Понедељак 18. децембар 2107. године -11:30

Одржано је предавање- презентација о вршњачком насиљу.
Предавање су, уз помоћ и подршку професора, одржали ученици
другог разреда: Анђела Врзић, Јована Бјелица, Анастасија Бојковић,
Андреа Мијановић, Магдалена Антић и Мина Крстић. Предавање је
било намењено ученицима Гимназије како би се скренула пажња на
насиље које је све учесталије у школама. Ученици су припремили и
видео презентацију која је обухватила све видове вршњачког насиља,
као и коме се треба обратити за помоћ и које су последице таквог понашања.
Ученици су у презентацији набројали више врста
насиља и при том разговарали са присутним ученицима о
томе колико познају и како могу препознати ове видове
насиља.
У склопу видео презентације налазили су се и потресни
клипови свакодневног насиља као и филм - симулација
насиља - који су припремили ученици одељења 2/3. У филму је приказана потресна прича о
девојчици која је извршила самоубиство због
малтретирања у школи и запостављања од стране
родитеља. На овај начин ученици одељења 2/3 желели
су да скрену пажњу на последице које има вршњачко
насиље. Наша школа је желела да предузме још неке
мере у борби против насиља, па је ставила у употребу
кутију поверења где се ђаци анонимно могу обратити за
помоћ. У школи такође постоје и специјализовни тим за
заштиту деце од насиља који активно ради на
превенцији насиља. Школа се неће зауставити на овоме, већ ће убудуће давати нове идеје да
се спречи и заустави насиље.
На крају предавања, професорка психологије Александра
Ракић јавно је похвалила ученике Михаила Радичевића и
Николу Милидраговића, који су неколико дана раније пред
њом, потпуно неочекивано, спречили насиље код
малолетника тако што су благовремено уочили и
неприметно раздвојили децу која су спремала да се туку.

Предавање је одржано у сали за физичкo васпитање која је још у фази реновирања.
Предавању је присуствовала већина ученика и професора. На крају предавања остављен је
простор за питања и одговоре.

( Аутор текста: Мина Крстић, фотографије: Ема Мурић)

У понедељак 18. децембра 2017. године, у 12.30, одржана је
седница Наставничког већа са једном тачком дневног реда:
Давање мишљења о кандидатима који су конкурисали за
директора школе.
На конкурс се јавио само један кандидат, Слободан Михајловић,
досадашњи вршилац дужности директора. Формирана је комисија
за спровођење избора и њу су чинили: Драган Јочић, Слађана
Хаџи- Лазић и Ивана Миленковић. Гласало је укупно 42 радника школе : 40 радника је гласало
за, један против и један листић је био неважећи. Једногласно је усвојено мишљење да
директор школе треба да буе Слободан Михајловић. Одлука ће бити прослеђена Школском
одбору, који ће даље проследити мишљење Министру просвете.

Стиже Нова година, а одлази стара....
Среда, 20. децембар 2017. год.

Нова година, нови почетак, нови људи, нова искуства, нове шансе, нове могућности да
остваримо нове успехе, али и пуно весеља. То је знак да испраћамо стару годину, резимирамо
све оно што је било у њој. Чак иако није била толико успешна, улазимо у нову са надом да ће
бити боља од претходне. Не можемо ући у нешто ново ако нисмо рашчистили оно претходно
које није било добро. Увиђамо где смо погрешили и у нову годину улазимо растерећени са
циљем да идемо у неке нове победе. Не пребацујемо своје обавезе, опраштамо неким

људима, прогледамо им кроз прсте, памтимо само лепе тренутке и тиме закључавамо стару
годину. Препреке нам могу представљати степенице. Свака нова степеница је нова препрека,
а она претходна представља пређену препреку, што не значи да су све препреке исте као и
степенице, јер и свака недеља има седам дана и сви дани не личе једни на друге.
Још од када је почео децембар осећа се новогодишња еуфорија,
а они нестрпљиви су већ почели са одбројавањем. Почиње да се
украшава град, људи се ужурбано крећу јер је хладно, али са
неким усхићењем, са врло позитивном енергијом. Како би
дочарали што лепшу атмосферу у школи, ми ученици смо заједно
са професорима окитили јелку, поставили шарене лампице и
украсе који светлуцају у један угао школског хола. Сваког јутра,
када будемо улазили, преплавиће нас расположење јер знамо да нам је заједнички циљ био
да улепшамо школу, да нам дани почињу са оптимизмом, са чаробном енергијом, јер је јелка
симбол живота и среће и заједништва и подстиче машту и развија позитиван приступ животу.
Крупни и шарени украси сијају један до другог, док разнобојне светиљке трепере на јелци.
Око јелке вире велике украсне машне на поклонима и кутијама. А онда уђем у учионицу и
почиње час, гледам кроз прозор и видим беле пахуље како падају, загледам се у њих, мисли
ми одлутају у неки други свет, схватам како је живот леп, како ме чека још пуно лепих
тренутака и да треба да уживам у сваком од њих, јер ће све ово једнога дана бити прошлост, а
онда ме тргне звоно, завршетак часа. У позадини чујем гласове мојих другара који почињу да
певају. Алекса свира гитару, цело одељење је на окупу, једна породица, опуштена,
расположена и срећна, а онда им се и ја придружујем. Сви жељно ишчекујемо нову годину,
надамо се да ће се све наше жеље испунити а наши проблеми нетсати, ишчезнути.Шта за вас
представља Нова година?
( Аутор: Анђела Краговић)

Ученици одељења 3/1 - Милица Ђоровић, Јелена Радојковић, Ива Богићевић, Ана
Радомировић, Андријана Млађовић, Магдалена Максимовић, Милутин Шпадијер, Мирослав
Марковић, Алекса Лазаревић, Давид Савић, Едвин Мехмети и Лука Здравковић - и професори
Рада Михајловић и Данијела Миленковић.

