ОКТОБАР
Дана 04.10. 2019. године - Шах је мисаона игра која
развија стратешке и тактичке вештине, подстиче
рационалност у доношењу одлука, развија планирање и
предвиђање и дугорочно промишљање, а бројна
истраживања потврђују и многе користи за ментално
здравље које доноси играње шаха.
У петак је одржан оснивачки састанак шаховске секције
при Гимназији. Ово је први пут да школа има ову секцију. Она броји око 20
чланова . Од тога 4 члана играју шах професионално. Секцију води професор
социологије Предраг Клајић.
Чланови секције су: Прлинчевић Лука (1-4), Ђорђевић Михајло (1-4), Перић
Ђорђе(1.4), Влајевић Јован (1-4), Савић Војин (1-3), Радовановић Ђурађ(1-3),
Ђурић Вељко(3-2), Миличковић Милош(3-3), Јовановић Илија (4-2), Спирић
Душан (4-2), Бојковић Анастасија (4-2), Живковић Лазар(4-2), Васић Матеја(4-3),
Пантовић Вук (4-3), Марковић Страхиња(2-4), Симоновић Ања(4-3), Павловић
Јелена (4-3).

Дана 07.10. 2019. године – понедељак - Одржан састанак
Ученичког парламента у 17.00.
Дневни ред
1. Одржавање састанка Ученичког парламента свих средњих
школа у Митровачком двору - повод: избор чланова који ће
учествоватио на дебати поводом Дечије недеље
2. Припрема прославе Дана школе, састанак са професорма који
спремају програм и учесницима програма
3. Одлазак на Сајам књига
4. Ослобађање ученика наставе поводом одржавања утакмице Црвена Звезда Трепча
5. Организовање музичке вечери током новембра као једне од активности
поводом прославе 100 година постојања школе

Дана 08. 10. 2019. године - понедељакУ оквиру Дечије недеље која ове године
носи слоган ,,Да право свако, ужива дете
лако'', у сали Митровачког двора одржан
је Ученички парламент. Тема састанка је
била ,,Деца, млади и медији''. О томе како
медији извештавају о деци и младима,
колико су заинтересовани за проблеме
које имају и уз то спремни да их афирмишу и да им помогну, представници

Ученичког парламента су разговарали са новинарима локалних медија - Радио
Контакт Плуса, Телевизије Мост и Радио Косовске Митровице.
У свим средњим школама постоје ученички парламенти а Ученички парламент
Гимназије ушао је у Унију ученичких парламената Србије. Председник Ученичког
парламента Гимназије Никола Бишевац је рекао да они заступају интересе свих
ђака у сарадњи са школским руководством.
,,Медији могу пуно да нам помогну, да омогуће слободу говора да се и наш глас
некада чује. Сви желимо да се слобода говора што више уважава, да медији прате
нашу реч, да будемо укључени у сва дешавања у граду'', рекао је Никола.
Новинари су изразили добру вољу да што више сарађују са младима и да им
помогну у решавању њихових проблема.

(Извор и фотографија: Радио Митровица Север)
Дана 11.10. 2019. године - четвртак- Одржана је обука ученика средњих школа
за учешће на такмичењу у беседништву, које ће се одржати новембра месеца.
Обуку је организовао Правни факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Кос. Митровици.
Дана 15. октобра 2019. године- уторакПоводом одржавања Дечије недеље (07.-13.
октобра) одржан је већи број активности,
који је укључивао ширу друштвени заједницу
, као и све образовне установе од
предшколског до средњошколског нивоа.Ове
године тема је била ,,Дечија права''јер се
прослављао јубилеј - 30 година од усвајања
Конвенције УНИЦЕФ-а о правима детета.
Општина Косовска Митровица организовала
је многобројне активности под називом ,,Да
право свако дете ужива лако''. У емисији Радио Косовске Митровице која је била

посвећена дечијим правима могла су се чути деца која су дебатовала на тему
дечијих права. Дебату су ове године организовали гимназијалци , а о детаљима је
говорио ученика трећег разреда Гимназије Никола Бишевац.
(Извор и фотографија : Радио Косовска Митровица)
Дана 16. 10. 2019. године-среда-Екипа
РТС-а , на челу са новинарком Светланом
Вукировић, провела је један дан снимања са
Наталијом Савић, актуелном светском и
европском првакињом у Кик-боксу .
Наталија је ученица одељења 2-1, природноматематичког смера Гимназије, чији је
разредни
старешина
Миљана
Јелић.
Снимања су се одржала у школи, њеној кући , на тренингу, као и у граду. О њеној
пожртвованости и упорности у раду, како у школи, тако и у спорту, говорили су
њен тренер, мајка и одељењски старешина.
Екипа РТС-а је посетила нашу школу са
жељом да открије, поред успеха у спорту, и
њен успех у школи. Снимање је било веома
забавно и трајало је око сат времена а
одржано је у учионици њеног одељења. Сви
су били узбуђени и имали су позитивну
трему.
Сви су поносни на Наталију, као и на њен
успех и веома смо срећни што је баш она део
наше школе. У будућности јој желимо још више успеха и медаља.

СТОНИ ТЕНИС
Међуокружно такмичење одржано 17. oктобра 2019. године. Прво
место у појединачној конкуренцији омладинке, заузела је Анђела
Ковачевић, Гимназија –Косовска Митровица.

Дана 18. 10. 2019. године- петак- Одржан је састанак
Синдикалне организације Гимназије у 14.40.
Дневни ред
1. Пријем нових чланова у Синдикалну организацију Гимназије
2. Разно
Састанак је одржала Слађана Алексић - Крстић, председник синдикалне
организације.

Дана 24. октобра 2019. године (четвртак)
У периоду од 20. до 27. октобра 2019. године одржан је
64. по реду Међународни београдски сајам књига, под
слоганом "Писмо-глава". Дана 24.октобра и ученици
Гимназије у косовској Митровици су посетили сајам.
Сајам је посетио 81 ученик у пратњи професора српског
језика и књижевности: Данијеле Поповић, Иване Јевтић,
Јелене Гвоздић, Катарине Марковић; професора
историје Игора Војиновића и професора математике
Немање Милића.

(Ивана Јевтић, Немања Милић, Данијела
Поповић,
Игор
Војиновић,
Катарина
Марковић, Јелена Гвоздић)

А на Сајму.....
Дуго сам размишљао да ли да одем са школом на Сајам књига.
Не зато што ми се није ишло, већ што знам да је један дан мало
да би се све то видело, осетило или можда на неки мој начин
доживело.
Био је четвртак. леп дан. Јутро. Нисам спавао целу ноћ, али ми је
негде пред зору санак стигао. Када је аларм зазвонио, одмах сам устао на ноге
лагане и кренуо пут Београда.

Верујете ли да је све другачије када се ствари обилазе са друштвом или
родитељима? Доста може да се види, научи и да се догоди. У глави сам имао Сајам
књига или Сајам аутомобила! Шта је боље?
Да ли су и кола иста као и један штанд са књигама? Не! После вишечасовног
разгледања схватио сам да није исто. Кола имају своју драж али књиге су лек за
душу, начин на који комуницирамо кроз живот, кроз друштво, љубав,
родитељство.
До сваког дела, кутка који је могао да се обиђе и види, ја сам стигао. Највише ми се
допао штанд са ИТ опремом. Било је ту разних рачунарских и техничких књига.
Неке сам чак и купио. Врло интересантан дан и дивно искуство са другарима,
професорима,...Да је трајало дуже било би боље, али и овакав вид мини екскурзије
се исплати и свима бих топло препоручио .
Лука Прлинчевић 1-4

ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО - КОШАРКА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ –ТАБЕЛА
Р.Б.
1.
2.
3.
4.

Назив екипе
Гимназија
Медицинска школа
Т.Ш. „Михајло Петровић Алас“
Економско-Трговинска школа
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I КОЛО - 23.10.2019.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „М.П.АЛАС – ГИМНАЗИЈА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

35:43
19:42

II КОЛО - 24.10.2019.
ГИМНАЗИЈА – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „М.П.АЛАС“ – ЕКОНОМСКА ШКОЛА

58:48
58:39

III КОЛО - 29.10.2019.
ЕКОНОМСКА ШКОЛА – ГИМНАЗИЈА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ТЕХНИЧКА ШКОЛА „М.П.АЛАС“

28:57
37:29
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Дана 25. -26. 10. 2019. године - петак и субота
У петак у 19.00, у крипти храма Св. Саве у
Београду, црквени хор ,,Бранислав Нушић'' из
Косовске Митровице одржао је солистички
концерт пред многобројном публиком. У
публици су били некадашњи Митровчани али и
познати музиколози, попут академика Димитрија
Стефановића и Миодрага Говедарице.
Повод за одржавање овог концерта било је
издавање монографије хора поводом обележавања 800 година од добијања
аутокефалности Српске цркве, 90 година од оснивања хора и 30 година од
обнављања рада хора, који је у периоду после Другог светског рата прекинуо са
радом због политике оног доба. Хор, под називом ,, Певачко друштво'' основао је
Момчило Нешић а његов рад је обновио Петар Ракић , који и данас њиме диригује
и руководи.
На почетку концерта хору се обратио Димитрије Стефановић и захвалио се што је
хор
дошао
да
пренесе дух српског
народа који живи
на
Косову
и
Метохији и што
негује и ради на
очувању традиције,
вере и државности
нашег народа. На
крају
концерта,
иако
у
позним
годинама
(93),
дириговао је хору
молитву,,Оче наш'' ,
што је код публике
измамило велико
одушевљење и још
већи аплауз.
Други
музиколог
који је учинио част хору био је Миодраг Говедарица, чију верзију композиције
,,Тијело Христово'' хор изводи сваке недеље током причешћа у храму Светог
Димитрија.
Хор је извео више песама српских и руских композитора и добио огроман аплауз
од публике. Међу композицијама нашле су се ,,Тебе Појем''П. Г. Чеснокова,
,,Богородице Дјево'' Рахмањинова, ,,Достојно јест'' Корнелија Станковића,
Божићни Свјетилен'' Тамаре Адамов Петијевић, ,,Божићни причастен'' Исидора
Бајића, ,,Песма краљу Милутину'' коју је компоновао Петар Ракић на стихове које
му је уступио отац Данило, игуман манастира Бањска, ,,Оче наш'' Кедрова,
композиције Стевана мокрањца, ,,Буди имја Господње'' Бортњанског и многе

друге.На крају концерта, академик и чувени диригент Димитрије Стефановић је
изразио жељу да се рукује са сваким чланом хора појединачно.
Ова прича не би била толико занимљива за овај наш летопис да сам диригент
хора Петар Ракић није радио деведесетих година и у годинама после рата као
професор музичке културе у нашој школи. Дао је велики допринос и пружао
помоћ наставницима и ученицима кад год је било потребно организовати неку
музичку секцију за школску приредбу. Више пута је и сам хор увеличао прославу
Дана школе или Савиндана. Још занимљивији податак је и тај што је највише
бивших и садашњих чланова ишло у нашу Гимназију или још увек иде (Ксенија
Миловановић, Слађана и Наташа Симић, Миодраг Радовић, Невена Јелић, Маша
Стојсављевић, Марта Нешић, Чарна Булатовић, Оливера Шћепановић, Андријана
Радосављевић, Јована Трифуновић, Драгана Милић, Исидора Некић, Невена и
Јелена Костовић, Маја и Милица Добрић, Александар Касаловић, Јована Бијелица,
Анђела Михајловић, Ђурђина Радивојевић, Савица Миловић, Никола Бишевац,
Страхиња и Филип Марковић, Филип Аврамовић, Тијана Гарић, Александра
Спасојевић, Тијана Ванић, Сара Јовић, Маја Дерикравић ...)

Другог дана је на Сајму књига, на
штанду за Косово и Метохију,
одржана промоција монографије
хора,на
којој
су
говорили
Велимир Матановић, професор на
Факултету уметности у Кос.
Митровици,
Тамара
Адамов
Петијевић, музиколог и диригент
хора ,,Стефан Дечански'' из Новог
Сада и приређивачи књиге,
књижевник
Александар
Дунђерин и Миљана Дунђерин,
ликовни
уметник.
Милан
Михајловић, председник песничког удружења ,,Митрикс''посветио је песму хору. Песма носи назив ,,Хорски
божури''.

Од 27. до 29. 10. 2019. године - Протеклог
викенда су нас посетили наши драги пријатељи из
средње школе Лукијан Мушицки из Темерина.
Иако је пријатељство остварено тек недавно,
срдачност, топлина и искреност нису изостали.

Директор и два
професора школе
су дошли да виде
како се живи и
ради у нашој
школи
и
на
поклон донели
рачунар, лап топ,
штампач, папир за штампање, фломастере за беле табле, вежбанке и уметничку
слику. Дочекали смо их онако како знамо: осмехом, песмом, топлом и искреном
речју и, то су они приметили, чврстим руковањем од стране нежних женских руку,
што код њих није случај (и то су они нагласили).

Дошли, видели, отишли и најавили: долазе нам ускоро, за стогодишњицу наше
школе, ал у већем броју, са својим ђацима и више професора.
Добро нам дошли опет, драги
гости.
(Аутор: Данијела Миленковић,
проф.математике)

Дана 30.10. 2019. године-четвртак- Одржана је
презентација пројекта ученика одељења 2-1 и 2-3 у
оквиру предмета Здравље и спорт. Циљ презентације био
је да покаже младима да спорт има велику улогу у свим
подручјима људског живота и да позитивно утиче на
здрав начин живота.Такође је требало пробудити свест
код
младих
што
се
тичемењања
свакодневнице,конзумирања брзе хране која лоше утиче
на здравље. У здравом телу, здрав дух!
(Аутор: Драгана Лазић, проф.психологије)

(Милић Шћепановић)

(Наталија Савић)

