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Дана 17.08. 2020. године – Одржан је 

састанак Педагошког колегијума 

Дневни ред 

1. Одлука о похађању наставе 

2. Организација наставе 

3. Упутства о мерама заштите и 

здрављу ученика и запослених 

 

 

 

 

 

У периоду од 21. до 24. августа 2020. године – Одржани су 
састанци стручних већа по групама предмета 
 

 

Дневни ред: 

 

1. Предлог поделе часова по предметима 

2. Предлог уџбеника за школску 2020/2021. 

3. План стручног усавршавања за школску 2010/2021. 

 

 

 

Дана 17.09. 2020.године – четвртак -  Одржан је састанак 

Педагошког колегијума 

Дневни ред 

1.Припреме за похађање комбиноване наставе 

2. Мере заштите  

 

 



У периоду од 1.  до 21. септембра 2020. године, ученици Гимназије похађали су онлајн 

наставу  због лоше епидемиолошке ситуације на Косову и Метохији. Ученици школа у 

Србији похађали су наставу комбиновано – пола одељења је ишло редовно а пола 

одељења је пратило онлајн. Ученици информатичких одељења 2-4 (11) и 3-4 (9 ученика) 

похађали су наставу редовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сећање једног гимназијалца 

 

 

 

''Са малим закашњењем пишем. 

Присетио сам се свог путовања у Јапан а разлог што пишем је текст који сам прочитао у 

новинама поводом'' 75 година од атомске бомбе''. 

Пре тачно деветнаест година мало школско друштво(Миљан Милутиновић, Маша 

Стојсављевић, Предраг Лалић, Ружица Ристовић, Владимир Ђуровић, Милена Павићевић, 

Снежана Марковић, проф.Јелисавета Павићевић и моја маленкост) надалеко чувене 

косовскомитровачке гимназије кренуће пут Јапана. А ја ово пишем као нека славна 

личност која је доживела један културолошки шок. Јапан, Азија, Исток, Земља излазећег 

сунца, царских династија, хаикуа, самураја, нинџи, бушидо кодекса, бејзбола, Тојоте, 

сушија, оригамија, ждралова од папира, катане, Хидетоши Накате и трага Пиксијевог 

фудбалског умећа рангираног царским обожавањем. И једног упечатљивог историјског 

догађаја који ће променити свет. 

У 8:15, 6.августа 1945. године је бачена прва атомска бомба на Хоришиму и названа 

Малиша- ’’ Little Boy’’, а 9.августа 1945. године на Нагасаки бачена је друга атомска бомба 

названа ''Дебељко'' -  ’’Fat Man’’ у 11:02. Трагикомичне речи за називе ''А'' бомби. Као да 

су изведене из неког стрипа и не представљају озбиљност своје деструктивне намене. 

Годину дана након завршетка рата и НАТО бомбардовања Савезне Републике Југославије, 

земље које данас нема. Moрe очаја, туге, борбе коју су наши родитељи водили не би ли 



ми постали бољи људи, што је њихов највећи успех гледајући данашњицу. Указала нам се 

прилика да буквално прелетимо земаљску куглу. Са једне мале тачкице на глобусу. 

 

Пут Јапана водио је шесточасовном вожњом до Београда од наше Косовске Митровице. 

Затим скуп у Интерконтиненталу и још једна шесточасовна вожња до Будимпеште. 

Дванаест сати калдрмског ломљења али еуфорија не престаје. Авион полеће из 

Будимпеште, сат и по времена и кроз облаке види се скоро највећа ваздушна раскрсница. 

Франкфурт. Преседање од два сата искористили смо да видимо нешто од Немачке а у 

суштини видели смо једну реку људи које у том времену захваљујући видео рекордерима 

и касетама, јаком образовању и без интернета, знали смо ко су или смо бар то некако 

разазнали.Турбани, фисови, шешири, капе, беретке, плахте, шарена одела, ишарана и 

избушена лица, различитости са свих страна. И сви ти људи пролазе поред нас, причају, 

чекају, гледају, као и ми. Долази време, укрцавамо се и креће лет од тринаест часова до 

Осаке. Прелазе се Ватрена врата која се виде из авиона а то је Москва, тако сићушна и сва 

црвена дели Европу и Азију. Следи слетање на Осакином аеродрому. Савршенство 

инжењерског склопа архитектуре, грађевинарства и технологије. 

Има о том путу што шта да се каже и напише, али другом приликом. 

Пишем ово суграђанима да сам био присутан, као и моји сапутници, на једном месту о 

коме сам размишљао толико иако сам тада имао свега осамнаест година. Прелазак из 

једне тинејџерске незрелости у једну почетну зону одговорности. А наше друштво онако 

сањиво тог септембарског јутра 2001. године у Осаки сазнало је да иде да посети 

Хирошиму. Шта знамо о Хирошими? Па, наравно да знамо, чим поменемо тај град 



асоцијација је на атомско разарање. Кнедла у грлу и усхићеност која је почела да ме прати 

тог јутра никад је нисам осетио а долазим из једног свеже конфликтног дела света. 

Води нас Томојуки Татсуми (наш драги домаћин Том), који је ово путовање омогућио као 

радник ОСЦЕ-а на Косову и Метохији.Улазимо у чувени брзи воз Осака- Хирошима (вагон 

за пушаче због нашег Тома а онда смо се питали какви ли су вагони за нормалне путнике? 

Запањујуће! И ето нас. Хирошима. Очи које саме гледају, као најмодернији сензори. 

Изненађеност али лепотом града, технолошким напретком, зеленим парковима, 

небодерима, аутомобилима, улицама, људима који циркулишу као сав нормалан свет. 

После  неких сат времена шетње и дивљења налазимо и на последице радијације које чак 

и данас има. Схватамо да се нешто давно и страшно догодило овде. Срећемо људе у 

колицима, са чудним видљивим здравственим тегобама.Ту већ креће нешто кроз нашу 

душу. Свако од нас почиње да се саосећа са њима на свој начин. Јавља се нека чудна 

поистовећеност. Они бомбардовани, ми бомбардовани. Покушај да се те слике некако 

исправе или на неки начин поправе, чак и нестану, је немогуће. 

 

Код градоначелника Осаке 

Пред нама је Меморијални парк мира,''Hiroshima Peace Memorial Park''. Обузима ме 

тишина и одједном видим велики број туриста са водичима који разбијају моју 

озбиљност. Полако и сигурно корачам и препуштам се атмосфери људи око мене која 

постаје све бучнија. Крећу питања са наше стране, јер смо учећи историју сазнали суштину 

али не и детаље. Комплекс где се налазимо је подељен. Западна зграда (West Building) 

садржи материјале и артефакте бомбе дизајниране да колико је могуће представе реалну 
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ситуацију трагичног 6.августа 1945. године. У Источној згради (East Building 2-3F) 

представљени су експонати,модели и фотографије тренутне експлозије у Хирошими. А у 

одељку такође Источне зграде користе се експонати и видео филмови да опишу 

Хирошиму пре и после катастрофе. 

 

Брошура музеја у Хирошими 

Хипоцентар експлозије био је 560 м изнад центра града а даље неких 160 м налази се 

стара зграда која је преживела снагу детонације. Урушена зграда представљала је зграду 

префектуре или како бих боље рекао владе града. Тај скелет који је остао и до дана 

данашњег одолева зубу времена, назива се ''А-bomb Dome’’. 

Нешто слично сам видео и на путу ка Јапану а то су такође рушевине у мојој земљи од 

НАТО бомбардовања. Слични скелети који ће бити сведоци једног времена, зграде, 

мостови, као и зграда у Хирошими. 

Уласком у зграду музеја широко отворених очију сам видео прозор који и данас 

препричавам. Урезан у сећање. Степениште, у баријери стакла као заштита, на ком се 

налази траг просуте течности која из године у годину бледи. У опису пише да се у тренутку 

експлозије која се догодила изнад,на степеништа налазио човек, који се од температуре 

радијације и експлозије на лице места истопио и да је на степеништу остао траг у облику 

велике мрље. Одједном у мојој глави само су се вртеле мисли о човековој тежњи за 

уништењем. Тој способности која не познаје моралну страну, добру страну. О проблему 

који једним притиском на дугме брише све што човек ствара, без обзира на последице и 

завештање једног народа колико је корисног и доброг донео. Не спада то у решиве 

проблеме већ у дуготрајан процес тровања научно доказаним средствима. Пролазећи 
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даље кроз музеј и правећи ждралове од папира који представљају симбол душевног 

излечења сваког  ко покуша да разуме и нађе се ту, тада ми се чинило као да сам их 

направио на хиљаде. Садако Саки је имала две године у тренутку експлозије. Десет 

година касније налазила се у болници Црвеног крста где се лечила од леукемије изазване 

радијацијом. У свом очају и болу од своје болести тражила је наду за излечењем правећи 

свакодневно папирне ждралове који су постали симбол једне осмомесечне борбе за 

живот. Гледао сам да помогнем, да покушам да умирим себе, јер је и моја земља била 78 

дана бомбардована ко зна чиме. И то не у времену великог рата већ у скорој обести 

светских званичника у заобилажењу Уједињених Нација и Савета безбедности. 

Када се вратим сада у прошлост и сагледам сав тај напор Хирошиме и традиције која је 

увек обележена присуством народа и говором градоначелника и других светских 

говорника бораца против нуклеарног оружја, њен осећај где се одржавају све мировне 

конференције и покушаји обуставе нуклеарних програма светских сила, видим само једну 

жртву са надом да неће бити узалудна. Па размишљам о 1999. години и 78 дана 

проведених у подруму! Неки бачени бумеранг се враћа великом брзином. Видим таму, 

чујем звукове авиона, осећам потрес тла. Неугодан ожиљак коју једна младост прикрива и 

која сада схвата последице рушења,уништавања. 

И после 75 година од највећег људског разарања Хирошиме, у једном дану са трајним 

последицама које трају и дан данас, 140.000 жртава (+- 10 000), немамо мира већ 

којекаквих безвредних ограничења. Питање и даље стоји ''Зашто?''. А одговора , наравно, 

нема. 

 

Златни дворац у Кјоту 

https://kossev.info/wp-content/uploads/2020/08/thumbnail_20200812_094158.jpg


Посета Јапану дешава се у време великог терористичког напада на Америку 11. септембра 

20021. године. Срушени су трговински центри у Њујорку отетим авионима. Нешто и дан 

данас несхватљиво за водећу светску силу. Мада сам ту сагледао снагу јапанског народа и 

њихову традицију. У овој ситуацији колико су они велики и због чега истрају и уздижу се 

као феникси из пепела. Бака ( заборавио сам име) код које смо били смештени, да бисмо 

осетили јапанску културу, дочекала је вест о нападу на Америку са таквом тугом и сетом 

да се то одразило и на мене. Није показивала ни грам мржње. Причала је на јапанском са 

уздасима, и гестикулацијом руку ка нама и телевизору. Лице њено је говорило о патњи и 

саосећању са јадним народом. Чинило ми се да је све разумем, али баш све. Јер 

вероватно постоји и у нас таква емпатија.   

 

(Испред ''Интерконтинентала'') 

А само што смо се вратили из Хирошиме.'' 

П.С. Писано према сећању једног гимназијалца. 

 

                                                                  (Аутор: Жељко Вукосављевић,генерација 1998-2002.) 
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Дана 06.11.2020. године – петак- Директор и неколико наставника Гимназије из Ивањице 

било је у посети нашој школи и поклонила више књига нашј библиотеци. 

 

 



Дана 26.11.2020.год. – четвртак- Професори и директор Гимназије из Ивањице били су 

поново у посети нашој школи и овог пута поклонили таблет ученици Анђели Шапић. 

 

 



 

 



Дана 11.10.2020. године – недеља – Одржано је 

Државно првенство у low- kick дисциплини у Београду. 

Наша ученица Наталија Савић(3-1) освојила је златну 

медаљу. 

 

 

 

 

Дана    09. 11.2020. године –понедељак - Одржан је састанак 

Тима за унапређење наставе 

Дневни ред  

1. Aнализа рада Тима у претходној школској години 

2. Планирање рада у текућој школској години 

3. Предлог активности до краја првог полугодишта 

 

Дана 10.11. 2020. – уторак – Одржана је седница 

Одељењских већа 

Дневни ред 

1. Анализа успеха ученика на крају првог наставног 

периода школске 2020-2021. године 

2. Похађање наставе 

3. Реализација панова и програма 

4. Разно 



Дана 20.11.2020. године – петак – Одржан је састанак Педагошког колегијума 

Дневни ред 

1. Припреме за обележавање Дана школе 

2. Уписивање одсутних ученика 

3. Припреме за крај првог полугодишта 

4. Разно 

 

Дана 21.11.2020.- субота - Одржано је Државно такмичење у low-kick дисциплини у 

Лесковцу. Ученица одељења 3-1 Наталија Савић освојила је златну медаљу. 

Све честитке,Наталија! 

 

 

 

 

Од 30.11. 2020. године – понедељак - Због лоше 

епидемиолошке ситуације настава ће се одвијати 

онлајн до 21.12. 2020. године , када почиње зимски 

распуст. 

 



 

Живот 
 

Живот је трен.                                                     Никуда не жури, 

Живот је сан.                                                       Све може да чека. 

Треба га живети                                                 Живот је пред тобом          

Баш сваки дан.                                                    Рече мени дека. 

 

Пролазе нам дани,                                           Буди увек срећан. 

Минути и сати.                                                   Туга зна да боли. 

У једном тренутку                                             Никада не мрзи, 

Казаљке ће стати.                                             Већ праштај и воли. 

 

Јутро је лепо,                                                          Марта Митровић 1-1 

Дани су још бољи 

Свако нека живи 

По сопственој вољи. 

 

Не враћај се назад, 

Смо напред гази. 

Уживај у свему, 

Али увек пази. 



 ГИМНАЗИЈА У КОСОВСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

 

„Ништавни су они људи који учитељев 

рад за ситно сматрају“ , цитат је 

Доситеја Обрадовића. Велики српски 

просветитељ и реформатор једном 

реченицом је објаснијо величину људи 

који схватају значај образовања. Један 

је од првих који је спознао да је 

образовање будућност, једини прави 

пут. 

Савремено друштво је друштво знања, 

а знање је темељ развоја савременог 

друштва. Образовање ствара прилику 

појединцу да се активно укључи у 

друштво, да ствара и користи различите 

друштвене улоге. Такав појединац је 

стуб квалитетног друштва, односно калитетног живота. Зато је неопходно да се у свим 

друштвимазнање и образовање препознају као основа развоја друштва. 

Пре 19. века, српски народ, вековима лишен своје државе и основних друштвених и 

културних установа, налазио се под туђинском власти, територијално и државно-правно 

подељен између Турске, Аустрије и Венеције. Основне школе, у најпримитивнијем 

облику, постојале су у српским крајевима и под турском и под аустријском власти, у Пећи, 

Ваљеву, Београду, Карловцима, Будиму и по многим манастирима и парохијским 

домовима. Школе су биле под утицајем Српске православне цркве и у њима је 

преовлађивала атмосфера карактеристична за тешке друштвене околности. 

Школа је почела са радом у децембру 1919. године. Гимназија је 1991. године променила 

своје име у Гимназија друштвено-језичког и природно-математичког смера. Основана је 

указом регента Александра. Дозволу за рад добила је још давне 1915. године али се због 

неопходног испуњавања одређених услова са  радом кренуло четири године касније. 

Просторије Митровачке Гимназије, првенствено су се налазиле на јужној страни реке 

Ибар у Косовској Митровици. Ратна дешавања на територији Републике Србије која су 

резултирала окупацијом дела јужне српске покрајне, која укључује део Косовске 

Митровице, диктирају измештење школе на северну страну града. Као путоказ 

квалитетног образовања и прилика за бољу будућност омладине Митровице и околине, 

Гимназија школује више од 280 ђака.  



Стручно наставно особље улаже велики труд у раду са децом. Више од 45 професора се 

максимално труди да подели своје знање са ђацима и припреми их да постану академски 

грађани. Услови  који подразумевају дељење просторија са још три средње школе и два 

факултета отежавају рад, али не спутавају ни професоре ни ђаке да досегну свој циљ.  

Посебан понос школе, али и целог града јесте отварање новог ИТ смера у оквиру 

Гимназије. Овај смер пружа могућност ученицима да буду раме уз раме са вршњацима из 

целе Србије по питању стицања знања и оспособљавања за рад у ИТ сектору. Како је ИТ 

описмењавање будућност успешног, савременог друштва, значај овог специјализованог 

смера не треба посебно наглашавати. 

 

                                                       (Аутор: Теодора Живковић) 

 

Подсећање на прославу Дана школе ранијих година.. 

 

01.12.2015. 

 

 

 

 



 

 

 

30.новембар 2017.г. 

 



 

30.новембар 2018. г. 

 

Александра Неговановић, Ивана Миленковић и Славица Сталетовић и, у позадини, 

Глигорије Јевтић 



 

Два Предрага у одбрани боја своје  школе 

 

 

Екипу је подржао и Драган Јочић, проф. француског језика. 

 

 

 

 

 



 

Џениса Шаини 

 

 



Обележавање Дана школе у скоромним условима због пошасти зване '' Ковид -19''. 

 

 

 

Рад ученика Гимназије 



 

Дана 01.12.2020. године-уторак – Навршава се 101. година постојања наше школе. 

 

Дана 18.12.2020. године – петак – Одржана је седница Одељењских већа у 13.00, преко 

наставничке вибер групе. 

Дневни ред 

1. Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Дисциплина и изостанци 

3. Реализација наставних планова и програма 

4. Разно 

 

 


