Још почетком новембра започеле су припреме за одржавање Гимназијске вечери ,
које се традиционално одржавају још од 2004. године, када је прослављен 85. јубилеј
школе.
Професори су и ове године окупили
екипу ученика која је била спремна
да сарађује на организацији и
припреми ове уметничке вечери.
Ученици су одабрали тему и
одредили смернице у ком правцу би
требало да пишу текст. Подељене су
улоге
и
задаци
осталим
професорима
који
су
дали
логистичку подршку. Пошто је школа
још увек у процесу реновирања,
ученици су морали стално да мењају
место припреме а то су најчешће
биле
библиотека
и
учионице.
Професори књижевности Александра
Радовановић, Ивана Јевтић и Данијела
Поповић, нашле су се , заједно са
ученицима, у улози режисера. Тема
представе била је „Љубав, мода и још
понешто....“.
Професор музичке културе, Срећко
Миленковић, припремио је женски хор
за извођење химне „Боже правде“,
професор верске наставе Витомир

Долашевић припремио је мушки хор
„Кнез Михајло“ за извођење песме
„Девојко мала“, а
професорка
ликовне
културе,
Александра
Неговановић,
дизајнирала
је
рекламни плакат за Гимназијско
вече и са ученицима припремила
изложбу цртежа и фотографија на
тему представе. Професори физичке
културе,
математике
и

информатике, Глигорије Јевтић,
Немања Милић и Слободан Јакшић,
били су задужени за промену сцене,
осветљење и озвучење на бини. Били
су неопходна подршка ученицима.
Логистичку помоћ пружили су и
професори: Ема Мурић, проф.
физике, Драган Јочић и Весна Танић,

проф. француског језика и
Предраг Лалић, проф. физичке
културе. Координатор пројекта
била је Б. Добрић, а цео пројекат
је надгледао директор школе
Слбодан Михајловић.
Последњих неколико проба
одржано је
у Митровачком
двору.

Аутор фотографија са проба је ученица Млађовић Андријана.

Понос свих гимназијалаца је школски лист "Гимназијалац" који се
успешно, већ 24 година објављује (први број објављен је октобра
1993. године). То је лист ученика и професора у којем долази до
изражаја свестраност гимназијалаца и лист чини занимљивим и
поучним, На такмичењу школских листова у Србији 2007. године
је наш лист је добио посебну награду и похвалу.
За израду Гимназијалца, школског часописа, који је пре рата
излазио месечно , а сада, због лоше материјалне ситуације,
излази два или три пута годишње, биле су задужене професори
математике и информатике Данијела Миленковић и Рада
Михајловић. Прилоге су припремали ученици школе.

Дана 28. новембра 2017. године, ученици Михаило Радичевић, Исидора Мирковић и
Ана Костић, као главни носиоци представе и писци текста , гостовали су на ТВ Мост где
су причали о самом процесу настанка представе, ентузијазму ученика да глуме и
певају, њиховој креативности, припремама, потешкоћама приликом проба и слично.
У четвртак, 29. новембра 2017. године, на позив уредника, као гости ТВ Мост појавили
су се директор школе Слободан Михајловић и проф. енглеског језика Б. Добрић, који
су говорили о историјату школе, њеном формирању, раду у старој згради у јужном
делу Кос. Митровице, пресељењу у зграду техничке школе ``Михајло Петровић
Алас``након рата, прослави 85 и 90 година од постојања школе, почецима и
континуираном спремању представа од 2004. године , не само за Гимназијско вече,
већ и за Савиндан, о раду школског часописа Гимназијалац, али и о непресушној
креативности ученика и наставника.Такође су поменуте и припреме за прославу
јубиларних сто година од постојања школе.Позвани су сви гледаоци да дођу у
Митровачки двор 1. децембра и увеличају прославу Дана школе тако што ће дати
подршку ученицима који су данима, уз све потешкоће, попут епидемије малих
богиња, прехлада, учења и осталих проблема, успели да припреме програм.

