


Школа коју памтимо по томе...
• што смо имали прилике да учествујемо у свему и свачему, 

што је било за сваког по нешто,

• што смо путовали, ишли у позоришта, на сајмове, ширили 
искуства и с њима видике

• што смо могли да изнесемо своје мишљење и да нас нико не 
ућутка

• што смо учили, али се учења нисмо бојали,

• што смо се такмичили, више или мање успешно, али смо се 
сваки пут осећали као победници,

• што смо могли да будемо другачији и да нас нико не сматра 
чудним,

• што смо се први пут озбиљно заљубили,

• што је сваки одмор био мала журка,

• што су нам се отворили путеви, али смо се овде увек радо 
враћали. 



У ГИМНАЗИЈИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ ТЕМЕЉИ, 
СТВАРА НАВИКА И РАЗВИЈА ЉУБАВ И 

ПОЗИТИВАН ОДНОС ПРЕМА ШКОЛИ, УЧЕЊУ 
И ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ УОПШТЕ. 

ТАДА СЕ РАЗВИЈА СКЛОНОСТ КА 
ЦЕЛОЖИВОТНОМ УСАВРШАВАЊУ

Сви смерови су проходни на СВЕ 
ФАКУЛТЕТЕ



Одупри се предрасудама
• Рекли су ти да треба да упишеш стручну школу, јер после гимназије 

„ниси ништа“. 

– Човека не чини звање него оно што носи у себи. Гимназија ће ти 
дати образовање због којег ћеш се осећати сигурним и вредним.

• Рекли су ти да треба да се упишеш у стручну школу, јер ћеш се тако 
лакше запослити. 

– Данас не постоји гаранција ни за једно занимање. Већу шансу 
имају они који више знају.

• Рекли су ти да треба да се упишеш тамо где се уписују и твоји 
другови.

– Буди свој. Оствари своје снове. А дружење се може наставити и ван 
школе. 

• Рекли су ти да у гимназији мораш много да учиш. 

– И учење се учи. Ако умеш да учиш, ништа ти неће бити тешко. 

• Рекли су ти да после гимназије мораш да студираш.

– Па зар то ионако не планираш? 21. век је век знања и највише 
шансе имаће они који улажу у своје образовање. 



Ми делимо знање!

• Када неко спомене успех, знање, 
друштво, путовање… мисли велико..

МИСЛИ ГИМНАЗИЈА!



Ђачки парламент

Поетски конкурс „Мика Антић“

Драмска секција

Шаховска секција

Учење у Дечјем селу 
Песталоци -
Швајцарска

Сајам образовања

Учење у ИС Петница

Сајам књига

Шаховска секција

Рачунари, 
рачунари..
.

Мирно море Магбет на енглеском



Општи тип
У подједнакој мери заступљене су природне и
друштвене науке, језици и уметност.
Упиши се ако:

• ти иде све подједнако и још ниси сасвим
сигуран/на у којим областима ћеш се тражити,

• желиш да будеш лекар, ветеринар, економиста,
архитекта, програмер, метеоролог, астроном, веб-
дизајнер, дефектолог, правник, психолог,
туризмолог, биолог, наставник, васпитач,
инжењер пољопривреде, електротехнике,
машинства, телекомуникација...

Све што пожелиш!



Азурна обала

Барселона

Италија из више углова

Париз

Беч

Праг

И имамо шансе

награде

Мирно море



Друштвено-језички

Има више часова друштвених наука и страних језика 
него остали смерови. Упиши се ако:

• волиш да читаш, добар си говорник, умеш да се 
изразиш кроз текст, песму или слику, имаш осећај 
за друштвене односе, интересује те култура, 
схваташ политику, разумеш људе, препознајеш 
осећања, имаш истанчан осећај за правду, морал, 
уметничко дело.

• желиш да будеш адвокат, наставник, глумац 
преводилац, психолог, новинар, судија, 
дефектолог, социјални радник, да радиш у школи, 
позоришту, музеју, телевизији...



1.Место, државно 
такмичење -
математика

2. И 3. место Географска 
олимпијада

1.и 2. место на 
државном 
такмичењу 
Књижевна 
олимпијафда



И још... ако волиш да...

• глумиш, певаш, говориш поезију

• учествујеш у раду школе

• се такмичиш

• путујеш

• истражујеш 

• учествујеш у пројектима

• играш шах, кошарку, одбојку

• пишеш за новине, учествујеш у медијима...



Мисли својом главом. 
Буди гимназијалац!


