј, спада
у групу оних који су научили њемачки језик гледајући ТВ програме, а
који се срећу у сваком разреду, бар у једном примјерку. Једини је такмичар у нашем одјељењу, а откако је почела учити јапански, и будући
полиглота. Дејана је позната по својим опширним и детаљним одговорима на часовима музичког и ликовног. Њена сушта супротност
је Драгана, са математички прецизним умом, али и исврсним даром
за имитацију. Надомак прозора, одмах испред вас, налазе се још три
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појаве. Са Миличине десне стране, сједи Ивана, највећи љубитељ филмова и постављања логичких питања, због којих се већини професора диже коса на глави. Тако, рецимо, да није Иване, не бисмо никад
сазнали од којих мајмуна су настали Кинези. Ивани се можете обратити са било којим питањем, али знајте да ће вам рјешење проблема
бити неки добар документарац или психолошки трилер. Иванина другарица из клупе је друга Сара, позната по најукуснијим колачима, које
она сама никада не једе, јер су превише калорични. На питање када
одговара физику, одговор је увијек – сљедећи уторак. Владана (само
на физичком – Андреа, нико не зна зашто) велики је љубитељ ретро
културе. Воли животиње и бави се волонтерским радом. Жеља јој је да
посједује сопствену антикварницу и да помаже људима. Милош каже
да су јој мисли понекад замршене као и њена коса. Колико је то заиста
истина, просудите сами.
Стојим испред магичног прозора и обраћам се свима вама које
одавде, поред силне знатижеље, не могу да видим. Хвала што сте завирили још једном у наш мали храм успомена и надам се да сте уживали.
Вјерујем да нас нисте разочарали и да са осмијехом и поносом гледате
НАМА, бившима СЕБИ у очи.
Владана РИТАН
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV2:
Иван Јевђовић, Далибор Мартиновић, Сања Поповић Ђукић, Татјана
Јурић, Гордана Наградић, Данило Ковач, Живка Кукрић, Стојанка
Штрбац, Љубица Јелић, Наташа Лукић, Драгана Галић, Зоран Сараџић,
Анђелко Глушац, Нина Лујић Бардак, Александра Брнић, Душко
Милинчић, Милка Џомбић, Жељко Грбић, Милка Мандић, Јасминка
Марић, Срђан Косић, Душко Џелебџић, Александра Арсенијевић
Пухало, Јелена Михајловић, Бранкица Срдић, Јована Крагуљ Петровић,
Горана Ђудуровић Праштало, Николина Ерцег Рондовић.

ТО СМО МИ, IV3
НА СЛОВО, НА СЛОВО...
А
Алкалоиди – једина лекција из хемије коју сви знамо.
Азарић, Ђорђе – увијек први, и не баш увијек спреман за одговарање.
„Аска и вук“ – прича о малој овци која је плешући побиједила страшног
вука, и показала нам да је живот игра. А на нама је да ухватимо њен
ритам.
Аутор – (Види под „Радовановић, А.“)

Матурско вече, 28. мај 2017 – одјељење IV3

68

Генерација 2013/2017.

Б
Балаћ, Александар – наш теоретичар књижевности и једини довољно
кул да носи подеране фармерке у школи.
Бараћ, Сара – хипстерка и будући џедај, увијек спремна да подигне
атмосферу или да смири посвађане другарице.
„Бомбе деведесетих“ – најлуђе рејвање уз најбесмисленију, најблесавију
пјесму. Нашу пјесму. (Види под „Макарена“)
Бјелогрлић, Теодора – глас разума међу 30 погубљених гимназијских
паметница.
Бјелошевић, Борко – најпознатији фудбалер из одјељења. Често се
прави Енглез.
Бугарски, Исидора – најмлађа и најодговорнија, само понекад заборави да нахрани хрчка.
В
Велеушић, Павле – будући народни посланик, надамо се не Нушићев.
„Вене“ – много непроспаваних ноћи и испијених кафа, уз понеки ријешен задатак.
Волонтирање – у Дому „Рада Врањешевић“, и удружењу „Заједно“.
Вујанушић, Милан – све зна, али је превише лијен да нешто каже, или
напише, кад смо већ код тога.
Вујмиловић, Аљоша – дугогодишњи предсједник одјељења, смијењен
када је побјегао у Холандију.
Вукадин, Марија – увијек се брине да смо сви на броју и зна када је
рођендан свакоме од нас.
Г
Гаврановић, Николина – наш лични астролог, и савјетник за срећу.
Гајић, Теодора – најбољи дебатант, на свим језицима и на сваку тему.
Генерација – ’98 (мало година ал' је бројка висока!)
Гимназија – мјесто без којег се никада не бисмо упознали. Позната и
као „циглана“.
Гирос – недеља увече, опорављање од горења за викенд. Може и
понедељком, па све до петка.
Д
Давидовић, Вида – боем, денди и наш књижевни критичар.
Дмитровић, Јелена – Дмитри. Плетеничари по нашим главама, и црта
тетоваже. (Моја најбоља другарица.)
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Дневник – наша „Енциклопедија мртвих“. Све о свакоме, у виду бројки
и напомена.
Додик, Катарина – звучно име, а тек презиме. Воли неког Џереда.
Драгаш, Мариана – много воли математику. И програмере. А да само
знате како свира виолину!
Драгољић, Исидора – упала у другом и од тада прави хаос у учионици.
Упозорење: тренирала бокс.
Дујаковић, Марко – глумац, галамџија, у слободно вријеме еристичар.
Не мора да буде, али може да значи.
Ђ
Ђаци – још неколико дана.
Е
Екскурзија – фоткање у Венецији, покушај коцкања у Монаку, партијање у Калељи, шетње по Барселони, сунчање у Ници и трчкарање по
Верони. До Шпаније и назад, без спавања. Седам дана лудовања у бусу
и око буса, документованих хиљадама групних селфија.
Ж
Жеља – да никад не одрастемо и да нас сви схвате озбиљно. Да нас не
упишу на првом часу и да нам не открију пушкице. Да што прије завршимо школу и брзо побјегнемо негдје, а онда се још брже вратимо. Да
одемо до краја свијета, а онда и свемира. (Види под „Црна рупа“) И да
никада не престанемо да се дружимо.
З
Звоно – наш највећи непријатељ, ако звони за почетак, и наш највећи
спас, ако звони за крај.
И
Иван – омиљени професор. (Види под „Аутор“)
Ј
Јединица – јер ниси прочитао досадну лектиру, о неком Бакоњи, или
се ниси идентификовао са њим, ако си већ покушао да је прочиташ. А
на писменој боље да се не појављујеш, јер слиједи дисквалификација.
Јовић, Анастасија – јаке шаке, а још јаче ријечи. Спремна за реал
политику.
К
Клупе – мале и старе, али бар за пушкице послуже. Увијек нека недостаје. Сналазимо се како умијемо.
Крађа – види под „Клупе“
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Кречење – учионицу смо средили и осликали тако да нас што више
забавља, а професоре што више деконцентрише.
Кукрић, Живка – наша разредница. Не знамо шта је у хороскопу, али
за нас се бори као лавица.
Л
Лесковачки – када нам досади гирос, и обрнуто. И ближе је школи.
Омиљена ужина, ђачки с мајонезом и луком.
Лукендић, Стефан – „шанер“, историчар и љубитељ добрих аута.
Врстан познавалац статистике.
Љ
Љубав – спавање и петак. Мување на малим одморима и избјегавање
на великом. Писање порукица за Дан заљубљених. Лајковање слика на
Инстаграму и гањање по свиркама. Прољеће. (Јелена и Марко, хм, хм)
М
Макарена – на свим рођенданима и забавама. Враћамо старе хитове и
мрдамо куковима као Шакира.
Малић, Кристина – једина Кики у одјељењу. И генерацији!
Малешевић, Милош – наш најузорнији ученик. Поставио је високе
стандарде, али не дамо се!
Марјановић, Дајана – уписује Војну академију. Брат полицајац. Чувајте
се!
Матура – шљокице, шљокице, шљокице! И покоји гимназијалац у
одијелу.
Мијатовић, Срђан – професионални рукометаш. Повремено наврати
у школу, да поздрави друштво.
Миљковић, Јелена – фрћкица, која никада неће издати рају. Највећи
Нолетов фан.
Н
Нико и Ништа – нам не могу!
Ниче – и Дионис. (Види под „Учионица“)
Њ
Њемачки – и опет неки петоминутни, док Руси весело бјеже из
учионице.
О
Оправдања – за кашњења, изостанке, и за то што баш онда када те прозове никако не можеш да одговараш. Тренуци док се правдамо одишу
највећом креативношћу и надахнућем.
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П
Пекам – бар три кафе дневно, да преживимо наставу. А добро дође и
за хватање интернета из учионице. У обзир долази и неки други кафић
око школе.
Приредба – ниједна није прошла без нас. А тек академије и представе!
Плешемо, пјевамо, глумимо, свирамо, бесједимо, дебатујемо.
Прољеће – највише га волимо када смо напољу, а најмање када смо у
учионици.
Путници – ријетко их видимо на првом часу. И посљедњем. А имају
и папир за то.
Р
Радинковић, Јелена – КУМ (види под „Зорица“) и најодговорнији возач!
Радовановић, Анђела – ха ха ха и ча ча ча. (Аутор)
Регода, Марко – и сликар, и математичар, и Бечлија наш.
Реците да касним – види под „Оправдања“ и „Генерација“
С
Слатина – викендице, рођендани, роштиљање и партаје. Комуна.
Сленг и неке изјаве – ај гирос, ај обарамо, брајла, брацика, бруда, бруку,
конташ, може ли час у природи, прејако, слабије, старац, топ, чова,
штихуља... Списак краја нема, а ми немамо више мјеста.
Станишљевић, Зорица – познатија као Зоза. Организатор свих окупљања у и око школе. КУМ број 2.
Стојисављевић, Лука – много филозофира и баш ружно пише. Прави
доктор.
Т
Табла – када сједиш, ништа не видиш, а када јој приђеш, некако ти мука.
Тодоровић, Вања – посљедња у дневнику, али прва на Егзиту. И прва
са возачком у џепу.
Ћ
Ћутање – док професор листа дневник, а ти смишљаш на коју страну
да паднеш у несвијест. Или које сочиво те овај пут жуља.
У
Учионица – први спрат, прва лијево. Никако да је доведемо у ред, јер
волимо хаос, наше највеће дјело.
Ф
Филозофија – омиљени предмет, јер ништа не контамо, али све звучи
увјерљиво.
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Х
Ходници – мјеста на којима се све дешава, али увијек док си ти у
учионици.
Ц
Цигле – бројимо их и бројимо, а никако да звони.
Циглана – види под „Гимназија“
Црна рупа – у коју ћемо да ускочимо и да откријемо шта се крије са
друге стране нашег свијета. Можда добијете разгледницу.
Ч
Часови – на којима је забавно и на којима је ужасно досадно. Не зна им
се број и не зна им се сврха. Схватићемо када одрастемо. Ако одрастемо.
Четврти три – да, то смо ми.
Џ
Џабалебарење – омиљена занимација на часовима.
Ш
Шале – безазлене и заједљиве, старе и нове, глупе и добре. А ми их
причамо и смијемо се, сваки дан, сваки час. И тако до краја школе, до
краја свијета.
Анђела РАДОВАНОВИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV3:
Иван Јевђовић, Богдан Зец, Марина Маринковић, Бојан Пажин,
Небојша Љубичић, Далибор Мартиновић, Милена Јујић, Ранка
Спасојевић, Тања Данојевић, Татјана Јурић, Стојанка Штрбац, Љубица
Јелић, Татјана Рачић, Нина Лујић Бардак, Александра Брнић, Зоран
Сараџић, Гордана Наградић, Живка Кукрић, Милка Џомбић, Жељко
Грбић, Горана Ђудуровић Праштало, Бранкица Срдић, Драган Радовић,
Николина Ерцег Рондовић, Александра Арсенијевић Пухало, Јасна
Марић, Срђан Косић, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, Душко
Џелебџић, Јелена Дошлов.

ТО СМО МИ, IV4
„Били су у праву“, мислиш док након неколико година бришеш прашину са овог годишњака. Већ помало измучена стварношћу гледаш га
са сјетом и размишљаш како би било дивно вратити се бар на кратко,
док те кћерка чупа за косу. А то не можеш, осим ако не зарониш међу
ове стране и дубоко у своја сјећања. И у машти поново проживиш оно
представљање и муклу тишину првог дана школе, повремено прекидану смијехом задњих клупа реда до врата. Онда се сјетиш испијања
кафа, па мало понављаш лекцију из хемије, коју, гле чуда, и сад знаш.
Па кречиш учионицу и купујеш ствари за екскурзију. Све одједном
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надолази, неповезано, измијешано, као лекција која се није добро слегла. А то се у теби, заправо, дуго таложило.
У некој другој временској зони твоју другарицу из клупе „дрма
носталгија“. Већ дуго није била тамо гдје је остало њено дјетињство,
прва љубав и пушкице испод клупе. Остали су тамо и: матурска хаљина,
дуго и пажљиво бирана, сва писма која је добила за Дан заљубљених
и осмијех средњошколке која је од живота много очекивала. У овај
далеки свијет понијела је само поклон разреда за 18. рођендан и шачицу
успомена.
И неки од оних другова, који су вољели баскет и кладионицу, сједе
након пораза њихових мезимаца у Лиги шампиона и сјећају се некадашњих расправа са друговима. Све би сад дали за неко пиво и партију
билијара као некад, али жене ће се љутити ако оду. Жале што нису
више они стари, па не могу ташти да одговоре као што су професорима
знали. Постали су културни, угледни људи, не доликује им то. А у души
и даље момци који носе листе из кладионице у рукама, окрећу се за
дјевојкама на школским ходницима и збијају шале.
Сви мислите о прошлим временима, присјећате се, мало допуњавате и уљепшавате. Сјећате се никољданске размјене поклона, којима је
поклањана пажња и пријатељство. Осмјехујући се, мислите на времена
у којима сте заједно ишли на одмор и одлучивали шта ћете јести, као
да рјешавате задатак из физике. А нико се не сјећа лошег, ако га је и
било.
Имате 50, 60 или више година и показујете прво дјеци, па унуцима,
какви сте некад били, а у души док гледате ове слике, поново имате 18,
срећни сте и желите да промијените свијет.
Чувате ову књигу испод кревета, а бунтовног тинејџера у себи.
Чувате их од заборава и времена које брзо пролази.
Тако живите и мислите: „Били су у праву“.
Тина СТАМЕНЧИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV4:
Далибор Мартиновић, Радослава Зорић, Сања Ђукић Поповић, Гордана
Наградић, Стојанка Штрбац, Љубица Јелић, Владана Перендија,
Наташа Лукић, Мирослав Вулић, Нина Лујић Бардак, Савка Jанковић,
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Александра Брнић, Александра Арсенијевић Пухало, Срђан Косић,
Милка Џомбић, Жељко Грбић, Јасминка Мрђен, Живка Кукрић, Богдан
Зец, Оливера Тодоровић, Душка Гак, Растко Вуковић, Горана Ђудуровић
Праштало, Драган Радовић, Јелена Дошлов, Николина Ерцег Рондовић,
Милка Мандић, Душко Џелебџић, Катарина Кубурић, Мирела Раjић,
Зоран Сараџић, Бранкица Срдић, Јелена Михаjловић.

ТО СМО МИ, IV5
Ишчекивање. Упознавање. Нова искуства. Нови почетак. Корак у непознато. Нове лекције. Нова досађивања. Нове стрепње и нови (не)
успјеси. Прва дружења и прве групице. Прве свађе, прва неслагања.
Нови осмијеси, нови напади смијеха. Нова мрштења и прва оговарања.
Праведност, неправда и нова оправдања. Прве кафе. Нова знања, нове
оцјене. Лагани крај дјетињства, са првим изданцима одговорности.
Дружење. Спавање на часу. Љубав, и сва њена (не)срећа. Лагање,
прикривање. Подношење, спрдање и смарање. Занимљивости. Доживљаји. Рана устајања. Кашњења (буса, професора, ученика). Писмене.
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Преписивање, сналажење. Петоминутни. Усмени. Одгађања, негодовања. Распусти. Љета. Кување у учионици. Зиме. Неадекватно гријање.
Јесени. Прољећа. Поплаве.
Иза школе, испред школе. У холу, на трибинама. У Кофи (или
Пекам). Код директора, код замјенице, педагогице и социјалне раднице.
У сали, са кошарком, одбојком, набијањем лопте и стоним тенисом.
Уз степенице, на крају ходника до најљепше учионице и најугоднијег
радијатора. У кабинет биологије, информатике, а понекад и хемије. На
претчас (код разреднице).
Борбе, и за пролаз и за петице. Критике. Галама на часу и релативна
(не)дисциплина. Обраћање пажње и слушање на часу. Концентрација.
Задаће, сати проведени над књигом. Пуштање с часа. Рад у групи.
Бламови и извале. Долазак кући и вољеноме кревету. Екскурзија, и
све њене емоције и незаборавне вечери.
Још само пар минута до краја часа. Још само мјесец и неколико дана
до краја овог школовања.
Ова сјећања остављамо овдје, на вратима будућности, за коју се
надамо да ће подједнако бити испуњена обичним, људским тренуцима.
Младен КОВАЧЕВИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV5:
Дуња Илић, Марина Маринковић, Растко Вуковић, Жана Хамешевић,
Ромина Гуидо Пајић, Катарина Кубурић, Николина Макивић, Татјана
Јурић, Сузана Рашковић, Жана Миљевић, Љубица Јелић, Мирослав
Вулић, Јасминка Ђуђић Мрђен, Живка Кукрић, Александра Вујмиловић,
Милка Џомбић, Жељко Грбић, Срђан Косић, Милка Мандић, Бранислав
Ђаковић, Јелена Дошлов, Јелена Михајловић, Бранкица Срдић, Горана
Ђудуровић Праштало, Драган Радовић, Николина Ерцег Рондовић,
Нина Лујић Бардак, Александра Брнић, Мирела Рајић, Зоран Сараџић,
Александра Ћетојевић, Гордана Наградић.

ТО СМО МИ, IV6
Настали смо из експеримента који је вршио син Борислава Пекића.
Зашто баш он? Па зато што је Пекић био својеврсни геније и његовим
екприментима су настали наши родитељи. Међутим, Пекићеви родитељи су, такође, вршили експерименте и тако су настали наши преци,
и тако у крајње даљине.
Кажу да се у њему једном неки дух побунио, јер му је, наводно, била
потребна независна група људи која ће са свим потребним материјалом постати најбоља група младих људи до тада. Међутим, претходно
је било потребно да осмисли план нашег зачећа. Да би добио вирус
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који ће нам убризгати, провео је много година проучавајући, анализирајући, користећи комбинаторику и све остале могућности. Када је
добио тачно рашчлањене карактеристике које ми треба да посједујемо,
корјеновао их је да би се број смањио јер човјек никако не смије бити
савршен. Тај резултат је ставио у центар круга, па додао троугао који
га додирује у једној тачки. То је завртио неколико пута за 180 степени.
Пара је излазила, соба се тресла, сви бројеви координатног система
су се помјерили. Рођени смо под савршеним условима средине, међу
бројкама и теоремама. Доброћудни вирус убризган нам је у тијело и
тада је све почело. Није био обичан вирус, што смо могли и схватити.
Од тренутка када нас је погодио метак па до тренутка нашег потпуног
преображаја било је потребно да прођу четири године. Ми смо били
фиктивни, реална је била само наша могућност.
Први стадијум је била инкубација. Нисмо били формиране личности. Дошли смо пред црвену зграду и нико нам се није обратио. Требало
је да само прочитамо упутства на којима је писало да одемо у кабинет
број осамнаест, одјељење са бројем шест. Тако одијељени, подијељени,
изабрани да чинимо састав тог одјељења, били смо као исконски чиста
рјечица, тек одвојена од зелене, велике и сигурне ријеке, уплашена,
убрзана и сјајна. Вирус је нападао све дијелове тијела, обузимао нас и
ушли смо... Други стадијум била је акута. Надређени нас је одмјерио
најстрашнијим погледом и знали смо да треба да будемо складни, и да,
то што тече нашим венама, захтијева озбиљност и промишљеност. Та
црвена зграда није била као остале. Слиједило је упознавање, у главама
су нам биле само цифре. Нисмо се разумијели у међуљудске односе и
емоције, па смо само хладним погледом посматрали како се мичу усне
причајући своје биографије. Фуриоза, као четврти стадијум, донијела је
јасно виђење ствари. Ми смо на врху, а сви остали ниско. Неки од нас
осмишљавају формуле свјетлости, а остали од њих бјеже. Сазнањем
да смо заробљени на четири године неки су покушавали пожурити да
сазнају шта их чека након тих година, шта их чека сутра. Они који су
гризли и тражили, остали су свјесни и били награђивани на разним
фестивалима и такмичењима. Они који ово нису схватили озбиљно
изгубили су се, па и даље нико не зна гдје су. Пети стадијум ширења
вируса нашим тијелом била је парализа. Тако удружени у повученом
и усамљеном животу који смо уредили с највећом пажњом, послати
смо на пут око свијета. Нико никада није видио све што смо ми тамо
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видјели, а тијела су нам играла, одскакала од земље. Први пут смо
се јако радовали, шале су стизале на свачији рачун. Били смо јединствена цјелина и били смо срећни. Тек тада смо схватили да се живот
не може свести на једну четворогодишњу борбу против вируса који
хара тијелом, али се ни вирус не може свести на живот. Како смо своје
дјетињство дали у једној природно-математичкој, бесконачној форми,
та форма је постала саставни дио нашег дјетињства, наше једино дјетињство. И ми сад ни сами не можемо направити јасну границу између
те двије илузије. Оне се прожимају у толикој мјери, да ту направити
јасну границу једва да је могуће.
Инкубација је дошла и осјетили смо да долази неки крај. Избезумљено смо се гледали. Вирус је нападао мозак, остајали смо непомични.
Проводили смо сате и сате у кабинету тражећи функцију којом бисмо
могли изразити овај проблем који нема своју просто рјешавану једначину. Нисмо жељели тај крај, али он је стигао. Још једном смо поновили
давно учену молитву: „Успори ме, о, Господе... и надахни ме снагом да
урастем у трајне вриједности живота и винем се према звијездама своје
узвишене судбине.“1, и ту је био крај.
Данас је наше сутра!
Недељка РАДМАН
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV6:
Иван Јевђовић, Жана Хамешевић, Милена Јујић, Сања Ђукић Поповић,
Ранка Спасојевић, Искра Шестић, Дубравка Миловановић, Ромина
Пајић Гуидо, Татјана Јурић, Бранимир Штрбац, Нада Ђаковић,
Данило Ковач, Јасминка Мрђен, Драгица Шпирић, Сњежана Ракић,
Сузана Рашковић, Жана Миљевић, Љубица Јелић, Владана Перендија,
Наташа Лукић, Срђан Косић, Милка Мандић, Милорад Мучаловић,
Марина Маринковић, Бојан Пажин, Небојша Љубичић, Анђелко
Глушац, Милош Ивановић, Бојан Павичар, Александра Радић, Нина
Лујић Бардак, Савка Јанковић, Александра Брнић, Далибор Ступар,
Александра Ћетојевић, Јелена Михајловић, Бранкица Срдић, Драган
Радовић, Николина Ерцег Рондовић, Милка Џомбић, Жељко Грбић,
Душко Милинчић, Срето Дошеновић.
1

Аеронаутичка молитва у атријуму капеле Ст. Георге аеродорома Хитроу (Heatrow)

ТО СМО МИ, IV7
Обраћати се генерацији будућих интелектуалаца у име одјељења IV7
је, с једне стране, велика част, али истовремено и улога веома озбиљна
и помало незахвална. Овакав положај произилази из чињенице да је
број седам симбол мудрости и вјечности, оличење правих вриједности
и сталног трагања за истином. Наиме, седам је свјетских чуда, седам
је дана у седмици, седам је готована у дјечијој пјесмици, и у тој групи
великих ствари постоји и један разред информатичара, IV7, поносит и
стамен војник, припадник чете којy сви цијене и неизмјерно поштују.
Прије четири године је почео пут 29 наивних главица, чупавих
и несређених, ненашминканих и последњи пут обучених мајчином
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руком. Баш тако се оне, у јесен 2013. године, заједно са листовима
старог кестена, одметнуше у поход на слободу и независност, тако
заплови један пијани брод новим морима и океанима, немајући представу о томе шта га на тим непознатим географским ширинама очекује. Олакшавајућу околност нам је представљао јасно одређен циљ:
постати члан једне растуће свјетске породице, породице заљубљеника
у рачунаре, бројеве и бројне системе, фотографије, игрице и слично.
Мада смо страховали да ће наш пут ка циљу отежати недостатак женске руке, која је, како се мисли и вјерује, стуб сваке људске заједнице,
испоставило се да нам је баш такав састав омогућио да током протеклих година будемо адекватан дио наше генерације, механизма који је
од самог почетка био предодређен за побједе. Подешен да ради свега
четири године, куцао је часовник нашег школовања стрпљиво и полако,
пролазиле су секунде, минуте и сати, све је непримјетно нашем оку
отицало у неповрат. А ми... ми смо се са сваким дјелићем тог времена
лагано мијењали, често и сами несвјесни тих промјена. Усвајали смо
нове навике, а одрицали се старих, напрезали смо широм очи да ухватимо сваки тренутак у ком су се птице ледиле у вјечности, кривили
смо вратове попут сунцокрета који траже своју свјетлост, постајали
смо другачији. Улагали смо напоре, мање или веће, да превазиђемо
физичка ограничења кабинета број 19, и скрасимо своје мисли на мјестима гдје се рађају револуционарне идеје и познати свјетски трендови.
Јесу школски часови занимљиви, али је ипак прича о свијету ком смо
баш ми потребни понекад тако надахњујућа да ти просто дође да проучиш цијели стваралачки опус Венеа Богославова или да направиш
неких десетак интернет-страница себи за душу. С повећањем броја
римских цртица којима смо научили да обиљежавамо разред, расла је
и повезаност међу нама. Стицао се осјећај пријатељства, заједништва
и међусобне зависности, родиле су се љубав и страст. Некада су ове
емоције знале да тако снажно обузму наша тијела, тјерајући нас, на
примјер, да одломимо кош на часу физичког васпитања, или да чак
паднемо у несвијест након спознаје о неискориштеном туристичком
потенцијалу Републике Српске. Тежећи изласку из оквира свакодневице, дешавало се да неко од нас понесе врећицу брашна у школу умјесто бијеле мајице. У таквим и сличним ситуацијама, важну су улогу
имали наши професори. Они су увијек били способни да ухвате за ногу
и спусте на земљу сваког од нас који би покушао да се вине у небеса, да
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залута. Без таквих војсковођа, били бисмо осуђени на капитулацију у
свакој бици у којој смо учестовали, а заједно са њима смо научили да
се боримо, да се одлучно одупиремо изазовима свакодневног живота
и обогаћујемо своје личности корисним знањима и поукама. Заштићен
црвеним циглама, свако од нас је доживио безброј лијепих тренутака
за ове четири године. Сјетимо се само заједничке екскурзије, тог јединственог путовања које се свима претворило у вјечност, у недодирљив
и идеалан склоп успомена које се вјечно чувају и памте. Оваквих и
сличних ситуација је безброј, и све су оне на свој начин допринијеле
стварању нераскидивих веза пријатељства унутар мале групе судбином
спојених бића.
Не постоје ријечи којима би се вјеродостојно могло приказати шта
је за нас значило бити гимназијалац и какав је утицај на нас оставило
школовање у Гимназији. Извјесно је једино да неће бити још пуно мјеста
која ће нам моћи пружити сигурније уточиште од Гимназије. Зато ће она
заувијек остати наш саставни дио, независно од физичке даљине која
нас буде раздвајала. Духовна веза коју смо успоставили са овом школом
је много јача од било какве препреке; она ће вјечно одржавати будном
нашу жељу да се Гимназији радо враћамо и да, баш из те везе, црпимо
снагу за суочавање са свим будућим изазовима. Меша Селимовић се
једном запитао: „Ако је враћање циљ, чему онда одлажење?“ Недуго
затим, услиједио је и одговор: „Па у томе и јесте све: враћати се. С једне
тачке на земљи чезнути, полазити и поново стизати. Без те тачке за коју
си везан, не би волио ни њу ни други свијет, не би имао одакле да пођеш,
јер не би био нигдје. А ниси нигдје ни ако имаш само њу. Јер тада не
мислиш о њој, не чезнеш, не волиш. А то није добро. Треба да мислиш,
да чезнеш, да волиш. Онда, спреми се на пут.“
Сад кад знамо да наши животи никад неће бити празно лутање,
него смислено одлажење и исто такво враћање, уступимо своје столице
неким новим младим занесењацима. И не будимо поражени спознајом
да је „живот једно несхватљиво чудо које траје и стоји чврсто упркос
томе што се стално троши и осипа“, и да немамо другог избора него да
му се у потпуности предамо. Пожуримо зато да се што прије нађемо
спремни на капији неког другог царства.
Срећно на сваком будућем путовању,
Ваш IV7
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV7:
Иван Јевђовић, Диана Бркић, Срђан Косић, Драган Радовић, Нина Лујић
Бардак, Александра Брнић, Сњежана Ракић, Сузана Рашковић, Љубица
Јелић, Жана Хамешевић, Весна Садло, Марија Вукотић, Татјана Јурић,
Далибор Ступар, Јасминка Ђуђић Мрђен, Драшко Пераћ, Бранимир
Штрбац, Нада Ђаковић, Мариса Дујловић, Саша Травар, Ранка
Спасојевић, Катарина Кубурић, Николина Макивић, Искра Шестић,
Дубравка Миловановић, Ромина Пајић Гуидо, Бојан Стојковић, Душко
Кошчица, Душко Милинчић, Мирослав Михаљишин, Мирела Рајић,
Зоран Сараџић, Николина Ерцег Рондовић, Александра Ћетојевић,
Бранислав Ђаковић.

ТО СМО МИ, IV8
У мноштву црвених књига које је бањалучка Гимназија до сада
написала, налази се и наша. Први и најбитнији од много планираних
томова. Та неуморна списатељица, написала је толико тога сличног.
Ипак, свака нова књига је посебна, а њен стил остаје препознатљив и
увијек необично привлачан за читање. Чини се да је разлог скривен у
препознавању других у нама, и у замишљању нас као будућих читалаца.
Тако сазнајемо да у наш круг вриједи уткати много труда да би постао
савршено обликован. Можда зато што смо ми, њене ријечи и јунаци,
на којима је марљиво радила четири године, управо у оном добу, када
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се зачиње права мисао, на коју ће се све само наставити, и из које ће се
родити остали томови наше животне саге.
Једно од једанаест нових дјела Гимназије, којем припада осмо мјесто, замишљено је као озбиљно и јасно, те се у почетку мало удаљило
од умјетности, а пришло науци. Међутим, с временом су се ријечи
зближавале, и јунаци су их почели слагати сами од себе. Прилазиле су
једна другој, па се опет удаљавале. Гимназија је била исцрпљена од те
мисаоне игре. Врло брзо јунаци су поредали ријечи тако да се свака
удобно смјешкала на свом мјесту, задовољна и звучањем и значењем.
Наша списатељица је схватила да је поново на прагу једног новог дјела,
које све више добија умјетнички карактер. Али, знала је да ту није био
крај њеном раду на дјелу које ће касније постати познато као „Осмица“.
Предстојале су године пажљивог размишљања о сваком од јунака, који
су духовно оживљени, постали свјесни вриједности списатељице која
их је створила. Зато су у наставку своје потраге за идеалним мјестом у
структури новог дјела, уложили све своје расположиве снаге и умијећа,
да би се што боље упознали и завољели. Постали су то толерантни
јунаци, прихватајући различитости и мане, али и цијенећи врлине
између себе.
И као што то бива када се неки рукопис заврши, а несигурни писац
објави да је дјело коначно довео до облика намијењеног читању, јунаци
остају затечени, више или мање сазрели. Ускоро ће нас тумачити, својатати и кроз осмијех помињати. Све то говори да нам је наша аутентична
списатељица омогућила да се сигурно ухватимо за сјећање и помоћу
његове спасоносне моћи отиснемо из првог дјела наше суштине. Остаје
нада да ћемо му остати вјерни, и даље се држећи заједно, без обзира
на физичку удаљеност. Из неких других романа, асоцираћемо једни на
друге, носећи у себи ону почетну мисао, као необјашњиву, али драгу
успомену.
Тијана ТЕПИЋ
и захвални јунаци
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV8:
Далибор Ступар, Живко Малешевић, Драгана Галић, Далибор
Мартиновић, Нина Лујић Бардак, Вукосава Говедарица, Љубица
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Јелић, Зоран Сараџић, Сања Поповић Ђукић, Вања Ступар, Горана
Ђудуровић Праштало, Николина Ерцег Рондовић, Јована Крагуљ
Петровић, Данијела Штрбац Улетиловић, Синиша Синадиновић,
Драгица Шпирић, Жељко Грбић, Татјана Јурић, Јелена Дошлов, Милка
Мандић, Душко Милинчић, Милка Џомбић, Бранкица Срдић, Сузана
Рашковић, Нада Ђаковић.

ТО СМО МИ, IV9
Како описати деветку? Збрка, вика, шале, шпанска серија, хмм...можда
ХАОС. Тешко је објаснити зашто баш ова ријеч, можда ће вам бити
јасније до краја ове приче о нама, а можда вам никада неће бити јасно
јер никада нисте доживјели атмосферу наше учионице и кроз нас саме.
Боравити у нашем одјељењу било је заиста хаотично и турбулентно
искуство колико за професоре толико и за нас. Овај мали увод ништа
не значи вама који читате, тако да почињемо са правом причом.
Увијек нам је све више-мање мрско. Прије свега било нам је ужасно, ужасно мрско доћи у школу на вријеме тако да смо кроз цијело
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школовање муљали ко је путник а ко не, или би једноставно написао
неко на групу разреда: „КАСНИЋУ!“ и у року од тридесет секунди
стигло би минимално двадесет одговора: „И ЈА“. Тако нам је једне прилике било јако мрско причати (иако смо познати као причалице), па
је професор информатике замало „умро“ од изненађења јер забога ми
немамо умјерености, ако причамо – превише причамо, а ако ћутимо –
онда скроз ћутимо. Разбили смо и прозор, кунемо се сасвим случајно,
и тако је цијеле зиме стајала рупа и кукали смо да нам је хладно, али
нико ништа није подузео по том питању, па је неко закључио да ће нам
можда бити боље ако ставимо завјесу у ту рупу, и тако је све било намјештено док нисмо исељени из те учионице. Ух, да, било нам је мрско уредити учионицу пошто је нашу генерацију захватила епидемија звана
„такмичење за најљепшу учионицу“ и искрено, хвала Богу да је тако,
јер је сада то најљепша учионица у школи, нa крају крајева барем вас
не боли глава од шаренила. Питате се зашто Бог великим слово? Све
ће вам бити јасно када погледате горњи лијеви угао наше табле пун
икона као и ладицу у професорској катедри на чијој је позадини било
записано 10 Божијих заповјести. И на екскурзији нам је Бог помагао.
Како? Па тако да чим неко „претјера“, дозива Бога у помоћ или се једноставно у Монаку изненадно обрати Богу реченицом:„О, Боже, види
шта су снови, а шта је моја реалност!“ Неки се за своја „претјеривања“
нису обраћали Богу него су једноставно кривили покварену паштету
коју су појели то јутро уз бисер да шкољке имају ноге или: „ Нисам ти
ја Милан Тарот“, али знате како, за то све је крива паштета, покварена,
наравно. Шта је то носити ствари кући? Нек се јави неко ко зна! Ми смо
боме своје ствари остављали на вјешалици, од физичког до прибора
за ликовно, књига, а понекад би и памет оставили ту. У том ћошку са
вјешалицом често смо испробавали нове идеје из концептуалне умјетности, штета што нисте то видјели. Јесу тете, па њих приупитајте ако
вас занима, само се надамо да нису све то већ заборавиле.
Знате, у праву су били сви они који су говорили да смо јако чудан
склоп и они који су се бојали ући у наш разред, али то је живот, тежак
и суров, понекад се бојите, али морате све учинити јер вас то јача.
Међутим, то уопште није мото нашег разреда... Он гласи: „иф јур дуинг
самтинг вронг ду ит стронг“ или „црна или плава била грешна си ма
каква била“. То говори доста о нама, а сад ћемо да вам преведемо ако
нисте схватили. Сви смо превише јаке личности и превише можда
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сурови према другима, али барем знамо шта желимо и знамо да били
заједно или били раздвојени што ћемо и бити од овог момента, ми
ћемо бити ти који ћемо се поносити са својим одлукама, анегдотама и
идејама, и сигурно ћемо имати своје велике приче које ћемо причати
једни другима у будућности као што сада причамо све ове догађаје из
протекле четири године због којих схватамо да је све ово вриједило и
да све што смо радили, има дивну и јединствену причу, много појединачних тренутака који заиста чине цјелину и наше све из ове четири
године. Наравно, неке приче ће остати тајна за јавност, а и тако је најљепше; најљепше је кад само ми знамо одговоре.
Наш бунт је огроман покретач пун снаге и вјерујте успјећемо у
свему што замислимо јер смо једну важну мисао запамтили из ове
школе, а то је да није важно ни знање ни моћ ако ти ниси у стању да се
снађеш и бориш, бориш за своје идеале, за своје жеље. И није ни чудо
што нам је у памћењу остао цитат: „Не дам Богу тамјана!“ чија ауторска права припадају једној нашој професорици. Обећавамо да ћемо се
борити, борити да постанемо још бољи људи и када свијет буде наш,
опет ћемо се сјетити гдје је то све почело, какви су се снови крили у
нашим школским клупама, какве мисли су кружиле у бесконачним
конверзацијама, сјетићемо се какву смо снагу имали тада и она ће нам
стварати нову снагу. И тако, све до краја, када ће нам мисли опет залутати у прошлост и када ћемо бити срећни због свега овог што смо били
у ове четири године.
* Појединачни цитати у наставку карактеристични су за сваку особу.
То је мисао или реченица коју је та особа стално користила током
ове четири године и због које ћемо је памтити. Можда су ти цитати
обични или не дају неку поуку, али они су нама важни јер иза себе носе
тренутке, глас и изглед особе која ју је говорила. Такође, ово је још један
начин на који можемо да вам дочарамо атмосферу нашег одјељења.
Марија СТОЈАКОВИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV9:
Данијела Штрбац Улетиловић, Дуња Илић, Никола Париповић,
Александра Вукелић, Богдан Зец, Јасна Тадић, Растко Вуковић, Бојан
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Пажин, Марина Маринковић, Далибор Мартиновић, Милена Јујић,
Ранка Спасојевић, Ромина Гуидо Пајић, Данило Ковач, Татјана Јурић,
Вукосава Говедарица, Синиша Синадиновић, Драгица Шпирић,
Љубица јелић, Љиљана Марчић, Нина Лујић Бардак, Зоран Сараџић,
Душко Кошчица, Милка Џомбић, Жељко Грбић, Далибор Ступар,
Милка Мандић, Срђан Косић, Вања Ступар, Бранкица Срдић, Јована
Крагуљ Петровић, Николина Ерцег Рондовић, Јелена Дошлов, Горана
Ђудуровић Праштало.

ТО СМО МИ, IV10
Кажу да је најљепши период у животу онај када смо у средњој школи, и
не кажу то без разлога. Ако још имате ту срећу да будете дио посебног
разреда, сигурно ћете доживјети исто. Овај увод је с разлогом ту, јер
је ово прича о једном средњошколском разреду једне школе у једном
граду. Причу сигурно неће сви доживјети на исти начин, али ће је ученици тог разреда најбоље разумјети, јер су они њени креатори.
Све је почело 2. септембра 2013. године. Био је то први школски
дан младих гимназијалаца бањалучке Гимназије, а једну од учионица
попуњавали су јунаци ове приче. Била је то учионица бр. 30 у коју је
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тог јутра ушло 28 ученика, а убрзо их је било 30. И тако је настао I10 у
којем је било 20 дјевојака и 10 момака. Данас, скоро 4 године касније, у
садашњем IV10, иако су неки одлазили, а неки долазили, ситуација је
иста и вјероватно ће школовање завршити у истом саставу. Надамо се...
Ови округли бројеви (10, 30, 30, 20, 10) мала су симболика, али много
других ствари чини овај разред посебним. Као што смо написали,
састав одјељења није био исти од почетка до краја, али то и није толико
важно. Важно је рећи да су сви жељели доћи баш у десетку. Тако су се
ученици из других одјељења и смјерова један по један пребацивали,
затим ученици из других школа, па и других градова. Убрзо више мјеста није било, па у њиховој учионици не можете пронаћи празно мјесто
када су сви ту. Мало-помало су се зближили и стекли нове пријатеље,
неки у 1. а неки и у 4. разреду. Можда они нису најсложнији разред на
свијету и не функционишу као једно, али увијек ће иступити једно за
другога и прискочити у помоћ када то затреба. Много тога се десило
за ове 4 године и немогуће је све написати зато само најважније.
Водило је борбу с њима 34 професора и 3 разреднице, али и многима
од њих су били омиљено одјељење. Одмах први дан су закаснили колективно на час и већ ту се могло видјети с ким ће имати посла. Научили
су свашта у Гимназији, а између осталог и: како бити махери у преписивању, избјегавању одговарања, правдању часова. Па је тако настала
„Операција Војник 007“, много пута су ишли вадити крв, губили глас,
ишли на контроле, ишли у вц па се нису враћали, ишли на пут, на такмичења, били путници, били у гужви у саобраћају, долазили са периферије, ишли „прилећи“, али једно је сигурно – ти су се скоро увијек знали
снаћи. Момци су увијек „држали шанк“ у Пекаму, а цуре, „милиони“ у
Милу и Кофију. Није им никад био проблем наћи разлог за здравицу,
славили су све што се могло славити, од матура старијих генерација,
до 18. рођендана.
Бацају сада цигле поглед на прву клупу до прозора и виде – Бека
спава, поред њега празно мјесто јер је Сретен у вц-у. Бека сања Велику
Србију и њега на челу, а загрлио пехар са дебате из Беча (изабран за
најбољег говорника и то на њемачком). Иза сједи Зијан, надимак му
Зићо, а неки још кажу да се звао и Андреј, ал› ја не знам ко се тога сјећа.
Акију кô на мору, игра игрицу, али ће добацити неки добар коментар
по потреби, хм, каква случајност. Иза су двије Исидоре, Шева и Сићва,
једна „пуца селфије“ и једе своју банану и то док не дође професор
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да пита има ли можда неки реферат. Ако не, ту је Сићва брат, која ће
увијек наћи асоцијацију на неко весеље и то по нашки, да се запјева
и наздрави. Соф се по 16. пут гледа на огледало и успут каже: „Ајој,
Бабићу, видјећеш ти послије часа!“ Лела малоприје сазнала да имамо
контролни ал᾽ само опуштено, и да је све научила, биће 2 за препознавање градива. Вики поред добацује кад ће нека кафа и слободан час кад
већ није фино вријеме, а Бока би ипак на сплав на неку староградску
лагано. Соња моли Бога само за цудви, а Мима тражи слушалице да
јој Иси баци док нису побјегле на кафу, наравно. У том долази Галина,
касни само 8 минута, изгледа да је поранила нешто. Раде као и увијек
активан на часу, а био је „активан“ и у рубрици укора иако ни он сам
не зна зашто. Анђа предсједница му иза чува леђа и чека да „врбује“
професоре да одгоде неки контролни или да јави да немамо часа на
опште одушевљење свих. Илији не преостаје ништа него да ријеши
још пар задатака из Венеа што му је остало. Весела Ица једе нешто
по маминој рецептури, а Дакси поред пребројава паре па ће на једно
чешкање. Дивљак и Бабић прелазе нивое, борба је. Дивљак и нема друге
опције, пошто нема с ким дискутовати о смислу живота, јадно. Мица
нешто понавља па се консултује са Мери, а Ели и Триша су већ све
поновиле, ал’ се опет боје, није то добро. Тамо ред до зида се жали да
су запостављени, ал’ поред Каће то је немогуће, потпарол је увијек на
задатку, а њене „жуте минуте“ су ту сваке седмице. Зато Сара гледа гдје
је најбоље да намјести телефон да професор не „сконта“, и немојте је,
„слаба јој је нешто крв“. Док Ана поправља шминку јер за матиш више
нема ни времена ни воље, улази Дића, вјечити путник. Риста стигао
са утакмице па док је рука још „намјештена“, бациће и нама по неки
папирић у главу, а Реља право са полагања возачког по 3. пут, ал’ нема
везе јер ко зна зна, ко не зна тренира, а њих двојица ће се већ побринути за смијех у учионици.
И даље нисмо сигурни зашто је Сретен-Сметен, ни зашто смо кречили учионицу. Не знамо ни зашто никад нисмо колективно побјегли,
ни зашто никад нисмо ишли на излет. Али смо за много тога сигурни.
Мери је мама разреда, Соф је џаба свирала, памтиће се екскурзија,
Иси Ш. више не пије на рођенданима, Гале нико не може стићи по
изостанцима, Еленине и Ањицине свеске су биле спас, Дића је српска
мајка, Соња држи рекорд по минусима из физичког, Љубицу нико не
може замијенити, али и Бранкици и Јовани капу скидамо, а химне
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су нам „Наркотици“ и „Црни син“. Није било лако, прошло се кроз
све и свашта, али је једно сигурно – у овом разреду никад није било
досадно. Много смо се више смијали него што смо плакали, били смо
више сложни него што нисмо, научили да је Гимназија много више и
другачије од онога што су нам причали, научили да живимо и 1. и 2. и
3. смјену или из кафане у школу. На њемачком научили барем „ес ист
гут wенн ду wеиßт wас ду wиллст“, муку мучили са шипком, „нанакали“
из музичког, молили се „Светој цигли“, радили вјежбе и чучњеве на
математици. Није прошла седмица без чувених: „Је л’ има неко да није
ни отворио књигу?“ и „Ајде обећај да нећеш ни ти ништа учити.“
И тако, негдје између упознавања и навикавања, жаљења и питања:
„Што ми је ово требало, шта ми би да упишем Гимназију?“, препричавања непрочитаних лектира, шаптања другарима на часу док одговарају и јављања због спасавања истих, екскурзије, излазака, ријешавања
контролних чије одговоре ни Гугл не зна, прављења „пушкица“, инструкција, непримјетно су прошле 4 године. Исто тако, непримјетно
смо саживјели једни са другима, зближили се и навикли да дијелимо
добре и лоше тренутке проводећи заједно више времена него са својим
породицама. Ту се родила једна љубав (бар једна за коју знамо), много
нових пријатељстава, а нека су и завршена. Не знамо хоћемо ли се када
се састанемо за 30 година матуре сјећати свега овога, али вјерујемо да
ћемо препричавати другима ове тренутке, а и била би штета не подијелити све ово и не сачувати од заборава. За крај нећемо ништа тужно,
прво, јер ово није крај за нас а друго, није то у нашем стилу. Пошто
чујемо лагане звуке трубе, то је знак да се поздрављамо, бар за сад. У
будућност носимо знање и искуство које смо стекли кроз овај период,
а свима који долазе послије нас желимо срећу: 1. јер је то за Гимназију
свакако потребно, а 2. долазите послије нас, подигли смо љествицу
високо. Ми смо наш печат на циглама оставили, и можда нисмо увијек били за чисту десетку, али смо били уникатни и другачији, а то се,
ваљда, највише рачуна!
Исидора ВАСИЋ И IV10
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV10:
Данијела Штрбац, Живко Малешевић, Диана Бркић, Бојан Пажин,
Растко Вуковић, Јасна Тадић, Тамара Јагодић, Љубица Јелић, Драгица
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Шпирић, Вукосава Говедарица, Синиша Синадиновић, Нада Ђаковић,
Далибор Мартиновић, Тања Данојевић, Катарина Кубурић, Љиљана
Марчић, Нина Лујић Бардак, Зоран Сараџић, Далибор Ступар, Срђан
Косић, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, Душко Кошчица, Милка
Џомбић, Жељко Грбић, Бранкица Срдић, Драган Радовић, Јована
Крагуљ Петровић, Николина Ерцег Рондовић, Вања Ступар, Јелена
Дошлов.

ТО СМО МИ, IV11
Дошао је ред и на нас. Последње одјељење четвртог разреда ове генерације. Чувена једанаестка. Нисмо свој пут започели у Гимназији, нити
га овдје завршавамо. Ово је само једна од многих станица на нашем
путовању. И сад је вријеме да наставимо, да се упутимо ка том великом
непознатом. Дошли смо из различитих мјеста и сад нас чекају неке
друге станице. Али ко зна? Можда се на некој станици поновно негдје
заједно зауставимо и попричамо.
Ова школа је била ту дуго прије нас и још ће дуго послије нас ту и
остати. Нисмо ми први који су ходали њеним ходницима и сједили у

Матурско вече, 28. мај 2017 – одјељење IV11

154

Генерација 2013/2017.

клупама, којима су се по глави вртјеле све оне муке које се роје у главама младих гимназијалаца.
Нисмо ми ни први ни посљедњи. Али смо били ту и оставили смо
понешто своје. Понеко оштећење на вратима, потпис зиду, сломљену
ногу столице, изгубљене оловке и гумице (тог можда и највише)... Али
смо оставили и нешто друго. Нешто што је, ако баш питате за моје
мишљење, много битније. Оставили смо дио себе. Једног понедјељка
у једном септембру неке тамо давне године први пут смо крочили
кроз капију као ученици Гимназије. Тог понедјељка сви смо постали
Гимназијалци.
Успут смо неколико пута промијенили састав. Неки су отишли
у друга одјељења, неки су одлучили да свој животни пут потраже
у другим школама. Треба споменути и двије ученице које су нам се
на размјени придружиле у трећем разреду. Иако смо имали мањих
проблема са комуникацијом, то нам није превише сметало да и оне
постану дио нашег разреда. На састав нашег, у четвртој години сад
већ малог, одјељења нису утицали само ученици. И прије него што
смо започели прву школску годину, имали смо три промјене разредног старјешине. Функција одјељењског старјешине је на крају допала
Душку Џелебџићу и он је одлучно заузео то мјесто. Нисмо увијек били
најмирније одјељење, ријетко кад смо држали језик за зубима, па смо
се исто тако неријетко са њим око много тога расправљали, али он је
устрајао и остао са нама све четири године. Професори су нам се смјењивали, стари су одлазили, а неки нови су заузимали њихова мјеста,
али разредник је храбро бранио свој положај!
У почетку нам је вријеме текло полако, као да никада неће проћи.
Као да нам је остало још бесконачно много дана школе и још више
распуста. Четири године су се чиниле као читава мала вјечност.
У тој малој вјечности ми смо изградили и читав један свијет. Све
то би било исувише тешко, готово немогуће преточити у писану ријеч.
Зато то и нећу покушати. Неки тренуци ће остати урезани у наша сјећања, неки ће нестати. Неки ће нам се можда некада изненада прикрасти и извући бар један мали осмијех на лице. И једног дана кад све ово
буде далеко иза нас, неко ће отићи у књижару да купи Читанку за неке
нове клинце. Можда се баш тад у мисли прикраде једна мала, некоме
потпуно безначајна и бесмислена ријеч, читанкање.
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А сад? Сад смо скоро ту, на крају. Биле су ово итекако занимљиве
четири године. Било је ту свачега, и среће и туге. Дошаптавања, преписивања, пјевања, препирања, запричавања професора, касниће пет
минута, немојте још уписивати ( и тај ученик би некада заиста каснио
свега неколико минута, а некада би се успут случајно загубио у неком
околном кафићу), може једно колективно, ова седмица нам је стварно
стресна, својевољних напуштања часова.... Било је ту свега. И није се све
увијек чинило лијепо и слатко. Али полако све већ почиње да изгледа
тако. Док пишем ово писмо (са којим по обичају касним), остало нам
је још времена у овој школи. Још увијек стрепимо од тих ученичких
мука. Али како се један за другим редају последњи тренуци, а оних
првих нам полако понестаје, све добија слатко-горак укус носталгије
и предстојећег растанка. Једног дана ћемо на све ово гледати неким
другим очима које ће видјети много више него што ја у овом тренутку
могу и да замислим. Чврсто вјерујем да ће у тим тренуцима срце да
затрепери и пожели на тренутак да се врати у ове ходнике и ове клупе.
Једног дана ћемо погледати иза себе и видјети да је, све оно што нам се
у овим данима чинило као прави судњи дан, у ствари, било тако мало,
али не и безначајно. Све то нам је помогло да постанемо оно што смо
данас. Из ове школе излазимо другачији него што смо у њу несигурно
закорачили тог једног ведрог септембарског понедјељка.
Док сам чекала да ме инспирација за ово писмо посјети, наишла
сам на неке старе слике одјељења. Остала сам изненађена. На сликама
јесу наша лица, и то јесмо ми. Али то више нисмо исти ми. Колико смо
се само промијенили, колико је само наших, у оскудици бољих ријечи,
различитих реинакрнација стало у ове четири године, а да то ни сами
нисмо примијетили.
Ушли смо кроз ову капију као дјеца, а сада излазимо као млади
људи пред којима је читав свијет. И читав тај свијет стоји и чека да
буде освојен. Хајде да га не разочарамо.
Уз ово писмо ћу још да приложим неколико стихова за растанак и
са тим завршавамо ово представљање:
А кад ипак воз коначно крену,
помути се сјај љетњега дана,
тамо неђе, крај замуклих клупа,
осташе нам срца расплакана.
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Збогом школо, збогом враголијо,
ипак сам те бескрајно волио!
Хвала вам на пажњи,
Ученици IV11
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV11:
Данијела Штрбац Улетиловић, Дуња Илић, Сузана Галић, Јасна Тадић,
Тамара Јагодић, Вукица Говедарица, Синиша Синадиновић, Љубица
Јелић, Мирослав Вулић, Љиљана Маричић, Нина Лујић Бардак, Драган
Радовић, Милка Мандић, Душко Џелебџић, Срђан Косић, Драган
Радовић, Далибор Мартиновић, Ромина Гуидо Пајић, Јасмина Глишић,
Николина Макивић, Јована Крагуљ Петровић, Вања Ступар, Бранкица
Срдић, Драгица Шпирић, Драшко Пераћ, Зоран Сараџић, Жељко
Грбић, Милка Џомбић, Душко Кошчица, Јелена Дошлов, Данило Ковач,
Татјана Јурић.

ТО СМО МИ, ИБ2
Давна 2015. година. Септембар, меланхоличан и са мирисом јесени
на вратима. Нове, непознате клупе и нови, непознати људи. Неке смо
можда и раније упознали, али знате да је људски карактер подложан
промјени под утицајем нове, текуће стварности. Велики снови са великим задахом амбиције испуњавају просторију. Очи упијају сваки дио
просторије и људи. Све је занимљиво, осјећамо се као одрасли људи
који имају другачији приступ животу. Ми смо они који желе да размишљају својом главом и критички посматрају свијет, који не желе
да постану репетитори устајалих чињеница. Ми желимо свијету да
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покажемо да дјеца из једне мале средине могу много, чак и више од
свјетских стандарда. Безбрижни и спремни да војујемо битке против
мистериозних предмета, TOK-а и CAS-а и још мистериознијих скраћеница (EE, IOP, IOC, IA, WA итд.)
У школи боравимо по читаве дане, а слободно вријеме и одмор
постају апстрактни појмови. Имамо различите предмете, много
више часова, али нам то омогућава да успоставимо блискије односе.
Изградили смо изузетан пријатељски однос са професорима, не устајемо када улазе у учионицу, шаљемо мејлове у 4 ујутру и једемо на часу.
Подочњаци постају све већи, толики да се у једном тренутку питамо
када ће напустити наше лице и започети самосталан живот. Зашто
је то тако? Па, знате, ми волимо да пишемо интерне радове у једној
ноћи, умјесто током неколико седмица. Волимо и да формуларе за
CAS испуњавамо тек на крају школе, али не зато што смо лијени, то
никако, већ зато што не робујемо стегама и строго утврђеним роковима. Заједничке паузе које су створиле пријатељства. Предиспитни
стресови, заједничка окупљања, шале, кафе, па чак и ситна неслагања
су сва искуства која су нам омогућила да растемо, и као индивидуе и
као колектив. Нисмо ни били свјесни, а одрастали смо, једни уз друге.
Сматрани за чудаке и аутсајдере који носе огромне књиге и лаптопове по школи, мисле да су интелектуалци, виша класа. Демијурзи
једног новог поретка. Ловци у житу који су научили да прихвате несавршен свијет и да га учине бољим, на личном плану. Микрокосмос
се рефлектује на макрокосмос, не заборавите то. Много пута смо и
провучени кроз коприве, онда када нисмо поштовали рокове и кад
смо мислили да смо мудрији од система. Дата нам је етикета паметних нерадника, али права ријеч за нас је безбрижност, опијајуће осјећање које ти омогућава да кршиш норме под изговором младости.
Безобразни, безобзирни понекад, али научили смо своје лекције. Оне
животне, пуно битније од ових школских. Несклад између слике ствари
и њихове суштине, јер нам скучене просторије нису биле омиљене, али
су нам омогућиле да спознамо оно најважније: једни друге. Свијет укинутих граница је свијет у којем владају будале, а то смо били у неколико
наврата. Опет данак младости. Нова лекција. Дијелили смо се на људе
који иду у Пекам или КСЕТ и оне који иду у Миленијум или Кофи.
Знате шта се десило на крају? Сви смо пили кафу на истом мјесту зато
што смо спознали да мјесто не чини атмосферу, већ нама драги људи.

Генерација 2013/2017.
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Ми нисмо хомогена маса, мртво море истомишљеника, али у томе је
чар, јер свако од нас представља дио мозаика који сачињава ИБ.
Мај 2017. године. Топао и необично лијеп, али носи у себи незбјежни
осјећај краја. И финалних испита. Дошао је дан када се растајемо и када
смо смо спремни да закорачимо у свијет одраслих и оставимо нашу
безбрижност да настави да живи у некој новој генерацији гимназијалаца. Овдје се не завршава наше путовање, напротив, оно тек почиње.
Одлазимо у свијет носећи фрагменте личности својих другова од којих
нико неће бити заборављен. Састаћемо се једном, сви заједно, и схватити да су све наше успомене обојене бојама среће, али и да морамо
да будемо пажљиви у њиховом чувању, јер знате, успомене су материја
кркхија од снова.
Сара ЛАТИНОВИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ ИБ2:
Александра Арсенијевић Пухало, Жана Стевић, Драшко Пераћ, Срђан
Косић, Дијана Јујић, Бојан Пажин, Јасна Тадић, Тања Данојевић, Тамара
Јагодић, Татјана Јурић, Боро Рудић, Сузана Рашковић, Милијана
Шегрт, Бранка Љубојевић, Јелена Дошлов, Еугенија Михаил, Душко
Кошчица, Мирослав Вулић, Наташа Никић, Биљана Гранула, Срђан
Грбић, Миланка Радукић Ђурић, Мирела Диздар.

УСПЈЕСИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
2013–2017.
НА ТАКМИЧЕЊИМА1

1 У обзир су узети успјеси ученика остварени на републичким или вишим
нивоима такмичења.
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Ученик

Одјељење

Ниво такмичења

Игор Мирјанић

IV1

Републички

Игор Мирјанић

IV1

Републички

Милош Станивуковић

IV1

Међународни

Сузана Гвозденовић

IV2

Републички

Сара Стјепановић

IV2

Међународни

Срђан Џомбић

IV2

Међународни

Анђела Дошен

IV4

Републички

Анђела Дошен

IV4

Државни

Тамара Лукић

IV4

Државни

Луна Ђукић

IV4

Државни

Ања Видовић

IV4

Државни

Тијана Ерак

IV4

Државни

Милица Топаловић

IV4

Државни

Тео Чорокало

IV4

Државни

Марко Јањетовић

IV4

Државни

Растко Зељковић

IV6

Републички

Растко Зељковић

IV6

Државни

Растко Зељковић

IV6

Државни

Растко Зељковић

IV6

Међународни

Растко Зељковић

IV6

Републички

Растко Зељковић

IV6

Међународни
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Област

Резултат

Година

Географија

2. мјесто

2015/2016.

Српски језик

1. мјесто

2016/2017.

Информатика – екипно

1. мјесто

2016/2017.

Њемачки језик

1. мјесто

2014/2015.

Информатика – екипно

1. мјесто

2016/2017.

Информатика – екипно

1. мјесто

2016/2017.

Рукомет

3. мјесто

2013/2014.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Пројекат „Ја-грађанин”

Финална смотра

2016/2017.

Математика

3. мјесто

2015/2016.

Дебата

3. мјесто

2015/2016.

Говорништво

2 мјесто

2015/2016.

Информатика – екипно

1. мјесто

2016/2017.

Математика

3. мјесто

2016/2017.

Фестивал иновација
„Иност” – екипно

2. мјесто

2016/2017.
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Ученик

Одјељење

Ниво такмичења

Срећко Ђурашиновић

IV7

Републички

Марина Рауковић

IV8

Републички

Бранислав Пушара

IV8

Државни

Марко Благојевић

IV9

Међународни

Бојан Белензада

IV10

Републички
(регионални)

Бојан Белензада

IV10

Државни

Бојан Белензада

IV10

Бојан Белензада

IV10

Бојан Белензада

IV10

Државни

Бојан Белензада

IV10

Државни

Бојан Белензада

IV10

Мађународни

Бојан Белензада

IV10

Међународни

Бојан Белензада

IV10

Анђела Арар

IV10

Лука Дивљак

IV10

Јовица Јовић

ИБ2

Јовица Јовић

ИБ2

Јовица Јовић

ИБ2

Државни

Јовица Јовић

ИБ2

Међународни

Републички
(регионални)
Републички
(регионални)

Републички
(регионални)
Републички
(регионални)
Републички
(регионални)
Републички
(регионални)
Републички
(регионални)
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Област

Резултат

Година

Француски језик

1. мјесто

2016/2017.

Рукомет

3. мјесто

2014/2015.

Енглески језик

3. мјесто

2013/2014.

Дебата – Балмун

Најбољи делегат

2016/2017.

Дебата

2. мјесто

2015/2016.

Дебата

1. мјесто

2015/2016.

Дебата

1. мјесто

2015/2016.

Дебата (говорништво)

1. мјесто

2015/2016.

Дебата

1. мјесто

2016/2017.

Говорништво

1. мјесто

2016/2017.

Дебата

1. мјесто

2016/2017.

Говорништво

2. мјесто

2016/2017.

Дебата

1. мјесто

2016/2017.

Дебата

2. мјесто

2016/2017.

Дебата

2. мјесто

2016/2017.

Дебата

1. мјесто

2015/2016.

Дебата – индивидуално

2. мјесто

2015/2016.

Дебата

1. мјесто

2015/2016.

Дебата

1. мјесто

2016/2017.
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Генерација 2013/2017.
Ученик

Одјељење

Ниво такмичења

Јовица Јовић

ИБ2

Међународни

Јовица Јовић

ИБ2

Јовица Јовић

ИБ2

Јовица Јовић

ИБ2

Државни

Јовица Јовић

ИБ2

Државни

Републички
(регионални)
Републички
(регионални)
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Генерација 2013/2017.
Област

Резултат

Година

Дебата – индивидуално

1. мјесто

2016/2017.

Дебата

1. мјесто

2016/2017.

Дебата – индивидуално

3. мјесто

2016/2017.

Дебата

2. мјесто

2016/2017.

Дебата – индивидуално

1. мјесто

2016/2017.
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