
НОВЕМБАР 
 

Дана 02.11. 2019. 
године- субота- Кик 
бокс клуб из Косовске 
Митровице остварио 

је велики успех на Државном 
првенству у Сенти освојивши две 
златне и две бронзане медаље. Ученик 
1-1 одељења Михајло Димитријевић 
освојио је бронзу у категорији кадета. 

 

 
Дана 05.11.2019. -уторак- Одржана седница Одељењских већа, 
са почетком у 17.00. 

             Дневни ред 
       1.Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду 

2.Дисциплина ученика 
3.Реализација планова и програма 

У наставку је одржана и седница Наставничког већа. 

Дневни ред 
1.Усвајање записника са протекле седнице 

2.Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду 

3. Дисциплина ученика 
4. Формирање Испитног одбора за матурски испит школске 2019-20. 
године 
5. Текућа питања 

 

 

 



Дана 06. 11.2019.године - среда - Мушка кошаркашка 
екипа наше школе освојила је Окружно првенство у 
категорији омладинаца. Следећу, финалну утакмицу играју 
са екипом Лапљег Села и у случају да победе, пласирају се за 
Олимпијаду. 

 

 

 

 

Дана 06.11.2019. године- среда- У сали 
Митровичког двора, ученици Гимназије приредили 
су вече љубавне поезије и изложбу честитки на исту 
тему. Вече је одршано као једна од активности у 
оквиру прославе 100 година постојања школе. 



 

У сарадњи са својим професорима, ученици су приредили пригодан програм који 
су представили публици.У припреми програма учествовали су професори српског 
језика и књижевности, али и професорка ликовне културе Александра 
Неговановић, која је са ученицима припремила изложбу радова-честитки на тему 
љубави. Изложба је била продајног карактера а сав новац ће отићи за куповину 
неопходног материјала за рад у школи. Професорке српског језика и 
књижевности (Јелена Гвоздић, Александра Радовановић, Данијела Поповић, 
Ивана Јевтић и Катарина Марковић) дуго су са ученицима спремале ово вече . 
Пошто се редовна настава одвија у две смене због четири школе, као и због 
држања часова изборних предмета и допунске и додатне наставе, често су биле 
суочене са недостатком простора, па је и празна зборница или библиотека 
служила за припрему програма. О креативности ученика и наставника најбоље  
говоре и фотографије са саме изложбе и украшене позорнице. 

 

(Ђорђе Михајловић-бивши 
ученик Гимназије, Данило Радосављевић, Ђурђина Радивојевић, Марија Николић) 

 



 

( Теодора Симић и Немања Марјановић ) (Данило Радосављевић, на гитари и Јован 
Влајовић, вокал) 

(Миња Данчетовић) 

(Матија Милетић) 

(Милица Вуловић и 
Анастасија Бојковић) 



Ученици су, као и увек, дорасли свом задатку. Рецитовали су своје омиљене песме 
о љубави, али и певали и говорили мисли познатих аутора на исту тему. Помогли 
су им и некадашњи ученици ове школе Ђорђе Михајловић, на гитари, Ана Костић 
и Михаило Радичевић, који су говорили стихове. 
Техничку подршку пружили су професори информатике и физике Немања Милић 
и Слободан Јакшић. 

На крају, програм су завршили заједничком песмом и побрали аплауз публике. 

 

(Фотографије: Радио Митровица Север и Александра Радовановић) 

Програм песничке вечери 
1.“Жуте дуње”- Јован Влајовић/ Данило Радосављевић 
2. Очи – Миња Данчетовић 
3. Цитати – Милица Вуловић/Анастасија Бојковић 
4.Матија Милетић- Била је ноћ.. 
5. Уна –Теодора Симић/Немања Марјановић 
6.Матија Милетић-Остала је књига  
7. Све смо могли ми – Ања Јеротијевић/Страхиња Марковић 
8. Душу ми поклони – Марта Ђурић/Петар Савић (подлога) 
9. Опрости ми – Ивана Божовић 
10. Цитати - Милица В. / Анастасија Б. 
11. Песма жени – Немања Марјановић 
12. Напиши ми песму – Јелена Марковић  
13. Грација - Данило Р. / Богдан  Ж. / Јована Бјелица 
14. Цитати- Милица Вуловић/ Анастасија Бојковић 
15. Снио сам те – Лана Радовић 



15. Додао сам – Ањушка Запорожац 
16. Не желим да за ово зна – Ана Михајловић 
17. Цитати - Милица / Анастасија 
18. Ноћас сам јој оћутао најлепше речи – Богдан Живковић и Теорема – Марта 
Бракус 
19. Мој живот је моја песма - Ђина/Марија/Страхиња 
20. Ако ме погледаш – Александар Касаловић 
21. Љубавна писма – Михаило Радичевић/АнаКостић 
 

Дана 07.11. 2019. Године – четвртак –  
Поводом Митровдана градске славе Косовске 
Митровице, у овом граду синоћ је одржана духовна 
академија на којој су учествовали црквени хор 
„Бранислав Нушић“, малишани из предшколске 
установе „Даница Јарамаз“, рецитатори основних и 
средњих школа и Јелена Спирић, професор соло певања 
у Музичкој школи ,,Миодраг Васиљевић“ у Косовској 
Митровици.  Међу рецитаторима  били су и ученици 
Гимназије: Василије Марковић ( 4-1), који је рецитовао 
Завештање Стефана Немање, Ана Михајловић (1-2) је 
говорила стихове Алексе Шантића посвећене изградњи 

храма Св. Сава у јужном делу Косовске Митровице(1912. год.),   Катарина Јанковић 
(3-2) је рецитовала ауторску песму о Косову и Марта Нешић (бивши ученик 
Гимназије и члан хора),  је говорила делове из акатиста Св. Димитрију и Мартин 
Краговић у фолклорној групи. 

 

(Фотографија: ТВ Мост, Звечан) 

Академија је носила назив ,,Младост Митровице Св. Димитрију''. И овом 
академијом је обележено 800 година од добијања аутокефалности наше цркве. 



 

Дана 08. 11. 2019. године- петак- Данас је Косовска Митровица обележила своју 
градску славу Св. Димитрија. У истоименом храму обављена је литургија којом је 
служио епископ рашко-призренски Теодосије . Подсећајући да се Свети Димитрије 
слави у хришћанским заједницама широм света, а највише у ,,његовом граду,, 
Солуну, где је био ,,војвода и пострадао за истину и правду'', владика је говорио о 
његовој жртви у хришћанској вери. Подсетио је на јеванђељске речи да ,,љубимо 
једни друге''. ,,Највећа заповест је заповест о љубави, јер је наш Господ извор 
љубави који нас учи да љубимо Бога, али изнад свега да љубимо друге, чак и оне 
који нас мрзе и који нам завиде и да немамо мржњу ни према њима'', поручио је 
владика.  

 

И ове године, као и претходних, ученици Гимназије, заједно са професором верске 
наставе Витомиром Долашевићем, учествовали су у литијама носећи часни крст и 
иконе. 

 

Након литургије и беседе, градским улицама прошла је литија, а код споменика 
кнезу Лазару обављено је сечење колача и Митровданске чеснице са златником. 



Мало поезије из пера наших ученика 

Митровдан се данас слави 
Храброст му је друго име 

Прослављамо данас њега 

Поносимо ми се њиме 
Војник Бога Свевишњега. 

 

У Солуну давно он је 
Часну веру одбранио 

Знао, забрањено  то је 
А ипак се није крио. 

 

За хришћанство беше спреман 
да крв своју ту остави 

Митровице, теби кажем: 

,,Митровдан се данас слави.'' 
 

Традицију да чувамо 
И нико од нас је не крије 

Правим путем да идемо 

Као Свети Димитрије. 
                                         Катарина Јанковић 3-3 

 
 

Дана 13.11.2019. године - среда- Поводом 
обележавања 100 година постојања Гимназије, 
одржано је још једно вече гимназијалаца, под називом 
,,Гимназијски кабаре''.  

 



 

Ученици су направили колажни програм који се састојао од говорења стихова, 
глуме и певања. Укључени су различити музички жанрови. 

 

(Анастасија Сталетовић) 

 

(Ђурђина Радивојевић) 

 



И овог пута садашњим ученицима помогли су бивши ученици наше школе: Савица 
Миловић, Катарина Шулкић и Ђорђе Михајловић. 

(Савица Миловић) 

Сви учесници су измамили многобројне аплаузе и поздраве  публике, која је 
уживала у музичком извођењу и стиховима наших познатих песника. 

 

(Дарија Машковић, Богдан Живковић, Анастасија Сталетовић, Марија Николић, 
Теодора Симић, Јован Влајовић и Ђурђина Радивојевић) 

 

(Василије Марковић, као наратор) 

(Фотографије: Радио Митровица Север) 



Дана 17.11.2019. године-недеља - На четвртом међународном кик 
бокс турниру ,,Balkan best 
fighters’’, који је током викенда 
одржан у Нишу,чланови КБК 
освојили су две медаље-златну 
и бронзану. Наша ученица 
другог разреда Наталија Савић 

- Чупка, актуелна европска првакиња, 
освојила је златну медаљу и добила 
пехарза најбољу јуниорку овог турнира. 

 

Дана 20.11. 2019. године - среда- Мушка кошаркашка екипа 
Гимназије победила је на Међуокружном такмичењу екипу Лапљег 
Села и пласирала се за школску олимпијаду. 

 

 

 

Дана 20.11. 2019. године 
- среда- Одржан је Квиз 
знања ученика средњих 
школа из Косовске 

Митровице, као једна од активности поводом 
прославе 100 година постојања школе. 

  

(Димитрије Васић и Марија Власавчевић) 

 

 



 

 

 

(Проф. Данијела Миленковић, Ема 
Чечовић и Слободан Јакшић) 

 

 

 Такмичење је одржано у амфитеатру Техничке школе у 14.00 сати. Учествовале су 
све средње школе а победник је била Гимназија из Косовске Митровице. 

 

 Квиз се састојао из питања из различитих области знања. Ученици су на видео 
биму могли да виде питање и понуђене одговоре и да притиском на дугме дају 
тачан одговор. Квиз су пратили ученици и професори ових школа, који су 
навијали за своје екипе. Екипу сваке школе чинили су ученици од 1. до 4. разреда. 

 

(Фотографије: Миљана Радивојевић и Слободан Јакшић) 

 



Дана 23. 11. 2019. године – субота – Поводом обележавања Дана 
општине Косовска Митровица и 75. година од ослобођења у 
Другом светском рату, у Митровичком двору одржана је свечана 
академија. Том приликом подељене су и повеље појединцима и 
организацијама за изузетан допринос развоју општине Кос. 
Митровица. Међу награђенима била је и наша школа, Гимназија, 

која је награђена плакетом за истакнути допринос и унапређење образовања на 
територији ове општине.  

 

Дана 25. 11. 2019. године –понедељак-Одржана је 
седница Наставничког већа, са почетком у 17.00. 

Дневни ред 
1. Усвајање Записника са претходне седнице 

Наставничког већа 
2. Завршне припреме за прославу Дана школе 

3. Разно 

 
Дана 27.11. 2019. године ,17.00 – среда-У Митровачком 
двору , у 10.00 сати, одржана је представа ученика наше 
школе, под називом ,,Ми нисмо анђели''као још једна у низу 
активности поводом прославе 100 година Гимназије.  

 

 

 

 

 

 

 

Представу су пропратиле све 
медијске куће из нашег 
града. Ученици су још 
једном, пред многобројном 
публиком (која је чак морала 
и да стоји), показали свој 
таленат за дрaмско 

представљање.  



 
(Михајло Стоисављевић, Дарија Машковић и Никола Бишевац) 

 

(Михајло Стоисављевић, Дарија Машковић, Никола Бишевац) 

Представу су припремали уз помоћ својих професора српског језика и 
књижевности скоро два месеца. Труд се на крају исплатио. Мјузикл је држао 
пажњу и измамио осмехе и многобројне аплаузе публике. Посебно су се истакли 
млади глумци који су глумили анђела (Василије Марковић), ђавола (Новак 
Јовановић) и Николу (Михајло Стоисављевић), Софију (Дарија Машковић), Марину 
(Марија Власавчевић) и други. 

Сами ученици су саставили текст на основу два 
истоимена култна филма ,,Ми нисмо анђели'' (1 и 2. 
део). Затим су подељене улоге и сви су се врло лепо 
снашли и трудили да дају максимум од себе. Иако 
кажу да је било импровизације, то се није дало 
приметити. 



 

 

(Слободан Јакшић, Катарина 
Марковић, Ивана Јевтић, 
Александра Радовановић, Новак 
Јовановић, Данијела Поповић, 
Василије Марковић, Јелена Гвоздић 
и Михајло Стоисављевић) 

 

 

 

(Фотографије: Радио Митровица Север) 

Још једном све честитке и огроман аплауз за наше ученике ! 



Дана 28.11. 2019. године – четвртак – Директор Гимназије Слободан 
Михајловић гостовао је у студију Радио Косовска Митровица и говорио о 
припремама за одржавање Свечане академије поводом обележавања 100 година 
постојања и рада наше школе. Академија ће бити одржана у Дому културе Трепча 
у Звечану, у 18.00 сати. 

Програм обележавања званично је почео 
још у марту месецу и од тада су ученици, 
заједно са својим професорима , имали 
различите научне, културно-уметничке и 
спортске активности. Од новембра месеца 
су интензивирали активности: од 
одржавања поетске вечери, музичког 
кабареа, квиза знања, преко представе ,,Ми 
нисмо анђели'', до различитих такмичења 
у кошарци, одбојци, шаху и видео игрици 
,,кантер''. 

Разговор у студију водила је, такође некадашњи ученик ове школе, Ивана 
Петронић. 

У периоду од 22. до 29. новембра 2019. 
године одржан је турнир у игрању видео 
игрице,,кантер'' између одељења наше школе. 
Свако одељење је формирало екипу од по пет 
чланова. 
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Турнир у кантеру је завршен победом екипе одељења 4-1. 

I1 

1. Лазар Филиповић 
2. Јован Аксовић 
3. Богдан Тепша 
4. Оги Милуновић 
5. Немања Милосављевић 

I2 

1. Александар Милановић 
2. Вук Лазић 
3. Вукашин Лазаревић 
4. Неда Здравковић 
5. Јован Челић 

I3 

1. Ђурађ Радовановић 
2. Војин Савић 
3. Душан Дабетић 
4. Вук Фурунџић 
5. Кристина Краговић 

I4 

1. Јован Влајовић 
2. Михајло  Ђорђевић 
3. Мартин Краговић 
4. Филип Конески 
5. Лука Прлинчевић 

II1 

1. Матеја Димић 
2. Матеја Радојевић 
3. Балша Божовић 
4. Милић Шћепановић 
5. Младен Крстовић 

II2 

1. Данило Гуришић 
2. Пеко Ковачевић 
3. Срђан Степановић 
4. Стефан Кнежевић 
5. Ђорђе Делијованес 

II3 

1. Милан Мркић 
2. Лука Кошанин 
3. Вељко Микић 
4. Никола Савић 
5. Марко Јакшић 

II4 

1. Филип Леповић 
2. Данило Перовић 
3. Петар Савић 
4. Младен Арсенијевић 
5. Јован Вукадиновић 

 



III1 

1. Петар Беловић 
2. Вељко Јакшић 
3. Ђорђе Стевановић 
4. Радоња Дражевић 
5. Јанко Јаковљевић 

 
III2 

1. Милош Миличковић 
2. Никола Мурганић 
3. Растко Радовић 
4. Василије Игић 
5. Радиша Степановић 

 
III3 

1. Радош Павићевић 
2. Андрија Радомировић 
3. Давид Куч 
4. Матеја Мирковић 
5. Данило Кошанин 

 

IV1 

1. Матија Гвоздић 
2. Данило Радосављевић 
3. Марко Васиљевић 
4. Милорад  Игић 
5. Богдан Живковић 

IV2 

1. Вук Бојковић 
2. Марко Ристовић 
3. Душан Спирић 
4. Илија Јовановић 
5. Филип Продовић 

 
IV3 

1. Новак Јовановић 
2. Александар Кандић 
3. Јован Недељковић 
4. Матеја Васић 
5. Ања Драговић 

 

 

Дана 29.новембра 2019. године- петак. Одржана је 
пријатељска утакмица у одбојци између Гимназије и Техничке 
школе, која је завршена резултатом 2:1 за Гимназију. Након 
тога, одржана је финална утакмица у одбојци између одељења 
наше школе IV1  и III1. Победник је било одељење III1; 
резултат 2:0 за III1. На крају, одржана је пријатељска у 
кошарци између ветерана- некадашњих ученика ове школе и 
садашњих ученика. Победници су екипа садашњих ученика а 

резултат 39:32. 

 



 

 

 


