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OMNIA MEA MECUM 
PORTO

Драги матуранти,

Четири године вашег најинтензивнијег раста и 
развоја, и психичког и физичког – брзо су про-
шле. Једном ријечју, раширили сте своја млада 
крила и спремни сте да одлетите у нове иза-
зове. У нашу црвену тврђаву знања ушли сте 
као дјеца, а излазите као млади, зрели људи, од 
којих се, истину говорећи, очекује много.
 „Omnia mea mecum porto”, научили сте на 
часовима латинског језика. И заиста, све што 
вам је истински потребно, све највредније – 
ваши снови, циљеви, идеали, ваше знање и 
непоколебљиве моралне вриједности, ваше непроцјенљиве успомене – 
носите  са собом у живот. Настојте не заборавити ту најбитнију лекцију.
 Не постоји рецепт за успјех, нити прописана правила када се шта 
мора. Желим вам да свако од вас пронађе баш свој пут среће, по својим 
правилима и свом темпу, и да се поносни враћате у нашу школу. А 
како године буду пролазиле, све нестрпљивије ћете журити у стару 
учионицу.
 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, бога-
тија и хуманија за цијело наше друштво.
Драга генерацијо 2015/2019, срећно!

С поштовањем и љубављу,
Вита МАЛЕШЕВИЋ, директор





Једанаест посађених стабала успомена, а сви заједно чине једну причу. 
Нису још процвјетала, али сигурна сам да ће моћи, чим олистају, да 
вам сами испричају наше путовање. До тог тренутка постојаће ове 
ријечи које ће исписивати дане проведене у учионицама, сакривеним 
у ходницима бањалучке Гимназије.
 Септембра 2015. године воз је био спреман да крене. На перону 
који се налази у Змај Јовиној улици постајала је гужва. Био је то 
судар свјетова. Непозната лица окретала су се једно према другом 
покушавајући упознати нове другаре, упркос страху непознате 
околине која их је тог дана плашила. Воз је, признајемо, био чудан. 
Његови вагони били су од цигле, а унутрашњост је испуњавала нека 
енергија, нама до тада непозната. Сви су се смјестили на своја мјеста 
у вагоне, на чијим су вратима била исписана њихова имена. Некима је 
у почетку било лоше. Питали су се зашто су одабрали баш тај перон 
на тој адреси. Признајемо, некоме је то било најближе кући или стану, 
а пошто наша генерација има обичај да касни нису имали прилику да 
стигну до друге адресе. Постоје и они који су у себи имали пузле које 
нису могли сложити, чији су снови били рањени, а самим тим нису 
знали ни шта желе. Једино су знали да наступа борба. Било је и оних, 
подразумијева се, који су били сигурни да ће им бити потребне многе 
информације са тог путовања за даље и веће снове.
 Наступио је већ хладнији октобар, а нас је хладноћа зближила. 
Шапутајући наше снове, проблеме и прве гимназијске симпатије, 
гријали смо се. Постајали смо једно. Непроспаване ноћи, због градива 
које смо вјечито одлагали, претварале су се у тамне модне додатке испод 
наших очију. Било је дана када су нам осмијеси били испуњени умором. 
Било је много тешких тренутака. Сумњали смо у себе, питајући се да ли 
смо спремни на оно што нас чека. Некада нисмо могли дати све од себе, 
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нисмо могли бити најбоља верзија нас, не у том тренутку. Одрастали 
смо. Неке лекције никада нисмо научили, неке смо знали од прве до 
посљедње ријечи. Трудили смо се да научимо како да будемо људи, да 
се боримо за друге. Многе сузе су тражиле утјехе. Увијек је појединац 
могао рачунати на друге. Било је момената када је устајање „на лијеву 
ногу” био главни кривац за наше оцјене и када су тестирали наше 
стрпљење и истрајност. Тада нам је свима био потребан ослонац. Цигле 
су увијек биле ту. Да се на њих ослонимо, да причамо наше планове 
или да исписујемо године, пред контролни, за које у нашим умовима 
није било мјеста.
 Није било важно ко има ријешене све задатке, да ли је неко носио 
плаву, розу или зелену мајицу или му је на дну џепа била рупа. Било је 
битно да зна да разумије, слуша и помогне. Заједно смо прошли многе 
буре, не допуштајући да неко одустане и у истом том вјетру и магли да 
се изгуби. Свако је имао ту тешку јесен у којој се давио када се нашао 
у великом валу непознатих емоција.
 Онда су наступили лакши дани. Вјетар се стишао, а ми смо се 
лавовски борили. Отимали знање, сањали снове, подржавали нове 
идеје и у свему томе градили своју личност. Посјетили смо на нашем 
путовању топлу Италију. Сјећамо се наших непроспаваних ноћи, када 
нам је три сата било довољно да сљедећи дан обиђемо Рим, а да не 
осјетимо умор. Да се изгубимо у Венецији и само чујемо шапат мора, 
иако сви остали чекају баш на нас да кренемо даље. Мислим да смо 
тако и жељели успорити наше вријеме. Тешко је препричати све што се 
десило. Сјећања су само црна сјенка обојених успомена. Оно што смо 
проживјели за тих седам дана често се препричава и провлачи кроз 
наше разговоре, али неки детаљи ипак остају наша тајна. 
 Многе зоре су свануле, многи дани преспавани, а наш воз није ни на 
секунду стао. Нешто у ваздуху се промијенило. Осјетио се крај. Осјетили 
смо да је наш воз успорио када је главна тема постала матура. Прољеће 
је стигло, а нашем путовању изненада, сасвим нечујно, дошао је крај. 
Дан који је нама промијенио живот десио се тог топлог септембра када 
је све мирисало на радост. Наш почетак је био у септембру, када је све 
умирало, а крај у прољеће, када се све изнова рађа. Можда смо и ми 
постали нови људи спремни на нове изазове, без питања „Шта ако...”, 
јер нас је ово научило да увијек постоји излаз. Воз је полако зауставио 
своје точкове, отворивши врата нама, исцрпљњним путницима, али 
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ипак срећним. Огласио се и посљедњи глас у возу рекавши нам да нас 
чека будућност. Ако се наш воз некада врати, реците да смо га чекали. 
Ми идемо на нову адресу, другу жељезничку станицу, у потрази за 
нашим новим путовањем.
 На крају свега, наша генерација биће запамћена. Неће нас памтити 
због нашег бјежања и изостајања. Многи прије су то радили. Али, 
ипак смо то урадили на наш начин. Причањем смо много прешутјели. 
Оправдавали се без навођења правог разлога. Није важно колико смо 
заједно провели времена. Неког сте можда први пут окрзнули раменом 
у четвртом разреду, ко зна, можда почетком октобра. Битно је да је све 
ово имало смисла и да ће трајати док се свако од нас тих тренутака 
сјећа. Управо због тога ово није растајање. Вјечно ћемо се сретати и 
сакривати погледе, махати другој особи на крају гимназијских ходника, 
али овај пут само у нашим сјећањима. Посљедњих мјесец дана више 
нисмо питали за колико звони, већ колико ће ово још трајати прије 
него што будемо морали обући свечане хаљине и одијела и посљедњи 
пут чути звоно у знаку нашег одласка. Наша генерација жели да се 
захвали на путовању и поручи Гимназији да зида нове ходнике. Ко зна, 
можда ће једног дана њен ходник носити име некога од нас!

Маја ТРИШИЋ, IV9

***

У мојим, већ примјетно смежураним, али и даље неуморним прстима, 
држим изблиједјели „Годишњак”, искрзаних ивица и застарјелог фор-
мата. Настављам прелиставати странице и ево, ту је и добро познато 
писмо генерације, као и заједничка фотографија.
 Гле, како смо само весели и насмијани, ипак сакрило се и које наи-
зглед уплашено или можда узбуђено лице, а ту су и они који су већ при-
мјетно одлутали на далеке студије, док њихови изрази говоре „ах, да се 
што прије заврши и ово досадно шкљоцање“. Неки су се радо попели на 
степенице Банског двора, међутим било је то пропраћено и појединим 
уздасима негодовања на ову традицију. Неизоставна је и улична гужва, 
те врева поносних родитеља, бака, дједова и ближе окупљене родбине.
 Ах, да ту је и опроштајни дан. Чек, зар се не зваше ово весели дан? 
Треба ли то данас бити ипак тужни дан, након нашег четворогодишњег 
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школовања? Можда се некоме отела и година више или је појединима 
требало мање, али зар је битно, једна турнеја нам се завршила. Да, и 
данас се чује одјек весеља, али и неизбјежни јецај, док су сложне стопе 
нашег малог марша из Гимназије пропраћене звуцима старих пјесама.
 Свјеже сјећање или очувана успомена, питам се. (Чује се школ-
ско звоно.) Па стани! Очигледно сам дала машти слободе и залутала 
мислима на овом посљедњем часу. Ово су само мисли, базиране на 
испричаном и претпоставкама. Не, онај свечани дефиле не предводи 
војник са копљем, већ супротно, ученик са безбројним могућно-
стима. Гаудеамус не смије бити формалност и химна, већ ода радости. 
Подсјетите се, балон се пушта, а потом лети слободно, ношен вјетром. 
Неминовно, бачени смо у нове таласе и изазове свијета одраслих, али 
већ смо одавно савладали технику пливања. Бирајмо свој начин и сао-
браћајна средства овог путовања, па летимо у складу са нашим циље-
вима. Неизвјесно носи са собом и нове прилике и спознаје, којих има, 
засигурно, више. Стога препустимо се и ми будућим струјама и раз-
бијмо предрасуде околине. Сада тежину наших торби замјењује слатки 
терет слободе. 
 Мени је овдје само додијељен, као примарни задатак, да напишем 
нешто упечатљиво за нашу генерацију, оно по чему ће нас памтити. 
Сигурна сам да нам је печат упечатљивији од посађене саднице липе. 
Нашим одласком Алеја матураната ће озеленити, а сваким прољећем 
оживјеће гимназијске авантуре, садржане у јаком мирису липе. Ова 
генерација разлог је нових нервирања професора, а уједно броји и раз-
новрсне ђачке смицалице и анегдоте. Рекла бих да је битно оно шта 
носимо у себи, а увјерена сам да смо се сви пронашли и сазрели. Ипак, 
потајно се надам да оно дијете чучи склупчано у кутку наше душе. 
Појединости ће свако памтити на свој начин, али лијепо искуство је 
вишестрано и јака успомена загарантована. Јер, ово писмо је посве-
ћено теби, посвећено нама. Можда један клише за крај, али „живот 
пише приче“. Успјешно смо завршили предговор, али буди креативан 
па испиши даље. Ко зна, можда смо баш ми, будући великани познатог 
шеширџије, професора Косте Вујића.
Срећно генерацијо 2015/2019!

Анастасија РАДОЈИЧИЋ, IV9
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КРАЈ КАО ПОЧЕТАК

Дјетињство и младост, баш као и вријеме, 
не можемо зауставити својом вољом. У 
дјетињству, времену у којем мало шта можемо 
сами изабрати, чекамо да одрастемо. Како 
растемо, почињемо да бирамо: игре, музику, 
спорт, одјећу и пријатеље. Понека искрена и 
спретна рука уводи нас у тајне ријечи, боја, 
бројева и природе. Са петнаест година на 
крају смо једног пута и управо тада, наша 
размишљања и наше жеље постају избор и 
одлука.
 Бањалучка Гимназија је била мој избор. Знала сам да су у темељима 
те школе темељи и мојих стремљења, потреба и жеља. Већ од мојих 
првих, с почетка бојажљивих корака у новој средини, знала сам да ће 
у њој бити на проби моје навике и моја преданост раду. Вјеровала сам 
овој школи у којој вријеме, матичне књиге и анегдоте памте генерације 
бивших ученика и чувених професора. Вријеме је текло и записивало 
низ вриједних и јединствених тренутака. Упознала сам нове другове 
и стекла пријатеље.
 У свим наставним предметима налазила сам вриједности и 
проширивала своја знања. Ипак, математика и информационо-
комуникационе технологије су подручја која ме посебно испуњавају и 
надахњују. Посветила сам се њима, а стечена знања сам имала прилику 
да покажем на такмичењима из математике и у области иновација и 
стваралаштва. Интерес за ове области је истовремено и моја звијезда 
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водиља за будућност. Посебан утицај на мене имала је моја разредница, 
професорица Диана Бркић, као и остали професори који нам нису 
преносили само знање, већ су нам били и инспирација, пружали нам 
подршку и учили нас значајним животним лекцијама, које ће нам пуно 
значити у будућим животима.
 Прошли су гимназијски дани и један дио мог животног пута 
је завршен. Између мене и Гимназије постоји и постојаће лијепа и 
нераскидива веза. Гимназија је трасирала мој пут у будућност. Надам се 
да ће гимназијске клупе упамтити и моју генерацију, те да успомене, као 
чувари нашег времена, неће никада напустити нашу и моју Гимназију.

Милицa ПОПОВИЋ, IV7
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Драги моји,
Већ дуго одлажем писање овог писма не 
због љености или мањка инспирације него 
зато што не знам како да резимирам четири 
турбулентне године у текст не дужи од 3500 
карактера са бјелинама. Не знам може ли 
се написати довољно садржајна прича која 
обухвата све радости, туге, игре, осмијехе, 
невоље и страхове. Не знам да ли се може 
послати довољно јасна и инспиративна 
порука генерацији. Зна ли ико?
 Никада нећу заборавити тај топли 
септембар када смо млади, неискаљени, 
пуни стријепње започели школовање у 
овој цигленој згради. Сјећам се да је био топао јер сам дошао у шорцу, 
нешто незамисливо Кодексу облачења, професорима, а посебно 
тадашњем директору. Једва су ме у школу пустили. Па гдје да ме врате 
кући, још први дан школе, пропаст свијета!? Од тада је све почело. 
Паника, страх од нове средине. Тренуци када помислиш да је готово, 
да се тло под тобом урушава од силног градива које се нагомилава, од 
немогућности да постигнеш жељени успјех. Страх од неког броја који 
ће одлучити наставак твог живота, који чини разлику при упису на 
факултет, од којег зависи хоћеш ли примaти стипендију. Моменти у 
којима се осјећаш безвриједно, као бубица, стара жвака залијепљена 
испод стола или као семафор код хотела Босне. Све те неугодности 
због којих настају легенде о Гимназији и због којих ујутру не желиш 
да устанеш из кревета. Али ипак устанеш због другара, због кафа, због 
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изазова и нових ствари које ћеш научити, због свих лијепих доживљаја 
који су те заувијек везали за нашу миленијумску генерацију. 
 Са ове тачке гледишта схватиш да су сви ти тренуци, и добри и 
лоши, интегрални дио тебе, да су извајали твоју личност, ојачали те. 
И сада се сва та паника чини безвриједна, увеличана и на крају крајева 
непотребна. Да су остале само позитивне приче које ћемо препри-
чавати својим пријатељима, дјеци и којих ћемо се са сузама у очима 
сјећати на годишњицама матуре.
 Драго ми је што смо се срели, што смо унутар, а и ван разреда 
постали велика породица. Драго ми је што сам добио двије породице, 
једну у националном, а другу у ИБ програму. Као и свака породица, 
хиљаду пута смо се свађали, али смо се зато хиљаду и један пут мирили. 
Били смо ту једни за друге у добрим, али и у тешким тренуцима. 
Заједно смо се борили и изборили са гимназијским изазовима и увијек 
заслужено славили на силним кафама, роштиљима и прославама. 
 Искрено, жао ми је што се растајемо. Жао ми је што ће свако кре-
нути својим путем. Што ће свако одрасти и изгубити дијете у себи 
под тежином живота. Све те одлуке: који факултет уписати, гдје се 
запослити, како издвојити вријеме за породицу, за пријатеље, како 
не постати више од лица у улози правника, љекара или професора... 
Оставићемо их за неко будуће вријеме, јер оне никоме неће измаћи. 
Сада желим да се сви веселите, уживате, волите и сјећате ове четири 
дивне године проведене у гимназијским клупама.
 За крај ћу цитирати једну од многих здравица из Кофија: „Ви сте 
добри људи, имате велико срце, заједно смо ишли четири године у ову 
Гимназију, желим вам успјех, видимо се гдје ове године ту и догодине, 
живјели!“

Ваш 
Алекса РАЧИЋ, ИБ2
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„Добар дан! Можете ли ми рећи гдје се налази учионица број 52?”, питам.
 „Десно крило. Други спрат. Лијево”, одговара ми је једна од тета у 
бордо радним манитилима, показујући руком на степениште са десне 
стране. 
 „Хвала”, говорим јој и хитрим кораком одлазим путањом коју ми 
је показала, тражећи било које познато лице у маси оних мало мање 
познатих. 
 Број 52. То би требало да буде број који ће обиљежити наредне 
четири године. Улазим. Неки су у друштву, неки су сами, неки нису 
сигурни да ли су сами или не. Како год, 29 лица, 29 живота чека да 
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уплови у средњошколске дане, у неки нови још неистражени свијет. 
Неки су одлазили, неки долазили, али већина је остала ту на истом 
мјесту од првог до посљедњег дана четворогодишње авантуре. Састав 
овог колача мијењао се кроз четири године, но он није постао ништа 
мање сладак него што је био на почетку. Можда је постао још слађи 
због свих слатких мука, слатких дјевојчица и дјечака и слатких снова 
који су пролазили кроз наше главе. Сада, послије свих одлазака и дола-
зака, нас је 28 у односу 1:1.
 Школа није била само учење, оцјене и контролни радови. Била је 
она пуно више од тога. Све те подијељење ужине, рођенданске бомбоне 
и пјесмице отпјеване по 6 пута у једном дану, пљескавице и пилеће 
бијело из лесковачког, који се налази 100 метара од школе, новогоди-
шњи поклони, Филипова флашица из које је скоро пола разреда пило 
воду чиниле су НАС. Давали смо једни другима надимке, па су тако 
међу њима Ђуђа, Душки, Фишки, Када, Сале, Кале, Лашес, Голуб, Пиле, 
Тића, Драгица, Саја Мавковић, Попај и Дачко. Свирали смо и пјевали 
смо онда кад није више било лекција, пред распусте и на одморима. 
На челу са разредницом Тањом Данојевић, а понекад и без ње, из наше 
учиоинице чула се пјесма и што би се рекло жива свирка. Александрова 
и Давидова гитара, Маријин и Тијанин глас, Александрови бубњеви, 
Филипова хармоника. Шта више да вам кажем? Са Аном Пилић научили 
смо да играмо ужичко коло. Ко је знао само је поновио, ко није научио 
је. Научили смо и бечки и енглески валцер прије пар седмица. Сваком 
од нас Гимназија је донијела неког новог и битног у животу. Марији јед-
ног дјечака Милоша, и једну Тијану. Саши његову Тамару. Александру 
Трамошљики дјевојчицу Кристину. Душану другарице Тину и Мају. 
Катарини Александра и Александру Катарину. Ани Филипа. Крксеве, 
како их зовемо, крксевима, јер ко им више треба од њих самих. Драгану 
Јану. Луки Ивану. Можемо овако до сутра. Све у свему поред безброј 
оцјена, оправданих и неоправданих часова, у овој школи смо добили 
једну од најљепших, па ако не и најљепшу ствар овога свијета – при-
јатељство. Знали смо некад и да се наљутимо једни на друге. Већином 
смо се свађали да се на крају свега помиримо. Признајемо, преписи-
вали смо. А ко није? И бјежали смо. Јер како мислиш завршио си школу, 
а ниси никад побјегао са часа? Најбоље се учило у аутобусу или кри-
шом на часовима, а што се задаћа тиче омиљене су оне које пишемо 
док професори прегледају. Свеске из математике, радни листови из 
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њемачког и енглеског најчешће су кружили по разреду онако редом 
од клупе до клупе. Наш први предсједник био је Саша, а посљедњи 
Лука. Ипак наш доживотни предсједник је Александар Ћургуз. Он нас 
је представљао у Савјету ученика, борио се и несебично се залагао 
за разред и тиме заслужио титулу нашег доживотног предсједника. 
Филип нас је представљао у Москви на такмичењима из хемије, као и 
многим другим такмичењима на школском, регионалном и републич-
ком нивоу. Милица Аљетић свира клавир, па смо заједно посјећивали 
њене концерте на којима смо уживали у звуцима класичне музике. У 
марту, двије године заредом путовали смо кроз вријеме и музиком и 
плесом у холу Гимназије одлазили до 80-их и 90-их година прошлога 
вијека. Хуманитарне игранке организовали су Филип Бештић, Ана 
Пилић и Катарина Драгичевић. Остатак разреда потрудио се да ове 
догађаје увелича својим одјевним комбинацијама у складу са времен-
ским периодом и самом темом. Неки су били на улазу и бринули се за 
карте и новац, а неки су продавали пиће. Неколико наших музичара 
наступало је и са својим бендовима на свиркама које су одржаване у 
холу школе или неком од локалних кафића, гдје подршка другара из 
разреда ни у којем случају није недостајала. Ни позориште нам није 
страно. Поред свих представа које смо посјећивали заједно са остат-
ком школе, у самосталној режији испуњавали смо мјеста у публици 
Дјечијег позоришта Републике Српске и Градског позоришта Јазавац 
у жељи да видимо како наш Давид осваја сцену. Маја Савковић, Лука 
Гајић и Александар Павлић својим говорима и дебатама су нам одр-
жавали пажњу и показали како треба да се држи јавни говор.
 Након ове четири године и многих ствари које су их обиљежиле 
вјерујем да ћемо сви памтити сљедеће: Филипову флашицу и познато 

„Ја ћу то доказати!”, Давидову риђу косу и фантастичне представе, звуке 
клавира Милице Аљетић и неисцрпну меморију Милице Трикић, дје-
војке која зна више фудбалера него било који дјечак, Иванине мае-
стралне ликовне радове због којих се, кад год бисмо питали да нам 
покаже, бунила као Грк у затвору, Наташину тишину и сестру млађу 
двије године која неизмјерно личи на њу, напамет научене монологе из 
великог броја домаћих филмова Лазара Бјелајца, огромну љубав према 
Црвеној звезди никог другог него Милоша Пухаче, чињеницу да Марко 
није бијесан, Кадин бубрег и плаву оловку за очи, Ђуђине коментаре 
на часовима и способност да нам донесе сваку информацију, Жигин 
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телефон који му је неријетко испадао из руке, сумњу у Драганино по-
ријекло, Лукину фрћкаву косу и упадице на енглеском, Трамошљикино 
спавање на часу и дуготрајне монологе, Тинин кинески и јапански језик, 
Душанове зечеве и храну, Павлићеве писмене из српског и из матема-
тике, Мајине приче из ђачког дома, неспособност наше разреднице да 
запамти ко је Тијана, а ко Марија, Јаниних седам оцјена из биологије, 
Анину очараност Паризом, Сашине шале и надимке, Немањине приче 
из кафане, Тошићево кољено и фазоне из Дубице, Ћургузов смијех и 
Панда смоки и Калетову жуту јакну и дјечије пјесмице. 
Толико од нас, IV1.

Катарина ДРАГИЧЕВИЋ

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV1:

Живко Малешевић, Бранка Љубојевић, Весна Поповић, Марија Вукотић, 
Тања Данојевић, Бојана Дероњић, Ивана Љубојевић, Александра 
Радић, Миланка Радукић Ђурић, Диана Бркић, Жана Миљевић, 
Јована Сладојевић, Гордана Наградић, Драгица Шпирић, Никола 
Тадић, Марица Ђервида, Јасмина Глишић, Александра Арсенијевић 
Пухало, Бранкица Срдић, Душко Џелебџић, Милка Џомбић, Жељко 
Грбић, Милка Мандић, Јасна Марић, Николина Ерцег Рондовић,  Јована 
Крагуљ Петровић, Горана Ђудуровић Праштало.
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Прва станица Бања Лука. Перон 51. Тог лијепог, сунчаног јутра, под 
ведрим небом запути се 30 малољетних душа да купе једносмјерну 
карту која води у живот. 
 Прва дестинација била им је Гимназија. Са свог перона, воз је лага-
ним клопарањем по шинама кренуо у пола 8. Први клопот точкова, 
било је њихово прво школско звоно. Провјера карата био је задатак 
Милке Џомбић. Иако дјеца чуше да је на том мјесту требало да буде 
неко други, на крају бијаху задовољни одабиром. Није показивала пре-
више своје емоције. Било јој је само битно да су дјечији кофери пуни 
књига, спремности и амбиције за тај дугачак пут од 4 године. Било јој 
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је битно да су вриједни и упорни. Чули су да је њен хоби гледање кроз 
прсте и стварно је било тако. Иако су дјеца бјежала из вагона на сваком 
стајању, мирно их је чекала са по којом ријечи пријекора, правдајући 
их пред осталим кондуктерима. Грдила их је, али их је вољела. Кроз 
прозорчић своје кабине посматрала их је на перонима када би правили 
паузе и увијек је размишљала о томе како је то чудно да су на паузама 
сви заједно, свако са својом, другачијом причом и шалом, а у возу на 
шинама, свако у свом купеу, гдје су груписани по истим причама и 
погледима на живот. Но једног јутра, након двије године луде и тешке 
вожње, главни кондуктер им је смијењен. 
 Од тада па до данас, столицу у тој кабини преузела је Бранка 
Љубојевић. Помислили су тада: „Куку нама! Ништа од нашег лудо-
вања по Италији...” Но, дође и та фамозна екскурзија и схватише да 
им ипак главни кондуктер би добра раја, те јој у ту част посветише 
пјесму. Морило их је питање да ли је возач убрзао вожњу или су само 
они стекли такав дојам, али дођоше до почетка краја. 
 Четврта година већ је на измаку и њихов умор од пута јасно се 
назирао, као и жеља за промјеном. Но, знали су да су те дуге године 
биле најљепши дио животног пута, који је испуњен изазовима, смије-
хом, великим искуствима и животним лекцијама. Одавде путују даље. 
Прашњаве кофере, теже од оног првог дана на перону 51, ужурбано 
су уносили у такси и одлазили на аеродром. Одавде полијећу – неко у 
земљу доктора, неко у земљу инжењера и информатичара, други иду 
за економистима и правницима, трећи за архитектама, док остали 
граде своје путеве у земљама психологије и политике, предузетни-
штва и спорта. Тим земљама послаће гимназијски понос и титулу 
радозналаца. Била су то уплашена дјеца на почетку пута, али на крају 
су израсли у сопствене личности, са својим ставовима достојни титуле 
гимназијалца. 
 Остало је само још да се рукују и загрле на крају тог пута и обећају 
једни другима да ће се тим истим летом вратити како би се окупили и 
освјежили старе успомене. Перон 51 чека нове генерације да испишу 
своју историју.

IV2
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV2:

Живко Малешевић, Бранка Љубојевић, Небојша Љубичић, Марина 
Маринковић, Ивана Љубојевић, Александра Радић, Миланка Радукић 
Ђурић, Весна Поповић, Марија Вукотић, Ромина Гуидо Пајић, Сања 
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Посљедњи звук звона. Крај. Престари да нас зову дјецом, премлади да 
нас гледају као одрасле, напуштамо средњошколске клупе и одлазимо 
у живот. Одлазимо, али не тако лаким кораком, јер за собом вучемо 
кофер успомена који нас успорава. 
 Много тога смо заједно прошли. Од смијеха који тјера сузе на 
очи до трентака када смо мислили да нам се руши свијет. Вртлог 
емоција из којег нема излаза. Лијепе и ружне ствари, али на крају 
када се осврнем ништа не бих избацила из мог кофера успомена, који 
још немам снаге да оставим и безбрижно отрчим новим изазовима. 
Заједно смо пребродили највеће олује и заједно уживали на мирном 

ТО СМО МИ, IV3

Матурско вече, 25. мај 2019 – одјељење IV3



мору. Од незрелих малишана до особа које треба да узму живот у своје 
руке. Заједно смо се мијењали, учили вољети, праштати, прихватати 
различитости. Заједно смо одрастали. Упознајући друге упознали смо 
себе. 
 Сада свако иде својим путем са надом да ће нам се путеви једнога 
дана можда опет укрстити. Можда поновни сусрет пробуди ону дјецу у 
нама која ће се успавати од досадних брига које само одрасли разумију. 
Можда тек тада будемо цијенили младост која је пролетјела пред нама.
 Хвала Гимназијо на свим лекцијама, била си суров, али добар учи-
тељ. Хвала на знању које си ми дала. Хвала ти на пријатељствима за 
цијели живот. Хвала на незаборавним успоменама.
 Док сат одбројава минуте до посљедњег звона, дубоко у себи не 
желим да чујем звук који већ четири године чекам сваки дан. Пут ка 
излазним вратима никад дужи, корак никад тежи. Међу овим зидо-
вима остављамо дио себе. 
 Са сузама у очима стављам тачку на једно велико поглавље моје 
животне књиге. Збогом средњошколски дани.
 Будућност је пред нама. Пуни амбиција крећемо у ново сутра и 
сигурна сам да ћу једнога дана бити поносна на све што смо постигли.

Марија ОЏАКОВИЋ
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„У почетку бијаше ријеч и ријеч постаде дјело.”
 И тако, дођосмо у Гимназију. А гле нас сад, цуре априлски дани 
као пијесак кроз пјешчани сат, кротко и споро. Као да смо јуче ушли у 
хол Гимназије да предамо документе, као да смо јуче првог септембра 
ушетали у просторије у чијим зидовима тихо спавају цигле. 
 Но, кад се осврнемо да погледамо најбоље године наших живота, 
како нам родитељи већ казиваше, схватисмо да итекако има сјећања 
и догађаја вриједних помена. 
 Први разред бјеше... посебан на свој начин. Били смо усплахирени, 
забезекнути, препаднути на смрт. Те страшни ови професори, те све 
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ново, те неки нови људи... Ипак, било је неколико заиста упечатљивих 
момената: 
 Након читања „Раних јада” Данила Киша (а и заиста су били рани 
јади, то јест, сам почетак нашег школовања), професорица Радослава 
Зорић нам зададе задатак да напишемо есеј на тему прочитаног дјела, а 
Михаило Васић се више него прослави својим ремек-дјелом о „Еолској 
харфи”. Међутим, касније се доведе у питање да ли је тај есеј заиста 
потекао из Васиног пера; а професорица Радослава се неријетко при-
сјећала Васине фамозне „Еолске харфе”, непрестано га подсјећајући на 
тај подухват – а и вазда нама остаде у драгом сјећању. (Мислимо да је 
овај сплет догађаја неминовно довео до Васине констатације да ће да 
се замонаши кад заврши школу. Мада нисмо сигурни.) 
 Затим, у циљу што занимљивијег подучавања младих глава, про-
фесор хемије Боро Рудић нас схвати сувише озбиљно и одлучи да нам 
покаже експеримент са хидрогеном и истоименом бомбом. Довољно 
измучени самим почетком Гимназије који смо доживјели као бомбу, 
ова професорова је стварно експлодирала. А за дивно чудо, ми смо још 
увијек ту, живи и донекле здрави. :) 
 Професору Косићу рано постаде јасно да већина не зна да нацрта 
облак како треба, те он одлучи да батали наше цртање и уплови у разне 
филозофске дискусије. Најупечатљивији часови су били баш ти када 
он дође, спусти онај гломазни дневник на катедру, констатује да му 
стварно није до предавања нове лекције и запита нас о чему бисмо 
хтјели да причамо тај дан. 
 Професор Џелебџић нам је задавао ноћне море са својим захтје-
вима да истрчимо 800 и 500 метара, а онда лежећи на трави трагасмо 
за сопственим душама изгубљеним на стази...
 И тако дође евентуално други разред, иначе за сваког критично 
и проблематично доба. Упечатљиво по бактању са Кребсовим и дру-
гим богзна каквим фотосинтетичким циклусима, по сухопарној не-
органској хемији, и нимало лаганим бацакањем под воз заједно са 
Карењином. Тај прољећни распуст смо пустили коријење по нашим 
фотељама, јер забога, да се лектира прочита на вријеме треба да јој се 
посвете бројни сати, једна људска душа, а и жртвено јаре често зна да 
помогне.
 Како дође тако и прође, други разред. Иако су нас млатили као 
млитаве коње, сви некако прођосмо четворкама и петицама... осим 
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Давида. Утом се нађе наша разредна која, препознавши ситуацију, даде 
Давиду шансу да из реферата из њемачког добије бод који му фали 
до четворке. Тај уторак су се читав први и други ред ангажовали да 
му помажу шапћући му потребне ријечи, дижући свешчурине у вис 
и симболишући морзеовим, брајевим, нормалним писмом; којим год 
писмом су стигли. Разредна, која је већ зацртала то што је наумила, 
му је без имало премишљања дала потребан бод; а тај дан осјетисмо 
неку чудну врсту слоге и јединства, иначе веома драгоцјен моменат. Ти 
моменти јединства могли су се осјетити и при осамнаестим рођенда-
нима, када једно из разреда одлучи да слави колективно са остатком 
разреда. Не само да смо се заиста фино проводили, него смо успјели да 
живимо у моменту и цијенимо вријеме које проводимо заједно, знајући 
да ће нас судбина расути по бијелом свијету као зоб и јечам.
 На крају сваке школске године, да бисмо прославили што нико не 
иде на поправни и што је мукама дошао крај, организује се излет за 
све ученике. Ми смо од почетка сложни па тако сваке године из зајед-
ничке касе купимо роштиљ, грицкалице, сокове а нађе се и по које 
пиво. Наши вриједни момци буду задужени да држе роштиљ на оку 
док остали играју одбојке, фудбала или одмарају. Буду организована и 
разна такмичења па тако носимо јаје у кашици или скачемо у врећама 
до циља. Све у свему, лудило. Буде ту и мокрих од главе до пете, јер на 
нашем излетишту постоји базенчић. Наравно, нико не понесе купаћи 
па тако мокри будемо остатак дана. Ти излети остаће лијепа успомена 
на крај сваке школске године.
 Екскурзија је била посебна прича, иако испланирана касно и иако 
нисмо отишли на жељену дестинацију, ту магичну Шпанију, ипак 
нисмо остали без најлуђег провода и најљепших успомена. Дружење 
на лежаљкама у Анциу, слушање маестралне рецитације Santa Maria 
della Salute у извођењу наше Деје, дечко Иван (који је имао отприлике 
103 године), који је успио да изгуби читаву генерацију у Сикстинској 
капели... 
 Капетани венецијанских бродова ће дуго памтити наше забора-
вљање на два ученика, Тању и Богија, и окретање брода док они поки-
сли стоје на обали и чекају. Њима су све лађе биле потонуле...то јест, 
отпловиле. 
 Када су нам рекли да ћемо обилазити град којем сви путеви воде, 
нису нас упозорили да понесемо пар резервних патика у пренатрпане 
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торбе јер, а то се ваљда подразумијева, обилазак Рима укључује и 
штуро табанање. Тај дан 27 000 корака бјеше направљено, а да смо, на 
тим силним калоријама које смо пржили, пржили јаја, могли бисмо да 
нахранимо читаву Цезарову војску, а можда чак и двије.
 И тобоже падне вече, а ми дођосмо у магични Анцио, мјесто гдје 
настадоше незаборавна сјећања. То вече проведосмо на плажи испред 
хотела уз звукове таласа како се одбијају од стијене и трештање Цеце са 
пијачног звучника, док смо сви колективно сједили у кругу на лежаљ-
кама. П.С. Хвала разредници што се веселила са нама :)  
 И наравно, како да заборавимо незаборавно, додуше оличење кича 
и шунда, вриштање Николијине песме „Нема лимита”, па чак и на сам 
помен ријечи „милион”. 
 Прошла година била је врло турбулентна за нашу генерацију: сваки 
викенд неко слави тај фамозни 18. рођендан (а ако баш немате среће, 
потрефе се и 2-3 за један викенд). Сазнали смо да је у октобру рођендан 
нашој професорици историје, Гордани Наградић. Имали смо среће 
да јој је рођендан баш тај дан кад имамо код ње час. Тада је нашем 
другу Богију синула сјајна идеја. Купићемо професорици торту! Акција 
скупљања новца за торту почела је од првог часа те је у току великог 
одмора обављена куповина тортице. Проблем је настао када смо схва-
тили да не знамо колико година има професорица па нисмо могли 
купити свјећице. А није права рођенданска торта ако нема свјећице. 
Да повежемо тему о рођенданима са почетка ове епизоде, одлучили 
смо да нашу професорицу подмладимо па смо јој купили свјећице са 
бројем 18. Професорица се одушевила, подијелила торту са нама а ми 
смо је у сласт појели, срећни јер имамо времена да научимо све о Првом 
свјетском рату до сљедећег часа.
 Сваки гимназијалац зна да школовање не би било школовање без 
наших уточишта, наших кафана и кафића. Било да смо мало зака-
снили, преспавали, нисмо научили па побјегли или нас је Бог (то јест 
професор Растко) мало погледао, па смо били пуштени са часа, сваки 
слободни тренутак провели смо у испијању кафа, чајева, а морамо при-
знати и алкохолних пића у Кофију, НУТС-у и Пекаму. Свако је имао 

„свој” кафић у којем је кафа несумњиво била боља него у осталим, али 
на крају ипак сви дођосмо до закључка да је кафа увијек добра када је 
добро друштво, а оно је заиста било одлично. 
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И ето нас на крају, шта рећи? Да имамо још једну шансу, да ли бисмо 
поново проживјели екскурзију, изелете, весеља, па чак и (м)учење 
изнова, ако би то значило да би их боље искористили, више вредно-
вали? Једно је сигурно, а то је да ће нам школовање остати у драгом, 
киселкасто-слатком сјећању које се снебива кроз сунчану измаглицу 
залазећег дана наших средњошколских живота. 
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На пут дуг четири године кренуо је необичан спој тридесет поједи-
наца из различитих школа, са различитим интересовањима и разли-
читим врлинама и манама. Били смо права шарена дружина. Дуго смо 
се борили са прихватањем добро нам познатог, хиљаду километара 
удаљеног, лијевог крила. Цијела генерација као једно на десном, а уса-
мљена, чудна петица на лијевом... Ово писмо би могло ићи овим стан-
дардним током, али то просто не бисмо били ми. Зато...
 „Је л једва чекате школу? Господи помилуј. Шта ви једва чекате у 
вези школе, ја да вас гађам папирима. Са којом ми смјеном почињемо?  
Ја се радујем дерњави по разреду. Како се уписује?  Да ли је неко вољан 
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да ми објасни како се прави тијесто за палачинке? Ајде Тара Гуглу. Куд 
не падох. Свака ти је кô Његошева. Претвараш се у Врачара са овим 
у реду. Осрамотила сам се и сад се повлачим. Јесу ли писмене задаће 
или писмени задаци? Све је боље од лаку ноћ <3 у пола 4 ујутру. Била 
је лудаја, хвала ти. Нека добра душа да ми попуни уплатницу? Оно кад 
падне систем и три пута у пола сата одеш по личну каже пао систем не 
могу ти је дати, а држи је у руци...То само мене хандре. Како се обући 
кад је 15 степени? Миљане, друга смо смјена, упамти ДРУГА. Е кад 
је упис? Ајмо лајкујте. Не дај боже екипа. Одједнoм религиозни. Је л’ 
неко мијењао шифру од ихоса? Јесте ли узбуђени? Људи дружимо се и 
у четвртом. Сад частиш што си прошао. Једва чекам да нас сад пореди 
и са друштвено-језичким. Ај само се сјетите двочаса погледате на сат 
оно још 37 минута до краја првог часа. ко остаје до првог јутарњег у 
Јошавка cитију? У колико сутра у школу идемо? Је л’ не можете да 
уживате у посљедњем слободном дану, јер постоји тензија што почиње 
школа? Вријеме је за промјене. Изборна је година људићи. Осјећам се 
као да је школа, управо сам се пробудила и свађамо се на групном. Ко 
први дјевојци.. Ајој видјећу сутра своју крофницу болааан.Замислите 
по распореду сутра буде двочас. Је л’ могуће да смо четврти разред? 
Нећемо се нервирати. Ја сам за побуну. Не знам шта су навалили на 
нас? Ми смо своје одробијали. Данас тако, а сутра по старом. Они 
су болесни с овим распоредом. Нећу на оно крило. Ми смо одгулили 
своје. Сад ваља опет трчати да видимо је л’ питала. Мени је и даље мука 
од оне хране. Људи неће да се пуни, убићу се. Само да кажем хемија 
послије одмора. Је л’ носите књиге неке и то? Лајкујте поруку тамо да 
зна да се слажемо. У шта ме ували. Немој Митровићу, љута је. Људи 
ја умирем.  Жели да нас понизи, а не зна како се пише бијело. Имам 2, 
али цијеним ту двицу. Чула сам мачка да мијауче, али га нисам могла 
наћи. Какве шеме, ја не могу.  Ово је боље него на пијаци сто посто. 
Попили су ми мозак. Не прочиташ ли, каменоваћу те. Почело је. Није 
док Миитровић не пошаље задаћу из мм. Усафтаћу се. Има ли иког у 
Кофију? Бићемо нормални. Који су задаци за задаћу? Воља за живот? 
Копи пејст. Шта је ово? Шта је оно на ихосу, ја плачем.  Шта смо Богу 
згријешили? Пропутовасмо ми нашу републику на рођенданима. Алах 
се увалих. Слажем веш цијело поподне. Колико смо порасли. Реците 
драгичка. Је л’ ваљан извор? Ипак губимо двочас. Ако ништа бар ближе 
тоалету да будемо. Кад нас виде какви смо, бациће свету воду на нас. Не 
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халуцинирај. Цијели живот сам чекала да она напише претчас, вазда 
недоумица. Ај нек неко понесе звучнике. Мене нема данас. Другари, 
редари, можда малчице (о)касним. Синара, да ми је упецат, трицу, 
значи дај ми Боже 3 да се у коло ухватимо сви. Не смијем отворити 
прозор да ми не уђе смрдљиви Мартин. Је л’ имате осјећај да је петак? 
Буба у читанке. Осјећају се тензије на екрану. Је л’ горимо сутра? Никад 
цртицу ону за нови ред не стављам, друже, него одмах ту ријеч у нови 
ред. Попијте штогод можда дође инспирација. Како оно иде правилно 
за требало би? Тражићемо џокер. Тако хоћу да се умотам у 3 деке и 
да хрчем и спавам до 12. Немојте заспати да вас не могу пробудити. 
Тара, пусти пипке и распитај се. А да преспавам сутра цијели дан? 
Сморићемо је неком причом прије него што почне. Машиш више него 
што убадаш. Касниш кô плата. Бојим се да ће рећи дјецо драга. Деде 
напиши нешто у ону групу с разредницом. Ајмо на вашар каке теме. 
Сутра не знате гдје сам ни шта ми је. Колико смо јадни. Ко је зали-
зан? Има ли неки логичан начин да се ово научи? Колико посла имам, 
дође ми да поједем аргету и чекам шта ће се десити. Ко се осим мене 
радује питању шта мислиш да си добила? Да ли бисте ви сад опет на 
екскурзију? Бљути енд спа. Да се играмо мемле у муштиклама. Волим 
овај разред. Дјецо октобар је мјесец. То је капа кад се једу уштипци. 
Ђе то нађе? Колико ми се не да људи моји. Морамо ми задњи остати 
и готово. Ја ово учим хоће ми мозак исцурити колико је досадно. Још 
да се ошишаш и Божић ће. У овом разреду ако је ико нормалан. Како 
помоћу бурме да мјеримо притисак? Ја сам за да искористимо изви-
њење. Боже, јадни ли смо. Не могу ја сутрашњи дан. Бољи живот. Све 
ће бити у реду. Наћи ћемо начин. Иди лези треба звучнике носити. Тај 
рам је толико накривљен да ми очи сузе. Уторак је дан за извињење. 
Ово ми је најглупља изјава у историји. Је л’ реално да ми је сад зунзара 
ушла у собу? Како јој саопштити да ће прије доћи марсовци него што ће 
неко отворити књигу?  Уз спознају да имамо четири људине за хемију 
одгледала сам 14 видеа на Јутјубу. Требало би да објавимо књигу „IV5 

-  све пјесме професорима”. Лака вам постеља. Имам само 10-ак лекција 
за научити, сад ћу ја то. Моле се путници да буду мало колегијални. 
Не могу више, кад ће распуст. Битно је осам сати сна драги моји. Вук 
Бранковић. Ајмо јој донијети кафу. Немојте мени ништа вјеровати, 
пуно лажем у задње вријеме. Неки туторијал како се разбудити? Сад 
ћу вас све обрнут ко Италију Централне силе. Ко још није учио? Све ће 
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ово бити прошлост. Убијте ме ако ми не живимо у некој ћелији неког 
џина. Нећете вјеровати пише Ирина Шобот. Ово ако је Анђела ја сам 
Карађорђе Петровић. Сањала сам као да се ми сви из разреда такми-
чимо у кувању. Унин пудинг се просуо по мом првом задатку и тад сам 
се пробудила. Трауме пред писмени. Ово као оно кад одете на славу па 
чекате да сви дођу да се очита, да се крене јести. Имала сам ја ученика 
доносио грах у посудици. Како би се то рекло на шпанском? Мени 
су сузе кренуле на ово ХОПА. Ове године смо премашили сами себе. 
Најактивнији ће сутра празно предати. Митровић је сигурно доручко-
вао. Ово вечерас је било врхунско, свака част учесницима. Топ. Јесмо 
ми болесни. Неки дјечак ми је рекао да сам чико. Избаци ме из свих 
група. Пита ли ђипиес да објаснимо? Ваљда је одјељење 5 навикло на 
прозивке. Данило пљунуо у канту и добио снижено. Само ви научите 
шта је добар пире кромпир. Кад ће стипендија? ,Ај, још неко снијег 
на стори, немамо прозор. Ова трећа није наша. Је л’ се сјећате геогра-
фије и Игорoвог светог Харалампија? Замјеник је на годишњем одмору. 
Колико сам ја сигурна била да је то Доситеј. Спаковао сам чварака за 
Ану, биће и за остале ваљда. Моја дјеца ће бити Ћамил и Ћамила. Још 
једно глупо питање и готов сам за вечерас. Нећу отићи да ми је из ока 
канула. Учим, закашљем се и повратим на књигу биологије, фала богу 
па је моја. Научила ме је да бројим секунде 90 минута. Чуј не може се 
пити вода на часу. Досадили смо им ко и они нама па нас муче. Шта 
ако колективно одустанемо од школе до краја? Људи плашите ме, 652 
поруке, јесте ли нормални? Волим како смо у тренутку измишљали 
оправдања и сад их стварно морамо створити. Волим како учите исто-
рију. И ово је нека историја  боговских дана и шала. ХВАЛА добри 
људи!!!” Из „Мајмунског бара”
 Много тога смо нашли на свом путовању кроз Гимназију: пријатеље, 
љубав, сузе и смијех. Након овога се расипамо на различите стране, 
пратећи своја интересовања и снове, као свој погон и гориво носићемо 
све што смо у Гимназији научили. Било да се сјећамо средње школе као 
лошег или доброг искуства, било да се поносимо својим избором или 
се кајемо због њега, остаће упамћено да смо били сложна заједница, 
ма колико разнолики били. Разочарења је било, али након сваког смо 
пронашли нешто ново и вјероватно је тако требало и морало да буде. 
Увјерени смо да смо научили и добили довољно да бисмо били успјешни 
и, прије свега, добри људи. Наше одјељење је сачињено од дјеце која 
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су морала да путују до школе, дјеце која су изабрала различите језике 
да уче, од којих је свако имао нешто другачије да понуди. Израсли смо 
у људе који су нашли пријатеље, знање, искуство и себе, али нисмо 
изгубили оно по чему су нас памтили и због чега су нас вољели у овој 
школи – онај осјећај који доносе дјетињство и невиност. Он нам даје 
најбољи темељ за даље развијање личности, јер никад нећемо изгубити 
људскост и дијете у себи. 
 Вољели бисмо да кажемо да смо захвални свим професорима за знања, 
не само научна, већ и животна, и нашим пријатељима, јер су то заиста 
били и јер ћемо са осмијехом памтити своју малу заједницу, коју ништа 
није могло да поремети – ни различитост, ни вјечна одвојеност од других 
одјељења, ни сва искушења и препреке на које смо наилазили на овом путу.
 И за крај желимо и дужни смо да се захвалимо нашој разредници, 
професорици Радослави Зорић, за све што је учинила за нас, за све 
животне лекције, за сву љубав и за сав труд и жељу да од нас направи 
добре људе, који ће јој једног дана бити захвални за све и на које ће она 
бити поносна.  Од овог тренутка, носимо одговорност да уљепшамо 
овај свијет, да постанемо макар онолики људи колики су били наши 
узори и да увијек памтимо поучне и шаљиве тренутке и пријатељства 
из нашег четвртог пет, чији је дух био скоро опипљив. 
 Храбро, са лијепим сјећањима на драге људе и много среће, кренимо 
у нове походе и побједе!

IV5

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV5:

Радослава Зорић, Милена Јујић, Весна Дејановић, Марија Вукотић, 
Весна Поповић, Јасмина Глишић, Николина Милановић, Саша Травар 
Ролих, Ранка Спасојевић, Татјана Јурић, Вања Ступар, Јована Јанковски, 
Бранкица Срдић, Јована Крагуљ Петровић, Горана Ђудуровић 
Праштало, Драган Радовић, Гордана Наградић, Драгица Шпирић, 
Марица Ђервида, Никола Тадић, Дијана Гранолић, Жана Миљевић, 
Јована Сладојевић, Татјана Рачић, Драгана Галић, Ивана Љубојевић, 
Нина Лујић Бардак, Драгана Мирошљевић, Александра Аћимовић, 
Савка Јанковић, Милка Џомбић, Жељко Грбић, Милка Мандић, Срђан 
Косић, Душко Џелебџић, Николина Ерцег Рондовић.
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Како наћи начин, а не изговор, да се четири године упакују у свега 
неколико редака? Како да у овако мали простор стане једна прича о 
држалици, једна прва клупа која никад није ту, јер смо прошли час 
имали  контролни, један кључ који смо чували двије године, једна Сара 
која пискутаво кише, једна осмомартовска Николинина јединица из 
хемије, новчаник изгубљен у дивној Италији, или брод који се ниоткуда 
појавио у Горском вијенцу? Муња, контрадикција.
 Ако питате друге, оно што чини тајну нашег успјеха, јесте неки 
посебан, природњачки начин размишљања (у склопу са урођеним 
талентом за српски језик, који посједујемо сви, али нарочито наши, 
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најбољи говорници задње клупе: Маја, Милош, Ања и Дуња). Међутим, 
оно што нас је заиста свакодневно мотивисало јесте то што смо радили 
и напредовали заједно, чинили једни друге бољима, у цјелини. Та 
мала цјелина (још од одласка пет ученика са националног на програм 
Међународне матуре), истини за вољу, са часова не бјежи, јер често 
има и превише добровољаца, па се унапријед договарамо ко одговара 
први, ко други, а ко има утакмице за вријеме информатике. Можда 
се понекад на часу и нисмо појавили, обично само „из фазона”, или, 
како Јелена, глас разума, воли да каже, без икаквог смисла. Да будемо 
искрени, наш разред се спорије повезао са другим одјељењима, 
углавном због учионица у којима смо били и које смо „девастирали” 
својим умјетничким идејама и, како се испоставило, прејаким бојама. 
Међутим, усљед многима необјашњиве, али свјесне одлуке да упишемо 
природно-математички смјер, нашли смо се у разреду са мноштвом 
дубоко различитих личности - неке су јако, јако тихе док причају, неке 
воле да плешу и пјевају, неке падају, било са греде, било на математици, 
неки су пустили да их носи ритам, а не здрав живот, али суштина је 
да су се те личности временом међусобно уклопиле. И, руку на срце, 
можда нисмо упамтили превише чињеница из градива које смо прешли, 
макар оне биле изузетно важне (жуте тапете са незграпним цвјетићем 
и Декамерон, Мајо), него имамо тек чудан осјећај да смо припадали 
и да још припадамо једној (’ајмо, математичари!) посебној шестици. 
Шестици која је шарена од Стојиних наушница, чије јутро не може 
почети без Ирениног малог кашњења, Тањине савршено равне, црне 
косе, коју стално чачка док одговара, наша bella ragazza, Маријиних 

„мечинг” фотографија и Јованине напомене у дневнику као главном, 
готово холивудском преокрету четворогодишњег школовања.
 Као и пред сваки крај постављају се велика и нова, али помало 
страшна питања: Како ће изгледати сљедећи почетак? Шта нам носи? 
Колико вријеме може да удаљи људе? И да ли ће наша пријатељства том 
времену одољети? Мноштво раскрсница и изазова, а нигдје упутства. 
Можда нам оно и не треба. Можда нам је засад само потребно ово 
искуство проласка кроз гимназијске учионице, мале одморе „иза 
линије”, све успомене на најљепше средњошколске тренутке. На њену 
циглу, која је за неког само камен, а за нас нешто друго. Нешто много 
више. И израчунаћемо јој и површину и запремину, и услов и домен. 
А сада, коначно, са часа идемо сви! 

100 Генерација 2015/2019. 



Велико хвала дугујемо нашој драгој разредници, која је била уз нас чак 
и кад нисмо били у праву, која је за нас била далеко више пријатељ, 
него професор :)

IV6

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV6:

Радослава Зорић, Весна Салдо, Далибор Мартиновић, Марија Вукотић, 
Сања Поповић Ђукић, Ромина Гуидо Пајић, Дубравка Миловановић, 
Ранка Спасојевић, Данило Ковач, Јована Крагуљ Петровић, Вања 
Ступар, Ана Галић, Ирена Козомара, Вита Малешевић, Нада Ђаковић, 
Синиша Синадиновић, Гордана Наградић, Драгица Шпирић, Марица 
Ђервида, Никола Тадић, Татјана Рачић, Драгана Галић, Ивана 
Љубојевић, Нина Лујић Бардак, Драгана Мирошљевић, Александра 
Аћимовић, Савка Јанковић, Душко Кошчица, Душко Милинчић, Срето 
Дошеновић, Жељко Грбић, Милка Мандић, Срђан Косић, Далибор 
Ступар, Бранкица Срдић, Драган Радовић. 
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#include <iostream>
#include <ljenost>
#include <emigranti>
#include <imigranti>
using namespace std;
int main()  { 
cout << „Отвори прозор!“, на изречену, познату, фразу се чује него-
довање са оне стране зида. Изгледа да им је превише хладно иако су 
даље од њега. 
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 Здраво, читаоче, ако си се вратио на ово писмо након годину, пет, 
десет или пак више, желимо да ти освјежимо сјећања на овај период 
твог живота. Надамо се да ниси заборавио све шале, шеге и пошалице, 
а ако јеси спремили смо мали подсјетник, наравно у нашем стилу, 
јер зашто једноставно када „ОНИ информатичари“ морају увијек 
другачије.“ << endl;
system (“PAUSE”);
return 0;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> садржај</title>
</head>
<body>
<h1>Први разред је заборављен оног трена када се и завршио, јер 
искрено, ко жели да се сјећа свог уплашеног лица, изгубљеног погледа, 
који нас је пратио ту годину. Узели смо свједочанства и одмах нам је 
лакнуло што више нисмо најмлађи у школи.</h1>
<h2>Један ученик мање, 28 + 2 остало, чудна рачуница, знамо. Други 
разред и ствари постају озбиљније, реченица „Ви сте информатички 
смјер, требало би да ово већ знате.”, постаје нам свакодневица. Заправо 
смо знали само добро „гуглати”. Програмирање је сигурно обиљежило 
ову годину, постаје нам омиљени предмет који је, нажалост, трајао само 
двије године.</h2> <!-- Марко се још увијек опоравља од тог губитка -->
<h3>Шест ученика мање, 24 остало. Навикнути се на празну учионицу, 
није било лако. Више је ученика требало пасти на полугодишту него 
што нас је отишло на екскурзију. Још нових информатичких предмета, 
чини нам се три нова: матлаб, нематлаб и Михаљишин, а мање историје 
и географије. Неко би рекао што више предмета губимо да нам је боље, 
али ту су још увијек биологија и хемија. Ова година је била година 
незаборавних (или ипак заборавних?) осамнаестих рођендана. Тек смо 
тад схватили колико је брзо вријеме прошло и да се неће успорити.</
h3><!-- Неки од нас су много завољели школу па су је посјећивали и 
у августу -->
<h4>Матуранти. Матурски испит. Факултет. Пријемни. Пребројавамо 
се, 1, 2, 3, 25, у реду сви смо на броју. Двадесет пет?! Ученик на размјени 
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са Исланда. Првих мјесец дана покушавамо научити како му се име 
пише. Кафе скоро сваки дан, први контролни из граматике, успјешно 
самостално урађен сваки тест, мјесец април, а број консултација: 0. 
Валцер, коло, једно снимање, друго снимање, матурски пано и овај код 
који, како нама доликује, пишемо у посљедњи час. Још један мјесец је 
остао и једино што још увијек знамо јесте како добро „гуглати”.</h4>
</body>
</html>
<?php
$conn = new mysqli (’гимназија’, ’iv7.gimnazija’, ’********’, ’IV7’);
$query = „SELECT пошалице FROM садржај“;
$result = $conn->query($query);
while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo „#“. $row[„пошалице“].“ „;
}  
?>
#касним #тренинг #утакмица #такмичење #леђа #рука 
#путници #сокоДекамерон #Мерсо #21вијек #камп #тата #иб 
#ПрофесореМожемоЛиНаКафу #ЖанЖакРусо #лик #ИванИвановић 
#карма #ЦеПљусПљус #бурек #УУчионициСеНеЈеде #МачијиКашаљ 
#ПојешћуТиТајТелефон #задаћа #пушкица #чачак #Профе
сорицаРадославаНамНијеПредавала #ИмаЛиИкоВоде #pdf 
#google #кафа #квиз #W3Schools #кубизам #неоправдан 
#ПортабилниНокти #лесонит #багламе #ЦрвенаЦигла #неслух 
#романтиста #полумаратон #математика #ДугоњићуПоправиОво 
#АлексаУпалиПројектор #балкон #инглиш #борац #ROH #мимчине 
#губитак #шејтан #МожеЛиНекоУсликати #КадСуИнформације 
#МилошПупак #АјмоМатематичари #НеПријављујтеМе 
#ЖивотЈеКњижевностЈеЖивот #ШтаЈеСадОво #ИЈестИНије 
#ИмаЛиНекоПуњач #ШтаИмашЗаЈести #МоглоЈеТоИБоље 
#ЈованеЗаштоОвоНеРади #ЧуднаФлашаКиселе #АОниСуМениСупер 
#ЈојДјецоЈестКодВасХладно #Ћуприја #УпалитеОвоЧудоОдТехнике 
#кључ #дојашњено #Цеца #КоВамЈеПредсједник #ОпуштеноТачкаРС 
#лајк #АДајНемојМиТоРадити #склопка #ЉубичастаАфриканка 
#АШтоСиТиСадДошао #дијаганала #НијеТоУпитникТоСу2Бода 
#Slayer #Загрљаји #РибицеИАкваријум #ПустиНет 
#ШколаЗаПрерадуИТопљењеЧварака #КоПишеЗадатке #исправилно 
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public class Крај {
  public static void main(String[] args) {
       System.out.println(„Чује се звоно, то је све што имамо времена за 
данас изгледа. Надамо се да си вратио вријеме уназад макар на секунд 
и поново проживио ове дане, и запамти: информације су сриједом 
трећи час у другој смјени, а четврти у првој.” 
Неко је викнуо: „Затвори прозор!“, морамо се поздравити сад, наврати 
поново.”);
  }
}

Ана ЗРНИЋ, Ивана КРЕХОВСКИ

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV7:

Радослава Зорић, Весна Салдо, Марија Вукотић, Инес Авдић Чаушевић, 
Саша Травар Ролих, Габријела Вујатовић, Ромина Гуидо Пајић, Ранка 
Спасојевић, Татјана Јурић, Данило Ковач, Диана Бркић, Александра 
Аћимовић, Нина Лујић Бардак, Јована Јанковски, Вања Ступар, Срђан 
Косић, Ивана Љубојевић, Милка Мандић, Драшко Пераћ, Никола 
Тадић, Татјана Рачић, Јована Крагуљ Петровић, Горана Ђудуровић 
Праштало, Бранкица Срдић, Душко Кошчица, Мирослав Михаљишин, 
Душко Милинчић, Раде Толимир, Николина Аничић, Татјана Китић, 
Далибор Ступар.
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Оног трена кад за собом оставим црвене цигле, дневник, звоно, 
сваку записану напомену и изостанак, ону салу и њене претијесне 
свлачионице, двориште на одмору пуно дима и ријечи, трибине и све 
приче и предмете, којe су на њима изговоренe и поновљенe, онај сиви 
пулт дежурног ученика и ходник Владе Милошевића с учионицом број 
21, кад се посљедњи пут окренем и видим ријеч „Гимназија”, вјероватно 
ћу тада, више него икада, бити дио ње. Дио четири године, проведене 
унутар њених зидова и сваког сјећања које из ње носим, и већ одавно 
са собом пакујем. Дио архиве њених ученика и низа генерација. Дио 
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свог одјељења и наше приче. И колико год да је знало бити разлога 
који су ме из ње вукли, вјероватно ћу тада, баш тада, док стојим пред 
оном капијом између два круга у зиду, хтјети поново да се у њу вратим. 
Можда због малих одмора, ужине или пријатеља. Можда због музике 
из звучника, због туђих очију и осмијеха. Али све то се одавно паковало 
у вријеме нашег средњошколског образовања и тада ћу, баш тада, од те 
капије и излаза, дисати и корачати другачије. 
 И зато, само зато што сам дио „осмице” могу рећи да смо имали 
четири године бескраја и чисте маште младости и створен сваки будући 
тренутак кад у њему поново будем дио сваке писмене провјере, часа 
физичког или предмет расправе одјељенског вијећа. И зато:
 Мартина – кад будеш своје руке провлачила кроз хемију и њене 
реакције на јутарњем предавању или првој смјени посла, покушај да 
нешто не експлодира, зато што си четири године прве смјене (а понекад 
и друге) сасвим успјешно, док сједиш у клупи, преспавала. 
 Саша – ако те Америке опет повуку, немој заборавити српски језик 
(читај професорицу Дуњу), Филипа који јој је био субјекат напомена 
и сва чешкања по руци од стране изванредних дјевојчица.
 Теодора – када искреираш свој живот тамо гдје си хтјела, сјети се 
да су се најљепше мандарине и јагоде јеле код нас и да су нас неправда 
и систем, које си толико мрзила, ако ништа друго, много пута прибли-
жили једне другима. Хвала за све марамице и жваке!
 Лука – гдје год да завршиш, никад немој заборавити гдје је било 
засједање У АВНОЈ-у и колико је Владан вјеровао у тебе, чак и онда 
кад ниси знао ни који предмет одговараш.
 Николина – па, само се надам да ти као психологу или психијатру 
неће допасти неко од нас као пацијент. Мада то већ сви помало и јесмо.
 Јована В. – док будеш студирала право знамо да ћеш увијек бити у 
праву и да твоја не може бити ниједна, до задња. Схватили смо то (на 
тежи начин) за ове четири године. Чувај своје мачке!
 Анастасија – не остављај књиге по факултету као што си по сваком 
могућем мјесту у Гимназији. Желим ти много шапица и сендвича из 
Пица-хауса у животу!
 Марија Д. – можеш појести понеки сендвич с Анастасијом. Не дај 
да те било шта сломи као што никада ниси допустила ни у школи. 
Праведни људи су нам потребни.
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 Александра – био би ред оно „јање” које четири године спомињеш 
да испечеш за 5 година матуре. Такође се надам да ти неко од нас неће 
бити пацијент (ако то сама не постанеш с обзиром на дужину студи-
рања медицине). 
 Андреа – ти настави да радиш увијек нешто своје, што би профе-
сорица Дуња рекла. 
 Драгане – прије него што испловиш, позатварај прозоре по кући, 
Марије Х. неће бити да се продере да их престанеш отварати. Никад 
нећемо заборавити твоје Шушњаре, мајку (дуго а) и лијене возаче 
аутобуса.
 Филипе – неће теби нико рећи да престанеш носити лопту и шутати 
је гдје стигнеш. Немој ходати по клупама у амфитеатру факултета и на 
послу.
 Ана – за тебе се само надам(о) да ће те Катарина Т. престати нерви-
рати, иначе ће те и људи у другим државама чути како на њу галамиш.
 Вукашине – могао си нам свима уплатити по један пут за оби-
љежавање 10 година матуре, да се одужиш за све прехладе због прозора 
који си константно држао отвореним. Немој заборавити да ти је про-
фесор Пејашиновић рекао да отвориш кафану.
 Божана – када будеш играла своју прву представу као професио-
нална глумица, нико од нас у публици неће бити битан, ако не буде 
професора физике, Зорана. Ипак си ти имала најбољи радни љист.
 Дејане – историја (која ти је најбоље ишла) нашег разреда вјеро-
ватно ће, између осталог, остати упамћена по твојим стиховима на 
групи разреда. Врло често, у три ујутро! Ти си баш знао бити нечије 
(читај Катаринино) сунце кад је облачан дан.
 Владане – немој да нам живот прође, а да твоје име не видимо на 
врху свјетског шаха. Засједање У АВНОЈ-у је, такође, битно!
Тијана – све док нам ти будеш у сфери међународне безбједности... Да 
л' да бјежимо?!
 Милице – звук твог смијеха ће вјероватно остати у ходницима 
Гимназије још дуго. Надам се да ће и у твом животу, иако идеш у 
политику.
Никола – можда онај пано извода да урамимо. Слика и прилика тебе 

– тотално погубљен. 
Јована С. – кад (не ако) нас видиш у кршу са законом, брани нас како 
знаш и умијеш на суду, молим те!
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Миа – „ја се извињавам”, али теби и Катарини Т., ако случајно нешто 
у вези са плановима за будућност закаже, увијек се можете вратити 
пјевању које смо слушали ове четири године.
 Катарина Т – као што је претходно наведено, твоји дуети са Миом 
су увијек били сигурна опција.
 Невена – можда за 15 година матуре урадимо колективну меди-
тацију. Дотад покушај остати на овој планети (или бар јави на коју 
селиш).
 Милане – твоје многобројне (да не кажем, западне) статистике су 
нам биле највећи домет математике, коју су наши мозгови могли да 
обраде.
 Марија Х. – твоје дерање на некога могло је чак и Мартину разбу-
дити, а то говори много! Изласци у току радних дана нису опција...
 Ивана – желимо да ти пацијенти као милоште доносе тоне гурман-
ске пите, сендвича или риже са крилцима. 
 Катарина Ш., Ања В., Давид Р. – гдје год на овом бијелом свијету 
да завршите након ИБ–а, иако сте с нама били двије године, немојте 
заборавити горенаведене. Јер...
 Имали смо ми неку своју чар. Неку ноту лудила и дјечије рази-
граности и среће, али протеста и противљења довољно за педесет 
одраслих особа. Тако да, на крају наше четворогодишње приче остају 
осмијеси, сузе, загрљаји, рођендани и ко зна каква се несвјесна 
богатства упијена у ону „За кол'ко звони?” учионицу. Остаје огромо 
поштовање и љубав према нашим разредницама. Разредницу Весну, 
која нас је провела кроз наш почетак, и разредницу Татјану која је, 
довољно је рећи, с нама преживјела екскурзију. 
 Хвала ти, Гимназијо, за сваки час, оцјену и лекцију која нас је 
обликовала на овај или онај начин. Хвала одјељенском вијећу за свако 
„добро, питам онда сљедећи час”. Хвала на свакој погашеној свјећици за 
пунољетство, за сваку преписану задаћу и препричану лектиру, сваку 
кафу слободног часа и све оно што је живот ове четири године носио. 
На крају, број осам ипак јесте у облику знака бесконачности...

Андреа ЈЕРЕМИЋ
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV8:

Татјана Рачић, Весна Поповић, Борјан Митровић, Александра Вукелић, 
Дуња Илић, Растко Вуковић, Драгана Галић, Данило Ковач, Татјана 
Јурић, Зоран Пејашиновић, Вукосава Говедарица, Бранкица Срдић, 
Јована Крагуљ Петровић, Николина Ерцег Рондовић, Сања Поповић 
Ђукић, Ромина Гуидо Пајић, Ранка Спасојевић, Далибор Ступар, 
Милка Мандић, Јасна Марић, Срђан Косић, Душко Кошчица, Жељко 
Грбић, Душко Милинчић, Зоран Сараџић, Јасминка Мрђен, Драшко 
Пераћ, Миланка Радукић Ђурић, Боро Рудић, Синиша Синадиновић, 
Јадранка Тодоровић Груловић.
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„Вјерујте дјецо, ја имам већу трему од вас, али изгураћемо некако ове 4 
године.“ Разредник је био у праву, прођоше наше 4 године, а да нисмо 
ни трепнули.

Септембар први, година 2015.
  „Ко није на часу?“ У том тренутку нисмо знали ни како се сами 
зовемо, а камоли ко није у школи први дан. Некако смо дошли до 
закључка да Андреј Пилиповић недостаје. За неке Андреј, за неке Иван 
из Шведске. Овдје је одмах било јасно да наредне 4 године у учионици 
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48 неће бити досадне. Након неколико мјесеци, сасвим нормалан при-
зор нам је био видјети Пипсија и Рашу како освештавају учионицу 
кутлачом и папирним крстом. 
 Судбина је једну Бранку из Котор Вароша (искориштавала је ово 
максимално), Жељку из Трна, Леки из Требиња и још 28 потпуно 
различитих људи спојила и рекла: „Да видимо шта ће од овога бити.“ 
Било је свашта. Били смо маштовити, ваљда није случајност што нам је 
разредник умјетник, па је имао разумијевања за наше разне глупости. 
Када се у зборници спомене „деветка“, није било потребе за даљим 
разговором. Одмах се знало да је у питању 2000 изостанака у једном 
полугодишту. Уписани смо и кад треба и кад не треба. На примјер, 
Маја није често изостајала, па је била уписана да је нема у недјељу, да 
надокнадимо и то. Али кога брига? Разредник је на Филипинима са 
Јан Радованом, а ми на распусту. Свима су наши оправдани изостанци 
били „сумЉиви као новчаница од 7 долара“. Али како не оправдати 
изостанак јер се запалио бус, нестао даљински од капије, јер се морало 
чекати да таблета дјелује, јер се седми пут у години вадио пасош, јер је 
поп још био у кући или ако је звала мама.

Најчешће реченице у нашој групи су биле:
- За кеца? 
- Не уписујте ме на првом.
- Бојо и ја каснимо. 
Али смо се увијек извлачили.
 Ни оних 7 дана у Италији није прошло незапамћено. Замислите 
ситуацију у којој Боја не осјећа ноге и има ноћне море, Коста га смирује, 
онда се и њему нешто деси, док Никола сасвим опуштено у кревету једе 
плазму и гледа шта се дешава.
 Нисмо морали ићи са часова да будемо одсутни. Могли смо их 
једноставно преспавати као Марија и Рашо, који дијеле прво мјесто 
у броју преспаваних часова српског. Док на неким другим часовима 
нисмо могли спавати, чак ни мало одморити. Јована је покушала на гео-
графији, па је замало завршила у клупи са робом из Буркине Фасо, кога 
је професорица географије стално прижељкивала за нас, који никада 
нећемо ући у Европску унију. А ако сте мислили да је безбједно на часу 
носити јакну, поразговарајте са Анђелом, коју ћемо можда за 10 година 
на телевизији угледати како игра у јакни, или ипак са Михајлом, који је 
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у капуту изигравао Живојина Мишића. Не знам колико смо научили, 
али сам сигурна да је Ивана запамтила да Андрија Мохоровичић није 
играч Реал Мадрида и да Жељка сада сигурно зна да пас није животиња 
из жарког појаса. Сналазили смо се на разне начине. Кад нешто не 
можете наћи на карти, кажете само „Не види се!“ и као Крки ријешите 
проблем, а можете искористити и универзалнији одговор: „Шалио сам 
се!“, јер је Кости и Влади пролазило. Сигурна сам да је Никола један 
од „криваца“ зашто француски дио деветке никад није научио основе. 
Тај глагол „бити“ нам увијек прави проблем. Али ко би ишта учио кад 
поред себе има живи „Гугл транслејт“. Имамо ту и изузетак. Ако вам 
Дијана и Нина кажу да немају појма француски - лажу, прошле су на 
Републичко такмичење, али им се није ишло на Пале. У случају да вам 
хитно треба интернет, лабело, крема за руке, таблете, љепило, знате 
коме ћете се обратити. 
 Ово сад стављам у нови параграф, како је професорица Милена 
увијек и жељела, поред једне непрежаљене жеље: ЕНГЛЕСКЕ. Одмах 
ћу вам рећи да гријешите кад кажете да смо били добри само у учењу. 
Деветка има репрезентативку БиХ у кошарци, каратисте, атлетичаре, 
фудбалере, а Маја, Сергеј и Никола су истрчали полумаратон. Сигурно 
то не би успјели да нису добили кондицију на часовима математике 
уз тибетанске вјежбе. Е, сада долазимо до великог преокрета у нашем 
школовању. Вакцинација. Не, не, не мислимо на оно са вирусима. Ова 
вакцинација је била болнија. Вакцинација или Иванизација означава 
процес превентивног вакцинисања против досаде и стреса. Змиј је 
у нашем разреду био добро храњен. Када је Ведрана тај дан, послије 
уласка проф. Ивана, затворила врата, нисмо ни слутили шта нас 
чека. Послије тога часови српског нису били исти, добро, осим оног: 
„Ведранааа!“ 
 За  ове 4 године смо обишли више викендица него музеја. Код Косте 
смо као код своје куће. Марија је отпјевала више пјесама него што их 
је прочитала, а омиљена јој је била „Суматра“. Појели смо више ћевапа 
него прочитали књига и када осјетимо мирис роштиља, прво ћемо се 
сјетити учионице па тек онда ћевабџинице. Када Маја и Анастасија 
нису ту да одговарају, или су то већ обавиле, Симона ће, као најстарија 
и најхрабрија, наћи 1001 разлог зашто нас професор тај час не треба 
питати. Ако не нађемо ниједно друго рјешење, увијек имамо Данила 
да својом причом о филозофији скрати вријеме за одговарање. Шта 
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год вам затреба, пронаћи ћете код нас. Треба вам глумица? Бољу од 
Нине нећете наћи. Она вам успут може нешто отпјевати, отплесати, а 
сигурно ћете добити и неколико загрљаја. Ако вам ипак треба глумац, 
и то имамо. Талентовани „европац“, Матеј, убациће се у коју год улогу 
пожелите.
 „Иде ли се неком...“ „Мени!“ „...на кафу?“ Ово ћете најчешће чути 
од Лоле. Ако јој каријера пропадне, увијек може бити професионални 
дегустатор кафе. Да не заборавимо, њена Моћа је постала наш зајед-
нички љубимац. Да је овај разред посебан, најобјективније вам може 
рећи Катарина, која нам се придружила у четвртом разреду, али нас је 
прихватила као да је са нама од почетка.
 Иде вам се на „Егзит“ ове године, а немате друштво? Па са ким ћете 
се боље провести него са Марином, а ако имате среће покупићете од ње 
бар мало смисла за моду. Да је преображај личности за 4 године могућ, 
доказаће вам Аска, која је из црног прешла у роза. Немојте се зачудити 
ако је за 10 година видите на сједници УН-а. Свака група мора имати 
вођу, то се ваљда природно намеће. Наша Софија је на самом почетку 
завела ред и тако је остало до краја. Бар је она својом упорношћу увијек 
помагала да извучемо дебљи крај. За крај сам оставила особу по којој 
ћу памтити своје средњошколске дане. Павле је у хороскопу 26, у днев-
нику је шкорпија, има успјешну четворогодишњу каријеру благајника. 
У случају да, као ми, на станици чекате 2 сата, његов „оц“ ће вам рећи 
до кад ћете чекати. Кад аутобус касни, Никола и он дођу са санкама. 
Вјерујте ми, нећете наћи особу са оригиналнијим форама. А ако вам 
нека фора није смијешна, биће! Биће кад чујете Шукало како се смије. 
Она је иначе најмлађи члан нашег разреда. Сљедеће године пуни 5 
година.
 Тек је понедјељак, до викенда имамо још 4 дана, пуно часова и 
писмену из енглеског. То што је почетак седмице није спријечило 
Бојанића да већ данас зна гдје излази за викенд. 
 Ограничена сам бројем ријечи, а да ових 1460 заједничких дана опи-
шем, треба ми бар још оволико. Косићеви умјетници вас поздрављају 
и остављају вас да жалите што нисте имали среће да будете члан нашег 
четворогодишњег перформанса.

Нина ЈАНКОВИЋ
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV9:

Срђан Косић, Борјан Митровић, Александра Вукелић, Иван Јевђовић, 
Растко Вуковић, Марина Маринковић, Милена Јујић, Тања Данојевић, 
Ромина Гуидо Пајић, Дубравка Миловановић, Татјана Јурић, Јасмина 
Глишић, Зоран Сараџић, Боро Рудић, Миланка Радукић Ђурић, Јасминка 
Мрђен, Мирослав Вулић, Данило Ковач, Синиша Синадиновић, 
Вукосава Говедарица, Зоран Пејашиновић, Милка Мандић, Далибор 
Ступар, Мирослав Михаљишин, Жељко Грбић, Јадранка Тодоровић, 
Бранкица Срдић, Горана Ђудуровић Праштало, Николина Ерцег 
Рондовић, Јована Крагуљ Петровић, Душко Милинчић, Драган Радовић.
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НА СЛОВО, НА СЛОВО 
 А – Ајмо сви за кеца.
 А – А већ је дошао крај средње школе?
 Б – Бероња, Огњен – први се јави да одговара сваки предмет и 
појури петице, својим најновијим ајфоном се труди да те ухвати у нај-
незгоднијој ситуацији, да те сними и постави на стори, налази се у 
ћошку учионице, испред прозора, јер се слика, пошто му је недостаје 
слика за Инстаграм, највећи скок што се тиче њемачког, Црно и златно, 
ломи чаше, пење се по столовима.

ТО СМО МИ, IV10
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 Б – Бероњин 18. рођендан, не зна се ко је горе прошао – Бероњин 
новчаник или ученици IV10.
 Б – Бубић, Бојана – Буба Масловаре, путик, спремна да одговори на 
свако Андрејево питање о пилани у Масловарама, шопингује у Теслићу 
или онлајн, другарица из клупе јој је Ана са којом, на прву, има јако 
лијеп однос, али ако дубље закопамо, сазнаћемо да не постоји дан без 
свађа између њих.
 Б – Бранка, Љубојевић, тек друга по реду разредница.
 Б – Бранкица, Срдић, наша садашња и најомиљенија разредница.
 В – Вуковић, Лука – Скака, кошаркаш са ,,форсицама” у свим 
дугиним бојама, највиши момак у разреду, Миљушев ,,partner in crimе”. 
Ученици  IV10,  ако се питате за све оне гумице и папире којима сте 
гађани у току часова, ово вам је главни и одговорни.
 Г –  Гвозденац, Јована – једна од најначитанијих особа у разреду, 
јако интелигентна, предобар друг, али сјетимо се шта смо мислили о 
њој први дан школе кад је питала нашу прву разредницу о томе зашто 
су забрањене подеране хлаче, борац за правду, кад дође зима на себи 
има милион слојева, а не помишљајте да се поред ње у учионици може 
отворити прозор, по њој је то забрањено до 1. јуна.
 Д – Драгић, Сања – ходајући интернет 2015–2018, али је 2019. одлу-
чила да то промијени и више никоме не да шифру, такође путник који 
се ријетко појави на првим часовима, од 5 путника она је та која пита 
да изађу раније, може се рећи једна од најхрабријих.
 Д – Дујаковић, Ивана – Дуја, бивша кошаркашица, бивши власник 
ајфона који је завршио у канализацији. Препознатљива по томе што 
за све шта јој се свиђа каже „süß”. Анђелина најбоља другарица.
 Д – Домар, наш чест гост, јер нам се увијек врата нешто покваре, 
нико никад није открио зашто баш врата наше учионице, остаће 
мистерија заувијек...
 Е – Екскурзија, успомене, срећа, носталгија, љубав, игра истине у 
којој смо сазнали разне ствари о особама из разреда, непроспаване 
ноћи, џунгла, плажа, Владица будалица.
 Ж – Жарић, Мариа – мора се нагласити да је Мариа без  ј, прабаба 
Стана, ћерка фудбалера, будући правник, била је у Паризу, попримила 
је њихов стил и увијек је тип-топ сређена, обожава лијепи школски 
прибор, свеске су јој увијек сређене и углавном розе, а све што је унутра 
је написано неком њеном розом оловком.
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 З – задачић из математке.
 З –  ,,Записаћу вас!”; ,,Зваћу родитеље!” .
 И – Инжењери.
IB – IB, ,,А ко је повраћао из ”ibea”?”
 Ј – Јевђовић, Иван, омиљени професор који нас је водио на 
екскурзију, којег изразито поштујемо.
 Ј – Јованин 18. рођендан, рођендан пун изненађења.
 Ј – Јотановић, Кристина, Јота, најпозитивнија особа, са осмијехом 
на лицу, наочалама на очима и шишкама преко чела, такође један од 
путника, али онај најредовнији на првом часу. На челу је креативног 
тима разреда. Посједује мишљење да никог не треба „хејтати”, али је 
она та која „хејта” све „хејтере”.
	 Ј	–	Је	л'	се	могло	преписати	?
 Ј – Јадранка сија, гори Ушће, гори Маракана.
 Ј	–	Је	л'	може	неко	усликати	све	што	смо	радили?
 К – Када назовем у три ујутру, кажем „боксит”, ви „Милићи”
 К – Каралић, Сара, са небеско плавим очима и фрћкавом косом и 
преслатким осмијехом. Често у свађи са својом другарицом из клупе, 
коју у суштини јако воли. Дефинитивно је најнервознија особа у првој 
смјени, инче у души добра особа ,спремна помоћи свакоме, вјешти 
математичар, а такође, посједује глас славуја.
 К – Кнежевић, Лука, поносни власник златне медаље за највећи број 
изостанака, успјешан рукометаш првог тима Борца. Особа која је узела 
свеску бар из једног предмета свакој особи из разреда, јер га у школи 
нема никад, па наравно да својих свесака нема. Дан прије контролног 
јавиће ти се са питањем: „Е, за колико ја то могу научити?” Такође се 
поноси својим псом Ханијем, те на телефону има слике Ханија у свим 
могућим положајима, нпр. Хани гледа кроз прозор на ламеле, Хани у 
Лукиној постељини, Хани једе Лукин ручак...
 К – Који је данас датум? – 20. Хм, 20-8+2-6=8 – чик погоди ко сам!
 К – Ковачевић, Александар, највећи филозоф IV10, једна јако инте-
лигентна особа, али је једноставно лијен, информатичар прве класе. 
 К – Каснићу на први, немојте ме уписати!
 Л –  Лазић, Јелена – Зелена, иако има златну косу. На часове стиже 
међу посљедњима, има предиван стил облачења, касно откривени добар 
математичар, јако њежна и мила, притом јако згодна дјевојка, увијек 
спремна да заведе ред, ако види да треба лидер, будући архитекта, 
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позната по испуштању неартикулисаних звукова.
 М – Миљуш, Филип – Љушма, љубавни живот крије као змија ноге, 
али је битно да сви знамо колико је „ауди јаје” прешло, „Ауди јаје” – 
најбољи ауто у историји аута, слика матуре, рођендане, свадбе – за 
више информација:  @fm_photography, Скакин „Partner in crime”.
 М – Мандић, Милка, прва разредница, познатија као наш админи-
стративни радник или „де то мало”.
 M – Мајсторовић Анђела, ако не успије у науци, успјех фризера јој 
не гине, има златне руке за косу, путник, послије школе је прве двије 
године углавном ишла „зђорђем” вани, најгладнија особа у разреду и 
појела би више хране, него када би довели људе из Етиопије, Иванина 
најбоља другарица.
 М – Маринковић Дарија, у Швајцарској је била, али још увијек није 
научила да буде тачна као Швајцарци, па и у четвртом разреду у учио-
ницу улази пар минута касније, сва задихана и црвена од трчања, има 
широк осмијех као Гибралтарски мореуз.
 М – матријално
 М – могу ли, молим Вас, сљедећи час ?
 М – можемо ли имати час у природи? 
 М – Мерси, трчање на сваком одмору
 М – матура, дизање револуције, IV10 сам против свих.
 М – Милена, Јујић, 3. разредница. Нисмо нашли заједнички језик.
 Н – неоправдани за ученике који су закаснили на наставу други дан 
школе, неоправдани се заборавио, али је траума остала (Теа, Сара, Ана, 
Филип).
 Н – не могу одговарати данас, имам два датума, провјерите.
 Н – ,,Никад немојте рећи ко вам је предавао српски’’.
 О – Осамнаести рођендани, једва дочекани, такође нешто што нас 
је међусобно спојило,  тек ту смо схватили колико у ствари сви заједно 
можемо лијепо да се проведемо.
 П – Пејашиновћ, Зоран, омиљени професор, бивши директор 
наше школе, тренутно професор историје, предавања су му јако 
интересантна, баш зато што сазнамо доста информација о бившим 
бањалучким гимназијалцима, борцима, његовим иначе, како сазнајемо 
из приче, добрим пријатељима. 
 П – пристала сам 
 П – промјене.
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 П – побегуље.
 П– пали склопке.
 П – пишите 1, нисам научио/ла.
 Р – Радетић, Маја, за 4 године је једна од ријетких која је задржала 
мјесто у својој клупи, на српском је активна за сваку лектиру, али је 
још активнија на путовањима са својом екипом из КУД Чајавеца, у 
дневнику стоји њено име, дружи се са нама, али јој је друштво углавном 
у једанаестици.
 Р – Радованчевић, Бојана, слушалице су јој у ушима 24/7, црна коса, 
углавном црна одјећа, ситна и изазито слатка дјевојка, паметна, али 
такође лијена да учи, златна медаља за број неоправданих.
 Р – Рисојевић, Ивана, најнижа у разреду, српски језик и књижев-
ност су јој у малом прсту, мирна и тиха, али кад је нервозна, не при-
лази! Ако неко нешто једе увијек ће прићи и питати: „Могу ли мало?”
 Р	–	Разреднице	смо	четири	промијенили,	није	до	нас,	оне	увијек	
имају	за	наредну	годину	превелик	број	часова,	па	нас	не	могу	преузети...
 С – Срдић Ана, једина пливачица у разреду, једна од најзгоднијих 
дјевојака, у школи се изразито труди да има што боље оцјене, њен 
смијех се увијек посљедњи чује, али немојте мислити да споро схвата 
ствари, рећи ћемо само да слабије чује!
 С – Суша Вања, кад год професорица географије спомене сушу или 
поплаву све очи су уперене у њу... ако је неко пита: «Да ли постоји 
могућност да...(за било шта)», а ако она зна да то неће моћи, даће ти 
одговор: «Нема пите!» Посједује манекенску грађу, паметна, на прсте 
једне руке можемо пребројати часове физичког које је радила, јер 
углавном јој је повријеђен неки мишић или кост у тијелу, неодлучна 
шта ће уписати, једина је ишла на предавања за сваки факултет.
 С – Славија
 С – Стагнација, стагнација, пад
 С – Свлачионицу немојте закључавати, морам до тоалета
 Т – темперЕтура
 Т – то није тако у Енглеској
 Т – Тодоривић Тијана, из Шарговца је, који не припада бањалучкој 
општини, тип топ сређена није битно да ли је 7 ујутру или 7 навече, 
препознатљива по свом гласном смијеху, у задњој клупи сједи да би јој 
телефон био у рукама али небитно што таблу не види из задње клупе 

145Генерација 2015/2019. 



јер јој је диоптрија у минусу па онда шкиљи да види шта је написано, 
будући амбасадор најка.
 Т – Томић, Теодора, Теић, мирна и повучена, али ако је дираш 
спустиће те веооома ниско, сасвим природно најслађа особа у разреду, 
петичар који је често над књигом, 4 године дијели клупу са Саром, коју 
јако воли, особа која се никад не грли, осим у посебним ситуацијама, 
тако да када вас Теодора загрли осјећајте се почаствовано, Теа и Јелена 
сестре по стилу, златна медаља у превртању очима, без обзира на неса-
ницу увијек има осмијех на лицу.
 Т – Топић Алексеј, кад је усмени одговор у питању вријеме ће тро-
шити тако што ће опколити читаву учионицу да би дошао од клупе до 
табле, иако му је Андреј брат близанац, са Луком је везан пупчаном 
врпцом, најсналажљивија особа у разреду.
 Т – Топић Андреј, камионџија, моториста, зна који ауто посједује 
свака особа из разреда и који мотор има тај ауто, кроз 4 године средње, 
може се рећи да је сигурно 5 кг изгубио на релацији уционица 47 – 
школски вц, на све има коментар.
 Т – тест, пушкице, раздвојене клупе, лакше препишемо када је зима 
јер обучемо јакне и сакријемо пушкице
 Т – теренска настава из географије, поред екскурзије чува јако 
лијепе успомене са професорицом Мрђен.
 Ћ – Ћирић, Кристина, Ћира, џинџер, најразумнија и најемотив-
нија особа, увијек ће да саслуша туђе мишљење, труди се као пред-
сједник разреда, организује нас за све школске активности, терапеут 
по потреби, Ћира у комбинацији са звучником гарантује незабораван 
провод.
 У – уклети ред до прозора
 У – увијек све питате од почетка
 Х – Хоће ли неко да одговара? Немојте професорице данас! Ух, 
немој никад
 Ч – час је завршен када ја кажем.
 Ч – Чистачице тета Марица и тета Весна, наше најбоље другарице
 Ч – чујем гласове, али нису у мојој глави.
 Џ – Џомбић Исидора, најгласнија, сигурно ће остати запамћена 
по чувеном хиту Славија и трилерима које нико од нас никад неће 
заборавити, особа која је од 1. до 4. разреда постављала професорици 
математике питање „Професорице, је л' ви знате ријешити све задатке 

146 Генерација 2015/2019. 



из збирке?”, такође је благајник све четири године, да се разумије јако 
одговорна.
 Ш – Штековић, Ивана, Штека, мирна дјевојка, једина у разреду без 
било какве друштвене мреже, узоран је ученик, чак је једна од 17 нај-
бољих на територији бањалучке регије, обожава своју сестричину Јану, 
те нам увијек радо прича о њој и показује нам њене слике.
 Ш – Шта мислите ђаци IV10, да ли сте спремни да затворите ову 
књигу, да чврсто и одлучно кренете у нове побједе?

Исидора ЏОМБИЋ

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV10:

Иван Јевђовић, Борјан Митровић, Александра Злокапа, Бранка 
Љубојевић, Јасна Марић,  Срђан Косић, Јана Куваља, Бранкица 
Срдић, Диана Бркић, Растко Вуковић, Боро Рудић, Миланка Радукић 
Ђурић, Сања Поповић Ђукић, Милош Ивановић, Бојан Павичар, 
Зоран Сараџић, Милена Јујић, Мирослав Вулић, Данило Ковач, 
Синиша Синадиновић, Вукосава Говедарица, Зоран Пејашиновић, 
Јасминка Мрђен, Милка Мандић, Јасмина Глишић, Николина Ерцег 
Рондовић, Далибор Ступар, Јадранка Тодоровић  Груловић, Мирослав 
Михаљишин, Душко Милинчић, Жељко Грбић, Срето Дошеновић.
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Неријетко су нас називали „мртво море”, жалили се да не умијемо да 
проговоримо. Ево прилике да чујете нешто и од нас...
 Наша прича почиње оног дуго очекиваног првог септембра 2015. 
године. Тада смо збуњени, несигурни и знатижељни ушли кроз велика 
гимназијска врата не знајући шта нас чека унутар безброј црвених 
цигли. Шта се све промијенило у нама од првог до посљедњег дана у 
Гимназији? Колико смо у свим аспектима прошилрили своје видике? 
Свако од нас је за ове четири године покупио оно најбоље и научио 
како већ у пола осам ујутро ставити ружичасте наочаре и остатак дана 
бити „кулер”.

ТО СМО МИ, IV11

Матурско вече, 25. мај 2019 – одјељење IV11



 Сама ријеч матурирати значи положити испит зрелости и за нас 
је ова школа била прелазак из дјетињства у зрело доба. Степеница за 
степеницом, година за годином. И сад смо ту.
 Колико год били зрели и колико год мислили да смо ми велики 
људи, још увијек не желимо да постанемо одговорни. Док сједимо и 
проводимо посљедње дане ту гдје смо дочекани прије четири године, 
имамо исти осјећај узбуђења и страха. Једина разлика јесте што је тада 
наш разредник, Мирослав, био срећан што нас упознаје и били смо му 
симпатични тако мали, а сада је тужан што свако од нас креће својим 
путем, али и поносан како смо израсли у зреле и паметне дјевојке и 
младиће.
 Тада, сада већ поодмакле 2015. године, усхићено смо упознавали 
ходнике и учионице. У тим учионицама и ко није желио - нешто је 
научио. У тим учионицама на крају сваког часа би се чула добра стара: 

„Има ли некоме нешто нејасно?”, а ми као програмирани климамо гла-
вом, а у ствари не знамо да ли смо слушали о трепљарима или дупља-
рима, синусу или косинусу, зашто морамо да знамо деклинације из 
латинског и њемачког и тако у недоглед... Сјетите се само колико је 
градива логике било нелогично. Напрегнута свака мождана ћелија и 
сваки нерв у нади да схватимо: „Ми мислимо оно јесте, кад оно богами 
није.” Колико је само љутих битки вођено око оправданих и неоправ-
даних, да ли је сваки оправдани заправо оправдан изостанак? Наравно 
да јесте, толико смо били неодољиви.
 Иако некада нисмо били најсложнији, бар смо по нечему били 
јединствена генерација. Осим овога што смо били „мртво море на крају 
школе”, бранили смо своје ставове, помагали када је било потребно, 
били пријатељи и прије свега људи. Овдје је заиста било свега, лич-
них побједа, пораза који су нас тјерали да будемо бољи, легендарног 
бјежања са часова и хватања мјеста у „Кофију”... Све ће то остати дубоко 
укоријењено у зидове Гимназије. Ето, сада и ми постајемо историја 
и шаренило успомена које нас везују за средњошколски период. Не 
кажем да није било ружних тренутака, било је, итекако, непријатних, 
понижавајућих ситуација које су изазивале кнедлу у грлу данима.
 Али, Гимназија је једна припрема за самосталан живот, који свакако 
није идеалан. Прошло је много лијепих и оних мање лијепих тренутака, 
али на крају, када је рачун сведен, као зрели људи понијећемо прегршт 
успомена за цијели живот.

156 Генерација 2015/2019. 



 И данас, ми смо матуранти, они прави, са дипломама у рукама. 
Поносни смо. Не, на оно шта смо, него на оно ко смо постали за ове 
четири године. А ова диплома није тако обична и мала тековина. То је 
доказ и званично овјерен документ којим се нама признаје зрелост.
 Прошло нас је много тога, од главобоља до контролних задатака, 
умора од вишка часова, до радости посљедњег звона. А онда, заиста 
је зазвонило и то посљедње. Тада смо схватили, врата Гимназије се 
затварају, овога пута и за нас. За нас сада звоне нека друга, већа звона. 
Због тога, писмо нашег разреда остављамо будућим генерацијама. 
Желимо да схвате да је прича о томе како је гимназијско доба најљепше, 
истинита.
 Нама, генерацијо, желим да пронађемо права врата на која ћемо 
закуцати, желим да се, у тренутку када изађемо на она доље врата, 
сјетимо само оног лијепог. Заборавимо лоше, јер добра срца не могу 
бити злопамтила. Желим нам да увијек будемо генерација, чак и ако 
неки узлете, а други потону, да се сјетимо да смо некада били школски 
другови. На крају, желим да сви нађете пут до своје среће, да пратите 
своју звијезду и никад не одустајете. Желим да се за коју деценију опет 
окупимо са најљепшим епитетима, звањима доктора, умјетника, адво-
ката, спортиста, и да се са носталгијом присјетимо наших дана.

IV11

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV11:

Борјан Митровић, Александра Вукелић, Дијана Бркић, Александра 
Поповић, Јасмина Глишић, Јасминка Мрђен, Александра Вујмиловић, 
Мирослав Вулић, Милка Мандић, Јасна Марић, Срђан Косић, Данило 
Ковач, Синиша Синадиновић, Вукосава Говедарица, Зоран Пејашиновић, 
Жељко Грбић, Мирослав Михаљишин, Душко Милинчић, Дуња Илић, 
Милена Јујић, Тања Данојевић, Милица Ђерић, Јадранка Тодоровић 
Груловић, Бранкица Срдић, Николина Ерцег Рондовић, Зоран Сарацић, 
Бојан Павичар, Миланка Радукић Ђурић, Драган Радовић. 
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Огледало је веома необична ствар. Станеш испред њега у покушају 
да сагледаш себе, свој тренутни физички изглед, а на крају завршиш 
гледајући у њега као неко куче што види призор који не препознаје. Не 
знаш да ли гледаш себе или само некога ко ти је налик. 
 Ево, већ је трећа година како сам далеко од куће. Не бројим више 
аутомобиле у пролазу са средишта пасареле, не сједим на њеним сте-
пеницама до касних сати и не посјећујем више оно црвено цигласто 
здање на ћошку код кружног тока. Заборавила сам како звучи школско 
звоно и у колико сати звони за крај шестог часа. Више у свом граду немам 
неки „Пекам” да тамо попијем кафу на паузи између тринаест часова. 

ТО СМО МИ, ИБ2 

Матурско вече, 25. мај 2019 – одјељење ИБ2



 Много тога више није исто. Одавно више не говорим својим језиком 
и не могу ни да се сјетим какав је то осјећај живјети у Бањалуци. Сада 
сам само гост у сопственој кући, кад год се вратим. Родбина стално 
звони на врата и израња у новим таласима како би ме „још једном 
видјела прије него што одем у бијели свијет”. Три Божића нисам била 
код куће и три рођендана сам гасила свјећице на торти преко Скајпа. 
Не знам да ли ми је утјеха или туга то што знам да нисам једина, јер 
још оних двадесет душа што су битисале са мном у завученом ходнику 
Гимназије доживљава исто.
 Колико год да је ово претходно тужно звучало, није наш живот 
тужан – на крају крајева, сами смо га бирали. Занимљиво ми је то, 
што смо јуче сједили у холу и чекали да се објаве резултати пријемног 
испита за ИБ. Било је ту много ускомешаних и помућених мисли: да ли 
промијенити средину или остати у познатом? Да ли је вриједно ићи ако 
не будемо на буџету? Да ли је вриједно уопште ризиковати и упутити 
се путем као што је ИБ? Било је много питања и врло мало одговора... 
а већ сутрадан су најхрабрији сједили, 1. септембра 2017. године, у 
клупама фамозне осмице. И ето, некако се десило, не знамо ни сами 
како, то да смо брзином свјетлости сједили за тим истим столовима већ 
у фебруару 2019. и причали о финалним испитима. Ето тако, одједном, 
нестало је и интерних радова, продужених есеја, ТОК презентација – 
све је утихнуло. Остало је само да одјекује у нашим ушима оно да ћемо 
врло брзо постати неко ко је завршио бањалучку Гимназију. 
 Фрка, трка и паника је нешто што је испуњавало друго полугодиште 
четвртог разреда. Нервоза и ишчекивање одговора са факултета раз-
бацаних по цијелом свијету, трема пред финалне испите и недостатак 
воље или енергије да се ради било какво ново градиво. Стално напо-
мињање краја и присјећање да ћемо се ускоро отиснути у неки нов, 
непознат свијет. Проналажење метафора у текстовима познатих 
писаца и поистовјећивање наших сопствених живота са ликовима 
који су били у дилеми да ли да остану крај „дједове ватрице” или 
да иду грабљама скидати мјесец са неба. Размишљање да ли је неки 
час посљедњи у низу или није и да ли ћемо се икада поново наћи у 
сличној ситуацији, да ли ће једног дана недостајати све оно банално и 
подразумијевано што нас сада нервира. Много мисли прође кроз главу 
када се приближава тренутак да се раскрсти са одређеним периодом 
живота. Болна је и мисао да ускоро више нећемо бити дјеца и да ће 
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врло ускоро оно мамино досадно питање „Јеси ли понио кишобран?” 
постати умјесто иритирајуће, оно што ће недостајати највише, јер 
га неће ко имати питати. Сви ти људи, који су на почетку били тако 
несхватљиви и скоро нестварни, а који су временом постали друга 
породица, сви ти људи са којима се треба поздравити. Још неки дан 
смо мислили да се никада нећемо спојити, да је екипа људи изабраних 
за ИБ сасвим насумична и неугодна. Међутим, десио се моменат када 
су сва мишљења постала уважена и толерисана и када смо попримили 
особине профила ИБ ученика, за који никада нисмо мислили да ће 
се манифестовати. Постали  смо еклектик, спој неспојивог. Колико 
год да звучи као клише, тако је било и тако су брзо прошле те двије 
године које је требало да трају много дуже. И након свега, требало 
је окренути леђа свим тим необичним персонама, свему познатом и 
кренути својим путем. Мора се признати, много је то за некога ко се 
само неколико мјесеци прије тога веселио што добија личну карту да 
попуни празно мјесто у новчанику.
 „Шта обући? Шта обути?” – ово нису била питања која су нас 
много замарала негдје до маја мјесеца. Тек тада смо схватили да је 
мај у великом знаку испита и да нећемо имати времена ни снаге да 
бирамо хаљине и одијела за матуру. Али с друге стране, више смо се 
мучили с питањима попут „Да ли нам је ово посљедња заједничка кафа 
у Пекаму?”. Нисмо знали шта да очекујемо, од кога и чега да се поздра-
вљамо. Нисмо знали ни на шта да обратимо више пажње ни да ће нам 
једно „јесам, да” или „халихало” недостајати једног дана. 
 Али такве ствари се не знају тада, јер не би ни требало да се знају. 
Нисмо знали да одрастамо и да треба да будемо сложни и пуни подр-
шке на крају, као што смо то били у средини. Стварно нисмо знали, али 
кога да кривимо? Како бисмо иначе сада причали да смо схватили неке 
ствари, започевши реченицу класичним „ех, да ми је ова памет била...”.
 И тако стојиш пред огледалом, по ко зна који пут и враћаш сцене 
из оне три сезоне ИБ серије. Да ти је само још једно тријезно вече у 
напуштеном Анцију, на плажи усред ничега и смијеха до суза... Буде 
ти драго кад схватиш да си проживио толико тога лијепог и искусио 
шта значи бити дио заједнице. И буде ти драго што си заборавио све 
оне мање добре моменте, што памтиш све те људе по зеленом чају са 
чашом леда, чоколадном млијеку, увијек добром расположењу за плес, 
необичном нагласку, смислу за хумор, неограниченој љубави према 
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псима... Успомене - то је оно због чега је вриједило урадити све што 
смо урадили. Андрић је лијепо рекао: „Није најгоре што све пролази, 
него што ми не можемо да се помиримо са том простом и неизбежном 
чињеницом”. И истина је, можда и не можемо да се помиримо са том 
чињеницом, али и не морамо – можда су наши средњошколски дани 
прошли, али ми нисмо.

Софиа МИЉАТОВИЋ

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ ИБ2:

Бранка Љубојевић, Милијана Шегрт, Срђан Грбић, Тања Данојевић, 
Жана Стевић, Ромина Гуидо Пајић, Јасна Тадић, Тамара Јагодић, Бојан 
Пажин, Данило Ковач, Петар Лончар, Ана Галић, Ведран Салихоџић, 
Драган Радовић, Драшко Пераћ, Александра Арсенијевић Пухало, 
Сузана Рашковић, Боро Рудић, Александра Аћимовић, Миланка 
Радукић Ђукић, Еугенија Михал, Душко Кошчица, Татјана Рачић, 
Сузана Вуковић, Срђан Косић, Миња Голубовић. 
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УСПЈЕСИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
2015–2019. 

НА ТАКМИЧЕЊИМА1 

1 У обзир су узета прва три мјеста која су ученици освојили на републичким 
или вишим нивоима такмичења.



Ученик Одјељење Ниво такмичења Област Резултат Година

Александра Добријевић IV2 Државни Прва помоћ 2. мјесто 2019.

Александра Добријевић IV2 Републички Прва помоћ 1. мјесто 2018.

Јована Двизац IV2 Државни Прва помоћ 2. мјесто 2019.

Јована Двизац IV2 Републички Прва помоћ 1. мјесто 2018.

Ксенија Маринковић IV2 Државни Прва помоћ 2. мјесто 2019.

Ксенија Маринковић IV2 Републички Прва помоћ 1. мјесто 2018.

Дуња Пантић IV5 Републички Руски језик 2. мјесто 2019.

Бојан Рамић IV5 Републички Социологија 2. мјесто 2019.

Теодора Соларевић IV6 Републички Руски језик 1. мјесто 2019.

Милица Поповић IV7 Републички Математика 2. мјесто 2019.

Андреа Јеремић IV8 Републички
Српски језик и књижевност,  
литерарни конкурс за Дан 
државности Републике Србије

2. мјесто 2017.

Владан Пејић IV8 Међународни Шах 1. мјесто 2018.

Владан Пејић IV8 Републички Шах 1. мјесто 2019.

Александра Љепојевић IV9 Републички Дебата
1. мјесто, екипно, 
3. мјесто, 
појединачно

2018.

Александра Љепојевић IV9 Републички Дебата
1. мјесто, екипно, 
1. мјесто, 
појединачно

2019.

Никола Поповић IV9 Републички Француски језик Најбољи резултат, 
ван конкуренције 2019.

Јована Гвозденац IV10 Републички Дебата 1. мјесто 2018.

Јована Гвозденац IV10 Републички Дебата 3. мјесто 2018.

Владислав Пејић IV11 Републички Шах 2. мјесто 2017.
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Ученик Одјељење Ниво такмичења Област Резултат Година

Александра Добријевић IV2 Државни Прва помоћ 2. мјесто 2019.

Александра Добријевић IV2 Републички Прва помоћ 1. мјесто 2018.

Јована Двизац IV2 Државни Прва помоћ 2. мјесто 2019.

Јована Двизац IV2 Републички Прва помоћ 1. мјесто 2018.

Ксенија Маринковић IV2 Државни Прва помоћ 2. мјесто 2019.

Ксенија Маринковић IV2 Републички Прва помоћ 1. мјесто 2018.

Дуња Пантић IV5 Републички Руски језик 2. мјесто 2019.

Бојан Рамић IV5 Републички Социологија 2. мјесто 2019.

Теодора Соларевић IV6 Републички Руски језик 1. мјесто 2019.

Милица Поповић IV7 Републички Математика 2. мјесто 2019.

Андреа Јеремић IV8 Републички
Српски језик и књижевност,  
литерарни конкурс за Дан 
државности Републике Србије

2. мјесто 2017.

Владан Пејић IV8 Међународни Шах 1. мјесто 2018.

Владан Пејић IV8 Републички Шах 1. мјесто 2019.

Александра Љепојевић IV9 Републички Дебата
1. мјесто, екипно, 
3. мјесто, 
појединачно

2018.

Александра Љепојевић IV9 Републички Дебата
1. мјесто, екипно, 
1. мјесто, 
појединачно

2019.

Никола Поповић IV9 Републички Француски језик Најбољи резултат, 
ван конкуренције 2019.

Јована Гвозденац IV10 Републички Дебата 1. мјесто 2018.

Јована Гвозденац IV10 Републички Дебата 3. мјесто 2018.

Владислав Пејић IV11 Републички Шах 2. мјесто 2017.
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Ученик Одјељење Ниво такмичења Област Резултат Година

Владислав Пејић IV11 Републички Шах 1. мјесто 2018.

Владислав Пејић IV11 Републички Шах 1. мјесто 2019.

Владислав Пејић IV11 Државни Шах 3. мјесто 2019.

Марко Јакшић ИБ2 Републички Дебата 1. мјесто, екипно 2017.

Софиа Миљатовић ИБ2 Републички Дебата 1. мјесто, екипно 2017.

Софиа Миљатовић ИБ2 Републички Дебата 1. мјесто, екипно 2018.

Алекса Рачић ИБ2 Републички Физика 1. мјесто 2016.

Алекса Рачић ИБ2 Републички Математика 2. мјесто 2016.

Алекса Рачић ИБ2 Републички Физика 3. мјесто 2018.
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Ученик Одјељење Ниво такмичења Област Резултат Година

Владислав Пејић IV11 Републички Шах 1. мјесто 2018.

Владислав Пејић IV11 Републички Шах 1. мјесто 2019.

Владислав Пејић IV11 Државни Шах 3. мјесто 2019.

Марко Јакшић ИБ2 Републички Дебата 1. мјесто, екипно 2017.

Софиа Миљатовић ИБ2 Републички Дебата 1. мјесто, екипно 2017.

Софиа Миљатовић ИБ2 Републички Дебата 1. мјесто, екипно 2018.

Алекса Рачић ИБ2 Републички Физика 1. мјесто 2016.

Алекса Рачић ИБ2 Републички Математика 2. мјесто 2016.

Алекса Рачић ИБ2 Републички Физика 3. мјесто 2018.
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