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ГОДИШЊАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
2014–2018.
ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА

OMNIA MEA MECUM
PORTO
Драги матуранти,
Знамо да су вам ове четири године брзо прошле. Али научили сте много лекција, можда
понајвише о животу. Дјеца која су ушла на врата
ове наше црвене тврђаве знања, и млади зрели
људи који данас из ње одлазе у свијет, можда се
не би ни препознали када би се срели.
Omnia mea mecum porto – научили сте на
часовима латинског језика. И, заиста, све што
вам је истински потребно, све највредније –
снови, циљеви, идеали, знање и непоколебљиве
моралне вриједности, све непроцјенљиве успомене – носите са собом у живот. Настојте не
заборавити ту најбитнију лекцију.
Била је част учествовати у вашем образовању и васпитању на путу
ка зрелости. Желим да успјешно градите друштво у којем живите и
будете узор генерацијама које долазе.
Вјерујем да ће, захваљујући вама, будућа времена бити боља,
богатија и хуманија за цијело наше друштво.
Драга генерацијо 2014/2018,
Срећно!
С поштовањем и љубављу,
Вита МАЛЕШЕВИЋ, в. д. директора

ПИСМО ГЕНЕРАЦИЈЕ
МИ, ГЕНЕРАЦИЈА НА ПРАГУ ВРЕМЕНА
Тмурни кишни дан наговјештавао је скору јесен. Журим по, већ иритантном, пљуску, а у глави поново вртим на десетине могућих сценарија. Улазим у хол, упознајући се са простором. Наравно, касним као
и иначе. Покушавам очувати равнотежу на клизавим плочицама, али
Боже чуда, моја нога има другачије намјере. Добијам напад панике при
помисли да сам умало пала пред трибинама пуним људи. Пењем се уз
степенице у потрази за учионицом. Због њих је нама, великим „обожаваоцима“ физичке активности, током ове четири на хиљаде пута душа
била у носу. Корачали смо њима весели, тужни, љути, ненаспавани,
поносни, уморни, заљубљени, са главом у облацима, или разочарани.
Водиле су нас ка новом животном периоду. Мијењали смо се и одрастали степеницу по степеницу, а да то нисмо ни примјећивали.
Ми, посљедња генерација двадесетог вијека, рођени смо са посебним биљегом. Знам, звучи као клише. Међутим, изнад сваке индивидуе
у наших тринаест одјељења лебди један невидљиви свијет, покретач
промјене у нама. Ми, генерација на прагу модерног доба, живимо са
осјећајем предодређености за нешто веће, или се барем надамо томе.
А нада је све што је потребно. Воља која је произашла из наде нас
је ујединила и превазишла границе различитости наших личности.
Промјене у нама тражиле су и промјене онога око нас. Ми, једна обична
генерација гимназијалаца, почели смо мијењати свијет. Један мали угао
ове планете смо почели уређивати како најбоље знамо. Наши таленти,
хобији и идеје, постали су наше оружје. Нисмо штедјели себе, а ипак
смо добили много заузврат. Сваком новом активношћу упознавали
смо своју личност и превазилазили границе властитих могућности.
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Ми имамо успоне и падове, пролазимо кроз све могуће фазе и егзистенцијалне кризе тражећи себе. У крви нам је да се често боримо
против вјетрењача, али ми волимо живот. Захвални смо сваком професору који нам је био ослонац и подршка, који је вјеровао у нас. Само
једна ријеч подршке је за нас неописиво много значила и била вјетар
у леђа. Најдражи су нам били предмети на којима смо учили о животу
и о томе како да будемо што бољи људи. Хвала вам на тим лекцијама
иако нису биле у плану и програму.
Наравно, није било лако. Нисте гимназијалац ако нисте барем једном у афекту проклели дан када сте уписали ову школу. Сузе, неправда,
свађе, стрес и умор су нас такође пратили у ове четири године, али они
су и саставни дио живота. Нажалост, неће нас напустити ни након
средње школе. Због тога је Гимназија можда добра припрема за све
оно што нас тек чека. Сада је, ево, крај тих припрема. Налазимо се
на прекретници, како кажу, завршавамо најбезбрижнији дио живота.
Неизвјесно је шта нас чека, по глави нам се врти милион питања.
Осјећамо притисак, бојимо се непознатог, што је сасвим нормално.
Међутим, ја вјерујем у свакога од нас. Ми, генерација са временске
прекретнице, можемо бити све што пожелимо. Границе увијек могу да
се сруше и слабости побиједе. Па шта и ако погријешимо? Сваки крај
је наш нови почетак.
Драга моја генерацијо, будући доктори, правници, професори, умјетници, архитекте, програмери и политичари, желим вам да будете
срећни. Никада немојте заборавити одакле сте почели. Оставите у својој души и мало простора за оно дијете које сте били, немојте га отјерати. На овом нашем свијету је већ довољно горчине, немојте је држати
и ви у срцу. Све лоше нека буде магла која се брзо разилази и нестаје
јер када једног дана будете погледали уназад свој живот, схватићете да
су лијепи тренуци и успомене испуњене срећом оно највредније што
сте створили у животу.
Селма ИБРЕКИЋ, IV11

ПИСМО ГЕНЕРАЦИЈЕ
QUOSQUE TANDEM
Гдје год одем, људи кажу:
,,Млада си, што се мрштиш ту"
,,Смиј се док зуба имаш"
,,Каквих ти то, као дијете, брига имаш"
,,Што си тужна, што се дуриш"
,,Иди вани, па се врати да учиш"
,,Ни бриге ни памети, младости"
,,Школа је највеће доба радости"
Како да ударим бригу на весеље
Знају ли људи тежину након средње
Са 18 морам да осмислм будућност, све
Што немам знања ни енергије да важем, не
Могу да знам шта ме вани чека
Не могу да знам шта је хипотека
Шта је кредит, шта је зајам, рачун и најам
Не знам и ко да ме учи кад сви ћуте
,,То треба да те кући уче"
Вазда говоре: ,,Сазнаћеш кад дође вријеме"
Али како ми је све ближе то бреме
Одговора нема, ,,Пусти те теме"
,,Млада си ти још, времена биће"
Моје вријеме тече, стрпљења је све мање
Нема више мјеста за бригу да на рамена стане
Тежина преваже, свашта ми се предлаже
Хоћу ли имати ја снаге за то све, питам се
При бирању факултета треба се размотрити
Нешто занимљиво што ме неће брзо сморити
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Нешто исплативо што ће хљеб на сто доносити
Нешто конкретно што ће тржишту доприносити
Иако немам појма, тјерам, па куд стигнем
Морам дати све од себе да се на ноге дигнем
Треба надљудска снага за ове моје снове
Желим да дођем дотле да краљевима родитеље зовем
Немојте ми говорити да је наша брига малена
Наша брига тежином вас баца на кољена
Ми смо будућност, ми смо сутрашњица
Ми смо ваша једина шанса
Сутра свијет пада нама на длан
Узмите у обзир да свако има другачији сан
Шта ћу и како сутра, то тек треба да знам
Предодређена сам за величину, то је јасно као дан
Склоните ми се с пута и пустите ме да мислим својим путем
Не треба ми стрес ваших питања и сумње
Хоћу да урадим како знам и могу, то је све
Снаћи ћу се без ваше критике, и успјећу
Гледајте ме
Ана ГОГИЋ, IV11

ПИСМО НАЈБОЉЕГ
УЧЕНИKA У ГЕНЕРАЦИЈИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ
Прошле седмице када је професор информатике уписао оцену у колону усмених одговора,
помислила сам да је то била моја последња
обавеза према Гимназији Бања Лука, али
изгледа да сам се прерачунала. Упркос томе
што сам завршила школу и „пустила мозак на
пашу“, као што чини сваки савестан грађанин
кад заврши дате обавезе, морам да саставим
ово писмо.
Нећу вам говорити како је тужно што се
растајемо, како никада више нећете сести у
гимназијске клупе поред својих другова, или
како ћете лица неких пријатеља и професора
имати прилике да видите само на страницама овог годишњака. Не,
ништа вам од тога нећу рећи јер се права пријатељства не заборављају
лако, јер ћете сретати друге људе који ће вам помагати и за које ћете
бити у стању да жртвујете све, па и последњи комад чоколаде. Сада је
пред нама најдужи распуст икада и после тога свима нам ишчекивани
факултет. Кад помислим на факултет, осећам нервозу, али и срећу, што
ћу моћи да усмерим пажњу на одређену област која ме занима и што
ћу упознати нове људе са сличним интересовањима.
И сада, када је све готово, могу рећи да ми није жао што сам завршила гимназију. Мада је истина да сам учила доста небитних ствари
за моју будућу професију, то није био превелик проблем захваљујући
професорима који су имали разумевања за стална изостајања из школе
и спремања за свакојака такмичења. Искористила бих ову прилику да
им се захвалим на томе.
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Ето, то је то од мене, сретно свима на упису, надам се да нећете
пожалити због своје одлуке о избору факултета. Први састанак нам је
заказан за пет година, тада ћемо се поново срести, а дотад уживајте!
Тијана БАБИЋ, IV6

ПИСМО НАЈБОЉЕГ
УЧЕНИKA У ГЕНЕРАЦИЈИ
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ
Земља је направила тачно 1354 пуне ротације од дана када је наша генерација први
пут сјела у гимназијске клупе, тог, за неке
судбоносног, 1. септембра 2014. године.
Неки од нас ће, на спомен овог датума, да
се присјете почетка Другог свјетског рата,
док ће други да призову у сјећање задатак
под редним бројем 1354, у свима нам познатој збирци Вене. Неки ће, пак, несвјесно,
покушавати да одгонетну симболику броја,
инспирисани часовима матерњег језика.
Наравно, ниједан број, задатак, па чак ни
предмет, не могу да сумирају наше искуство у Гимназији.
Сада, након свих тих ротација у згради од црвених цигала, вјерујем да ником од нас није свеједно да напусти средњошколски живот
на који смо навикли. Међутим, та нова пространства не треба да нас
плаше, ипак смо о њима дуго маштали и припремали се за тај нови
почетак свих ових година.
Наравно, ниједан почетак није лак. Моји први гимназијски дани
су били испуњени страхом, што због изазова о којима сам слушала од
претходних генерација, што због друштвеног живота који је дјеловао
још више застрашујуће јер сам први пут напуштала свој дом (и своје
кућне љубимце) на дужи период. Како су дани одмицали, моји страхови су се показали неутемељеним. Градиво није било безазлено, но, уз
довољно труда и пажње, ништа није било немогуће. Људи, у чија сам
лица бојажљиво гледала први дан школе, не само да су постали моји
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пријатељи, него и моја друга породица. Различита мишљења мојих пријатеља, било у националном или ИБ програму, научила су ме да посматрам ствари из више перспектива, цијенећи и разумијевајући било
чији поглед на свијет. Полако упознајући остатак чланова Гимназије на
разним манифестацијама и секцијама, схватила сам да људи сличних
интересовања не постоје само на интернету, и да нисам „степски вук“.
Такође, ти људи, са свим својим врлинама, од којих свако заслужује
посебан есеј, учинили су ове четири године, проведене у Гимназији,
посебним и незаборавним. Дугогодишња традиција у образовању и
дух заједништва који красе цјелокупан колектив Гимназије засигурно
су за сваку похвалу, али оно што представља истинско лице Гимназије
јесу ученици, њихова креативност, посвећеност и ентузијазам.
Гимназија је популарно окарактерисана као школа са много правила. Ипак, испод тог окриља „строге“ школе кипти слобода, те мисао
да не треба постављати себи границе због неких тамо замишљених
норми. Зашто један природњак не би могао упоредо да се бави умјетношћу? Или зашто једна тиха особа не би опробала своје говорничке
вјештине кроз дебату? Или покушала да промијени ситуацију у локалној заједници кроз пројекат „Ја грађанин“ ма колико то немогуће звучало? Могућности које имамо пред собом су бројне, а наше је да се не
устручавамо да искористимо њихов пун потенцијал.
Та одважност која краси Гимназију је нарочито изражена у нашем
ИБ програму, који је мене, а вјерујем и моје ИБ сапутнике, додатно
мотивисао да изађемо из сопствених „кврга“ и искусимо какав је
осјећај кад оно о чему машташ претвараш у стварност. Двије године,
већином проведене у скученој „седмици“, отвориле су видике обрнуто
пропорционалне величини наше учионице, која је у много случајева
нама, ИБ-овцима , била и дневно пребивалиште. Неки би рекли да је
занимљива коинциденција то што нам учионица носи број максималне
оцјене у ИБ програму, али не смијемо заборавити ни да је број седам
у многим културама окарактерисан као срећан број, а вјерујем да се
то одразило и на нашу фамозну „седмицу“. Кроз релативно кратко,
али веома значајно вријеме проведено у „седмици“ закључили смо да
је оно што нас је све више и више приближавало толико жељеном
универзитету или фамозном раду који се крије иза скраћенице ЕЕ, не
само труд, него управо та одважност. Наравно, она је имала и далеко
практичнијих посљедица, попут претварања неограничене количине
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стреса у продуктивност, а што ће нам, вјерујем, и те како послужити
у корачању неким другим академским ходницима који ће нам замијенити гимназијске.
За крај, жељела бих да нагласим важне компоненте гимназијског
живота, а то су солидарност и активност. Волонтирања и хуманитарне акције које су биле спровођене током школске године са циљем
помоћи угроженим породицама и вршњацима који се налазе у финансијским тешкоћама, са нагласком на „Седмицу за нас“, као и акције
пошумљавања, свједоче о ангажованости гимназијалаца на сваком
пољу. Имајући све то на уму, оптимистично вјерујем да наша генерација може промијенити све набоље, бар у нашој заједници, јер знам да
нико од нас не жели да буде само „још једна цигла у зиду“.
Срећно нам!
Ивана ДЕВИЋ, ИБ2

ТО СМО МИ, IV1
То смо ми. А шта смо могли бити? Кад смо, прије четири године, први
пут упловили у наше клупе, нисмо могли ни слутити какав је пут стајао
пред нама. Пут пун пукотина и раздора, пун суза и разочарења, нових
идеја и успјеха. Тешко је наћи праве ријечи којима би се описала ова
бура, још и теже када још траје. Као што је Милорад Павић себе питао
како је најбоље почети причу, тако се и ми сада налазимо пред том
одлуком. Можда је најбоље почети од краја, и новог почетка.
Након што смо прошли ово море невоља и пребродили бројне провјере и бескрајне откуцаје сата, насукали смо се на хоризонт. Искрцали
смо се у Шпанији, Италији, Француској, Америци и Швајцарској. Куд
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год је пошла наша птица ластавица, оставила је зрно необоривог труда,
слатки грохот и малу дозу љености. Идеје граде мостове, хране душу и
слажу стихове. Тешко је не осврнути се на дуге звјездане ноћи које смо
рукама насликали. Иако се не може поредити са Ван Гоговим генијем,
свакако се може цијенити свака црта индивидуе и свака шара којом смо
се супротстављали монотоности наших дана. Свака њежна ријеч, градација имена и незграпна опаска били су наша баштина и бунт. Било је
дана када нам је Фортуна била наклоњена свим својим бићем, а било је
дана када нас није ни оком погледала. Тада би Хаос пружио своје конце
и започео нову игру. Пијуни би се разишли у групе и голим леђима
се излагали недаћама, критикама и звуковима сопственог језика. У
таквим условима родила су се многа дјела и композиције гласнога тона.
Ноте су се окупиле послије кише и створиле нову пјесму. Ту су пјесму
можда пјевали и други који су ишли Вуковим стопама, али свако од
њих је имао свој калуп, свој неосвојиви зид који је требало освојити
са новом дозом лудила, заноса и радозналости.
Када би се сагледао читав овај вихор догађаја и притајеног бјеснила,
човјек би био у искушењу да читаву ову дилему сакрије у ормар, покрије
се скупим одијелом и хаљинама, и можда чак мало заборави на свијет
око себе. Најлакше би било придружити се Сизифу и махнути дланом
поричући све и једну ријеч коју смо изговорили док смо били међу
црвеним циглама. Но, ипак, ми ћемо у тим ријечима живјети, укоричени као јунаци дјела којем се крај не назире. Прихватићемо оно што
можемо, али нећемо заборавити оно што не можемо. То смо ми. А шта
ћемо тек бити?
Милан ВИДОВИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV1:
Данијела Штрбац Улетиловић, Злата Хаџић Бајрић, Душка Гак, Дејана
Савић, Тамара Јагодић, Душка Колчић, Дамир Црномарковић, Ана
Чабрић Чича, Катарина Кубурић, Жана Миљевић, Татјана Рачић,
Мирјана Трбојевић, Ивана Нишић, Нада Видовић, Еугенија Михал,
Јасминка Ђуђић Мрђен, Мирко Вулин, Бранислав Ђаковић, Јасна
Марић, Јована Крагуљ Петровић, Горана Ђудуровић Праштало,
Бранкица Срдић, Николина Ерцег Рондовић, Драган Радовић, Вања
Ступар, Душко Милинчић, Милка Џомбић, Жељко Грбић.

ТО СМО МИ, IV2
▶ Анђела. Познатија као Пива, не питајте зашто. Позитивна и спремна
да помогне, али ако каже краљице знај да нешто не ваља. Специфичан
смијех свима добро познат. То је она мала из Швајцарске што њемачки
шпреха све у 16. Кажи јој мерхаба, и твоја је. И да, Зара и само Зара.
▶ Александра. Маца, а боји се мачака.Сви су јој пилад, а она је Бралино
пиле. Смијех и неизоставно хахахаха... Двојни Ц и кромпируша су дио
њене исхране сваки дан, понекад и кроасан Мања; патике и опуштенција. Презентација из Гео ( види под Брчко). ▶ Бојана. У првој клупи
до прозора заједно са Злајом чини непревазиђени тандем. Паметна,
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драга и спора, јако спора, али „само лагано Бокице”, што би се рекло.
Успије да ућути цијели разред, читајући Гогине приче из филозофије.
Ако је ко изнервира, чувајте се. ▶ Баријера – наш драги Мирда у сваком
тексту нађе по једну баријеру (barrier – obstacle). ▶Брчко – за све хотеле
и резервације, обратити се Аци Маци. ▶ Бранко. Бане. Медо. Један
од представника групе „Велико Брдо“ и поносни Брђанин. То је онај
најстарији момак у разреду, који је некако залутао у нашу генерацију,
онај који је отворио сезону осамнаестих рођендана, и онај који се први
провозао аутом са возачком у џепу. Наша паметница, Бралин тандем
и врсни кувар, поготово када је роштиљ у питању. Увијек спреман
за свађу, али и да нас извади из проблема. Да, то је наш Фишић. ▶
Вулин – „Ало, бре, народе ,ајмо мало одбојкице, свима ћу вам тројке
закључити”. ▶ Вуча. Легенда разреда. Велики фан Драгане Мирковић,
или она њега? Квота 1 и по да буде будући Новак Ђоковић. Његова
парола „пијем, дакле не престајем“. Ако желиш да упознаш ову легенду,
дођи на Вимблдон сљедеће сезоне, он ће бити ту. ▶Вања. Познатији
као Брала. Први дан, миран и ћутљив, а ево 4 године послије први
глас разреда, зановијетало, али и глас разума када влада катаклизма у
разреду. Парола „сам против свих“. Геније. Писац. Наш будући доктор
и научник. Ако будете читали ово за 10 година, бићете поносни што је
баш он ишао са вама у генерацију, јер ипак овдје говоримо о будућој
легенди. ▶ Гумица – увијек мистериозно нестане. ▶ Депозит – Колико
је депозит? Јел има депозита овдје?, најчешћа питања на екскурзији.
▶ Ђуђа – боксит-Милићи, Бор-бакар; „Ја вама једно, а ви као Кинези
само рижа рижа“; „Ћелава Хрватска као Топалко“; лапсус незнантитис
и многе друге легендарне изреке које ћемо памтити. ▶ Ђорђе – чарапе
разних дезена. Омиљена радња Хепи сокс, а ту је и Спрингфилд који
га облачи од главе до пете. Вицеви о малој Маши и слични црњаци.
Његов коментар је неизоставан. Главни мото „главом кроз зид“; такмичарски дух. ▶ Екскурзија. 7 незаборавних дана пуних смијеха, суза,
пијанчења и љубљења. ▶ Жана: кад види папирић, захвали се Богу ако
ниси редар. „Молим вас, напишите ми казну“. Жваке. По могућности
ервејс љубичасте. ▶ Златко – нема одговора док се не накупи довољно
градива. Лектира се чита минимум два-три пута. Главни задужени за
отварање и затварање прозора заједно са Бокицом. Највећи шмекер
Челзија. ▶Ивана Нишић – увијек грди своје пилиће због изостанака
које немају. ▶ Јасна. Познатија као Јасика. Психолог у најави. Заједно

Генерација 2014/2018.

57

са Мицом чини добитну комбинацију за сваки техно фестивал, зато
пожури, мјеста су ограничена. Ако ти треба чешаљ, она је ту, али и за
добар савјет немој заобилазити трећу клупу до прозора, јер увијек је
спремна да ти помогне. ▶ Кристина. Мала из Лакташа која сваки пут
све раније иде са часа. Џудо (свако такмичење је нова повреда), Војна
академија. Наш једини извор интернета. „Могу да изађем да стигнем
на бус“. ▶ Колча – што би Вања рекао „након Колче свака је лака“. ▶
Кисо. Особа која вјеровали или не има име. Да, то је Жељко. Русија,
три прста, фобија од хемије, чоко млијеко, пица и пууууно крем бананица – јер, што би он рекао, то је добитна комбинација. Да се не заборави фатаморгана (види под Ђуђа). ▶ Кобасице – а чије него Милине.
Шутнеш кобасицу, Милијана, и готов задатак. ▶ Катарина. Кеј. Кеј Џи.
Наш мејкап артист, увијек савршено извученог ајлајнера и трепавица.
Бивша одбојкашица, али не и велики љубитељ школе. Увијек спремна
за спрдњу, зезу и неку глупост. ▶ Лектире – неко не прочита, а неко
по два-три пута (види под Златко). ▶ „Летс плеј а гејм“ – Мирда. ▶
Љубав – гледање по ходницима и ишчекивање Валентина у нади да
ћемо добити писмо. ▶ Марија. Ко отвори прозор, нека се чува. Kоса све
дужа и дужа, скраћује само за 1 мм. „E, Рибићу, не смарај“, „Имате ли
ово у црном?”. Брала 5, Маша 5 (види под Вања). ▶ Мањача – Баја, Арија
небеска и, наравно, Вулин и излет познат по: „још само 100 м и ето
нас”. ▶ Мајста. Однедавно и путник „Клошар“ из задње клупе, тих, али
када се јави издоминира. Раље. ▶ Мила. Наш Мићко. Адвокат у најави.
Тиквице и пита увијек су ту ако сте гладни. Крема и мазање руку уз
звецкање наруквице и сата који не скида. Ако тражиш особу за опуштену варијанту и незаборавни провод, јави се њој, та дама из Борика
увијек има времена. ▶ Мрва. Или ипак Николина. Најнижи члан IV2,
али кад је наљутиш, претвори се у џина. Ако мислиш да знаш шта је зло,
ниси упознао ову ђаволицу. Шалимо се, Мрво, хохо. Члан групе носим
протезу 5 година, фамозне четворке и Ксет раје. Будућа математичарка.
Мала са Мејдана. ▶ Момак – Милин Пеза и чувено питање „Има ли
Миле?“ ▶ Милица. Име јој све каже. Мила, драга, добра. Математичар,
друг и велики обожавалац екс ју рока. Ако је питаш шта је рецепт за
незаборавни провод, она ће ти рећи: Нови Сад, Јасна и Егзит. Ако не
можеш нешто дохватити, зови Мицу, она ће ти додати. Трећи члан
фамозне четворке. ▶ Нина. Наш митрополит који води сталну борбу са
момцима из прве. Главни извор марамица, а посебно влажних за Милу
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и Пиву. Врсни математичар, физичар, хемичар... Све у свему, прави
друг и душа од човјека. Не постоји час математике, а да не гледамо
Нину на табли. Сви смо добро упознати са њеним братом Алексом који
зна енглески са 4 године боље него сви ми заједно. ▶ Њемачки – сви га
учимо, а нико га не зна. ▶ Оливера. Ољица. Најнеискваренија особа у
универзуму. Спремна да помогне увијек. Иако живи на корак од школе,
међу првима је увијек у учионици. Број изостанака = 0 ▶ Путници –
или што би Трива рекао „куд си ти раније кренула?!” ▶ Паркић – једино
уточиште за нас смртнике који у 4 године нису нашли „свој“ кафић.
Уђеш у Кофи, гледају те као да си са друге планете. ▶Поклони – када
видиш Пиву са кесицом у руци, знај да слиједи чувена наредба: дај
марку за поклон. Мафини, свјећице и честитка. Сви срећни, задовољни.
Прозор – Тривин кутак за дуге телефонске разговоре са дјевојком,
Машина фобија, Злајин спас. ▶ Радијатор – сваки мали одмор чека
Мацу, Мићка, Машу и Пиву. Кад момци из кеца заузму, мало им фрка.
Посебно гужва зими, јер је једини спас од хладноће. ▶ Романија. Пјесма
разреда, нико не зна зашто. Битно је да изгоримо кад крене: Ееј, само
да ми јее.. ▶ Старчевица. Они који држе власт у својим рукама и увијек
су спремни за свађу. Добра су то дјеца. ▶ Сања. Познатија као Кубача.
Ако ти затреба, не очекуј да ћеш је наћи на првом часу. Интернет,
жваке, паре, Кубача све има, само питај. Четврти и посљедњи члан
фамозне четворке. Само саркастично је њена парола. Друг и по и
партнер „ин крајм“ када треба шмугнути са часа. ▶ Травар. Његова је
чувена „добићеш 1“ , „прозваће те“ и многа друга предвиђања која су
се, нажалост, знала испунити. То је наш Траво. ▶ Трива. Лик из прве
клупе. Онај широки, истетовирани историчар, Србенда и по, душа
од човјека и Анетин момак (види под Прозор). Проговори, умреш од
смијеха. ▶ Трњине – јер Нада Видовић зна зашто. ▶ Ћебовање – или
што би Пива рекла: „Дају му два андола, умотају га у ћебе и он ко нов”.
▶ Учионица. Десно крило, задњи спрат, прва лијево. Да, ту смо ми. ▶
Филозофија. Понедељак први час – екипа из Ксета увијек резервише на
вријеме. ▶ Христина. Цеца. Лепа девојка из Србије. Ако хоћеш часове
португалског и турског, обрати се њој. Аутор чувене џигерице, нови
нокти сваке седмице, врхунска куварица и увијек спремна за неки трач.
Све у свему, права кедим (турски-мачка) – види под Анђела. ▶ „Хоће
ли се неко јавити?” ▶ Цвија. Али не АЈДИЏЕЈ видеос, већ наше Цвије:
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Ивана и Дуња. Зовнеш једну, окрену се обје и тако укруг. Многобројни
становници општине Велико Брдо (види под Старчевица). ▶ Час – увијек се нађе начин да се избјегне. ▶ Џудо – можда и најлегендарнији
надимак у разреду (види под Кристина).
IV2
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV2:
Милан Јовановић, Зорица Блекић Бојиновић, Мирјана Милијевић,
Данијела Штрбац Улетиловић, Сузана Вуковић, Јелена Тешић Шуман,
Душка Колчић Томић, Дамир Црномарковић, Саша Травар Ролих,
Мирјана Трбојевић, Татјана Јурић, Еугенија Михал, Горана Ђудуровић
Праштало, Мирко Вулин, Јасна Марић, Јована Крагуљ, Николина Ерцег
Рондовић, Бранислав Ђаковић, Жана Миљевић, Сузана Рашковић,
Наташа Лукић, Јасминка Ђуђић Мрђен, Бранкица Срдић, Вања Ступар,
Ивана Нишић, Нада Видовић, Драган Радовић, Душко Милинчић,
Милка Џомбић, Жељко Грбић.

ТО СМО МИ, IV3
У периоду од првог септембра 2014. године до седамнаестог маја 2018.
године, на даскама Гимназије, окружени циглама које живот значе,
изведена је представа у четири чина одјељења означеног бројем 3.
Књижевни род: драма са елементима епике и лирике
Књижевна врста: трагикомедија
Тема: Социјализација, њени успони и падови
Идеја: Битно је покушати
Ликови:
• Бабић, Теодор (Тедо) „Значи што се тиче кашњења, ја се извињавам.“
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•
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•
•

Бијељац, Алекса (Бели) „Бдин.“
Бојић, Анђела „Хаварија“
Влатковић, Милица (Мица) „Није преша“
Вујић, Милица (Шевка) „Јесте гледали утакмицу синоћ?“
Вујновић, Далибор (Додас) „Ма гола вода.“
Вучић, Михајло (Миха) „Ај оке, може.“
Гостовић, Милица (Мица) „Ај хев ту кеч д бас!“
Дивљак, Драгана (Гага) „Како увијек мене отворите?“
Докић, Ања „А је ли неће сигурно питати?“
Дошен, Зорана (Зокси) „Професоре, то није праведно!“
Ковачевић, Давид (Дава) „Све је црно у мени!“
Кукило, Јелена (Кукац) „Јадна мене, мили Боже“
Куриџа, Милица „Шта си ти у подзнаку?“
Марић, Мила „Ај да поздравимо Вулина, па на кафу.“
Марић, Ненад (Шоне) „За 20 година ћу гледати Звезду у Лиги
шампиона са својих 5 синова.“
• Марковић, Зорица (Зорка) „Пустите ме, нисам стабилна данас!“
• Мачкић, Јелена (Маца) „Писмена из математике за двије седмице.
		 Хоћу стићи превјежбати све задатке?“
• Милетић, Ана „Мислим да се то тако не изговара!“
• Пајић, Марко (Паја) „Екскјуз ми!“
• Париповић, Милена (Миленица) „Ћао, народееееееее!“
(Понедјељак, 7.30)
• Перић, Ивана (Перка) „Коо? Јаа? Хааа... Ма да!“
• Радуловић, Сузана (Суза) „Могу ја бити timekeeper?“
• Савић, Анђела „Јаоо, па ми имамо писмену из руског!“
• Станивуковић, Сара (Сарица) „Ма, упишите Ви мени један, ништа
		 ми не мијења!“
• Шукунда, Ивона (Вона) „Па ја то нисам испланирала!“
Сажетак:
Тог септембра 2014. године већина ликова је промашила сцену, а и они
који су дошли на право мјесто, нису били сигурни у то. До овог „бркања
лончића“ дошло је услијед кише, а и страха од представе чији текст
нису научили. Да срећа буде већа, ни режисер није био ту. Трудили су
се да пронађу текст и колегу са којим дијеле сцену. Како су дани пролазили, представа је добијала свој облик, а и режисер је стигао. Упутила је
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глумце у њихове улоге и објаснила како она жели да представа изгледа.
Али већ након мјесец дана, енглески критичар је дао 18 негативних
оцјена овој представи, па је реприза одржана са великим успјехом неколико дана касније. Тек тада су ликови схватили како ће бити тежак пут
до коначног аплауза на крају. Кроз први чин, било је много успона и
падова, али ликови ове представе нису поклекли. Атмосфера на сцени
је била све боља, а неки од ликова су добили нова имена по којима ће
бити запамћени. Након кратког распуштања глумачке поставе, екипа
се вратила у пуном саставу спремна да овај чин буде бољи од претходног. Позорница је добила нови изглед заједничким трудом свих чланова поставе. Један лик је морао отићи и потражити своје мјесто под
другим рефлекторима. Математички критичар је оформио мању групу
унутар поставе названу Вијеће народа, која је наставила да живи и ради
до краја представе. Формиране су и друге групе, али ово није утицало
на тимски рад представе. Када год би неки лик заборавио текст, на
сцени би се нашло неколико суфлера да му помогну у невољи. Трећи
чин је протекао у спремању турнеје по Европи, оснажен новим чланом. Оставили смо текст на позорници и отиснули се на путовање по
Средоземљу. Позоришни ансамбл је доживио најљепше дане свог рада
далеко од сцене. Режисер се трудио да одржи атмосферу и држи своје
глумце подаље од погрешних музичких избора. Натоварени стварима,
храном и пићем, које можда јесте, а можда и није било у одговарајућој
амбалажи и по прописима, уживали су уз пјесму и смијех. Ово искуство изродило је нове љубави и пријатељства, а старе везе учврстило.
Не прође ни дан да се не спомене нека нова анегдота са ове турнеје. Већ
крајем трећег чина, глумци су били свјесни да се представа ближи крају
и то је у њима изазивало носталгију, али и снажну жељу да посљедњи
чин буде и најбољи. Иако је екипа ослабљена за једног члана, то није
утицало на атмосферу на сцени. Највише ликова је заблистало управо
у овом чину, а и заједнички живот ван сцене је оживио. Повезала их
је заједничка љубав према музици и пиву. Како су дани пролазили,
глумци су почели размишљати гдје даље тражити свој пут ка успјеху.
Одлуке су биле тешке, али помисао на растанак им је ипак најтеже
падала. Остаће заувијек ова крајње необична екипа, на први поглед
нефункционална, у дугом сјећању овог позоришта. Представа им је
послужила као снажна одскочна даска која их је научила да цијене
праве вриједности и искреност. Режисер ће их памтити по громким
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гласовима, честим изостанцима и избјегавању састанака поставе. Међу
глумцима су се родила пријатељства која ће остати за цијели живот и
сјећања која не пролазе. Иако су понекад заборављали текст, бркали
своје улоге и слабо слушали режисера и критичаре, представа је ипак
добила највећи аплауз.
Зорица МАРКОВИЋ и Јелена МАЧКИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV3:
Мирјана Трбојевић, Славица Малић, Душка Колчић Томић, Дамир
Црномарковић, Ана Чабрић Чича, Ранка Спасојевић, Бојан Пажин,
Небојша Љубичић, Зорица Бојиновић, Мирјана Милијевић, Жана
Миљевић, Сузана Рашковић, Наташа Лукић, Јасминка Ђуђић Мрђен,
Јасна Марић, Бранислав Ђаковић, Мирко Вулин, Ивана Нишић,
Еугенија Михал, Анђелко Глушац, Младен Пејаковић, Татјана Јурић,
Александра Арсенијевић Пухало, Бранкица Васић, Николина Ерцег
Рондовић, Јована Крагуљ Петровић, Драган Радовић, Јасмина Глишић,
Жељко Грбић, Душко Милинчић, Милка Џомбић, Нада Видовић, Срђан
Прерадовић, Горана Ђудуровић Праштало.

ТО СМО МИ, IV4
Говорили су нам: најљепше је у средњој школи, а ми уплакани, јер
се основна завршила, нисмо их схватали озбиљно. Пуни недоумица,
стријепњи и предрасуда о „претешкој“ Гимназији, али донекле са олакшањем што знамо бар по неког из новог разреда, спремали смо се за тај
1. септембар 2014. године. Заувијек ћемо га памтити. Не само по киши
и невремену које нас је испратило до наше нове школе, него и по преплашеним лицима за која тада нисмо знали шта носе у себи. Данас су
нам нека од њих лица најбољих пријатеља. То је тада било тешко замислити, али ето. Кренули смо на једно путовање, са нашом разредницом
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Еугенијом за кормилом. Лагано смо пребродили први разред, спремни
за оно што нам предстоји јер је прва година била привикавање на нову
средину, професоре, другове из разреда. У другом разреду смо били
много опуштенији, чак смо добили и своју славу, Акиндан. Ишли смо
и заједно на Трешњик, први пут заједно славили 1. мај на Крчмарицама,
почели смо заједно и излазити. Чак смо заједничким снагама средили
и нашу „најружнију“ учионицу. Било нам је супер, а знали смо да најбоље тек долази. Само негдје, дубоко у подсвјести, били смо свјесни да
смо већ на средини нашег средњошколског пута. За нас је то „већ“ тада
било „тек“. Па трећи разред, нема више ликовног, ’ладовина. Почињу
осамнаести рођендани, Дарија и Миха отварају сезону. У школи смо
већ у септембру причали о мају и маштали о Шпанији. Дани до екскурзије били су испуњени, сваки викенд рођендан, и тако. „Још педесет
дана до екскурзије“ некако се пребрзо претворило у „сутра идемо на
екскурзију“. Ми у бусу са деветком, али срећа нас је послужила па смо
добили задњи дио буса. О данима између 19. и 27. маја 2017. нећемо
много, јер све што се издешавало није могуће срочити у неколико реченица. Ни за два живота не бисмо могли заборавити ону јапанску фрулицу и плажу у Калељи. Нажалост, она класика да „све што је лијепо,
кратко траје“ обистинила се, али упркос времену које пролази, ти дани
још увијек трају у нама, и трајаће. Препричавајући их, окончали смо
и трећи разред. Убрзо је дошао и 1. септембар 2017. године, први дан
посљедњег разреда средње школе. Тада нам је било смијешно да се
тако шалимо. Још мало осамнаестих, изласци, заједнички дочек 2018.
године и тако даље, све до другог полугодишта. Ево га, и оно пролази.
Број дана се смањује док некакав чудан осјећај у нама расте. Знамо да је
било разних ситуација, и добрих и лоших тренутака, и нисмо се увијек
и око свега слагали, али то је нормално, и било би чудно да је другачије.
Било је и стреса, и лоших оцјена и различитих професора, али није то
оно чега ћемо се сјећати много година и оно што ће нам недостајати.
Како то сад апсурдно звучи, као, недостајаће нам Гимназија. Али хоће,
сигурно. Не као школа и симбол учења, него као појам у којем је саткано све оно што је свакоме од нас обиљежило протекле четири године.
У њој смо стасали у људе, колико-толико зреле за оно што нам живот
доноси. За то смо захвални нашој разредници која нас је одговорно
предводила, као и другим професорима, али прије свега, једни другима.
Заједно смо ојачали, и тако ће наш брод 26. маја 2018. године упловити
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сигурно у своју луку. А ми, онако сређени, прославићемо завршетак
једног магичног периода, и са осмијехом га се сјећати. Заувијек.
Хвала ти за све, Гимназијо,
твој IV4, генерација 2014–2018.
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV4:
Еугенија Михал, Бранка Фаџан, Јелена Тешић Шуман, Борјан Митровић,
Сандријела Касагић, Милијана Шегрт, Душка Колчић Томић, Дамир
Црномарковић, Татјана Јурић, Ана Чабрић Чича, Жана Стевић, Мирјана
Трбојевић, Живка Кукрић, Жана Миљевић, Јована Сладојевић, Ивана
Нишић, Нада Видовић, Срђан Прерадовић, Јасна Марић, Бранислав
Ђаковић, Милка Џомбић, Жељко Грбић, Мирко Вулин, Александра
Арсенијевић Пухало, Бранкица Срдић Васић, Драган Радовић, Јована
Крагуљ Петровић, Николина Рондовић Ерцег, Љубиша Капетановић,
Јелена Михајловић.

ТО СМО МИ, IV5
„Били су управу“, мислиш, док након неколико година, скидаш
са полице овај годишњак. Гледаш га очима пуних суза, јер ти буди
сјећања на срећна времена која се не могу вратити. Прилази ти син и
својим топлим ручицама те грли и пита зашто плачеш. Почињеш да
листаш странице и као да ти се све враћа. Мислио си да су успомене
изблиједиле, али оне су ту, дубоко закопане у твом срцу. Сјећаш се
кафа, пријетњи професора због бјежања са часова, Мона Лизе, глупе
геометрије због које си покварио оцјену, осамнаестих рођендана и, гле,
већ пакујеш ствари за екскурзију. Ни сам не можеш да вјерујеш како
је то све брзо прошло.
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Добила сам задатак да напишем ово писмо, али како написати
причу која траје четири године? Како ставити четири године смијеха
и суза, задиркивања, борбе за оцјене, упознавања себе и других на
овако мало мјесто? Не може. За то је потребно много више, а ни тада
вам не бисмо могли дочарати наше гимназијске дане. У септембру 2014.
године 26 збуњених лица ушло је у учионицу број 39, а у њој нас је
дочекала наша, увијек насмијана, разредница Ана Чича Чабрић. Већ
прве седмице смо се адаптирали на ново окружење и једни другима
дали надимке. Тада ни сами нисмо били свјесни да почиње ново раздобље у нашим животима, које ће оставити дубок траг у нама. Саставни
дио нашег боравка у гимназији били су и успони и падови. Али то
је много лакше кад поред себе имате друга који ће вам помоћи или
једноставно вас загрлити. Тада схватите да нисте сами, да су они ту и
да се брину за вас. Многе је ова школа у потпуности промијенила, на
почетку стидљиви, а сада, гле, чуда, највеће причалице у разреду. Неки
од нас су овдје упознали пријатеље за цијели живот, неки су спознали
себе и схватили чиме се желе бавити у будућности, а неки су први
пут осјетили лептириће у стомаку заљубивши се у друга или другарицу из клупе или из сусједног одјељења. Да се не лажемо, сви смо се
макар једном упитали зашто смо уписали ову школу и зашто се морамо
мучити док наши другари из других школа испијају кафе. Када само
мало вратите филм и сјетите се свих заједничких тренутака, не бисте те
мијењали за све на свијету. Можда нисмо баш најсложнији разред кад
су у питању школске обавезе, али за изласке и прославе рођендана смо
први. Екскурзија је сигурно оно што ћемо највише памтити. Тада вам
није било тешко да не спавате, да по милионити пут пакујете ствари у
кофер сједите у аутобусу по неколико сати. У вама гори жеља да што
прије обиђете назначене дестинације и чим падне мрак, уз музику и
разговор уживате на плажи са својим колегама.
Гимназија нас је много научила, у њој смо спознали шта значи идеја
заједништва, отворила нам је врата у свијет, а на нама је да се докажемо
и освјетламо јој образ. Можда нисмо другачији од других, можда нас се
професори неће сјећати, али свако лице прича причу за себе. На свијету је најтеже објаснити пријатељство. То не можете научити у школи.
Али ако нисте научили смисао пријатељства, онда не знате ништа.
Здравка БИБИЋ
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV5:
Јелена Тешић Шуман, Борјан Митровић, Душка Колчић Томић, Ана
Чабрић Чича, Бранка Фаџан, Анђелко Глушац, Боро Рудић, Жана
Миљевић, Слободан Станић, Јасминка Ђуђић Мрђан, Данило Ковач,
Јасна Марић, Бранислав Ђаковић, Душко Милинчић, Мирко Вулин,
Милијана Шегрт, Дамир Црномарковић, Вања Ступар, Јасна Марић,
Жана Хамешевић, Младен Пејаковић, Нада Видовић, Јована Сладојевић,
Бранкица Срдић, Жељко Грбић, Ивана Нишић, Драган Радовић, Јована
Крагуљ Петровић, Николина Ерцег, Љубиша Капетановић.

ТО СМО МИ, IV6
2014/2015.
Улазимо трећи пут на циглену капију. И даље изгледа застрашујуће
као и прва два пута. Први пут смо на та врата ушли када смо се
уписивали, а други пут када смо гледали резултате. Сада се зграда
Гимназије ваљда чини још већа и још страшнија. Толико смо прича
чули о професорима, о старијим другарима... Ма били смо испрепадани
толико да су нам се домар и чистачице чинили страшни. На огласној
табли пише да смо учионица број 40, а да је разредница професорица
Јелена Тешић Шуман. Нити ми знамо гдје се налази учионица, нити
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ко је поменута професорица. А не знамо ни ко су ти људи које треба
да нађемо јер са њима идемо у разред. Прво смо учионицу тражили 20
минута, јер никоме не пада на памет да се степеницама иде на други
спрат и да треба ићи на лијеву страну ако је домар рекао да смо на
лијевом крилу? У тој паници то није било ни најмање логично. Чак
је и звонило за наш први час у Гимназији, а ми смо и даље били у
потрази за учионицом. Напокон на једним вратима се створио број
40. Ту је почело окупљање будуће шестице. Нисмо ми били сигурни да
уопште треба да будемо ту и сви су се гледали мислећи у себи: „Ко су
ови људи и јесу ли залутали у ову школу?“ Мислили смо ми то једни
о другима још дуго након тог првог дана, а све се послагало већ након
првог контролног из математике који је прошао катастрофално (благо
речено) – а као природно-математички смо смјер и као то је за нас
мачији кашаљ... Већ тада су многи схватили да су промашили смјер, а
било је, наравно, и оних који су већ у том моменту били ближи одлуци
шта ће постати „када порасту“. Од самог почетка нисмо били баш
сложни, свако је имао своје погледе на свијет и сви су мислили да су у
праву – хах, прави гимназијалци. Први (а ваљда и једини пут) када смо
били сложни је био када већина (опет је било изузетака) није дошла
на час латинског, мислећи да на то имамо право – ипак, нисмо имали
право и добили смо снижено владање. Толико о сложности.
2015/2017.
Током овог периода ништа се посебно није дешавало, одрастајући,
све више су се стварале разлике у мишљењима и почеле су се формирати
групице оних са сличним ставовима (али то је нормално, немогуће је
очекивати да се 23 особе слажу око свега). Што се тиче неких заједничких подухвата, њих и даље није било. Можда смо прозвани „најуштогљенији разред“ у школи. Шалим се, нисмо прозвани тако јер смо били
одвојени од генерације па нас нису ни познавали. Можда најбоље што
се десило била је екскурзија. Некима је то био начин да оду од родитеља
и да се напију, неки су ишли „да би нешто видјели“, неки су и отишли
и дошли празни и без било каквих утисака. Било је, наравно, лијепих
тренутака, али је било и свађа. Шта да вам кажем него да поновим да
смо ми превише различити чак и да би се забављали на исти начин.
2017/2018.
Ево сада смо ту на крају. Посљедњи пут улазимо на ова врата и
гледамо у ове цигле. Након овога више ништа неће бити исто, свако
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ће отићи на своју страну куда га животни пут носи. Одрасли смо,
упознали смо се боље, увидјели смо ко нам одговара, а исто тако смо
научили слушати и оне са којима немамо слична размишљања. Упркос
проблемима, недостајаће нам ово окружење и биће необично будити се
сваки дан са сазнањем да тамо гдје одлазимо више није наша Гимназија
и више није наше одјељење, наша шестица.
Тијана БУНДАЛО
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV6:
Јелена Тешић Шуман, Борјан Митровић, Сузана Вуковић, Жана
Хамешевић, Дубравка Миловановић, Ромина Гуидо Пајић, Саша
Травар, Ранка Спасојевић, Катарина Кубурић, Николина Макивић,
Јасмина Глишић, Данило Ковач, Нада Ђаковић, Синиша Синадиновић,
Јасминка Мрђен, Жана Миљевић, Јована Сладојевић, Милан Јовановић,
Зорица Бојиновић, Бранка Фаџан, Анђелко Глушац, Младен Пејаковић,
Боро Рудић, Ивана Нишић, Савка Јанковић, Срђан Прерадовић, Нада
Видовић, Душко Милинчић, Жељко Грбић, Бранислав Ђаковић,
Јасминка Марић, Неђо Мацановић, Вања Ступар, Бранкица Срдић,
Јована Крагуљ Петровић, Драган Радовић, Љубиша Капетановић,
Николина Ерцег Рондовић.

ТО СМО МИ, IV7
Ситнице нам боје живот. У ситницама је срећа. Мале ствари и велике
торбе. Свуда их носимо са собом. Стојимо на перону живота, чекајући
воз за одрастање. Ускоро се растајемо. Тиху нервозу чекања појачава
онај исти, тупи ритам, који задржава мисао. То је ритам одговорности
и самоодлучивања. Видим и другове који, попут мене, чекају на неком
свом перону. Питам се, хоће ли бити прилике да поновимо младост?
Можда ће неки свемир поново да нас створи...
Како другачије него од почетка, како смо и записани у дневнику...
Први на удару Вања, мушко да не буде забуне, ту је да ријеши неправду
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и укаже на неправилности. Након њега је Стефан, случајно или не,
сличног карактера, који својим реакцијама даје неку посебну енергију нашем одјељењу. Ту је и Веса, који неминовно „жели побјећи у
Њемачку“. Драган, наш програмер и математичар, као што на латинском научисмо primus inter pares, доказ је да је могуће одржати тај магичан број, апсолутно 5... Одмах уз њега Петра, историчар и лингвиста,
спреман да одговори на свако питање... Тара, Десанка Максимовић
нашег одјељења, својим стиховима и текстовима даје посебну црту
нашем информатичком смјеру... Лидија, Тарина десна рука, чак на
енглеском пише стихове и догодовштине наше свакодневнице...
Оливера, наша одбојкашица, свакодневно је заузета тренинзима.
Милош, такође наш одбојкаш, на часовима велича Путина и Русију као
свјетску силу... Шта би то све било без музике, која већ годинама традиционално одјекује из црвених цигли наше Гимназије... Милица и Бојан,
са својим гитарама, задужени су за музичку атмосферу у одјељењу...
Боки, философ одјељења, чини нам се може причати унедоглед. Ту је
и Бранислав, умјетничка душа, који свој графички таленат приказује
на разним сајтовима за забаву...
Имитације професора саставни су дио гимназијских дана, а најзаслужнији за то је Бранко, који, заједно са Јованом, увијек спремним за шалу, одржава позитивну атмосферу. Миљана и Ристо, иако на
супротним странама учионице, тандем су који подстиче на опуштеност... Попа, инспирација разреда, врло често изненади искреношћу
и изјавама, које се дуго препричавају. Ту је и Жепа, увијек спреман из
задње да „забибери...“
Страхиња свакодневно „изненађује глупим вицевима“, а врло често
је спреман и да запјева, када се за то укаже права прилика. Наш кошаркаш, Гаја, увијек је спреман да поднесе све проблеме који га задесе...
Дефинитивно највећи баксуз, можда управо зато што сједи са бројем
13... С обзиром на то да смо информатичко одјељење многи су обожаваоци видео-игара, али свакако је Вук онај који предњачи...
Михајло, иако повучен и миран, увијек је спреман да ускочи када
се јави проблем, нарочито у математици. Данило, такође не много
гласан, али врло активан на часовима програмирања, а Наташа, иако
се крије иза монитора, увијек је ту да покаже знање... Француз, не,
не долази из Француске, ту је да сними сваки занимљив тренутак...
Фотограф и наш предсједник, Душан, рјешава проблеме и, наравно,
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својим фотографијама доприноси да се многи лијепи тренуци никада
не забораве... Разредница Жана, поред свих мука које јој приређујемо,
успијева да ријеши све проблеме и „одржи све под контролом“. Строг
израз лица на крају прелази у осмијех, јер ипак њена љубав јача је од
ма каквих наших несташлука, који се уз заједничку сарадњу преброде
без проблема...
Сви заједно чинимо једну велику породицу, јер појединачно били
бисмо мало, али заједно смо све...
„Потражи ме једног дана,
после много година...
Прошлости, дуњо мирисна,
мирис твој буди сећања,
прошлости, дуњо мирисна,
мирис твој још ме опија...“
IV7
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV7:
Славица Малић, Бојан Пажин, Небојша Љубичић, Ивана Ђуричић,
Весна Главан, Анђелко Глушац, Младен Пејаковић, Боро Рудић, Ивана
Нишић, Нада Видовић, Жана Хамешевић, Сања Топић, Жана Миљевић,
Нада Ђаковић, Слободан Станић, Јасминка Мрђен Ђуђић, Јасна Марић,
Милка Мандић, Неђо Мацановић, Јована Крагуљ, Вања Ступар, Драган
Радовић, Николина Ерцег Рондовић, Мирослав Михаљишин, Душко
Кошчица, Душко Милинчић, Бојан Стојковић, Данило Ковач.

ТО СМО МИ, IV8
Права ријеч, која би у потпуности могла да дочара 4 године овог
разреда, управо јесте неспојив. Ко отвори годишњак и прочита ове
ријечи, ако нас је некада видио, солидарисаће се са овим запажањем.
Ми смо разред који је сачињен од група, које опстају независне и одвојене. Од првог дана нашег представљања, па до посљедњег, када ћемо
сви заједно изаћи испред цијеле генерације и представити се у Банском
двору, веома је очит несклад и то нејединство које нас је на парадоксан
начин одржало заједно.
Далеко од тога да ћемо, какви смо ушли у школу, такви и изаћи.
Свако је пронашао људе који га употпуњују и разумију. Управо због
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околине у којој су групе издвојене и неприхваћене, оне су се унутар
себе учврстиле, људи су постали привржени једни другима и много
ближи него што би у другим околностима. Таква ситуација нам је
дала прилику да нађемо руку која ће бити испружена према нама,
бескомпромисно и безусловно. Није свако успио у томе, али они који
јесу, знају које богатство управо таква рука посједује.
Вјероватно ће неки изаћи из Гимназије са кајањем јер су то вријеме
провели са управо овим људима, али ће многи изаћи захвални. И треба
да будемо захвални, из простог разлога што је ово прва животна лекција, али од круцијалног значаја. Могли смо ми да будемо сви као једно,
могли смо да дијелимо иста интересовања, музику, филмове и књиге,
али тиме бисмо себи одмогли. То би био веома лијеп и складан период,
али тај период нас не би припремио на оно што сљедује по изласку из
Гимназије. Управо помоћу овог споја различитих личности, добили
смо представу какав је живот, показано нам је да неће увијек бити
онако како ми желимо и да се за своје самоостварење треба изборити.
Живот неће бити онакав каквим га ми желимо. Боље увиђање у то
нисмо могли добити и треба сви да поштујемо ту одлуку живота да нас
баци тамо где не желимо и пусти нас да се изборимо за себе у окружењу које нас не жели. Треба свакога да запамтимо и да му се једнога
дана захвалимо јер смо, можда управо захваљујући тој особи, стекли
свијест о важности борбе за себе и за оно што нам је драго. А вјерујте,
то је неупоредиво важније од избора пјесме која би се свима свидјела.
Драгана ВУЧЕНОВИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV8:
Душка Гак, Славица Малић, Анђелко Глушац, Боро Рудић, Жана
Миљевић, Жана Хамешевић, Сања Топић, Ранка Спасојевић, Дубравка
Миловановић, Данило Ковач, Дамир Црномарковић, Ромина Гуидо
Пајић, Мирослав Михаљишин, Сања Чегар, Јасмина Глишић, Драган
Радовић, Тамара Јагодић, Бојан Стојковић, Душко Кошчица, Душко
Милинчић, Дејана Савић, Неђо Мацановић, Живка Кукрић, Нада
Видовић, Нада Ђаковић, Катарина Кубурић, Николина Макивић,
Младен Пејаковић, Вања Ступар, Јована Крагуљ Петровић, Бранислав
Ђаковић, Јасна Марић, Ивана Нишић, Валентина Палалић, Јелена
Михајловић, Срето Дошеновић, Раде Толимир, Љубиша Капетановић.

ТО СМО МИ, IV9
У свемиру, сваких 76 година крај планете Земље пролети Халејева
комета. На планети Земљи, у Бањалуци, сваке четири године једна
генерација одлази из Гимназије да би потражила свој јединствени
животни пут. Прије него што ми кренемо, допустићемо себи мало
сентименталности и присјетити се како су нам текли дани и шта смо
научили у учионици број 48, у Гимназији, на планети Земљи.
Захваљујући Виду (читај Вуду), научили смо да се професори често
осјећају „као и вријеме“. Такође смо запамтили да се ваздушни притисак мјери „живомјером“, а поносни смо оснивачи најмлађе филолошке
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науке – зрилистике. Ако нисте сигурни чиме се она бави, потражите
је на Микопедији. Похађајући Гимназију врло брзо стекнете многа
знања и вјештине, нпр. како за два дана прочитати четири лектире,
како спојити два часа и велики одмор у Кофију и како остати неуписан
за то вријеме. Схватите да и није велики проблем ако вам за просјек
фали „само још 20 петица“, и да у ствари волите пролазност чак и кад
немате довољно времена да их добијете. Све и да заборавимо шта је
за Хегела лијепо и како Платон види државу, увијек ћемо знати да се
Бор не спомиње без бакра, те како ући у кабинет информатике из двадесетог покушаја. Знаћемо са сигурношћу да дислексију имамо само
током контролних, и да је Лаза Костић само погледао Ленку и њој се
тај поглед свидио „и пуно јој је значио!“ Можда се ту нашао и понеки
укор или непланирани излет у шуму, али „det iz not as, det iz bed pipl“. У
свеопштем метежу званом УПИС НА ФАКУЛТЕТ неки се и не чупају
за косу. Ако не упишу жељени факултет, Радоња ће радити Удворишту,
а Зрила ће наслиједити Формулу. Истинску храброст смо спознали
када смо посвједочили Кузмином хладнокрвном: „Ма, пишите ви један,
професоре“. Јер, шта је прва деклинација? Осим преписивањем (есеја)
рекреативно смо се бавили и покрштавањем – па смо Наташу конвертовали у Латину, а низом гласовних промјена Андреа је постала Џ!
Питате се зашто? LOL, јер је нама тако лакше, логично!
Да ли смо спремни да завршимо средњу школу? Ооо, да! Одлазе
генерације и њихове судбине су као историје планета. Свака има
своју, посебну, и нема оне која јој је слична. Нешто са собом односе,
али на крају ипак нешто и остаје! Као нпр. она кашика окачена изнад
„Пољупца“. Заиста, не склањајте ту кашику. Нека ово буде доста, нека
је довољно од нас. Би добро,а и вријеме нас послужи. Морамо даље,
шаааш.
Свима осталима – љубимо вааас!
IV9
P.S. Моли се Управа да се писмо нађе и у енглеској верзији, јер наш
Вуд прича само енглески.
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV9:
Милијана Шегрт, Ивана Савковић, Нивес Јаковљевић, Миланка
Радукић Ђурић, Слободан Станић, Сања Топић, Бојан Пажин, Татјана
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Рачић, Јасминка Ђуђић Мрђен, Неђо Мацановић, Жана Стевић,
Анђелко Глушац, Бранислав Ђаковић, Милка Мандић, Јована Крагуљ
Петровић, Горана Ђудуровић Праштало, Вања Ступар, Бранкица
Срдић, Нада Димков, Драган Радовић, Јасна Марић, Данило Ковач,
Николина Макивић, Душко Кошчица, Милка Џомбић, Жељко Грбић,
Сузана Рашковић.

ТО СМО МИ, IV10
Кажу да је сваки почетак тежак, а ми из I10 вам гарантујемо да то не
мора бити тако. Причали сте нам Гимназија је ово, Гимназија је оно,
да нас чека четворогодишњи трновит пут и да ову препреку нећемо
лако савладати. Е, па ми вам сад поносно говоримо да нам је ова школа
подарила знање и успјех и бројна пријатељства, љубав и успомене.
Тмуран и кишовит дан, први дан школе, није обећавао много. Но,
ипак, Немања Бундало, првокандидовани предсједник разреда, успијева да, већ први дан, улије наду да ће ово школовање бити забаван
пут до успјеха. Његови унутрашњи џепови и смисао за хумор су нас
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освојили у секунди. Љепши, али не и мирнији дио разреда, јесу дјевојке до зида: Милица Ждрња, Анабела Сладојевић, Милица Топић,
Милица Кострешевић, Јована Дујаковић, Јелена Сукара и Јована
Говедар. Њихова преданост и посвећеност школи нису их спријечиле
да се остваре и у другим пољима живота. Јелену нисмо често виђали,
јер знате како „Данас Монтенегро, сутра Монте Карло, а прекосутра ме
љуби на Кипру ил` на Куби.“ Титулу краљице доброг хејта носи дама
из посљедње клупе, Милица Ждрња. Поред ње сједи прва дама Нове
Тополе, плавуша, а ипак паметна, 20 км удаљена, а без и једног изостанка. С друге стране, Мица Кострешевић, мирница и увијек спремна
да помогне, долази из Александровца, циљано, да из прочитане лектире добије јединицу. Ако мало боље погледате, испред Анабеле сједи
будућа модна дизајнерка, одличан познавалац њемачког и енглеског
језика, и, увијек расположена, Милица Топић. Имењакиње, а ипак
потпуно различите, то су наше Јоване: Дујаковић, која је прочитала
бар петсто књига, док је Говедар толико страница за осамнаест година
живота. Лидија Жунић је препознатљива плавуша нашег разреда и
највјернији купац трепавица са интернета. Насупрот цијелом разреду
налази се Раде Кнежевић који сједи, ћути и мудро размишља, и често
иде негдје далеко аутом. Пељо и Жеза, овај, Пеза и Жељо, коначно су
оставили кладионицу иза себе. Док Пеза поправља крагницу и чисти
патике, Жељо нијемо посматра остатак разреда. Душан Пејаковић је
увијек спреман да из џепа извади кесицу бијелог лука или те евентуално понуди сувим смоквама. Најтраженији је нежења у Гимназији и
јако добар друг. Наш Мирда99 је сит, ал’ ипак поједе све пред собом.
Он је фараон екскурзије и „одличан“ одбојкаш. Успјешни, перспективни кошаркаш, млада нада, мамина дика, блажен међу женама...
само се шалимо, ипак је ријеч о Ањи Шајанковић (Аљоши Јанковићу).
Негдје у дубини овог разреда вири, чисто, крхко и њежно биће. Не,
није у питању кртица, у питању је Николина Лукајић. Истовремено,
Мартина Врховац је окупила девет потпуно различитих голубица.
Жеља јој је увијек била велика породица и, ево, успјела је окупити:
Ћулета, Уну, Сару, Мицу, Вању, Јуку, Корицу и Ању. Ивана Ћулум је
увијек дотјерана, насмијана и спремна да направи луду атмосферу у
Слатини, труди се да има добре форе, али јој то не полази за руком.
Главни комичар разреда, подизач атмосфере и будући упјешни психолог, ради само уторком поподне, суботом навече, недјељом не, јесте
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Уна Ступар. Сара Трубарац, први бицепс Лауша, вјерни обожавалац
Марије Шерифовић, те наша дежурна добрица која сваки смијех пропрати сузама. Вања Кесић, искрена, дружељубива, хладна за мушки
род, бивша пливачица, одавно смо сви схватили да је за њу огледало
светиња. Поред ње сједи Милица Окиљевић. Најљепша глумица, ситна
а динамитна, сналажљива, примјер је пожељне „брђанке“. И поред све
упорности у вожњи није сјајна, али у шали је увијек бајна. Рајкова краљица мале матуре (бар она тако каже), на нама је сад да расудимо да
ли она лаже.
Главна смо тема зборнице били, својим понашањем разредницу
изгубили и све професоре на крају надмудрили!
Ивана ЋУЛУМ, Мартина ВРХОВАЦ и Сара ТРУБАРАЦ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV10:
Нивес Јаковљевић, Милијана Шегрт, Сузана Вуковић, Јелена Тешић
Шуман, Бојан Пажин, Ивана Савковић, Зорица Блекић Бојиновић,
Мирјана Миљевић, Слободан Станић, Сузана Рашковић, Татјана Рачић,
Живка Кукрић, Жана Стевић, Дубравка Миловановић, Саша Травар,
Данило Ковач, Николина Макивић, Миланка Ђурић Радукић, Анђелко
Глушац, Николина Ерцег Рондовић, Горана Ђудуровић Праштало,
Вања Ступар, Јована Јанковски, Бранкица Срдић, Душко Кошчица,
Жељко Грбић, Јасна Марић, Неђо Мацановић, Бранислав Ђаковић,
Нада Димков, Љубиша Капетановић.

ТО СМО МИ, IV11
О ОНИМА НА КРАЈУ ХОДНИКА
Зора. Још није ни свануло како треба. Ми у школи, буновни, истјерани
из кревета ради образовања и проширивања свијести. Зими човјек не
може цупкати довољно да се загрије од хладноће, још не дао Бог зла да
узму да једу бурек на одмору који нам замирише учионицом, па ко год
уђе коментарише ,,Јао, дјецо, јест,, вам овдје загушљиво, де отворите
тај прозор“. Сад је нека тешка спарина захватила нашу ,,ледару“ како
смо је донедавно звали и само нас хлад спасава од врућине. Каћа је
прва дошла, из Верића, устала је у пет ујутро да стигне на бус и нема
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ниједан неоправдан због кашњења. Професор Слобо јој је једном дао
оцјену више због поштења и радничке етике, али шшш. Исидора је
дошла мало касније, већ вади све књиге на сто, понавља шта треба да
понавља и доживљава свој први нервни напад за данас. ,,Пет мјесеци
радимо само ново и онда се сјете у један мјесец да нам стрпају све провјере, па то није нормално.“, говори она, као глас нације IV11. Долази
Нена, страх и трепет са Мејдана, просјек јој је 5.0 у првом полугодишту. Селма и Миња се још нису опоравиле, праве се да их није брига,
али потајно носе Венеа у кафић. Десет минута до почетка наставе, а
пола нас нема. ,,Гдје су људи?“, говори Кристина док скида слушалице
са којих трешти хип-хоп. Она је други дежурни паничар нашег одјељења. Још на то додајте чињеницу да прича брже него што Еминем
баца риме и имате визуелни приказ ходајућег нервног система пуног
нервозе. Хелена у тишини листа папире, чини се као да је читав живот
себи организовала и ријешила, али професор Љубиша никако да јој
да шансу да изведе Есхила. Ево нас у 21. вијеку, а још вучемо античку
Грчку, као Сизиф камен. Јесте сконтали референцу? А? Океј, нема везе.
Обећавајућег хода, Срђан Бранковић, лежерно улази у учионицу и са
једним ,,Ђе с,“ нас све поздравља. Морам навести презиме јер имамо
дупликате Срђана, Стефана, Марија и Ана. Долази и Андреј, сав у свом
свијету, жустрим кораком заузима мјесто крај прозора, а за њим и
Тамара, која лелујаво све поздравља и, чим сједа, жали се како јој иде
сунце у очи. Моника се са врата жали на загушљив простор и отвара
први прозор. Настаје вјечна расправа о штетним посљедицама отвореног и затвореног прозора. Високи представник Петрићевца, Марија
Обрадовић, у спонтаном нападу вортекса коментарише како је фино
вани и како би требало да имамо наставу у природи, али бива игнорисана од стране циничног и ненаспаваног одјељења. Она тихо у себи
памти овај моменат, држећи Ла Пистолу у торби, чекајући на освету.
Давид је први вијесник ученика који касне, али некако увијек успије
да дође који минут прије професора. Стефан Роквић га пита да ли
је учио историју и хоће ли се јавити, имајући на уму чињеницу да је
прозван још у фебруару, али наш Давид дипломатски и елоквентно
одговара са: ,,Ма какав“. Ћуп и Симо иду у симболичном пакету, обојица наизглед озбиљни, али то приписујемо умору и чињеници да је
синоћна утакмица лоше прошла и била један велики губитак времена.
Иронично, двије персоне које живе на Чаирама највише касне, а још
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ироничније, обје су најбоље ученице у разреду, али не боље од Нене.
Колективно коментаришемо како су Селма и Миња постале клошари,
отеле се контроли, касне, имају четворку из математике, а то је само од
себе већ забрињавајуће, а оне немају другог избора него да се сложе, јер
„вриједиш само онолико колико разломака можеш да скратиш“. Младу
наду, Миу, не занимају ови плебејски проблеми те се она дописује са
сестрама Делић да види долазе ли. За све неупућене, сестре Делић су
енигма и понос нашег разреда, јер неки извори тврде да не постоје
двије близнакиње сличније од њих, немогуће их је разликовати, а други
извори их на прву разликују. Јелена улази усред врхунца пјесме па нас
поздравља са фацијалном експресијом карактеристичном за рок звијезде кад се уживе у наступ, али зато на питање ,,Јес, уч,ла“ одговара
са погледом срне пред фаровима аута и једним осмијехом одговара:
,,Ма ни такла књиге“. Улијећем и ја, изгубила сам лијево плућно крило
трчећи до школе и проклињања своје успаваности. За мном улијеће и
Тића, чији је корак превише кратак да компензује вријеме потребно
да стигне, а које јој је ускраћено јер аларм није звонио. Улази професор. Креће стандардна рутина, гледамо ко све није на часу. Теодора,
Габријела. Шта је с Теодором? Она је путник. Шта је са Габријелом? Ко
је Габријела? Знамо јој име, али никако повезати са ликом, не виђамо је
по школи. ,,Марија и Ана Делић ће каснити пар минута“, обавјештава
Миа. Улазе и њих двије, свака у размаку од пет минута и сједају у задњу
клупу. ,,Професорице, може ли икако да не питате данас?“, Исидора
моли у име разреда. Професорица нас гледа, недокучивог осмијеха, и
треба ,,бацати грах“ да одгонетнемо шта тај осмијех значи. За разред
за који је карактеристично да се не слаже, ми хорски хармонизујемо
изговоре, молбе, жалбе од напорне седмице. Још се смјешка, а нама
срце само што не искочи из грудног коша.
Заустављам причу овдје да примијетим нешто. Одувијек нас је плашио тај један предмет у једном моменту. Страх од лоше оцјене, шта
ће родитељи рећи, просјек генерално... Све су то неке ситнице које
су нам заокупљале мисли, неке од нас би и расплакале. Ово су наши
посљедњи дани и страх више није оно што је био некад. Ми све ове
молбе говоримо уз осмијех, не бојимо се више, покушавамо некако да
се извучемо, а ако не успије – ником ништа. То и професорица зна. Сви
професори то знају. Прошли смо кроз свакакве перипетије, од ,,ватрогасног одјељења“ до ,,другог најбољег разреда по оцјенама“. Не могу
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рећи да смо разред који се слаже, јер у нашем разреду не постоје двије
исте особе, чак ни сестре Делић. Сви смо индивидуе, које су цвјетале
током ове четири године и сви смо предодређени за нешто посебно
што нас чека изван ових цигала које живот значе. Од преплашене дјеце
којима је појам плусквамперфекта из латинског уливао страх у кости
до младих људи који испијају кафе на часу филозофије, наш пут је био
трновит, али обојен доживљајима и искуствима. Ми се и дан-данас
свађамо, иако смо сада ближи него икад за ове четири године. Можда
је једини страх који преостаје да осјетимо, ми софистициране гимназијалске душе, страх од заборава. Упркос недаћама, несугласицама и
драми, надам се да нико од нас неће заборавити ове четири преломне
године које су утицале на наше личности, интересе, интелект и изборе.
Овдје смо губили и стицали најбоље пријатеље, падали, али се некако
и дизали, правили мимове, смијали се и свађали. Било би штета заборавити све ово. Надам се да, гдје год одете, било у Грац или, рецимо, у
Ваљево (винк винк) никад нећете заборавити да сте гимназијалци и да
имате искру у себи коју треба обликовати и од ње направити дијамант.
Сви који су сједили у овим клупама и пред кухињицом чекали у реду
за ужину имају оно нешто. Чак и најбољи кец из математике. Свакоме
од нас је суђено да постане неко и нешто, јер ми имамо способност и
снагу да ухватимо снове за паперјасте нити и да одлетимо за њима.
Да скратим сентиментализам, вјерујем да ћете сви бити добро и да
ћете сви постати велики људи (у професији, нисам сигурна за физичку
висину, сори Тићо и Машо, остају вам штикле). Само се надам да, кад
дођете до врха, нећете заборавити да погледате испод себе, да се присјетите пута којим сте дошли. Немојте заборавити боје, нападе смијеха,
препирке и све оне подијељене скриншотове питања за контролни.
Осим тога, пут под ноге, вјетар међу крила. Вјерујем у све вас, у све нас,
идемо даље.
Ана ГОГИЋ и Селма ИБРЕКИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV11:
Данијела Штрбац, Јелена Тешић Шуман, Сузана Вуковић, Александра
Вукелић, Катарина Кубурић, Јасмина Глишић, Николина Макивић,
Душка Колчић Томић, Дамир Црномарковић, Нивес Јаковљевић, Сања
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Топић, Сања Чегар, Сузана Проле, Ивана Савковић, Ивана Ђуричић,
Весна Главан, Миланка Ђурић Радукић, Анђелко Глушац, Сузана
Рашковић, Татјана Рачић, Живка Кукрић, Слободан Станић, Вања
Ступар, Николина Клетић, Јасна Марић, Јана Куваја, Татјана Рашковић
Боснић, Бранислав Ђаковић, Милка Мандић, Душко Кошчица, Душко
Милинчић, Жељко Грбић, Александра Вујмиловић, Ивана Шалић,
Бранкица Срдић, Горана Ђуровић Праштало, Јована Крагуљ Петровић,
Љубиша Капетановић.

ТО СМО МИ, IV12
Драга насљедници,
Овим тестаментом 25 више-мање душа из кабинета бр. 21 оставља
полузагријане столице и пошаране клупе у аманет онима који сљедећи
сједну у те клупе, логично. Усред тестамента нестало нам је тинте, па
смо остатак писали сузама. 12х2 је 24, а нас је 25, очигледно је требало
бити IV12,5. Кад би нас неко на улици питао који смо смјер у Гимназији,
ми бисмо с поносом рекли Економска!
Дане смо проводили у полу-информатичком кабинету бр. 21.
Више полу него информатички. Мањак нормалности кабинета био је
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надокнађен присуством проф. Гоге без које би сваки наш контролни
био урађен.
У већ поменутом, велелепном кабинету можда нисмо имали читаве
завјесе, али смо зато имали доста утичница, а гријање нам је било
одлично. Међу четири циглена зида четири године сваки дан у сваком
погледу смо све више напредовали, осим на часовима хемије. Никада
нисмо лајали на звијезде, али смо зато лајали једни на друге.
Када смо код лајања, кажу да је људско срце подијељено на двије
коморе и двије преткоморе, али наше је подијељено на двије коморе,
једну преткомору и још 25 преткомора. Што 25? Па тол’ко нас је било
у разреду. Најљепше нам је било на екскурзији и великом одмору, као
и на часовима додатне наставе из географије, које, хвала Богу, никада
нисмо имали.
Неки професори нису са осмијехом улазили у наш кабинет, али су зато
излазили за повишеним притиском, а некад и чиром на желуцу. Варирало
је. Све су нам клупе биле спојене осим оних које су биле одвојене.
Омиљени разредник био нам је Слободан Станић, јер другог имали
нисмо. Пошто више нисмо у контакту са професорицом Јасном Марић
може ли нам неко пренијети како се проводи... Маја и даље ћути... Овом
ријечју се захваљујемо управи и професорима, као и вама у студију и
режији што сте додатно уљепшали већ прелијеп период наших живота.
Четири године су прошле као трен, знао сам да ћу увијек бити њен.
АЛЕКСА АЛЕКСИЋ
ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV12:
Данијела Штрбац Улетиловић, Јелена Тешић Шуман, Сузана Вуковић,
Злата Хаџић Бајрић, Татјана Јурић, Николина Макивић, Душанка
Томић Колчић, Дамир Црномарковић, Сања Топић, Сања Проле, Ранка
Спасојевић, Ивана Савковић, Ивана Ђуричић, Весна Главан, Миланка
Ђурић Радукић, Анђелко Глушац, Сузана Рашковић, Татјана Рачић,
Живка Кукрић, Слободан Станић, Вања Ступар, Јована Јанковски, Јасна
Марић, Јана Куваја, Татјана Рашковић Боснић, Бранислав Ђаковић,
Мирослав Михаљишин, Душко Милинчић, Жељко Грбић, Александра
Вујмиловић, Бранкица Срдић, Горана Ђудуровић Праштало, Јелена
Михајловић, Љубиша Капетановић, Николина Ерцег.

ТО СМО МИ, ИБ2
Генерацијо,
Да бисте нас боље разумјели, а и пошто је deadline за овај дио школовања био јуче и не – не улази у CAS, и не – нема guide за ово, само ћемо
покушати да сумирамо ове двије године у неколико редова текста.
Почетнички ентузијазам улази у декаденцију на самом почетку,
то јест, онда када откривамо да ће нам се оцјене гледати тек на крају
године, а да до тада морамо да се обрачунамо са појмовима као што су
IOP, IOC, IA, KKO, WA и RI. Оно што декаденција ипак није захватила
јесте непресушни извор онога што смо знали или измишљали, али за
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шта смо се ипак распитивали да ли се рачуна за CAS, као што је на примјер: јога, слушање музике, качење паноа, цртање или храњење патки.
Не само да смо ми десета генерација програма међународне матуре,
већ смо и посљедња генерација која је обиљежавала Ноћ вјештица,
чијa је прославa у неочекиваним околностима укинута неколико дана
након славља. Само ређамо успјехе!
Иако смо сви заиста посебни, те се због тога сваки договор сведе на
само прошлу замисао, постоје догађаји који заиста вриједе да се нађу
на овим листовима и остану у дугом сјећању.
Ради чувања идентитета и интегритета, ова особа ће остати анонимна, али је вриједно поменути да је успјела да током екскурзије (a
тако и током већине свог живота) неким чудом зачепи одводни канализациони канал и направи општу хаварију у чак 5 држава широм
свијета. Ипак, смјештај у Француској током екскурзије је дефинитивно
обиљежила напомена нашег анонимног друга да ће у комплексу хотела
током вечери и ноћи бити пуштени обучени пси чувари ради наше
сигурности. Имајући борхесовски развијено резоновање о реалности,
овај догађај остаје урезан у наше мисли наредних дана, те и разредну
групу називамо: ,,ИБ2 керови стражари“. Међутим, наше мисли су
углавном окупирала настојања да се одгоди рок, познатији као deadline,
постављен од стране тзв. ,,Врховног штаба“, а право умијеће било је
када неко то и успије – притом се у једној заиста посебној дисциплини
издвојио неименовани разредни колега, који је, у намјерама да сам
себи помјери рокове, успијевао да шаље документе непознатог или
корумпираног формата. Но, умјетност кашњења била је свима нама
веома знана и одана, а смишљања оправдања зашто каснимо као да су
нам се рачунала у CAS сате, те смо повремено помишљали да се неки
стварно тиме стручно и баве.
То смо ипак ми, исти они који су са вама, генерацијо, до јуче ишли у
одјељење, који исто као и ви учествују у Светосавској академији, добијају светосавске награде, радују се сваком тренутку, и који су обични и
уче, и труде се непрестано за свој успјех и своју будућност. Ако бисте
били у ситуацији да сваког од нас сад питате по чему ћемо памтити ИБ,
одговор на то питање би свакако био: по роковима који као да се створе
ниоткуда, „гајдовима“ које нико не чита, а сви их знају, кукањима као
есенцијалном дијелу учења, мољакањима за слободним стотим часом,
ватреним одлагањима рокова, заразном смијеху и онда када га је већ
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било превише, и небројивим паузама у околним кафићима који су нас
трпјели уз све наше приче, доживљаје и заборављене задаће. У овом
дијелу и са разредном једногласности дајемо посебну захвалницу
мобилној апликацији donesi.com која је уистину чинила и нас и наше
дане у ИБ-у поново живима, такорећи васкрслима!
Наиме, за крај остављамо будућим генерацијама програма међународне матуре овај својствен ,,Симбол вјере“, који се протеже кроз
све епохе нашег школовања директно алудирајући на прошле дане
неизмјерне забаве и антиципира још бољу, свјетлију и радоснију
будућност!
И да, генерацијо, нема на чему за интернет, и нама је требао.
СИМБОЛ ВЈЕРЕ – IB EDITION
Вјерујем у једну Дијану Јујић, Гајдодаватељку, творца рокова и
мокова и свега интерног и екстерног.
И у једну Госпођу Лидију Аничић, Ћерку Гајдодаватељкину, од
Борхеса рођену прије свих Еxitа; Paper 1 од Paper 1, Paper 2 од Paper 2,
IOC од IOP, рођену а не створену, једносушну са Гајдодаватељком, кроз
коју је све постало;
Која је ради нас ИБ-оваца и ради нашег спасења сишла са IB World
Conference, оваплотила се од Светосавске академије и постала examiner;
И која је распета за нас у вријеме Калеље и страдала и била
погребена;
И која је васкрсла у трећи дан по МОК-у;
И која се узнијела на небеса и сједи са десне стране Гајдодаватељке;
И која ће опет доћи са задаћницама, да суди ХЛ-у и СЛ-у, и њеном
часу неће бити краја.
И у Духа Јелене Дошлов, Госпођу ТОК-отворну, која од Гајдодаватељке
исходи, Која се са Гајдодаватељком и Ћерком заједно поштује и заједно
слави, Која је говорила кроз мејлове и пророке, ТОК-омученике.
И у један либерални, plagiarism-free и openminded IB.
Исповиједам један Viva Voce за опроштење плагијата.
Чекам резултате финалних.
И одговоре факултета.
Амин!
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ ИБ2:
Лидија Аничић, Жана Хамешевић, Срђан Грбић, Ана Чабрић Чича,
Жана Стевић, Татјана Јурић, Александра Арсенијевић Пухало, Драшко
Пераћ, Јелена Дошлов, Драган Радовић, Ивана Љубојевић, Мирослав
Вулић, Миланка Радукић Ђурић, Душко Кошчица, Бојан Пажин, Јасна
Тадић, Тамара Јагодић, Срђан Косић, Татјана Рачић, Ана Галић, Ведран
Салихоџић.

УСПЈЕСИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
2014–2018.
НА ТАКМИЧЕЊИМА1

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

Одјељење

Ниво такмичења

Лука Бановић

IV1

Републички

Стефан Рауш

IV1

Републички

Милан Видовић

IV1

Републички

Софија Станивуковић

IV1

Републички

Вања Обрадовић

IV2

Републички

Вања Обрадовић

IV2

Републички

Вања Обрадовић

IV2

Међународни

Вања Обрадовић

IV2

Међународни

Бојана Јовичић

IV2

Међународни

Бојана Јовичић

IV2

Међународни

Нина Стефановић

IV2

Међународни

Ана Милетић

IV3

Републички

Михајло Вучић

IV3

Међународни

Михајло Вучић

IV3

Републички

Михајло Вучић

IV3

Међународни

Ивона Шукунда

IV3

Међународни

Никола Амиџић

IV4

Републички

Александар Алексић

IV4

Међународни

Филип Јовић

IV4

Међународни

Владан Гарић

IV4

Међународни

Ивана Ђајић

IV4

Међународни
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Област

Резултат

Година

Фудбал

3. мјесто

2016.

Фудбал

3 мјесто

2016.

Литерарни конкурс: „Зашто је
култура мени важна“

1. мјесто

2018.

Одбојка

3. мјесто

2015, 2016,
2017.

Историја

3. мјесто

2018.

Литерарни конкурс „Недјеља дјетета“

2. мјесто

2018.

„ИНОСТ младих“

2. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

2. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

3. мјесто

2017.

Француски језик

2. мјесто

2018.

Руски језик

2. мјесто

2016.

Руски језик

1. мјесто

2018.

Руски језик

1. мјесто

2018.

„Тесла ФЕСТ“

3. мјесто

2017.

Фудбал

3. мјесто

2016.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.
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Ученик

Одјељење

Ниво такмичења

Јелена Пешевски

IV4

Међународни

Ацо Стојановић

IV4

Међународни

Александар Алексић

IV4

Међународни

Владан Гарић

IV4

Међународни

Ивана Ђајић

IV4

Међународни

Aлександра Праштало

IV4

Међународни

Александар Алексић

IV4

Међународни

Филип Јовић

IV4

Међународни

Владан Гарић

IV4

Међународни

Ивана Ђајић

IV4

Међународни

Јелена Пешевски

IV4

Међународни

Лука Гитарић

IV4

Међународни

Тијана Бабић

IV6

Републички

Тијана Бабић

IV6

Међународни

Тијана Бабић

IV6

Републички

Тијана Бабић

IV6

Међународни

Тијана Бабић

IV6

Републички

Тијана Бабић

IV6

Државни

Тијана Бабић

IV6

Међународни

Тијана Бабић

IV6

Државни

Тијана Бабић

IV6

Међународни
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Генерација 2014/2018.
Област

Резултат

Година

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

3. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

3. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2016.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2016.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2016.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2016.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2016.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2016.

Математика

1. мјесто

2015.

Математика

3. мјесто

2015.

Математика

1. мјесто

2016.

Математика

3. мјесто

2016.

Математика

2. мјесто

2017.

Математика

1. мјесто

2017.

Математика

3. мјесто

2017.

Математика

1. мјесто

2018.

Математика

3. мјесто

2018.
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Генерација 2014/2018.
Ученик

Одјељење

Ниво такмичења

Драган Ивановић

IV7

Међународни

Данило Вуковић

IV7

Међународни

Дејан Француз

IV7

Међународни

Михајло Пантић

IV7

Међународни

Драган Ивановић

IV7

Међународни

Вук Росић

IV7

Међународни

Данило Вуковић

IV7

Међународни

Драган Ивановић

IV7

Међудржавни

Данило Вуковић

IV7

Међудржавни

Дејан Миљковић

IV8

Међудржавни

Драган Рашета

IV8

Међународни

Драган Рашета

IV8

Међународни

Драган Рашета

IV8

Републички

Селма Ибрекић

IV11

Међународни

Моника Милановић

IV11

Међународни

Софија Мијовић

IV12

Републички

Вања Ђенадија

ИБ2

Међународни

Вања Ђенадија

ИБ2

Међународни

Ивана Девић

ИБ2

Републички

Ивана Девић

ИБ2

Републички

Ивана Девић

ИБ2

Републички

Огњен Босић

ИБ2

Републички
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Генерација 2014/2018.
Област

Резултат

Година

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2018.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2018.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2018.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2018.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

2. мјесто

2017.

„Такмичење за најбољу технолошку
иновацију“

1. мјесто

2017.

„Такмичење за најбољу технолошку
иновацију“

1. мјесто

2017.

„Такмичење за најбољу технолошку
иновацију“

1. мјесто

2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

Информатика

1. мјесто

2016.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

1. мјесто

2017.

Дебата

3. мјесто

2016, 2017.

„Тесла ФЕСТ“

1. мјесто

2017.

„ИНОСТ младих“

2. мјесто

2017.

Математика

3. мјесто

2015.

Физика

2. мјесто

2015.

Физика

1. мјесто

2016.

Математика

3. мјесто

2015.
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