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| Четвртог маја завршен је јелан 
изванрелно плолан живот 

Умро је АРУГ ТИТО 

Друг Tuto је био Покровитељ прославе стогодишњице Друге београд- 
ске гимназије „Иво Лола Рибар" (1970) и, тим поводом, одликовао 
је нашу школу Орденом заслуга за народ са златном звездом 

ЈОСИП БРОЗ ТИТО 
1892—1980. 
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ОТВОРЕНОСТ ПРЕМА ДРУШТВУ 

— поводом сто десете годишњице Друге београдске гимназије — 

Од првих јесењих дана 1870. године, када су се у солидно гра- 
ђеној кући( неког Јање Борђевића, у улици „водећој од Палилулске 
полиције к’Два бела голуба" (данас Улица Иве Лоле Рибара) чули 
први пут веселн гласови 162 ученика Палилулске полугимназије до 
донае, када у школи иза пијаце Зелени венац око 300 ученика Дру- 
ге београдске гимназије полаже матуру, прошло _је пуних 110 година. 

Прве вести о оснивању нове школе на Палнлули забележиле 
су Српасе новине 11. августа 1870. године: „ Y име Његове Светлости 
Књаза српског Милана М. Обреновића IV Намесници књажевског 
достојанства, у дотовору са државним саветом, на предлог министра 
просвете и црквених дела, решили су: да се за установљење још јед- 
не полу-гимназије овде у .Београду, за два и по месеца ове рачунске 
године одобри потребан 'Кредвт". Само седам дана касније, 18. ав- 
густа 1870. године, објављена је и вест о постављењу директора и 
првих црофесора новоотворене полугимназије. Од скромног почегка 
до^стварања једне од најутледнијих образовно-васпитних установа у 
Србији није прошло мнош времена. Већ крајем деветнаестог века 
школа је имала преко 500 ученика и, за оно време, богате збирке 
учила за физику, хемију, зоологију, ботанику, минералогију, геогра- 
фију, историју, математику, цртање и физичко ваопитање, две биб- 
лиотеке — за ученике и професоре и, поред њих, бнблиотеку уцбе- 
ника који су позајмљивани сиромапшим ученицима. Настав1шчка биб- 
лиотека је 1899/1900. тодине имала око 3.000 књига и примала је, 
што посебно пријатно изкенађује, већи број часописа педагошког са- 
држаја: Просветни гласник и Наставник, на српском iезику, и Lehr- 
problem und Lehrgange aus der Praxis der Gymnazien und Realschulen, 
Neue Bahnen и Zeitschrift fiir die Realischulwesen> на немачком језику. 

Још бржи напредак остварен је после усељења у велелепну згра- 
ду у Македонској улици, септембра 1910. године. О лепоти и функцио- 
налности ове зграде, о њеном архитектонском решењу говори чиње- 
1шца да су 1912. године, по наређењу ондашњег Министарства просвете 
спремљени снимпи школске зграде, њених учионица, кабинета, сала 
за Свесловенску изложбу у Петрограду (Лењшпраду). Нажалост, див- 
на зграда Лруте мушке гимназије у Македонској улици била је једна 
од првих жртава немачког бомбардовања 6. јула 1941. године. „Све 
је изгорело и затрпано у рушевинама" — записали су у свом извеш- 
тају њени професори веђ 23, априла исте године. 
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За 110 година живота и рада Друге београдске гимназије оства- 
рен ]е частан задатак образовања и васпитања младих, игго потврђују 
хиљаде ђака и њихових учитеља, чија имена заслужују да буду за- 
памћена, јер су својим доприносом у науци, уметности, у ослободи- 
лачким ратовима и револуционарној борби оставили неизбрисиве 
трагове. Y споменици Сто година Друге београдсгсе гшшазије (1970) 
забележена су многа имена познатих научника који су били профе- 
сори или ђаци ове ппсоле, од Јована Цвијића до Павла Савића н 
седамдесетак других, не мање значајних академика; од Милана Ра- 
т.-ића и пролетерског песника Нестора Жучног до данашших књи- 
жевника „оредње" и „млађе" генерације; од револуционара Димит- 
рија Туцовића до Лоле Рибара и других хероја палих у тешким 
ратовима које је напта земља водила за слободу и напредак. 

Некадашња зграда Друге мушке гимназије у Македонској улици 

Ове године завршава своје школовање последња генерација 
гимназијалаца. Савремени развитак друштва захтева школе новог ти- 
па, гимназије се замењују школама усмереног образовања и васпи- 
тања, пгго је у складу са потребама удруженог рада. Али се, сасвим 
сигурно, стварањем новог школског система према савременим пот- 
ребама, не могу негирати историјске заслуге гимназија у васпитању 
и образовању оних генерација које су својим самопрегорним радом 
у научном, културном, уметничком и јавном раду допринеле, према 
својим могућностима, стварању и напретку нашег друштва. По свом 
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квалитетном наставничком кадру, организацији и методу рада у нас- 
тави и васпитању, по својим иницијативама да се школа што више 
приближи друштвеној заједници, по свом утицају у просветно-педа- 
гошким установама и средњошколским удружењима профеоора и 
ученика, по својим настојањима да се стално унапређује васпитно- 
-образовни рад, Аруга београдска гимназија је увек уживала велики 
углед и служила као пример другњм школама. Ако би у овом тре- 
путку, приликом прославе 110-годишњице и завршетка рада, требало 
указати на њено најбитније обележје, онда би то, без двоумљења, 
била њена отвореност према друштву. 

Више од половине свога живота, преко шездесет година, Аруга 
београдска гимназија се развијала у грађанском друштву, у коме је 
владајуђа класа изграђшзала школски сисгем према својим економ- 
ским и друштвено-политичким интересима. По локацији — најужи 
центар Београда — ова гњмназија је била „предодређена" да шко- 
лује децу високих државних чиновника и богатих трговаца. Али, по- 

даци о социјалном саставу ученика првих година после првог свет- 
ског рата (једини подаци, те врсте, којима располажемо) говоре о 
то.ме да су у школским клупама гимназије седела и деца сиромаш- 
нијих слојева: школске 1918/1919. године било је уписано 633 уче- 
ника, од тога деца свештеника, државних чиновника, адвоката, опш- 
тинских и приватних чиновника, наставника, лекара н апотекара, 
трговаца, гостионичара и кафеџија 412 или 65,08%, док је деце за- 
натлија, земљорадника, служитеља, надничара и других занимања 
било 221 или 34,91%. У гпколској 1919/20. шдини од 856 било је из 

Зграда у Каменичкој улици 
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породица државних чиновника 249 или 29,09%, трговаца 179 или 
20,91%, занатлија 137 или 16,1%, земљорадника 70 или 8,18%, а деце 
служитеља и надничара, оних најсиромапшијих, било је свега 33 или 
3,86%. Следећих година опада број деце земљорадника, надничара и 
служитеља, што је и разумљиво с обзиром на социјално раслојавање 
ондашњег друштва и сиромашење сељака. 

Друга београдска гимназија се никада није затварала у уске 
локалне оквире, v њо.ј су се школовала деца не само из Београда, 
већ је имала ћаке из целе Србије, Македоније, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине, Хрватске и Словеније. Та њена отвореност према свим 
крајевима наше вишенационалне заједнице постала је традиција ко- 
јом се поноои и садашња генерација њених насгавника и ученика. 

Зграда Друге мушке шмназије у Македонокој улици постала је 
место многих културних и прооветних збивања, али не само због ње- 
не локације и функционалности (убрзо је постала теша, граћена је 
за око 600 ученика а радила је, у две омене, преко 1000 ученика), 
већ, пре свега, због активности и угледа њених наставника и ученика. 
Y њеним учионицама, за катедрама, стајали оу најугледнији- профе- 
сори ондахпњег Београда и Србије, да поменемо само неке Милан 
Богдановић, Милош Бурић, Јован Ердељановић, Милош Зечевић, Ми- 
одраг Ибровац, Борђе Крстић, Марко Леко, Јосиф Маринковић, Мар- 
ко Мурат, Светомир Николајевић, Богдан Поповић, Павле Поповић, 
Јаша Продановић, Стеван Оремац, Јован Цвијић и многи друни. ¥очи 
другог светског рата у гимназијама на подручју Србије радило се по 
уџбеницима које су написали професори Друге мушке гимназије 
(Милош Савковић, Милан Недић, Јован Кангрга, Раде Павићевић, 
Живко Стефановић, Властимир Стајић и други). 

Y згради гимназије била је смештена ^права. Професорског 
друштва Јутославије, чији је председник једно време био Миливоје Си- 
мић, директор ове школе. Y списку оснивача уметничког друштва 
Лада, 1904. године, налазе се имена тројице наставшжа ове школе: 
Марко Мурат, Симеон Роксандић и Петар Убавкић. Зграда Друге беог- 
радске гимназије \е постала изложбени павиљон за чланове Ладе, а 
1922 године отворена је и трајала је 24 дана V југословенска уметничка 
изложба на којој је учествовало 154 уметника из свих крајева Ју- 
гославије са 746 експоната. Ученици су такоће дали свој допринос 
угледу ове школе сеојим активностима у школи и ван ње: у згради 
Друге гимназије било је седиште Централне управе Савеза јутосло- 
венских средњошколских удружења, чији је председшхк био Живо- 
јин Воркахшћ, ученик ове гимназије; Управе Феријалног савеза Ју- 
гоставије и седиште других културних и спортских друпггава. 

Оонивањем Заједнице дома и школе, јединствене организације 
родитеља, наставника и ученика, Аруга београдска је још једном 
показала своју отвореност према друпггву. Заједница је основана на 
иницијативу директора Мирхса Поповића, у договору са београдском 
Реалком, 2. маја 1920. године, с грхљем да појачаном сарадњом изме- 
ћу породице и школе, друштва и школе, обезбеди успешније васпи- 
тање и образовање младе генерахцхје. Ynpasa Заједнице дома и школа 
настојала је да прошири своју делатност и на друге школе у Беог- 
раду и Србији. Њен највећи успех је оснивање ћачке књижнице, ћач- 

хсог купатила на Дунаву, ђачког биоскопа и занатске радионице. Бач- 
ка књижница је уочи рата имала око 8000 хсхвша (ухташтена је 
немачхсим бомбама 1941. године). Бачко купатило на Дунаву, отво- 
рено лета 1920. године, окупљало је ученике готово свих београдских 
школа, студенте и граћанство. Формиране су различите секције: за 
обуку непливача, веслање и спортски риболов. На урећењу купатила 
радили су сами ученици: 1940. године образована је и радна бригада 
са око 50 ученика, под руководством једног матуранта Средњо-тех- 
ничке школе, ради изградње игралххшта за одбојку. Купатило је пос- 
тало место окуљ\,ања напредних омладинаца, што није промахсло 
полицији, постављен је један жандар да чува „ред и мир“ од „ра- 
зорхпхх елемената". Једног дана, августа 1940. годхше, полиција је пре- 
хсинула заједххичхси ручак бригадиста и растерала, icao „разорне еле- 
менте", омладихвде који су традили вЕгралиште за одбојку. 

„Бачхси биоскоп", како је названо приказивање научних и забав- 
них филмова у велихсој сали Аруге београдске гимназије, која је мог- 
ла да прими око 300 гледалаца, основан 1923. године, окупљао је бео- 
градске средњошколце, који су „уз ћачку хсњижицу и снкжене цене" 
могли да виде добре филмове. Даване су и поучне представе педагош- 
ког садржаја за родитеље. Не може се рећи да се Заједница дома ix 
школе није трудњха, чак и у ондашхнам условима, да ученицима пру- 
жи радно васгштање, да их прхшреми за нека производна занимања. 
Проширена је делатност ручног рада, обезбећена су материјална 
средства, антажован је стручни учитељ, припремљана просторија — 
радионица школе у којој се изучавао хсњиговезачки, столарохси и ду- 
борезачхси занат. 

- Нехсахсо у то време Мхихистарство просвете је разматрало мо- 
гућност укидања неких средњих школа, али то се никада 'imje одно- 
сљ\о на Другу београдску гимназију. „Не може бити ни товора о 
затварању ове ннсоле, писао је један од ннопектора Министарства, 
јер је она једна од напшх најбољих школа по раду у њој, јер има 
леп број одличних наставника и јер је њена управа под руком вред- 
них и пшсоли преданих радника". 

Иако је већина ученшса Друге мушке гимназије измећу два рата 
потицала из чиновнич1сих и трговачких породица, напредни омладин- 
схси покрет стекао је доста присталица и мећу гимназијалцима из Ма- 
хседонске улице. На састанцима Савеза оредњошколских литерарних 
дружина београдских гимназија, који су одржавани у Другој мушкој 
гимназији, чули су се радови. инепирисани прогресхгвним идејама 
марксизма. Ондашња -власт је убрзо забранила рад удружења. Нап- 
редни омладинци су школске 1932/33. године формирали илегаљно 
руководство средњошколске омладине у коме је, као представник 
Аруте гимназије био Војо Ковачевић, ученик VII разреда гимназије 
(сада генерал-пуковник ЈНА), који се повезао са напредним омла- 
дишџхма из свог разреда и школе, мећу којима су били Грјкб Охслоб- 
џија, Велибор Љуњић, Момчило Ранчић, Богољуб Зечевић, Павле 
Дохснић, Мирослав Борћевић, Младен Остојић, Иво Лола Рибар, Пе- 
тар Иваниић, Бранислав Мишић и други, тако да оу имали изванредно 
снажну групу. Напредни омладинци покренули су. средњошколски 
лист Исгсра (традиција овог листа се и данас негује у нашој школи). 
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који je објављиЕао чланке са јасном комунистичком оријентацијом. 
Али већ у априлу 1933. долазк до полицијске провале и хапшења ко- 
муниста и скојеваца, тада је ухапшен и Војо Ковачевић и искључен 
на три године из свих београдских хпкола (укључујући Земун и 
Панчево). 

Напредни омладинци Лруге мушке, и поред полицијског терора, 
настављају са радом, не плаши их ни судбгша њиховог друга Ранка 
Митића, ученика VIII разреда, који је одлуком Наставничког већа, 
потврћеном од стране Министарства просвете, искључен „из свих сре- 
дњих школа у Краљевини без права полагања предметних испита, 
због комунизма". Спремно су дочекали и ратне страхоте. Већ другог 
дана после потписивања Тројног пакта, предвече 26. марта 1941. го- 
дине, више од 50 омладинаца Аруте мушке гимназије дошло је у 
Кнез Михаилову улицу, где су им се убрзо придружили ученици Де- 
вете и Прве гимназије. Тада је преко стотину омладинаца почело да 
скандира из свег гласа: „Доле издајничка влада Цветковић—Мачек", 
„Бранићемо земљу" и „Тражимо савез са Совјетским савезом". Y 
онажном револту најширих народних маса у слободарском Београду, 
27. марта, чули су се и гласови већине ученика Друте мушке. 

Већ у јулу 1941. скојевци Друге мушке пале непријатељску 
штампу, постављају на путевима „јежеве" за окупаторске аутомобиле, 
схшају песак и шећер у резервоаре немачких аутомобила и тенкова. 
Неколико скојеваца Друге и Девете мушке гимназије 21. јула 1941. 
године пали складшпте бомби, муниције и експлозива које се нала- 
зило у неким лагумима на Татттмајдану, заостало од бивше југосло- 
венске војске, с тим што су претходно изнели извесну количину овог 
ратног материјала и пренели у своја окровишта. Детонације су чули 
сви граћани, а пламен овог великог пожара вхгдео се и из најуда- 
љенијих крајева Београда. Један од најсмелијих. београдсхсих скојева- 
ца, „отписани", био је Обрад Сишхмић, ученик VII разреда Друте 
мушке гамназије. Јула месеца 1941. покушао је да отрује злогласног 
агента Борћа Космајца. Космајац је излечен, али је своја злодела 
платио главом већ марта 1942. године, изрешетан је мецима београд- 
ских активиста. Обрад Сикимић је као члан Рејонског комитета 
СКОЈ-а ухапшен и стрељан у Јајинцима. 

Рат је завршен, земља ослобоћеиа, али разрушена. Требало је 
засући рукаве. Дошла је „генерација која је шнла за СКОЈ-ем", како 
су рекли први послератни скојевци о себи. Мећу омладинцима који 
на Црном врху 1945. годихте три месеца секу, по дубоком снегу, шу- 
му и спремају огрев за хладне болнице пуне рањехшка, налазе се и 
екојевци из Друге београдске гимназије. Рећају се све нове и нове 
акције: сеча дрва у Купинову, берба кукуруза у Срему, изградња пру- 
га Брчко—Бановићи, Шамац—Сарајево, Кучево—Бродице, изградња 
Ауто-пута Београд—Загреб, радне акције у Београду. Учење је та- 
коће у првом плану, било је и по двадесет одличних у разреду. 

Једино великим ентузијазмом ученика и наставника могле су 
да буду савладане све тешкоће на које је ова школа наилазила у 
свом послератном раду. Од некада „најлепше гимназије на Балкану", 
сада Друга београдска гамназија лута од зграде до зграде, Њена 
одисеја почиње од зграде Државне реалке (Узун-Миркова 14), Прве 

i' 

] Са прославе Дана школе 

Академију је отворила Вера Бјелица, 
dupeicrop школе 

На академији су говорили академик др 
Александар Костић, некадашњи ученик 
Друге мушке гимназије (слика доле, ле- 
eo) и њен дугогодишњи професор књи- 
жевник Божидар Ковачевић (слика до- 

ле, десно). 
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женске гимназије (Георги Димитрава 24), Треће мушке (у Његоше- ј 
вој улици), да би се септембра 1947. шдине усе.шла у своју, дели- ј 
мично обновљену, зграду у Македонској улици. Тада су створени по- , 
вољнији услови за рад, Друга гимназија је постепено враћала свој [ 
некадашњи углед мећу београдским средњим школама. Али, по одлу- l 
ци НО општине Стари град зграда шмназије ie маја 1961. године ; 
срушена и на њено место подигкута велика зграда Политшсе. Оди- 
сеја Друге београдске гимназије се наставља, -за неколшсо година ј 
променила је три зграде: школске 1961/62. године радила је у згради 
Пете београдске гим,назије (Улица Георги Димитрова), а већ 1964/65. i 
године приморана је на нову сеобу, њених 26 одељења распорећено је 
у две зграде, у згради СТШ „Никола Тесла" (Улица Народно)г фрскнта) { 
и згради Основне школе „Борис Кидрич" (Каменичка улица). После / 
укидања Основне школе „Борис Кидрич" школске 1965/66. године, 1 
наша школа је добила ову, релативно малу, зграду и са великим 
мукама сместила своја тридесет одељења. Један део опреме за каби- ј 
нете остао је на тавану зграде СТШ „Никола Тесла". ' 

Сећање на ове тужне тренутке прошлости Друге београдске ттш- 
назије „Иво Лола Рибар", у данима њеног јубилеја и завршетка рада, 
треба да нас подсети на све теппсоће с којима су ее борили њени 
професори и ученици и, ипак, по постигнутим резултатима у обра- { 
зовно-васпитном процесу, увек били мећу првима у Београду. 

Као што памтимо ратне подвиге најхрабријих омладинаца Аруге ј 
београдске гимназије, тако треба памтити и одушевљење послератне 
генерације, „генерахшје која је ишла за СКОЈ-ем", генерације која се 
с подједнаком упорношћу борила за што боље резултате у школи, за ј 
ударничке значке на радним акцијама и за нове, самоуправне односе 
у школи и друштву. Била је потребна велика политичка зрелост па ис- 
товремено учествовати на такмичењима у учењу; освајати „прелазне 
заставице", трчати са састанка на састанак, писати пароле уочи првих ј 
избора за Уставотворну скупштину, стражарити ноћу да би се спре- 
чиде провокације реакције, борити се против шпекулаеата, бити први 
свуда. 

С поносом се може рећи да су се самоуправни односи у Другој 
гидшазији почели развијати још од оснивања Заједнице дома и шко- 
ле, када су у њеној управи били и представници ученика. Први школ- 
схси савет, основан још 1945. године, сачињавала су три представника 
Наставничког већа, по један представник УСАОС-а и АФЖ-а, два 
представника родитеља и два представника ученика. Данас ie у овој 
школи видна-тежња да се развију такви самоуправни односи у ко- 
јима би ученик постао стварно субјект-самоуправљач у свим видо- 
вима образовно-васпитног процеса. 

Настав'ници Друге београдске гимназије истицали су се у уна- 
прећивању педагошке теорије и праксе. Учествовали су у комисијама 
за обликовање нових наетавних планова -и програма, писали уџбенике, 
били рецензенти, обилазили друге школе у својству повремених ин- 
спектора, држали угледна предавања, добијали награде и друга приз- 
наља, учествовали врло активно у друштвено-политичком животу 
Београда и Србије, обављали значајне функције у ошптипским, град- 
ским и републичким друштвено-политичким. организациј ама, ' ; 

Борба за квалитет образовно-васпитног процеса био је мото Дру- 
ге београдске гимназије од њеног оснивања до данас. Њено Настав- 
ничко веће је често доносило и такве одлуке које би се данас смат- 
рале изузетно смелим и претераним. Тако је, на пример, 1954. године 
донета одлука да се оцене закључују на основу целокупног залагања 
ученика у току I и II полугодишта. Циљ је био да се спречи кампањ- 
ски рад ученика (али и наставника — систем „периода предавања и 
периода испитивања"), често и неоправдано изостајање, бежање са 
појединих часова, да се обезбеди сталан систематски рад и трајност 
зиања. Ученик више ниј е могао да на основу једног одговора попра- 
ви слабу оцену коју је имао целе године, али није могао да добије на 
крају године, ни негативну оцену ако је позитивно оцењиван у прет- 
ходним тромесечјима. Y почетку је било доста тешкоћа, несналажења 
појединих наставника и, понекада, комнромиса, али само у изузет- 
ним случајевима. Резултати нису изостали. Кад су ученици схватили 
да нема „одлучујућег" одговора, „одлучујућег" писменог задатка, 
престали су да беже са часова ,и редовно су учили. Гимназија је тада 
стекла углед изузетно строге школе, али су они који су је успешно за- 
вршили са поносом говорили да су били њени ћаци. Професори на 
универзитету су „препознавали" ученике Друге београдске гимнази1'е 
по знању и успешним студијама. 

Из школских клупа Друге београдске гимназије потекли су мно- 
ги наши савремени научници, уметници, привредни и политички ру- 
ководиоци и активни градитељи нашег самоуправног друштва. Хи- 
љаде и хиљаде њених некадашњих ћака успешно раде и часно 
извршавају своје задатке у нашем друштву. То су резултати Друге 
београдске шмназије. Не треба их заборавити! 

Миодраг Влајковић, професор 

ПРОФЕСОРИ И БАЦИ 
ФРАГМЕНТИ 

Строг, али правичан „Диша“ — дирегстор Миливоје Симић 

Дошао је из Крагујевачке гимназије 1907. године. Гардероба му 
је била увек иста: полуцилиндер, бела кошуља, крута крагна, лептир 
машна и обавезан цвшсер. Његови негсадашњи васпитаници причају 
да је био „врло строг, али душеван". О његовој правичности говоре 
два догаћаја. 

Тадашњи министар просвете, иначе утледна политичка личност, 
достави једном приликом, по послужитељу, писмо директору Симићу, 
У коме му топло препоручује неког младог професора као веома спо- 
собног, те га моли да га овај прихвати> а да ће решење о постављењу 
уследити. 

Директор, који је задржао послужитеља кабинета док је писмо 
читао, одмах — „обратном попггом", отписао је министру и замолио 
га да решење за Другу мушку не испоставља, већ, ако је кандидат 
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тако добар као што је наведено, нека га задржи у свом кабинету, а ј 
да директору Друге мушке гимназије у Београду, препусти да он 
сам себи бира сараднике, као пгго је већ била традиција или непи- \ 
сано правило. 

Препоручени професор није дошао у Аругу мушку шмназију. ;■ 

По жел»и свог стрица и старатеља краља Петра I, кнез Павле Ка- 
раћорћевић похаћао је Аругу мушку гимназију као и сви друТи ре- 
довни ученици, па је у тој школи и матурирао. 

Једном приликом, пролазећи ходником поред мог оца доктора 
Михаила Вукчевића, који је тада био професор у тој школи, кнез — 
ученик му се није јавио, нашта је, од стране уврећеног наставника, 
уследила белешка у дневнику да му се ученик VIII разреда Павле 
Караћорћевић, у пролазу ходником, није јавио, иако га је добро ви- 
део. 0 случају је обавестио и директора Миливоја Симића, а овај 
— који није зазирао од титула, одмах је призвао ученика и у ћачку 
кшижицу у ону фамозну често стравичну страницу „Соапштења ро- 
дитељу или старатељу", унео је све оно што је већ било записано у 
дневнику. 

Већ сутрадан је ученик показао на увид директору и професору 
своју ћачку књижицу (уз своје лично извињење), где је краљ Петар 
I, својом руком, написао да се извињава професору Вукчевићу због 
некоректног понашања свога штићеника, те у исто време извештава 
да је овај, по статуту куће (двора), кажњен неизлажењем у варош 
за ту недељу, а да школи оставља да nb својим прописима даље по- 
ступи. 

Ова ћачка књижица је дуго чувана у архиви Друге мушке гим- 
назије у Београду. 

(Према сећању Боривоја М. Вучковића, 
Сто година Друге београдске гимназије, 1970. стр. 256—257) 

„Банки родитељ" — dupeicrop Мирко Поповић 

Некадашњи професор Друге мушке ишназије, а касније npo- 
фесор француског језика и гсњижевности на Филозофском факултету 
у Београду Миодраг Ибровац (1885—1973) најтоплијим речима гово- 
ри о Мирку Поповићу, који је био на дужности дирегстора у вре- 
мену од 1919—1924. године. 

Мирко Поповић, мени посебно драг, био је, и као човек, и као 
наставкик и директор, изузетних особина. С разлогом је називан 
„ћачки родитељ", нарочито ћака пореклом из неослобоћених крајева, 
и из Црне Горе (којих је онда у овој школи било 69), тако да је с 
правом добио и име „црногорског конзула". 

Лично је познавао сваког ученика, пратио његов успех, и чак 
његов живот, што изгледа невероватво. При том је често имао да ре- 
шава случајеве који су били прави психолошки проблеми. Штета је 
што није стизао да о томе води дневник, тако да смо понешто доз- 
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нали само по његовом казивању. На пример, један ћак остао је без 
родигеља, само са млаћом сестром. Био је по природи повучен, зат- 
ворен. Директор га је питао и о тој сестрици: „Јеси ли ти нежан 
према њој? Јеси ли је некад пољубио?" — „Нисам" — одговорио је 
он туробно. — „А зашто, болан? Па она нема никога на свету да је 
помази сем тебе. Размисли сам." После неколико дана, опет га је за- 
питао: „Но, јеси ли је пољубио?" „Нисам" — одшворио је, али снуж- 
дено и као покајнички. А сустрадан, он сам је пришао директору и 
ведро му се исповедио: „Господине директоре, пољубио сам је!" — 
„А она? — „Она се прво зачудила, па се расплакала љубећи ме..." 
„Е, синко видиш какво си добро дело учинио! Дај да и ја тебе по- 
љубим!" И загрлио га је очински. Слушајући ово, нисмо могли уздр- 
жати сузе... 

Није ли ово врхунска, најлепша настава, она која оплемељу]е 
дух и срце? 

(Сто година Друге београдске гимназије, 1970. стр. 200) 

Немирни дух професора и познатог књижевника Мила Павловића- 
-Kpne 

Службовао је у многим гимназијалш широм Србије, али школе 
није мењао својом вољом. У Ваљевској гимназији је био само један 
дан и одмах је отуштен. Y Другој београдској гимназији је био 
најдуже. 

Док је био професор у Нишу, хранио се, заједно са Стеваном 
Сремцем, у гурмаиској кафани неког газда-Трајчета. Газ§а-Трајче 
је имао сина који код професора Павловића и Сремца није могао 
да добије позитивну оцену. 

Догаћај, који је забележила Полексија Д. Димитријевић — Сто- 
шић је no причању М. Павловића натерао, Сремца и „госпон-Милета" 
da са великим жељама напусте омиљену кафану. 

Када је у подне тога дана дошао на ручак у газда-Трајчетову 
гостионицу, чика Миле са Стеваном Сремцем и још неким пријате- 
љима, пришао је зидној чесмици да опере руке. Тада му је присту- 
пио газда-Трајче и умереним гласом питао: „А море, госпон-Миле, 
заш се моје Митанче о тебе опет соплело? Ми несмо чорбаџије, ми 
смо си сиротињка — ашчије, и Митанче мора да си учи, а да се не 
соплиће. Ми си зборимо по нашински, а не по вашински и викаш да 
си Митанче фрла сос падежи. Ја си несам господин, ја сам си еснаф- 
лија, а искам да си Митанче бидне господин јер лакши си је и слаћи 
си је господински леба, него еснафлијски. Молим ти си, госпон-Миле 
што вика народ, кај господ што си моли, поправи си на Миганче да 
се не соплете, па ће ти Сика и ја давамо ове да си јадиш и пржени 
голуби и татлије и да си ич не платиш, ато нико жив неће да си зна- 
је само Сика, ја и ти. К’де прецрташ сос мастило да се Митанче неје 
соплело од тебе, ја ћу ти давам убави црњак и ти ич неће да га 
плаћаш." 

После свих тих газда-Трајчетових причања, чика Миле се нас- 
мејао и строгим гласом подвикнуо газда-Трајчету: „Твој Митанче је 
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магаре велико, тешко схвата а и лен је. Никад ништа не учи/само 
са друтовима игра, а газдарица Сика га мази. Њему школа не иде. 
Боље га, газда Трајче, вади из школе, па нека ти у крчми помаже, 
јер теби ће за неку годину одмена бити потребна. То ти је мО'ј при- 
јатељски савет. Нека буде добар крчмар, кад му школа не полази за 
руком". Када је и после тога газда Трајче наваљивао на чика Мила 
да поправи Митанчету оцену, чика-Миле је строгим гласом викнуо: 
„Хоћеш ли ти, човече, да ја, као частан човек у угледан професор, 
због твог леног Митанчета, окован лисицама идем у затвор и да изгу- 
бим службу? Нека лено магаре, Митанче, добро научи српски језик, 
па после неће ни о мене, ни о Сремца да се саплиће". 

После Ниша чика Миле је премештен за Београд, и то за про- 
фесора Друте муппсе гимназије. Y Београду је почео да се активно 
бави HOBimapcTBOM и поуштиком. Као политички слободоуман човек 
врло оштро је критиковао владу последњег Обреновића. Због једног 
чланка, објављеног у политичком дневном листу „Одјек", као про- 
фесор Друге мушке гимназије, отпуштен је из службе. Тада је оти- 
шао у Беч, где је провео годину дана. Када се вратио из Беча, пос- 
тављен је за професора у Шапцу, и тамо остао три године. 

Сувише немирна духа, он је у Шапцу створио један политички 
кружок, који је представљао јаку политичку опозицију политичким 
режимима петога Обреновића, тако да је тадашња влада из Београда 
наредила окружном начелншсу у Шапцу да озбиљно мотри на кре-‘ 
тање и рад професора Мила Павловића. Плашећи се чика-Милетове 
популарности у Шапцу, где је стекао велики број пријатеља, нарочи- 
то мећу младим људима, министар просвете га премести за Ваљево. 
Y Ваљеву је остао само један дан . Када је са дневником у руци ушао 
у разред, за њим је одмах ушао служитељ и рекао му да га хитно по- 
зива директор у канцеларију, ради важног саопштења. Директор му 
је у својој канцеларији рекаб, да је из Министарства просвете из 
Београда стигао телеграм којим će обавештава директор гимназије у 
Ваљеву да се из службе бтпушта политички непоуздан професор Ми- 
лорад Павловић. Чика Миле се само насмејао и викнуо: „Живела 
Србија и српски народ. Доле министри — пандури Обреновића ди- 
настије". Y3eo је шешир и мантил, џентлменски се поклонио дирек- 
тору и изишао из канцеларије, отишао у свој стан, спремио ствари 
и истога дана отпутовао за Београд. 

Утттавттш у родитељски дом, у Београду, још с врата узвикнуо је 
својој мајци: „Мајко, драга мајко, ја сам опет из службе отпуштен, 
јер се борим за Србинову слободу". Мати му је на то одговорила: 
„Машала, машала, синко, треба се борити часно и поштено за сло- 
боду поробљеног српског народа." • 

(Исто, стр. 422—423) 

Милош Савковић 

Ово име било је познато свим ученицима гимназија тиром Ср- 
бије уочи другог светског рата, пре свега, као писца чувених уџбе- 
ника за наставу књижевности, под заједничким насловом Југосло- 
венска књиокевност. Његови ученици, из Друге мушке, do краја жи- 
вота ће памтити свог омиљеног професора кога су звали, због ћелаве 
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главе и једине сличности са фашистичким диктатором — Мусолини. 
Осмог маја 1938. године, у позоришту код Споменика, изведен је при- 
годни програм поводом Вукове прославе. Сутрадан, „Политика“ је 
забележила: „Сав тај nocao, ту стилизацију која је захтевала и зна- 
ња и труда извео је Милош Савковић, професор Друге мушке гимна- 
зије, od кога је потекла udeja da Вук буде прослављен рецитовањем 
једног великог и снажног ћачког хора, npeu пут код нас од кад је 
Вука и гимназије". 

Родољуб и демократа, nao је као жртва четника Драже Ми- 
хајловића. О њему су писали многи његови ученици. Наводимо се- 
ћања др Јована Марјановића. 

Од стране наставника, својнм напредним, антифашистичким ста- 
вовима још од раније посебно се истицао, и зато био нарочито оми- 
љен код ћака, наставник књижевности и српскохрватског језика Ми- 
лош Савковић (1899—1943). Његово дело Југостовенска књижев- 
ност, које је уједно било и шмназијски уџбеник, наша критика |е 
већ високо оценила и ми се на томе нећемо задржавати. Професора 
Савковића ученици су волели због његових изванредно живих, луцид- 
них и занимљивих предавања, кроз која је показивао не само необич-. 
но познавање домаће и светске књижевности већ и пуно разумевање 
за нове појаве и токове у књижевноспи. Он је ученицима откривао 
старе, али и нове уметничке вредносш у литератури, исто онако као 
што је и сам разумевао нове, револуционарне тенденције и њихове 
носиоце у самом животу, нашта је, такоће у вези с литературом, ука- 
зивао. Професор Савковић је често долазио на састанке литерарне 
дружине „Вук Караџић" и својим најдобронамернијим саветима и 
критиком помагао талентованим ћацима да се развију. Y основи сво- 
јих схватања професор Савковић био је матернјалист, припадао је 
напредном револуционарном покрету и тим убећењима зрачио је на 
ученике. Често је ћаке водио и на екскурзије и тада је с њима дуго, 
али ненаметљиво, дискутовао о разним друштвеним и литерарним 
питањима. 

Кад је окупатор прегазио нашу земљу, професор Милош Сав- 
ковић остаје доследан својим напредним схватањима, те се одмах 
придружује борцима за ослобожење. Већ у лето 1941. гфикључио се 
првој оружаној групи у Шумадији, на коју )е наишао.' Иако је до- 
шао мећу четнике, веровао је да ће се и они поштено боригги противу 
окупатора, игго оу тада и многи друуи веровали. Као учен човек, 
уз то и писац, убрзо је постао један од уредника четничког листа 
„Слобода или смрт". Својим чланцима у првим бројевима тога Листа 
почео је свесрдно да се залаже за сарадњу измећу партизана и чет- 
ника и за њихову заједничку акцију противу мрских немачких оку- 
патора. Мећутим, чешичко воћство, на челу са Дражом Михаилови- 
ћем, није хтело ни борбу противу окупатора, а ни сарадњу с парти- 
занима. Професор Савковић њм зато није био по вољи, те су почели 
да му прете. Он је напустио четнички покрет и пришао народноосло- 
бодилачком покрету. ^чинио је то, мећутим, у време када је крајем 
1941. партизански покрет у западној Србији и Шу-мадији био потае- 
нут великом немачком офанзивом, после које је наступио жестоки 
недићевско-л>отићевски и четнички терор. Професор Савковић се по- 
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везао с партизанским илегалцима, па је и сам дуго радио као терен- 
ски, илегални радник у Шумадији. Y то време јавио се и као сарад- 
ник „Гласа", органа Народноослободилачког фронта Србије. Али чет- 
ници му никад нису опростили што их је напустио и пришао народ- 
ноослободилачком покрету, партизанима. Вребали су погодан трену- 
так да му се освете. Четници су у јесен 1943. године убили професара 
Милоша Савковића, пошто оу га претходно ухватили рањеног у обе 

НОГе‘ (Исто, стр. 95—96) 

Професор историје Миодраг Милошевић 

Као резервни капетан позван је на војну вежбу. Почео је рат. 
Са својим ратним друговима, мајором Радовићем и наредником Сло- 
вегвдем, заклео се да се жив неће предати Немцима: 10. априла 1941. 
године, дан уочи погибије, написао је породици да се не може поми- 
рити са могућношћу да буде роб. 

Сутрадан је позвао своје другове: „Браћо, ко хоће да брани 
отаџбину нека поће за мном". Сачекали cv колону непријател>ских 
мотоциклиста и засули је бомбама. А када се појавио немачки тенк, 
изашли су из заклона покушавајући да га униште бамбама. Челична 
грдосија била је јача. Потшгули су. 

Погинуо је и омиљени професор Друге бешрадске гимназије 
Миодраг Милошевић. Његово место за катедром остало је празно: 
предавао је националну и оишту историју, будећи родољубље мећу 
ученицима, које је знао да поведе — противно свим школским ка- 
нонима — и на уличне манифестације (у част доласка францускаг 
министра спољних послова Ивона Делбоса). 

(Исто, стр. 432) 

Милош Бурић: Ја предајем етику... _-_ 

Немци су на разне начине вршили у окупираном Београду при- 
тисак, посебно на интелигенцију, па мећу њима и на наставнике гим- 
назија. Савременици се у својим сећањима слажу да је већина нас- 
тавника била на великој морално.ј висини. Два изразита примера ове 
врсте везана су управо за два наставника Друге мушке, једног ста- 
ријег и једног млаћег. Већ је ушло у историју име професора Милоша 
Бурића. Пошто је устанак, јула 1941, био букнуо широм земље, по 
налогу Немаца комесарско Министарство просвете припрелшло је је- 
дан апел народу за смиривање и прекид борбе. Немци су хтели да 
овај апел потпишу највићенији интелектуалци и јавни радници, ве- 
рујући да ће их устаници послушати. Разним методама наговарања, 
притиска и претњи био. је сазван, 12. августа 1941, састанак потенци- 
јалних потписника. Један део позваних, и поред свих претњи, одбио 
је да потпише овај апел. Одбио је Иво Андрић, одбила је Исидора 
Секулић, проф. универзитета др Миливоје Костић и др Петар Ма- 
тавуљ. Одбио је и др. Борислав Лоренц. 

Професора Милоша Бурића, тада на Филозофском факултету, 
наговарао је да потпише поменути апел један композитор и профе- 
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сор музике. На то је чика Миша — како cv га звали ћаци и студенти 
— мирно одговорио: 

— Е мој пријатељу, лако је теби да ти потпишеш, ти свираш у 
дипле, а ја предајем етику! ... 

Профеоор Божидар Ковачевић, који је пред рат, поред рада у 
гимназији, био и уредник „Српског књижевно>г гласника", такоће је 
одбио да стави свој потпис на овај апел. 

Због оваквог држања професори Бурић и Ковачевић били су 
изложени касније разном малтретирању и проган>ању. 

(Исто, стр. 97) 

О Милану Ракићу, као ученику Палилулске полугимназије — његови 
савременици — Богдан Поповић и Александар Белић 

Y пролеће 1887. године — био сам тада „приправник" (данас се 
то зове „асистент") за општу историју књижевносш на Великој шко- 
ли — позвао ме је ондашњи начелник Министарства просвете, Стеван 
Поповић „Бели", у министарство, и, саопштио ми да је мој школски 
друг Јован Трифуновић, наставник землописа у Палилулској паша- 
зији, оболео, упитао ме је да ли бих пристао да га без хонорара за- 
мењујем до краја школске године и на исгштима. Извинио се да 
Министарство нема другог наставника на расположењу. 

Ја сам пристао; и тако сам од априла до јуна био насгавник 
земљописа у Палилулској гимназији у Београду. 

Имао сам прва два разреда; сваки с по два одељења, колико се 
сећам. 

Једнога дана, у првом разреду,1 прозвао сам једног ћака и пос- 
тавио сам му, по лекцији на реду, измећу осталога, питање: где се 
налазе Канарска острва? Бак није знао. Пошто сам почекао неко вре- 
ме, обратио сам се целом разреду, и упитао: „Ко од вас зна да ми .то 
каже?г‘ После кратке почивке, усгаде један ошишани малишан, из 
треће или четврте клупе, с краја према прозорима, и одговори ми од 
речи до речи: „Канарска острва припадају географски Африци, а по- 
литички Шпанији." 

Тако зрелим језиком саставл>ен и тачан одговор, у првом разре- 
ду гимназије, мало ме је изненадио; и ја ћаку рекох: „Добро! Врло 
добро!" — и угагтах га: „Како се зовеш?" 

— Милан Ракић — био је одшвор. 
— А чији си? 
Мите Ракића. 
То је, доиста био доцнији песник Милан Ракић. 

Друта беснрадска шмназија у то време је цветала. Y један мах, 
баш у време Ракићева учења, скупљени су били у њој иајбољи нас- 
тавшвди које је наша земља имала. Гледало се да се пробуди интерес 
у ученика ка саморадњи и основана је ћачка дружина „Гимназија- 
лац". Ракић као ћак V разреда гимназије преводи у њој сентимен- 

1 Према нашем савременом школском систему ученик V разреда основне 
школе. 
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талну причицу Легувеа Рад и бол, која ]е толико одговарала његовом 
темпераменту. Књижевни састанцн из ђачке друншне преношени су 
и у кућу. Y седмом разреду гимназије чешће омо се састајали код 
Ракића, у споредној трпезарији у сутерену његове. куће, да говоримо 
о различитим књижевно-филозофским питањима. Ту су се претре- 
сала учења Конфучијева, Будина, различитих философа и мислилаца. 
И код других истакнутијих ученика виших разреда гимназије у Бео- 
граду у то време бивали су такви књижевни састанци. И понешто 
што је тада штампано по листовима потицало је отуда. 

Какав је дух владао ћачком дружином Палилулске гимназије, 
како се тада звала Лруга београдска гимназија, види се из двеју 
свезака ћачких редова, наштампаних 1891. и 1892. године. Љуб. Јо- 
вановић, који је био председник ћачког друштва, писао је у пред- 
говору „Гимназијалац" за 1891. г. да је ћачка дружина већ у самом 
почетку показала Binue успеха нево што се ико томе могао надати. 
Како су пак ученици сами гледали на свој рад и колико су га це- 
нили, види се из уводне песмице Јанићија Дробњака, који се „Гим- 
назијалцу" овако обраћао: 

Летни, зоро наших дана 
Летни горе у висине, 
Нека светлост богом дана 
Y све краје српске сине! 

Мећу најистакнутијим представницима тога младог швижевног на- 
раштаја, поред поменутог Ј. Дробњака, И. Шајковића и др., био је 
и Милан Ракић. Сем прозних састава својих, у том је друштву Ракић 
читао и прве пеоме своје. И једна од тих песама Ракићевих, која по 
облику своме одаје почетника и знатно заостаје за Дробњаковим 
песмама, наштампана је у првој овесци „Гимназијалца' . Она је, као 
што је и доликовало једном члану ове дружине, паариотска, и као 
Што је могло одговарати младоме Ракићу тога времена, она ie тулша 
и песимистична. Y њој се говори о човеку који је био „спас и дика" 
свога народа. Једина му је жел>а бњ\а да дочека-.да његов нарбд noč- 
тане слободан. То се најзад и извршило, али онога ко је толико зас- 
луживао то да дочека и ко ie' то свом' дутом желео — није било 
више мећу живима. Њен је скромни назив Он је био: ■ - 

Он је био спас и дика 
Несрећноме свом народу, 

Њему ј’ предо снапу, живот 
Приложио за слободу. 

Молио ie увек бога, 
Аа му живот он продужи, 

Те да види његов народ 
Никог више да не служи 

И бог даде једва једном; . 
Ал’ је тада доцне било: 

Тело спаса народнога 
Y црну се земљу скрило. 
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Ова визионарска, иако почетничка, песмица, једна од првих Ра- 
кићевих песничких творевина — написана је 5. септембра 1890. г, ка- 
да је Ракић био у V раз. гимназије. Ја мислим да није нимало смело 
претпоставити да је она изазвана смрћу Ракићева оца, који је умро 
неколико месеци пре тога. Ту се већ види она. особина свих Раки- 
ћевих песама, која им даје нарочиту драж и убедљивост, да ниједна 
од њих није написана без везе са каквим стварним догаћајем из 
Ракићева живота. Али, наравно, као обично, и овој је песми дат опш- 
тији карактер. Можда је у њој изражена бојазан да се и са њим, 
нашим песником, који је имао исте осећаје као и отац његов, према 
иароду нашем, не деси нешто слично. Јер осећање сумње и могућ- 
них разочарања нису никад били сувише далеко од њега а у то, за 
нашег песника тешко време више него икада. Y томе сетном распо- 
ложењу песникову, израженом и у овој песмици његовој, види се и 
друга особина Ракићева, која ће се необично јако развити у доцни- 
јим његовим песмама: да увек када се повуче у себе, када хоће да 
искаже нешто Што се давно купи у његовој души — он налази у 
себи оно што је нашао и у првој песми својо ј: извесну фаталност ko- 
ја садржи увек v себи и неку горчину са којима ее он стоички мири ... 

Па ипак, враћајући се првој песми Ракићево ј, ми волимо више 
што се мали Ракић преварио у своме визионарском сну, ако се он 
на њега односио, него да је он, понос и дика нашег народа, да се 
послужимо његовим речима, песник тако изузетних способности, тво- 
рац лирских песама пуних хармоније и необичне лепоте, и јединстве- 
них патриотских песама по отменосги, снази и дубини осећања — 
да је тај песник наш, који има право на наше . вечито сећање и без- 
граничну захвалност, отишао на вечни боравак пре него што се извр- 
шило оно за чим је он \њек чезнуо и што га је одушевило да напише 
неколико најлепших песама целокупне поезије наше.2 

Пролетерски песник Нестор Жунни полаже испите у Аругој мушкој 
гимназији 

Није био редован ћагс, полагао је приватне испите за V и VI 
разред, уз велигсо залагање познатог критичара Јована Сгсерлића: „Он 
је велика нада наше гсњижевности", Али Нестор Жу.чни (право име: 
Прогса Јовкић) није, ,no сећању Милана Недића, негсадашњ.ег. npo- 
фесора математике и испитивача, најбоље припремио за исгште из 
математшсе и природих наугса. 

. После веронауке испитиван ie из .српско. језика. Милина га је 
било слушати. Одличан! 

—- Жалим тто немамо веће оцене од 5 рекао је председник ко- 
мисије, професор књижевности. 

Сад даље. Све је ишло веома добро. 

Дошли смо до природних наука, тј. до др Момчила Иванића. 

2 Објављено у „Српском књижевном гласнику'', 1938, стр. 231—238. 
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Прво шггање. 
— Не знаш ти то ништа — забобња одједнам Мочило. (Он је 

једини разговарао с Проком на ти). ^ 
Друто питање, треће питање. Све горе и горе. Момчило се изоре- 

цивао на Проку и ставл>ао му подругљиве при.медбе. Морао се уме- 
шати и председник. Момчило се мало смирио. 

— Жалим што немамо мање оцене од 1 — рекао је Момчило. 

Дошли смо до математике. _ 
Прока држи у десној руци креду, а у левој сунћер. Дршћу му 

руке. 
Дао сам му један задатак. 
Прока је почео писати којешта. 
— Бришите то одмах! — рекао сам му шапатом на енглеском. 
Одмах је избрисао. 

Дао сам му друти задатак. 
Издиктирао сам му један део потребне једначине, па на енглес- 

ком, шапатом: 
— Сад ћу се вратити, а Ви дотле само гледајте у то што је на- 

сано. 
Прошетао сам по соби и вратио се табли, па на орпском гласно: 

— Па шта сте стали?! Ово што сте досад написали сасвим ]е у 
реду. Недостаје Вам само још један члан те Ваше једначине. Шапнуо 
сам му га на ешлеском. Он се као замисли, па га написа. 

— Одлично! — узвикнуо сам на српском. 
Нешто слично било је и из геометрије. 

Први задатак: 
— А, то Ви не знате! 
Друш задатак. Прока је добио решење шапатом на енглеском. 
— Добро је! — гласно на српском с моје стране. 

(Исто, стр. 456—466) 

О Лоли као ученику Друге мушке гимназије 

О импровизацијама Иве Аоле Рибара постоје бројне анегдоте. 
Најчувенија је она са часа наставе књижевности, код професора Uu- 
лоша Савковића, када је Аола „читао" из празне свеске свој „дома- 
ћи задатак". То, разуме će, није промакло искусном професору Сав- 
ковићу, који му је, после „читања", благо peicao: „Добро је, дббро, 
само седи и то напиши. 

„Лола је имао изванредан дар импровизације, mmie његов школ- 
ски друг Алекса Челебоновић, сликар и ликовни критичар. Колико 
се сећам, низ чланака и летака које је он написао били су сачињени 
без претходне скице. Одмах их је куцао на машини. Јурица се 
чак и љутио, говорећи 'Па то је неозбиљно’. Y сваком случају, да је 
Лола послушао професора Савковића и да оу му догаћаји то доз- 
волили, ми бисмо данас у збирци његових говора имали и неколико 
таквих, за које не можемо довољно пожалиш што их више немамо. 
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Ти говори, као они ириликом Хитлерове анексије Аустрије и Мин- 
хенског споразума, данас после толико година одзвањају у душама 
оних који су тада били у физичкој сали Универзитета". 

(Исто, стр. 455) 

Један од „отписаних" — Обрад Сикимић 

Један од најхрабријих и најагилнијих скојеваца средњошкола- 
ца, не само Друге мушке већ и у целом Београду, био ie несумњиво 
Обрад Сикимић, ученик VII разреда. Он је учествовао у свим акци- 
јама против окупатора у Београду, у лето 1941. године. Један од нај- 
већих Обрадових подвига, јула 1941. године, био је покушај -тровања 
злогласног агента Борћа Космајца. • , . 

Наиме, браћа Сикимићи држали су мали бифе у Змај-Јовиној 
улици (и данас će ту налази бифе), у оном малом делу Змај-Јовине, 
измећу Кнез-Михаилове и Чика-Љубине улице. Y тај бифе често су 
навраћали Космајац и други агенти Управе града, па је ударна група 
рејона „Центар", у који је био укључен и Обрад, исплашграла да се 
Космајац ушшети тровањем. Y тој операцији Обрад је добио главнн 
задатак: Он је имао неприметно Космајцу у пиће да стави отров ја- 
ког дејства, који је специјално за то био набављен. Одрећеног дана 
Обрад се, „као случајно", нашао за шанком. Кад је Космајац наишао 
и наручио шприцер, „шанкиста" Обрад налио му је у чашу с вином 

Аола и Јурица Рибар, некадашњи ћаци Друге муиисе 
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и водом И оиров. Чим је овај агент принео чашу устима и отпио само 
малу количииу, одмах се срушио. Настала је забуна у бифеу. Један 
од браће Сикимића брзо је уклонио чашу са отровом. Космајац је 
одмах ггренет v Немачку болницу и тамо излечен, да би накратко 
наставио свој крвави посао до марта 1942. године када су га београд- 
ски активисти на улици убили. . 

Обрад Сикимић је касније постао члан једног рејонског Коми- 
тета СКОЈ-а. На том раду био је откривен и ухашпен. Стрељан је у 
Јајиицима. 

(Исто, стр. 99—100) 

Генерација која је ишла са СКОЈ-ем 

Командант је те ноћи пробудио и постро.јио брцгаду. Напољу је 
било невреме. Августовски пљусак, који је ртерао бригадисте са ра- 
дилишта, претворио се у току вечери у праву провалу облака. Око 
шатора јурили су потоци и бујице. 

— Вода угрожава насип — узбућено је објаонио командант. — 
У опасности је наш вишенедељни напор. 

Тражећи од скојеваца на крену на насип, одсечно је. коман- 
довао: „Скојевци два корака напред!" 

Y бригади ie настало комешање. Тренутак није био лишен дра- 
матике. Зашто само скојевци?! — чули су се протести. 

И читава бригада закорачила је два корака напред. Те ноћи на 
насип су отишли сви. 

Било је то године 1947. на изградњи пруге Шамац — Сарајево. 
Последњи километар градила је бригада „Божо Стамешсовић". Нај- 
већи део бригадиста дала је Друга мушка гимназија. 

* * 

Први скојевски актив тежио је данастави ту традицију. Његови 
чланови су тих година уживали изузетан углед. Један од најомиље- 
нијих скојевских руководилаца био је Бора Грубор. За ње!га су ве- 
зана многа сентиментална сећања свих који су га познавали. Грубор 
_станар сутерена у. Шајкашкој улици, ратни избеглица .из Босне, 
један од првих ударника на Црном врху, један од првих послератних 
скојеваца Друге мушке, члан Комунистичке партије,. свестрани спор- 
тиста, о.ддичан ученик, вишеструки акцијаш и младић изузетно пле- 
мениг и цењен. YMeo је да поведе за ообом стошне ученика, да ство- 
ри бригаду преко ноћи, да је поведе и одушеви. Његови вршњаци-ее- 
ћају се геста који је за Бору био ненгго обично. YcpeA зиме он Је 
другу умео да да свој капут и да пролеће дочека у танком мантилу. 

Матурирао је 1946, а само две године касније умро је од. тубер- 
кулозе као студент економије. Тада у нашој земљи још није било 
антибиотика. 

(Исто, стр. 323—324) 
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ИАТТТА ШКОЛА Y YCAOBHMA НОВОГ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

За последњих неколико година наша школа је доживела ради- 
калне тгромене: замењени су гамназијеки наставни планови и прог- 
рамн новим програмима средњег усмереног образовања, постала је 
Школа за образовање кадрова преводилачке струке, организована је 
на самоуправним принципима по Закону о удруженом раду и, од 
идуће школске године, радиће, заједно са досадашњом Десетом бе- 
оградском гимназијом, у оквиру Дентра за образовање кадрова друш- 
твене делатности — Нови Београд. 

'Све ове промене су пооледица измењених потреба нашег само- 
управног друштва и удруженог рада, а извршене су у складу са ре- 
золуцијама X и XI конгреса СКЈ. Ове године се завршава трећа школ- 
ска година како радимо на реализациј.и нових образоавно-ваопитних 
задатака и, може се рећи, прилично успешно, иако је трогодшпњи 
период сувшпе кратак да бисмо могли дати поуздану оцену, a ре- 
форма сувише радикална да би могла да проће без теппсоћа и још 

•нерешених проблема. Реформом оредњег образовања нису измењени 
само наставни планови и програми, него се предвића и реформа об- 
разовно-васпитног процеса у духу самоуправног организовања школе 
и савременог предагошког принципа да ученик буде активни чинилац 
— субјект у наставном процеоу, што је, разуме. се, знатно теже од 
релативно једноставне измене програмских садржаја. Васпитачи ове 
ппсоле учинили су врло много да се, најпре, припреме за рад у новим 
условима, а, затим, да максималним залагањем што успешније ост- 
варе васго1тно-образовне задатке реформисане школе. • 

Самоуправно организовање школе . r •• ....... . - ,. ..... .. 

. Школа делује.као организација удруженрг рада. засновацог на 
самоуправним црицципима. Сва иаша нормативна акта усагдашена 
су.са Уставом (1974. годинс) и Законом р. удруженом раду (1976), 
кли нису схваћена као коначна решења, јер свакодневна пракса зах- 
тева њихово .непрекидно усавршавање, што је стална бриха Савета 
школе и његових комисија, Збора раДних Дуди и - њихоаих- тела и 
стручних органа школе — Образовцо-васгштног већа и разредних 
већа. 

Друштвено-политичке организације школе раде у схсладу са сво- 
јим овлашћењима, делују идејно-политички преко својих делегација, 
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дају, после претходне дискусије о најзначајнијим питањшма живота . 
и рада, своје препоруке самоуправним и сгручнмм телима школе. 
Тако је сада школа организована као OYP у крјо.ј Савет школе, за- 
једно са представницима друштва и ученицима, у ужем и ширем i 
саставу, иредставља колективни орган руковођења, док директор — ! 
као инокосни пословодни орган — остварује своје задатке и извршава 
одлуке Савета школе. Образовно-васпитно веће је иницијатор, орга- 
низатор и координатор свих стручних и других облика рада у васшгг- 
но-образовном процесу. ! 

Аруштвено-политичке организације у ;нашој школи, пре свега, : 
Савез комуниста, Савез синдиката и Савез социјалистичке омладине, 
делују као веома активни чинилац у успешној реализацији концеп- 
ције и задатака нове школе. 

Савез комуниста се у току неколико протеклих година бавио 
суштинским питањима, ко.ја су непосредно или посредно везана за 
реформу школе и њен успешан рад као самоуправне организаци.је 
удруженог рада. Ове године посвећено је мнаго пажње актуелним 
ггроблемима, као што су: стабилизационе мере, удруживање са Де- 
сетом београдском гимнази.јом у Центар за образовање кадрова друш- ! 
твене делатности, при.јем нових чланова у Савез комуниста. Да 6и 
чланови Савеза комуниста били што боље припремљени за деловање 
на идеiно-политичком плану да, у одлучивању, бирају најпрогресивни- 
ја решења, да се одговорно понашају и раде у својој средшш, органи- 
зовано је одељење Вечерње партијске школе за чланове СК — рад- | 
не људе и ученике. На дневном реду редовних састанака СК је уввк ј 
била, поред осталог, и по једна тема из програма Градског комитета 
за идејно-политички рад. 

Савез синдиката се, као и раније, бавио свим битним питањима 
живота и рада школе: спровођењем реформе школе, удруживањел! 
са Десетог шмназијом, пратио израду нормативних аката, спрово- 
ђење програма стабилизације и многам другим питањима. Савез син- 
диката је у току свих задатака које постављају организације Савеза 
синдиката. 

Савез социјалистичке омладине је организован на тај начин што 
; свако одељење 'чини актив, делегати актива у оквиру разреда чине 
основну огранизацију Савеза омладине, а делегати основних органи- 

: зација чине Конференцију Савеза омладине школе, која има и сво.је 
дпредставништво. Ове године Савез омладине је посветао пОсебну паж- 
' њу евидентирању чланства и организационом учвршћивању Савеза ом- 
ладине. 

Савез о.младине се ангажовао и у организовању омладинске по- 
литичке школе „Иво Лола Рибар" и омладинске политичке школе 

■ „ЈБорбе", такб да је и ове године радило пет одељења прве, а два 
одељења друге школе. 

Наши ученици учествовали ćy и у такмичењу „Тито, револу- 
ција, мир“ у оквиру предмета основи марксизма и на општинском 
такмичењу показали добре резултате. 

Омладинцн наше школе све више учествују на локалним, ре- 
публичхсим и савезним радним акцијама, што говори о настојању 
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омладинаца да што активније учествују у изградњи наше земље, као 
и њиховој жељи да што непосредгшје доживе радне акције и живот 
младих у једној организованој и радној атмосфери. 

Заједничка основа — резутати и проблеми 

После обимних и систематских припрема, ппсолске 1977/78. го- 
дине уписани су први ученици нове средње школе, учешгци I разреда 
Заједничке основе. Према плану уписа по територијалном приншшу 
у нашу школу су дошли ученици из следећих основних школа: „Иси- 
дора Секулић" и „Радојка Лакић", са територије општине Савски 
венац, затим из основних ипсола „Владимир Обрадовић — Камени" 
из Земуна и „25. мај" из Новог Београда, школе које по територији 
ниоу близу, али су њихови ученици због добре аутобуске везе до 
Зеленог венца, упућени у нашу ппсолу. Директор наше школе, Вера 
Бјелица, обишла је претходно све ове основне школе и упознала наше 
будуће полазнике са животом и радом Друге београдске шмназије 
и задацима који их очекују у новом усмереном средњем образовању. 
Следеће школске године извршене су мање измене у плану уписа, 
ученнци Основне школе „Владимир Обрадовић — Камени" распоре- 
ђени су по школама ближе њиховом месту становања. 

Прве школске године је било све ново: нова концепција и за- 
даци образовања и васпитања Заједничке основе, нови наставни пла- 
нови и програми, нови уџбеници, нова организација наставе (редов- 
на, додатна, допунска, приггремна, производни рад, друштвено-корис- 
на делатност, екскурзије, лого.ровање), нови педагошко-дидактички 
принцшш образовања које омогућује брзо и успешно укључивање 
ученика у удружени рад. Ученици су дошли из различитих ппсола, 
њихова претходно стечена знања нису била уједначена, чак ie било 
ученика недовољио мотивисаних да наставе школовање у Заједнич- 
кој основи. Такви ученици нису долазили редовно на наставу, нити 
су користили различите облике иомоћи који су им наставници пру- 
жали (допунску наставу). С тога су и резултати били слаби]и, што 
се види из класификације по успеху ученика I разреда у јуну школ- 
ске 1977/78. године (седам одељења, укупно 217 ученика): 

— одличних: 27 ученика или 12,44%; 
— врло добрих: 40 ученика или 18,43%; 
— добрих: 60 ученика или 27,65%; 
— довољних: 8 ученика или 3,69%; 

Завршило разред у јуну: 135 ученшса или 62,21%; 

—пблажу поправни испит: 48 ученика или 22,12%; 
— полажу разредни испит: 2 ученика или 0,92%; 
— понављају разред: 32 ученика или 14,75%; 

Припремна настава и два испитна рока дали су позитивне ре- 
зултате; од 48 ученика упућених на поправне испите, 45 је пбложило, 
пгго значи да је те године први разред успешно завршило 180 ученика 
или 82,95%' (није завршило 37 ученика, укључујући и она два уче- 
ника која су упућена на разредни иопит, што у процентима износи 
17,05%). 
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Следеће школске године успех је нешто бољи, 284 ученика, ра- 
спорећених у девет одељења, посшгли су следећи успех: 

— одличних: 68 ученика или 23,94%; 
— врло добрих: 67 ученика или 23,59%; 
— добрих: 61 или 21,48%; 
— довољних: 9 или 3,17%; 

Завршило разред у јуну: 205 или 72,18%; 

— полажу поправни испит: 42 ученика иди 14,79%; 
— понављају разред: 37 ученика или 13,03%. 

Y јунском и августовском року поправне исштге је положило 
40 ученика, тако да се број оник који су. успешно завршили разред 
попео на 245 ученика или 86,27%. 

Y II разреду долази до квалитативне селекције ученшса, гако 
да известан број ученика одлази у школе које омогућују брже -укљу- 
чивање у рад, а успех оних који настављају школовање је знатно 
бољи. ' 

Ове године уочена је и једна негативна појава — „сеоба", чак 
и добрих ученика. То је последица неуједначености критеријума оце- 
њивања у појединим школама Заједничке оонове или уверења самих 
ученика, да у hcichm школама могу да добију боље оцене са мање ра- 
да и да се тако лакше упишу у III разред ппсола жељене струке. Тако 
се из наше школе у току године исписао известан број добрих уче- 
ника II разреда, а сличних појава је било и у другим школама које 
„бије глас" строжих образовно-васпитних институција. 

Упис у II разред врши се према блоковима изборне наставе. 
Ученици показују највеће интересовање за друштвено-економски, а 
мање за природно-научни или математишси смер. Без обзира на неке 
појаве лутања и несналажења, успех ученика II разреда ове године 
је сасвим добар. 

Али, као што је већ речено, реформа је сувише радикална, ду- 
бока и свестрана, да би могла да буде извршена без тешкоћа и проб- 
лема. Стручни органи наше школе пратили су пажљиво спровоћење 
реформе, а половииом маја прошле године Образовно-васпитно веће 
је, на посебном састанку, разматрало резултате образновно-васпитног 
рада у I и II разреду Заједничке оонове. После добро припремљеног 
реферата Миодрага Влајковића, професара бве школе и дискусије, 
донети су закључци који се битно не разликују од закључака репуб- 
личке стручне службе, усвбјених јануара 1980. године, у документу 
Извештај о припремџ новог плана и програма заједничке основе сред- 
њег усмереног образовања за школске године 1977178. и 1978179. На- 
ши закључци су, можда вшне критички интонирани, што је и ра- 
зумљиво, јер долазе од непосредннх реализатора, од оних који мо- 
рају да наћу решење. за све оно што је наставним планом, програмом 
и уџбеницима остало нерешено. Навешћемо само неке констатације 
са овог састанка Образовно-васпитног већа (15. мај 1979). 

Наставни план је преобиман. Петнаестогодшињаци, ученици I 
разреда, имају 13 предмета и 30 часова у петодневној радној недељи. 
Y II разреду ситуација је иста: шест часова дневно редовне наставе, 
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без додатне, и доплнске наставе, слободних активности и часа раз- 
редног старешине. Закључак: ученици су преоптерећени. 

Наставни програми представљају скраћену верзију досадашњих 
огантеобразовних школа (гимназија). Тежња састављача програма да 
ученици који не настављају даље школовање добију што потпуније 
опште образовање може се разумети, али не и оггравдати. Y прагра- 
ме _је, уз поједине теме и наставне јединице, унета категорија „ин- 
формативно". Тешко је замислити како ће се, на пример, у настави 
матерњег језика и књижевности упознати „информативно" један 
уметник, или, како ће се у настави музике остварити „оперативни 
задатак" да „ученик упозна главне музичке стилове" и да „развија 
своју способност критичког запажања и свој музички укус", када 
се поједини стилови и композитори обраћују информативно. Такви 
екстензивни програми нужно воде у површност. 

Посебан проблем представља неусаглашеност програма Заједнич- 
ке основе и програма појединих смермзва II фазе средњег образова- 
ња. Примера за ово има доста. Тако, на пример, програм основа 
марксизма и социјалистичког самоуправљања за III разред је веома 
слнгчан програму истог предмета за II разред Заједничке основе. Yne- 
ници III разреда оних омерова који у наставном плану имају психо- 
логију, ако су у II разреду бшш у блоку друштвено-економске под- 
ручја изборне наставе, обрађују поново исти програм и уче из истог 
уџбеника. Сви ученици II фазе, који према наставном плану имају 
у III разреду наставу философије (историју философије) са два часа 

Једна група наших ученика и професора посетила је 22. маја 1980. године, 
заједно са ученицима загребачке школе „Браће Рибар", у Кумровцу родну кућу 

друга Тита и положила цвеће 
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недељно обраћиваће у IV разреду, у настави марксизма н социјали- 
стичког самоуправљања, исте теме, али у скраћвном обиму (првих 15 
часова, од укугшо 35 часова, колико овај нредмет има према нас- 

тавном плану). 
Уџбеници за I и II разред Заједничке основе су различитог ква- 

литета: има сасвим добрих, који у потпуности задовољавају научно- 
-стручне, педагошко-дидактичке и идејно-васпитне нормативе, али има 
и таквих, који су по својим научно-стручним и идејним квалитетима 
добри, али уопште не задовољавају педагошко-дидактичке услове, ни- 
ти су примерени психофизичком узрасту и претходном знању ученика. 

Смисао свих ових примедаба на рачун насгавних планова, нас- 
тавних програма и уџбеника, посебно наглашених у овом прилогу 
нашег школског Извештаја, јесте, пре свега, настојање да се укаже 
на све тешкоће с којима се наши наставници боре, као и да се чује 
њихово мишљење о текућим проблемима реформе школсгва. 

Поменута анњшза резултата реформе у нашој хпколи, дата на 
седници Образовно-васпитног већа, није била усмерена само ка кри- 
тици тзв. спољних фактора, није била само критичка, већ и само- 
критичка. Било је речи и о прилично спорој реформи васпитно-обра- 
зовног процеса, о превазилажењу вербалне и фронталне наставе-пре- 
давања и слишавања, којом се ученици више усмеравају на пасивно 
усвајање чињеничне граће и самим тим не оспособљавају за критичко 
мишљење и стваралачку примсну знану новим ситуацијама. Кри- 
тикован је кампањски рад ученика и наставника, разматране су ко- 
рисне васпитне последице јавности оцене, али и неке деформације у 
примени овог принципа. .. 

Ове школске године, негде у априлу, разматран je на седници 
Образовног-васпитног већа поменути Извештај републичких стручних 
органа о двогодишњој примени програма Заједничке основе. Коми- 
сија за образовно-васпитни рад, коју чине најискуонији чланови на- 
шег колектива, прштремила је паралелну анализу резултата постиг- 
нугих V одговарајућим школама Србије и наше школе. 

Иако наша 1нкола не заостаје за друшм школама,_ наша само- 
критика је била прилично оштра, што се види из појединих зак- 

ључака: ^ . . ' . 

— није добро кад се наставни процес на чаау сведе на преда- 
вање и слишавања (а таквих појава има у нашој школи); . 

_није добро кад у току једнрг часа наставник испитује де- 
таљно свега неколико ученика, док су остали пасивни, забављају се, 
сваки на свој начин (то је један од узркжа недисциплине на часу); 

_погрешан је методски поступак, кад наставншс најпре про- 
зове ученика и тек онда поставља питања (таквих појава има много 
у нашој школи), питања треба постављати целом одељењу; 

.— не могу да постоје два кригеријума оцењивања, један стро- 
жи у току године и блажи, на крају (није добро кад у једном оде- 
љењу током целе године има по двадесетак недовољних оцена из 
једног предмета, а само две на крају године); 

— непедагонжи је масовно поправљање оцена на крају године, 
да би се избегла припремна настава; 

— демагогајом се може назвати поступак оних разредних ста- 
решина који на крају године, пре седница и на седницама разредних 
већа, „штимују" успех свог одељења, вршећи притисак на млаће нас- 
тавнике и на наставшисе са иесигурним критеријумом оцењивања... 
итд. 

Све ово показује да се у нашој школи често и организовано 
разговарало о спровоћењу реформе, о проблемима и тешкоћама ус- 
пешне реализације њених основних задатака. 

Друга фаза средњег усмереног образовања 

По договору са Десетом гимназијом, која је почетком ове го- 
1 Дине угшсала прве ученике II фазе природне научне струке, наша 
; школа је, у оквиру будућег Центра за образовање кадрова друш- 
; твене делатноста, преузела школовање будућих преводилаца-сарад- 
i нипа и инокоресподената. Извршене су све прштреме за рад по но- 

вом плану и новим наставним програмима. 

f Интересовање за преводилачку струку било је веома велико, 
) али Школа није могла све да прими, јер је расписом Градског ко- 

митета за образовање и културу града Београда дозвољено формира- 
ње два одељења занимања преводилац-сарадник(64) и два одељења 
инокоресподената(64). Квоту су испунили углавном одлични и врло 
добри ученици, али је касније примљен известан број ученика који 
су се школовали у иностранству и оних аооји су прошле године упу- 
ћени да понове III разред (гамназије). 

Уложени су огромни напори да се пре почетка наставе изврше 
све припреме и обезбеде услови за нормалан рад: ангажовани су на- 
ставници за нове предмете (стенографију, дактилографију, инфор- 
матику), наставници страних језика су похаћали семинаре за струч- 
но и педагошко усавршавање, набављене су писаће машине и нека 
нова учила. Али су и наставнике и ученике чекали многи проблеми 
који су током године полако решавани. Највећи проблем су били 
уџбеници. Настава је почела, а ученици трећег разреда нису имали 

| ни један уџбеник. Наставници су се сналазили како су знали и уме- 
ли, препоручивали су ученицима неке од постојећих уџбеника (на 
пример, уџбеник Психологаје за II разред — изборно подручје, уџбе- 
нике за II страни језик такоће из -избарне наставе II разреда, неке 
уџбенике философије за гимназију, итд.). Y току године публикован 
је известан број уџбеника,.али су ученици III разредатшак завршили 
школску годину без скоро половине уџбеника. Због тога је било и 
диктирања и учења из бележака. То је ове године било „нунсно зло" 
и, надамо се, да ће се до почетка следеће школске године штампата 
сви уџбеници за трећи и четврти разред ученика преводилачке струке. 

Било је и другах тешкоћа, али је ипак постигнут веома добар 
успех. За то су заслужни ученици и њихови васпитачи: огромна ве- 

I ћина ученика је улагала велике напоре да постигне што бољи успех, 
стварала такву радну атмосферу на часу, да је наставницима било 
задовољство да раде у таквим условима. На седницама разредних ве- 
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Занимање: инокоресподент Степен стручности: IV 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА 
ПОАРУЧЈА 

Број часова по недељама 
(год.) 

и разредима 

III rv 

А. ЗАЈЕДНИЧКИ 
ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

недељно год. недељно год. СВЕГА 

ПРЕДМЕТИ ТВП твп 
1. Српскохрватски језик 

и књижевност 2 64 2 64 128 

2. Марксизам и социјалистичко 
самоуправљање 1 32 1 32 64 

3. Физичко васпитање 2 64 2 64 128. 

Б. ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Први страни језик 3 96 3 96 192 

2. Други страни језик 2 64 2 64 128 

3. Латински или грчки језик 2 64 2 64 128 

4. Историја цивилизације 2 64 2 64 128 

5. Историја уметности 2 64 64 

6. Философија 2 64 2 64 128 

7. Логака 2 64 64 

8.' Психологаја 2 64 64 

9. Социрлогаја 2 64 64 

Ц. УЖЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Савремени српскохрватски 
језик. и правотшс 2 64' 2 64 128 

2. Први страни језик 3 96 3 . 96 192 

3. Дактилографија са основама 
биротехнике 2 64 2 64 128 

5. Основи информатике 2 64 2 64 128 

4. Стенографија 1 32 1 32 64 

Y К Y П Н 0: 30 30 

Д. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПО 4 недеље у оба разреда 

ћа је посебно истакнут успех III/l (97,37% успепшо заврпптло разред 
у јуну, од тога 21 ученик са одличним успехом) и III/2 (86,85% успеш- 
но заврпшло разред са 22 одлична ученика). 

Већина ученика III разреда је постигла исти успех као и у прет- 
нодном школовању, ма да се, код ученика, може приметипи разлика 
у квалитету претходно стечених знања, што је, вероватно, последица 
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различитог рада и критеријума оцењивања у појединим школама За- 
једничке основе. То се може утврдити упоређивањем претходног (у 
II разреду Заједничке основе) и садаипБег успеха. Од 150 ученгпса 
III разреда, колико их је било иа крају године, са одличним успехом 
уписано је 86 или 57,33%, а сада има одличан успех 63 или 42,00% уче- 
ника; са врло добрим успехом уписано је 44 или 29,33%; а сада има 
врло добар успех 42 или 28,00% ученика; са добрим успехом уписано 
је 4 или 2,67%, а сада има добар успех 17,33% ученика; са довол>ним 
уопехом, уписан је 1 ученик или 2,67%; а сада довољан успех имају 
2 или 1,34% ученика. Негативне оцене сада има 25 ученика III раз- 
реда или 16,67%. Већину тих ученика чине они који су прошле го- 
дине упућени да понове III разред гимназије (таквих је било 8 или 
5,33%) и неки ученици који су се до сада школовали у иностранетву 
(гаквих ученика је било 7 или 4,67%). Већина ученика из тшостран- 
ства се уписује условно, док не положе националну групу предмета 
(српскохрватски језик и 1сњижевност и националну историју), па тек 
онда се озбиљније укључује у редован рад. Њњма се пружа помоћ 
преко допунске наставе. 

Ученици IV/7 са разредним старешином, професором Љиљаном Хаоишд на 
екскурзији у Скопљу, пред фабриком „Раде Кончар" 

Остали облици васпитно-образовног рада и друге делатности школе 

Додатна настава се изводи према плану и програму Заједничке 
основе за сваки предмет по.јединачно. Ученици, заинтересовани за 
одређену грађу опредељују се за додатну наставу у договору са пред- 
метним наставником, а често су и чланови секција појединих пред- 
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мета. Додатна настава се одвија према одређеном распореду, нај- 
чешће у мећусмени, или суботом, и са одговарајућом евиденцијом 
у дневнику рада. Она помаже ученицима да стекну богатија сазнања 
из одговарајућих области, да самостално закључују и формирају сво- 
је ставове проучавајући потребну материју и 'шппући реферате, као 
и извођењем експерименталних вежби. - 

Допунска настава почиње са радом већ 15. септембра, када про- 
фесори утврде недостатке у предзнањима својих ученика, углавном 
из српскохрватског језика, страних језшса и математике. Према рас- 
пореду часова ученика и професора, планирају се часови допунске 
наставе свих предмета и одељења, обично између смена или као прет- 
час преподневне наставе. 

Због недостатка простора и великог броја пријављених ученика 
за _допунску наставу, часови су повремено и ове године одржавани и 
суботом. Часовима допунске наставе обично присуствује од 2 до 10 
ученика. Води се евиденција рада о допунској настави у дневнижу 
рада као и о присуству ученика «а овим часовима. Ова настава нај- 
више користи ученицима који су оправдано изостајаш, јер тако на- 

! докнађују пропуштено градиво. Ученици који имају слабо предзнање 
\ и велики број изостанака не успевају ни на овим часовима да савла- 

дају градиво. Међутим, уколико се ученици на време укљуЧе у до- 
i пунску наставу и не изостају са редовне наставе успешно завршавају 
I разред. 

Припремна настава се организује у школи после завршетка нас- 
тавне године. Она траје десет дана по два часа дневно. На тим. ча- 
совима ученици обнављају градиво а професори илг објашњавају те- 
же партије које нису успели да савладају у току године. Ови чаеови 
највише користе ученицима који су учили и преко. годвше, на редов- 

; ној настави, и онима који се припремају за ове часове и на њима 
активно учествују. Онима, чије је присуство условљено формалнил! 
обавезама, припремна настава уопште не користи. Два испиша рока, 
јунски и августовски, су погодна за ученике који су упућени на поп- 
равии испит из два предмета, тако да боље спреме један предмет за 
јунски, а други оставе за августовски рок. Пр^шремна настава се уре- 
дно евидентира у дневницима рада. 

Производни рад се и ове године остварује у Индустрији куг- 
личних лежаја и Електронској индустрији Ниш — OOYP „Авала“, са 
којима смо сшуопили самоуправне споразуме и са којима ћемо сара- 
ђивати и следећих шдина. Ово је предвиђено и натттим оредњороч- 
•ним планом развоја до 1985. године. И ове године, као и ранијих го- 
дина, ученици радо иду на производни рад, савесно раде на својим 

i радним местима, добијају топли оброк и мантиле за рад, па често 
појединци и читава одељења бивају похваљени за свој рад и пона- 
шање. И ове године наису групацију воде наставници Електроприв- 
редне школе „Стеван Филиповић", који су већ упознали наше уче- 
иике и успешно обављају своје задатке. 

Професионална пракса, отпочела је први пут еа дан 19. маја 
1980. године за ученике III разреда. Око 150 ученика је четири не- 
деље, до 13. јуна, обављњго професионалну праксу у 27 организација 

•удруженог рада са којима смо склопили самоуправне споразуме о 
! 
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условима под којима учениди треба да стекну одређена знаи.а и оу- 
ду оцењени од стране стручне комисије. Комисију чине професори 
српскохрватског језика и ггрвог страног језика, као и ментори 
преводиоци и инокоресподентаг у организацијама удруженог рада, 
који нашим ученицима помажу да савладају програм ггредвиђен про- 
фесиоеалном праксом. 

Било је доста тешкоћа око организовања професионалне праксе, 
иако ie школа почела да тражи радне организације већ почетком 
школске године Неке радне организације удруженог рада су своје 
одбијагве правдале недостатком радног простора, недостатком кад- 
рова за одговоран инструктивни посао. Али великим залагаљем наших 
радних л>уди и ћачких родитеља, обезбећена је пракса за све уче- 
нике Радне организације су најчешће примиле мањи opoi ученика 
(од 2 до 5), једиио су „Рапид" и „Енергопројект примили по lo уче- 
ника. Надамо се, да ће нам идуће године бити лакше, iep смо стекли 
пословне пријатеље и драдоцено искуство. 

Друигсвено-користан рад је организован за ученике I и II раз- 
реда Заједничке основе (по 35 часова у току наставне године): ра- 
дило се на урећењу школског дворишта и зграде, прикупљању си- 
ровгша, урећењу паркова у оквиру покрета Горана, а организовано 
је и дежурство ученика у школи. 

Секције делују у оквиру сваког предмета. Састају се, махом, су- 
ботом. Еисмо још остварили ранију замисао, да се уједине секције 
из области културне делатности у културно-уметничко друштво, од- 
носно спсртске секиије у спортско друштво, на истом принципу на 
коме већ постоји Клуб народне технике, ко.ји окупља све ученике 
који се гштересују за ову област. 

Рад сегсција се планира тако да сваки ученик ради у једно.1 или 
две секције, часови секције се одржавају једне суооте у месецу, уче- 
ниии пишу реферате или изводе експерименталне вежбе са настав- 
ником или стручним сарадником секције, а према раниле сачињеиом 
њшну секције. Поједине секције посећују изложбе, музеле, научне 
инстатауте, позоришта. Један број секција оргаиизузе леднодневне из- 
лете, на којима се чита.ју реферати и ради .гпгтердисцшхлинарно. 
географит, историја, ликовна уметвост, биологија и други предмети. 

Секци1е се припремају за такмичења и учествулу у школском, 
општинском и градском такмичењу. Неке од њих иостижу високе ре- 
зултате и v оквирима републичког и савезног такмичења. Улога про 
фесора ie веома значајна у мотивисању ученика за рад у секцирк 
Школа подстиче интересовање ученика и наставника за рад у секци- 
јама- ученици који су постигли резултате на тагсмичењима лавно су 
похваљени пред својим друговима и наставницима, а у оцену квш 
литета и квантитета рада наставника улази и његов рад и резултати 
секције коју води. 

Покрет Горана је обухватио својим активностима све ученике 
Заједничке основе који су у оквиру свог програма друштвено-корис- 
ног рада дали по 35 часова за урећење школског дворишта, паркова 
града, као и Аде Циганлије. „ 

Подмладак Црвеног крста обухвата све чланове Савеза омла- 
дине наше школе. Најзначајније акције у којима је учествовао jecy: 
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две а1сције добровољног давања крви, 120 ученика, акције сакупља- 
ња добровољног прилога у данима борбе против туберкулозе, а.лко- 
холизма, наркоманије, затим у планираним ахсцијама за указивање 
помоћи старим лшшма са наше месне заједнице. Две екипе наше писо- 
ле учествовале су у обуци прве помоћи, а затим и на такмичењу 
општине Савски венац. 

Чланови подмлатка учествовали су у неколико ликовних и ли- 
терарних кошсурса који су били организовани у оквиру града а пос- 
већени темама бриге о старим лицима и хуманим акцијама. 

Савез извићача обухвата, у оквиру три вода, најчешће ученике 
првог разреда који долазе из Основне школе „Исидора Секулић" и 
који иастављају да раце у оквиру своје чете и свога одреда. Они 
су учествовали на такмичењима у свим својим дисциплинама пово- 
дом Дана ослобоћења Београда, као и на лошровањима према пред- 
вићеним плановима рада. 

Омладинсгса политичгса шгсола „Иво Лола Puoap" почела је са 
радом у нашо] школи шолске 1968/69. годцне, само пет година после 
оснивања ОПШ у Београду. У току наредних годхша број ученика 
политичке школе стално се повећавао, а у њеном раду нарочито су 
били активни чланови руководства Савеза омладине школе. Време- 
ном је створена традиција похаћања ОПШ, тако да је најчешће у 
току школске годхше радило пет до осам одељења, а ове годхше, ме- 
ћу ученицима IV разреда, има одељења у којима су сви ученици завр- 
шили ОПШ. 

Омладинска политичка школа траје шест месеци, њен програм 
има тридесет тема, распорећених у пет циклуса: самоуправљање — 
социјалистичка револуција; самоуправно удружешх рад; политички 
систем самоухгравног друштва; савремени свет и самоуправљање и 
могућности; потребе и активности младих у самоуправном друштву. 
Програм ОПШ је у ствари Програм СКЈ, подељен на области, теме, 
те на та.ј начин учехжци упознају Програлх СКЈ и наше друштвено- 
-економске односе. Обрада тема обавља се излагањем предавача, дис- 
кусијом или рефератима полазника. Учешпди добијају литературу — 
брошуре, зборнике конгресних резолуција и друтих докумената, ко- 
ја им служе за припрему реферата и дискусију. Y школи постоји и 
библиотека издања Марксистичког центра града Београда којом се 
служе, се.м ученика ОПШ, и сви остали ученишх приликом израде 
матурских радова и других реферата. Поред овог теоријског дела 
ОПШ има и други практичан део, чији је циљ да се ученици упознају 
са самоуправним животом и радом у OOYP, општини и граду. За 
полазнике се зато организују: посета Музеја револуције, „25. мај" и 
другњм пригодним изложбама и манифестацијама; присуствују сас- 
танку Ортанизације СКЈ, седнхшама Савета школе, Збора радних љу- 
ди, организације Савеза синдиката, састанцима месних за.једница и 
тако се упознају са надлежностима и начином одлучивања у самоу- 
правним органима и друштвено-политичким организацијама. 

Завршена ОПШ је један од услова да омладинац наше школе 
буде прхтмљен у СКЈ, јер је на тај начин упознао Програм СКЈ, нај- 
значајније конгресне документе, правце -нашег развитка као и са- 
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дашљи тренутак друштвено-економског развоја и наших односа, чи- 
ме свесно ирихвата задатке који га очекују у СКЈ. 

Организатор рада ОПШ је Народни универзитет „Веселин Ма- 
слеша" који је ове године прихватио све ученике, не стављалући 
ограшгчења у погледу броја одељења. 

За разлику од ОПШ „Иво Лола Рибар", два одељења политичке 
школе „Борба" су, на оонову прораћених материјала, полагала и ис- 
пвгге путел! тестова знања. Сви ученици показали су дооар успех 
и добили дипломе. 

Омладинска политичка школа има значајно место у животу и 
раду Друге београдске гимназије „Иво Лола Рибар . Она ie постала 
традидија и потреба младих, допуна њиховог образовања за струку, 
допуна сазнања из области друштвених и хуманистагаких наука неоп 
ходна самоуправљачу. 

Факултативна настава ]е остварена у нашој школи за ученшсе 
II разреда Заједничке основе који уче латински језик, пошто у њи- 
ховим блоковима изборне наставе овог предметашнема ЈАдатввно 
ехсономски и природно-научх-ш блок). Ова настава се ^™а од п 
четка школске 1979/80. годиие а према плановима и програмима ла 
хинског језика за језички смер - према одлуци Скупштине СИЗ 
усмеренот образовања града Београда. 

Од 9 фебруара 1980. године почела је са радом факултативна 
настава ко4 ie оргашхзовала наша школа за ученике III разреда 
усмереног образовања са опнггине Савски венац, као и за друге уче- 
нике са територије града, уколико у њиховим ошптинама ова нас- 
тава Hni^ орга-низована. Према плановима и програмима хсоје су 
чинили одговарајући фахсултети, а издао их Републички завод за уна- 
прећхгоање васпитања и образовања, факултативна настава се изво- 
ди сваке скботе од 8 до 11,30 часова (по 4 часа) и то у десет одељења. 
2 одељења за Архитектонски факултет (математика и нацртна гео- 
метрша), 2 одељења за Медицински факултет (само латински 1език, 
ieo ie структура ученика таква да има)у прохбдност у cbojoj редо 
ЈнЗ mcS/и) 1 одељење за Дефектодоппа, фа-култет биологиЈа и 
психологија), 1 одељење за Филолошки факултет (еилссги ези ,, 
српсхсохрватски ^език и историја цивилизахшЈе), 2_ одељења за и 
лозофски факултет са две хрупе предмета (историЈа психолошЈа и 
философи^а, латински језик), 1- одељење за Правни факултет С хсто 
рија и осиови права), 1 одељење за Економски факултет (оонови по- 
литичке економије и економија и организација UVrj. 

Наставу похаћају учехшци других игкола (из наше само дза 
ученшса) и то, углавном, они који су се уписали на смер који нису 
првобигно планирали или одлични ученици, који се_ Још^увек коле- 
6aiy, па посећивањем факултативне наставе обезоећуЈу сеои веће мо- 
п/ћности за избор жељеног факултета. Наставу изводе, углавном, гтро- 
фесори наше школе, а мањи број-их је из других школа са општине 
Савсхси венац. 

По одобрењу Комитета за образовање града и ове школске го- 
дине v нашо^ школи је организована настава у 5 одељења за стране 
студенте којима је потребно извеоно знање латинског Језика, ради 
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уписа на Медицински факултет. После предвићеног броја одржаних 
часова полагали су нспит и добијали одговарајуће потврде. 

Екскурзије, као саставхш део образовно-васггитног рада, обично 
се организује у септембру месецу, на почетхсу школске године. Y 
њима учествује најлхање 85% учехшка једног одељења. Одељенске 
заједнице са својим разреднњм старешином, бира^у правац ради ос- 
тваривања образовно-васгштшгх циљева екскурзиЈ'а. Одбор одељења 
родитеља ученика усваја правац а Образовно-васпитно веће потвр- 
ћује правце екскурзнја, зависно од броја дана који су одрећени за 
•неки разред. Ове годтхие смо први п\/т имали наградну екскурзију за 
два најбоља одељења IV/7 и IV/8, дужу него што је предвићено за 
матуранте. 

Логоровање, предвићено наставним планом и програмолт за уче- 
нике II разреда није одржано, јер није било материјалних могућ- 
ности. 

Јавна и култупно, делатност гиколе 

Сем 'набројаннх активности у школи, наши ученици се својгш 
наставницима учинили су бројне посете музејилта, изложбама, при- 
редбама у граду, учествовали у обележавању свих тубилеја наше зем- 
ље — нарочито 60-годтшпБнце Партије, СКОЈ-а и револуционарних 
Синдиката — активно учествовали у припреми ових програма, до- 
чекивали државнике света, учествовали у спортским таклшчењима 
поводом јубилеја, што је све заједно допринело васпитању и њихо- 
вом активном учешћу у свим збивањима живота наших народа. 150 
ученика је вежбало «а стадиону 25. маја — за Дан младости. 

Тако је културна и јавна делатност школе у озој годтгни обе- 
лежена и бројнтш гостовањима наше тшсоле.у месним заједштцалта, 
организацијалта удруженог рада, дечијим болницама и друшм шко- 
лама, где су наши ученици показали своја достигнућа «а култур«ом, 
спортсколт и другилт пољима рада. 

Вера Бјелица, професор 
директор школе 

УЧЕНИЦИ КОЈИ CY ГРАДИЛИ УГЛЕД ШКОЛЕ 

Y ДругоЈ београдској гимназији „Иво Лола Рибар" сваке шкоЛ- 
ске године окупља се велики број ученика у ванчасовним активно- 
стилта. На састаншша група и секција читају реферате и дискутују 
о темалта из разних научних дисциплина, које нису обухваћене ре- 
довном школсколт наставолт. Ови ученици, воћени стручним профе- 
сорима и ентузијазлтол1, учествују на свим Л1анифестацијама знања у 
Школи, Граду, Републици, па и Југославији. Често су постизани из- 
ванредни резутати, што се лтоже видети из напшх ранијих извешта^а. 

Овде су издвојени ученици који су постигли најбоље резутате 
у школскњлт, градскњм, републичким и савезним манифестацијама, 
из области српскохрватског језика и књижевиости, страннх ^езика, 
историје, математике, физшсе, биологиЈ'е и хемије, у периоду од 1969/ 
70. школске године до 1978/79. године. 
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Српскохрватски језик и књижевност 

Ученици су се окупљали сваке године у вшие секдија — Лите- 
рарна секција, Драмска секција, Интереона група за књижевност, по- 
зоршпте и филм. Ови ученици су се укључивали у све прославе и ју- 
билеје протеклих година и постизали лепе резултате. 

' 1969/70. Поводом прославе 50-годишњице СКЈ награБени су пр- 
вом наградом Градског комитета СК Београда Велшшр Поповић, уч. 
IV/1 разреда; Вера Павловић, уч. IV/1 разреда; Октобарском награ- 
дом града Београда, Велимир Поповић, уч.‘ IV/1 разреда. Првом наг- 
радом листа „Народна армија", поводом 22. децембра, Гордана Au- 
шанчић, уч. IV/1 разреда; Велимир Поповић, уч. IV/1 разреда. По- 
водом Дана Уједињених напија награђен је Велимир Поповић, уч. 
IV/1 разреда. Поводом завршних свечаности прославе 50-годишњице 
СКОЈ-а и СКЈ награђен је првом наградом Општинског комитета Ста- 
ри град Велимир Поповић, уч. IV/1 разреда; Гордана Аишанчић, уч. 
IV/1 разреда, а школа је добила плакету за масовно учешће ученика на 
конкурсу. Градски одбор Савеза за борбу против алкохолизма награ- 
дио је школу I наградом због масовног учешћа, а ученица Дивна Попо- 
вић, Ш/8 освојила је четврту награду. Поводом Дана младости Опш- 
тински комитет Савеза омладине Стари трад наградио је I наградом 
ученицу IV/1 разреда Веру Павловић; II наградом ученицу IV/1 раз- 
реда Јасмину Сотировски и III награда ученику IV/1 разреда Бран- 
ку Дамјановић. Поводом Дана школе загребачке гимназије „Бра- 
ћа Рибар" награћени су ученици IV/1 Јасмина Сотировски, Ве- 
лшшр Поповић, Светлана Ковачевић, Даница Димитријевић и Ка- 
тарина Козлов. Поводом Дана школе Друге београдске гимназије 
„Иво ЛоАа Рибар" награћени су ученици Јасмина Сотировска, Жељгса 
Јовановић, Мирјана Јовановић и Мирољуб Марјановић. На конкур- 
су поводом Дана ослобоћења Београда добили су награде ученици 
Јасна Шакота, П/4 и Дивна Поповић, IV/8. На кошгуроу поводом Да- 
на уједињених нација награћено је десет наших ученика. На кон- 
курсу манифестација „Човек-ракета свемир награћено је седам уче- 

ншса. . _ 
1972/73. ппсолска година, за Октобарску награду града beorpa- 

да конкурисала су четири ученика. 
1973/74. школска .година, Октобарску награду за литерарни рад 

добила је ученица Auda Мартиновић, Ш/1. Поводом дана Уједињених 
нација за учешћена кошресу награћених су Бранислав Поповић, П/2; 
Радмила Ивошевић, IV76 и Љиљана Ааковцћ, IV/6. Поводом прославе 
Дана Рецублике награћени су чланови драмско-рецитативне секције, 
учесници рецитала „Партизан сам тим се дичим", а за литерарне _ра- 
дове Татјана Нојевић, уч. III/2; Весна Чаравеша, уч. Ш/6 и А]ша 
Мујзић, уч. IV/1. Поводом прославе Дана цивилне цаштите, 6. ацрила, 
на литерарном конкурсу града Београда, награћена је Гордана Огње- 
новић, уч. IV/2. Поводом прославе Дана школе, за литерарне радове 
награћени су Олга Павловић, уч. IV/2; Татјана Живковић, уч. Ш/1, 
Љиљана Ауковић, уч. П/6, Весна Митровић, уч. И/2; Јасна Шакота, 
уч. IV/4 и Љубица Шербула, уч. Ш/1 разреда. Поводом Дана школе 
Гимназије „Браћа Рибар" из Загреба, за најбоље радове на литерар- 
ном конкурсу, награћени су: Љубица Младеновић, Драган Церић и 
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Миомира Бобот. Студио „Б" доделио је пехар ученицима наше пжоле 
за учешће у такмичењу „Мајски сусрети", а ученица Емилија Јан- 
ковић, 1/1 освојила је прво место у рецитовању. 

1974/75. школска година. На Мајским сусретима средњих 
школа у Кикинди ученица IV/1 разреда Auda Мартиновић добила је 
специјалну награду. Поводом Дана школе Аруге београдске гим-на- 
зије, на литерарном конкурсу, награћени су: Соња Нововић, 11/2, Мир- 
јана Станковић, 1/7; Момир Ристић, 1/1; Јелена Бошковић, Ш/7; Ми- 
ра Радивојевић, 1/1; Даница Стевановић, 1/6; Hada Гплић, 11/7. По- 
водом Дана школе Гимназије „Браћа Рибар" у Загребу, на литерар- 
нон конкурсу, награћени су напш ученици Дубравка Живковић, 
i/1, Ивана Кладарин, 1/3; Биљана Антић, 11/2; Соња Нововић, 11/2; 
Милена Петровић, 111/1 и Љиљана Војиновић, Ш/8. На омладинском 
конкурсу листа „Комунист" поводом 30-годишњице победе над фа- 
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шизмом и 50-годишњице листа, похваљена је школа Посебном пох- 
валом, а од ученика Љиљана Митић, 1/5 и Мирољуб Орлић, 1/5. На 
конкурсу поводом Дана Уједшвених нација, огранак за Србију, наг- 
рађена је Вања Жанко, уч. IV/2. На такмичењу рецитатора поводом 
30-годишњице ослобођења Београда, у организацији Библиотеке ,,Бор- 
ђе Јовановић", награђена је ученица Сузана Морино. 

1975/76. година. Поводом Дана Уједињеиих нација награђен је 
Небојша Тепавчевић, ученик III/1 разреда. Поводом Дана борбе про- 
тив алкохолизма награђена је Јасмина Митић, уч. IV/4. Литерарна 
секција школе добила је Захвалницу за масовно учешће. У „Мајским 
сусретима" у Кикинди, поводом 25. маја, Дана младости, награђени 
су радови Данијеле Данон, уч. II/2; Ане Бешлић, уч. II/2 и Горана 
Јакељ, уч. IV/8. Литерарна секција је добила Захвалницу за учешће. 
На конкурсу поводом Дана наше школе, награђени оу Љиљана Чо- 
хаиић, Невена Црквењаков, Драган Ристић, Јадрашса Дујмовић, Би- 
лмна Миловановић, Соња Нововић, Весна Чулиновић, и Соња Госто- 
вић. Поводом прославе Дана за1ребачке гимназије „Браћа РибарД 
награђени су: Драгана Богићевић, II/6; Пвана Кладарин, П/3 и Дуо- 
равка Живковић, 11/5. 

1976/77. година. За учешће на литерарном конкурсу YHECKO-a 
Данијела Данон, уч. Ш/1 добила је наградно путовање у Париз у 
организацији YHECKO-a. Октобарску награду града Београда за ли- 
терарни рад добила је Ана Бешлић, уч. Ш/1. Поводом Дана наше 

Колаж Маје Ђуришић, ученице 1/11 

школе награђени су Весна Радосављевић, Драга Ђорић, Анкица Пав- 
ловић, Бојана Стаменковић, уч. I разреда; Маријана Budac, уч. III 
разреда и Соња Hoeoeuh, уч. TV разреда. На „Мајоком сусрету" у 
Кикинди награђени су радови Душице Ерчић, П/1 и Иване Кладарин, 
уч. III разреда. На сусрету средњих школа које носе име браће Ри- 
бар одржаном у Гламочу за литерарни рад награду је добила Јад- 
ранка Бежановић, 1/5. Поводом Дана школе гимназије „Иво Лола Ри- 
бар" у Новом Бечеју, награду је добила Душица Ерчић, уч. П/1 раз- 
реда. Поводом Дана школе загребачке гимназије „Браћа Рибар" наг- 
раде су добили Ирена Цвијетић, Бојана Станковић, Анкица Павловић, 
иЈелка Радовановић. 

1977/78. година. На конкурсу YHECKO-a Србије добили су наг- 
раду Бојана Стаменковић и Мирјана Аксентијевић. Октобарску наг- 
раду града Београда за литерарне радове добили су Драгана Боги- 
ћевић, Данијела Данон и ИванаЖладарин. Поводом Дана наше шко- 
ле награђени су Аница Вучетић, Маријана Видас и Душица Ерчић. 
На сусрету у Новом Бечеју награђена је Драгана Богићевић. Пово- 
дом Дана школе загребачке гимназије „Браћа Рибар", награђени су 
Ивана Кладарин, Милица Вечериновић, Јадранка Пешти, Александар 
Вукичевић, Момчило Бајагић, Марина Пајић и Гордана Поповић. 

1978/79. година. На конкурсу поводом Дана Л'једињених нација, 
награђени су: Милица Аксентијевић, уч. IIl/l, Љиљана Сретеновић, 
Ш/1, Гордана Живадиновић, уч. Ш/З, Маја Стефановић, уч. Ш/7 и 
Алегссандра Мрвић, уч. 1/2. На конкурсу поводом Дана наше школе 
награђени су Бојана Рогсвић, уч. 1/3 и Аница Вучетић, уч. П/4. 

За најбоље писмене задатке на завршном испиту из српскохр- 
ватског језика награђени су из Фонда „Жика Стефановић-Кенгур" 
ученици: 1970/71. школске године Јулија Јефтић, IV/4; 1971/72. Мелита 
Благојевић, уч. IV/2; 1973/74. Ајша Мујсић, IV/1; и 1974/75. школске 
године Драгана Богсовић, IV/2. 

Из фонда „Слободана Крчевинца-Пахарухов" награђени су: 
1970/71. нпсолске године Љиљана Несторовић, IV/4; 1971/72. године 
Љиљана Васиљевић, IV/5; 1973/74. године Јулијаиа Милутиновић, IV/3; 
1974/75. годгше Алан Брадерс, IV/5; 1976/77. године Небојша Tenae- 
чевић, IV/1; 1977/8. године Славица Стојановић, IV/2 и 1978/79. годи- 
не Горан Поповић, IV/5. 

Страни језици 

1969/70. шолска година. На градском такмичењу из француског 
језика награђени су ученици: Мира Жиберна, .11/2 —- I наградом; 
Драган Мрдакоеић, 1/4 — II нагродом, а свих шест ученика се пла- 
сирало за републичко так.мичење. На републичком такмичењу из 
француског језика добили су II награду Драган Мрдаковић, 1/4, Ива- 
на Поповић, 1/4, а похваљени су Весна Шибалић, 1/4, Мира Жиберна, 
П/2, Горан Пенее, 1/4 и Петар Павасовић, IJJ7. Сви ови ученици су 
се пласирали за савезно такмичење. На градском такмичењу из не- 
мачког језика учествовало је 20 ученика трећег разреда, а 19 ученика 
се пласирало за републичко такмичење. На републичком такмичењу 
пласирали су се за савезво такмичење ученици: Маја Панић, Ш/2; 
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Милена Топаловић, Ш/2; Анћелка Стевановић, Ш/4; Љиљана Кремић, 
HI/2- Невенка Милосављевић, Ш/3; Аесанка СтоЈадиновић, Ш/з: 
Бојана Нинковић, Ш/2 и Бранкица Игић, Ш/2 На републичком так- 
мичењу освојили cv I и II место Маја Пантић, III/2 и Милена Пав- 
ловић Ш/2. На усменом делу републичког такмичења освојила ]е i 
место* Јасмина Јешић, Ш/3. На традском такмичењу из руског ]ези- 
ка учествовало је 28 ученика и сви су се пласирали за репуоличко 
такмичење. На републичком такмичењу 17 учаника је награђено. Пр- 
ву награду добила је Ааница Арсенијевић, уч. Ш/1 а 'Аругу HaipaAy 
добили су Горчин Рабреновић, уч. IV/1; Јасмина Сотировски, IV/1 и 
Љиљана Хорват, IV/1; трећу награду добила је Соња Смиљанић, уч. 

IV/1 разреда. 
1973/74. година. Сви ученици који уче немачки језик као друш 

страни језик учествовали су у такмичењу „Науку младима . На са- 
везном такмичењу у Л>убл>ани освојили су II место 3oja Аеполо, , 
треће место Бранка Аеполо, IV/3 и шесту награду Гордана КостиП, 
IV/3. За савезно такмичење ученика који уче енглески ]език пласи- 
рао се Зоран Стојановић, уч. П/5. 

1974/75. година. На такмичењима у знању француског језика 
постигао је најбољи резултат ученик Зоран Милојевић, 1119. Y знању 
немачког језика на републичком такмичењу II место освојила je 
зица Митић, уч. IV/1 разреда. 

1975/76. година. V знању француског језика на републичком так- 
мичењу показали су најбоље резултате и награћени су ученици: 
Аленка Поповић, П/2; Јадранка Андрић, П/2; Зоран МилоЈевић, Ш/9 
и Аврам Афар, Ш/9. Y знању немачког језика на репуоличком так- 
мичењу успешно су учествовали ученици Невешса Мишић, 1/7; Mapuja- 
на Видас, П/2; Снежана Јовић, П/4; Невена Попов, Ш/1; Ксенија Зили, 
Ш/4 и Мирослава Дук, IV/3. 

1976/77. година. Неки ученици су учествовали само на градском 
такмичењу у познавању -немачког језика, I место заузели су ученици 
Жељко Кукобат, П/6 и Снеошна Јовић, Ш/4. 

1978/79. година. На такмичењима су учествовали ученици са зна- 
њем енглеског језика и за републичко такмичење су се пласирали 
Весна Радосављевић, III/6 и Ивана Газикаловић, IL5. НаЈооље ре- 
зултате на такмичењима у знању немачког језика у храду (шест го- 
дина учење језика) постигли су Весна Маслић, П/1 и Милан ЈаЈчанин, 
П/5, а учествовали су и заузели првих пет места Аница Вучетић, Ш4, 
Дејан Римса, П/6, Љиљана Чубрило, П/4, Маја Сиоиновић, II/2 и 
Соња Милосављевић, П/1. На републичком такмичењу прво место у 
Спбији н једномесечну сшпендију на Хумботловом универзитету у 
Берлину добила је Весна Маслић, II/l а друго место Милан ЈаЈчанин, 
П/5 и њих двоје су учествовали и на савезном такмичењу. 

Историја 

' ЗгГнајбоље домаће радове из историје на завршном испиту из 
сВонда „Миливој Палачковић-Палачко" дооили су ученици. 1У/и//Ј. 
године Hada Маринковић, IV/; 1971/72. године Љиљана Ераковић, 
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IV/3; 1973/74. године Љиљана Бастајић, VI/4; 1974/75. ходине Мирјана 
Борћевић, VI/2; 1975/76. године Милија Миловановић, IV/3; 1976/77. 
Блаженка Фирез, VI/1; 1977/78. године Даша Павловић, IV/1; 1978/79. 
године Верица Михајловић, IV/4. 

Физика 

1969/70. године на градском такмичењу из физике учествовало 
је 20 ученика I, II, III и IV разреда од којих се 6 пласирало за ре- 
публичко такмичење. На републичком такмичењу посебно је похва- 
љена ученица IV/4 Мирјана Чангаловић. 

1973/74. године два ученика су се квалификовала за републичко 
такмичење. 

1975/76. године, од 12 ученика који су учествовали на такмиче- 
њу друхог ступња, пласирао се за републичко такмичење ученик Мо- 
мир Ристић, II/5. 

1976/77. године ученик IV/6 Бранислав Радак освојио је III мес- 
то на републичком такмичењу. 

1978/79. године на градском такмичењу које организује друштво 
лттематичара и физичара учествовало је 22 ученика III и IV разреда. 
За републичко такмичење квалификовали су се Зоран Николић, III/6, 
Мирослав Михајловић, ПП/7 и Зоран Сарајлић, IV/7. Посебан успех 
послигао је Зоран Сарајлић који је на републичком такмичењу добио 
I награду а на савезном такмичењу освојио II награду (прва није 
додељена). 

Биологија . 

Чланови Секције за биологију укључњш су се у рад покрета 
‘,Науку младима" и од 1973. године до 1976. године учествовали су 
на такмичењима. То су ученици Аврам Афар, Фахира Дедић, Влади- 
мир Ивић, Тордана Ајелић, Весна Гривчева, Снежана Аабанац, Зоран 
Манчић, Зоран Миливојевић, Емир Омановић, Маријана Павловић, 
Србољуб Панић, Жика Петровић, Душан Глшорин, Елизабета Речи, 
Рајко Ристић, Љиљана Симанић, Јован Симоновић, Светислав Трич- 
ковић, Драгана Богићевић, Биљана Јововић, Ивана Коларевић и Ива- 
на Нешић. 1973/74. године на градском и на републичком такмичењу 
постИгли су добре резултате, Владимир Ивић, Емир Оманић и Cee- 
тислав Тричковић, као екипа. а појединачно Гордана Јелић, Весна 
Гривчева и Зоран Манчић. 1974/75. школске године еа градском и 
републичком такмичењу постигли су видне резултате Владимир Ивић, 
Зоран Милојевић и Маријана Павловић, као екипа и Рајко Ристић. 

1975/76. године на градском и републичком такмичењу пости- 
гли су добре резултате као екипа Владимир Ивић и Светислав Трич- 
ковић, 1976/77. год. Драгана Богићевић, заузела је I место на репуб- 
личком такмичењу, а у Загребу, на савезном такмичењу, заузела је 
III место. Школа је те године добила од Просветно-педагошког за- 
вода диплому, а и професор Љиљана Вукићевић. 

За најбоље домаће радове из биологије на завршном испиту из 
Фонда „Бранислав Борћевић" добили су награде: 1974/75. године Дар- 
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icn Ножић- VI/7: 1975/76. година Оливера Тодоровић, IV/6 и Ванда 
Bvvnev IV/5- 1976/77. године Весна Радаковић, VI/9 и Снежана Аа- 
банаи Vl/7- 1977/78. године Бранислав Мићковић, IV/5 и Вукадин 
Петрушић, IV/6; 1978/79. године Мирко Мандић, VI/6 и Душанка Ра- 

дановић, VI/8. 

Хемија 

1969/70. година. На градском такмичењу покрета „Науку млади- 
ма" учествовало је 8 учешжа, на републичком такмичењу Рако ^угсано- 
euhvn Ш/7 ie освојио III место.и пласирао се за савезно такми 
чење Y оквиру рада Хемијоке секције те године радила je фото-сек- 
ција школе. На градско.ј изложби уметничкшс фотографија награђен 
je l наградом ученик Драган Јовановић, Vl/7. 

1970/71. година. На градском такмичењу „Науку младима уче- 
ствујч ученшди Зоран Дамјаиовић, Н/9; Александар Латиновић П/ , 
р7Гматот!ћ, 11/9; СЛо6од0„ МатЛ, II/9. За ревдбличко такмтеке 
квалификовали су се Алегссандар Аатиновић и Зоран Дам]ановић. 

1971/72. година. На градском такмичењу покрета „Науку мла- 
лима" од 13’ ученика 6 се квалификовало за републичко такмичење. 
Т е гфимилГпосебне награде. На градском таклпшењу учествовали 

cv Александар Аатиновић, Ш/9; Зоран Дам]ановић Ш/9; Роса Ма- 
товић III19; Славица Матић, Ш/9; Слободан Матић, HI/9; Миодрсг 
Тодороеић, Ш/6; Смиљана Нешкоеић, III/6уЉиљана Николић, HI/7, 
Дугиан Облак, HI/7; Миомир Кољеншић HI/7; ИванГугићШН/ , 
Љњгана Спасенић, Н/6. Сви ови ученици бњш су награћени или пох- 
ваљени, а посебне награде су добили Александар Аатиновић, ^иодраг 
Тодороеић, Љиљана Николић и Душан Облак, коди су се квалифи- 

ковали и за савезно такмичење. „ 
1973/74. година. На градском такмичењу „Науку младњма мећу 

најбољима су били наши ученици ДраганБурић,. 
лајбеговић, III/6, Зоран Мано]ловић, IV/6 и Aejau Симић, IV/6, и 
сви се пласирали за републичко такмичење. . - . . 

1974/75. шолска година,- Посебна активност ове године била je 
пргштремање ученика за Олимгшјаду знања из хемије. Од наших уче- 
ника^као к Јдидаги учествују Арагама Бешееић Ш/6; Јеаеш БоиР 
ковић III/7; Милан БлагоЈевић, III/8; Де]ан Бурић, HL8, Ружица 
Аазаревић, IV/4 и Горашса Билајбеговић, IV/6. Од свих кандидата у 
Србтгји, на Олимпијаду у Будимпешги иде Горанка Била]оеговић, уч. 
IV/6 и зато је добила специјалну награду. 

1975/76. година. На градском такмичењу „Науку младима учес- 
твују ученици Драган Ншсолић, IV/5 и Зоран Стојановић, IV/5 (пла- 
оирају се за републичко такмичење). 

1976/77. година. На градском тазшичењу покрета „Науку млади- 
ма" учествују Аврам Афар, IV/9, Јован Симоновић, IV/8, и Љиљана Ба- 
пић, II/7 и сви су се квалификовали за републичко такмичење. 

1977/78. година. На градском такмичењу покрета „Науку млади- 
ма“ учествовало је 23 ученика из наше школе и то наЈВИше из I и u 
разреда а мање из III и IV разреда. За републичко такмичење квали- 
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фшсовало се 10 ученика. Од I до V места, на такмичењу ученика I раз- 
реда нашли оу се ученици: Зоран Дајић, 1/5; Бранислав Караулић, 1/5; 
Александра Протић, 1/5; Дејан Римса, 1/6, а ученица IV/6 Драгана Бо- 
гићевић пласжрала се, после градског, на републичко такмичење на 
коме је освојила прво место. На савезној смотри младих хемичара у 
Никшићу била је међу најбољима и добила је једногодишњу стипен- 
дију. Уписала је медицину и наставила је да се бави биохемијом. 

1978/79. година. Ове године је у раду Секције учествовало најви- 
ше ученика I разреда, затим II и III, а најмање IV разреда. На так- 
мичењу у граду, од 153 такмичара 55 је било из наше писоле, а од 10 
првих места 7 су заузели наши ученици. За репубдичко такмичење 
квалификовали су се Љиљана Бапић, IV/8; Мирослав Михајловић, 
111/7; Александра Јовановић, 1/7; Савка Борћевић, 1/9; Томислав По- 
повић, 1/6; Јована Штурановић, 1/2; Весна Дражић, 1/1; Андрија Бог- 
дановић, 1/2 и Бојана Роквић, 1/3. На републичком такмичењу нај- 
бољи су били; Љиљана Бапић и Мирослав Михајловић. Љиљана Бапић 
је на савезној смотри у Новом Саду била међу најбољима и добила 
једногодишњу стипендију за студије у оквиру хемије. На конкурсу 
за Октобарску награду града Београда, за најуспешније теме у окви- 
ру „Заштите човекове средине", награду је добио матурант Драган 
Вечериновић, уч. IV/6 за свој домаћи рад на заврншом испиту у 
оквиру ове проблематике. 

Мате.матшса 

1969/70. године. На школском такмичењу учествовало је 90 уче- 
ника. За градско такмичење квалификовало се 22, а за републичко 
такмичење 4 ученика, од којих је ученица Гордана Бетковић, 1/3, 
заузела прво место у Републици. Учегшца IV/4 разреда Мирјана Чан- 
галовић, посебно је похваљена за учешће на републичком такмичењу. 

1971/72. година. На школском такмичењу из свих разреда учес- 
твовало је 89 такмичара. За градско такмичење квалификовало се 
26 ученика: Мирјана Бурчин, 1/2; Светлана Живановић, 1/4; Дејан 
Живадиновић, 1/2; Нада Јанковић, 1/5; Горанка Билајебеговић, 1/2; 
Слаћана Срдановић, 1/4; Светлана Бобић, 1/4; Милица Тушуп, НУ5; 
Радмила Ивошевић, 11/6; Нада Кладар, 11/7; Момчило Стојмановски, 
11/; Горан Белевић, Ц/8; Зоран Манојловић, 11/6; Борће Аазовић, 11/7; 
Драган Мрдаковић, Ш/6; Слободан Матић, Ш/9; Зоран Дамјановић, 
111/9; Александар Аатиновић, 111/9; Љиљана Николић, 111/7; Миодраг 
Тодоровић, Ш/6; Весна Стојановић, IV/5; Нада Шојић, IV/6; Драш- 
ко Сотировски, IV/7; Предраг Стефановић, IV/8. 

За републичко такмичење -квалификовало се 3 ученика: Зораи 
Дајмановић, 111/9; Весна Стојановић, IV/5 и Драшко Сотировски IV/7. 
За савезно такмичење квалификовао се Зоран Дамјановић, 111/9. Наг- 
рађени ученици књигама су: Зоран Дамјановић, 111/9, Драшко Соти- 
ровски, IV/9, Весна Стојановић, IV/5 и Драган Мрдаковић, III/6. 

1972/73. година. За градско такмичење пласирало се 30 ученика: 
Јелена Козомара, 1/3, Бранко Аучић, 1/3; Предраг Милојковић, 1/5; 
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Марина Савин, 1/6; Весна Петошевић, 1/8; Aejau Бурић Ш Ђранко 
Ристановић, 1/3; Араган Николић, 1/4; Драгана Борћевић- V6.Сто]ан 
ка Гавриловић, 1/7; Светлана Кривокућа Ц8]Нада 1™L\ 
Ружица Лазаревић, II/4; Светлана Шикић, II/5, Сања Гру]ић И/7, 
Znocaea Тимотијевић И/4; Невена Јургсовић, 11,5- Горангса Ђилар 
беговић, Ш6; Светлана Живановић, Н/7; Mupjcma Бабушић, Ш/5, đo- 
ран Манојловић, III/6; Градимир Стојаноеић, 1Ш7; Мирела Ни^мЈ. 
III/8- Милш/а Гушуп, HI/6; Момчило Стоџшновски, Ш/7, Muodpaz, 
Тодоровић, IV/6; Зоран Дамјановић, IV/9; MupjaHa Паковић IW, 
Александар Латиновић, IV/9. Учеиица Марина Савин, 1/6 освојилз. ] 
II градску и I републичку награду и квалификовала се за савезно 
такмичење. . 

1973/74 година. На школском такмичељу учествовало je оу уч - 
шиса. За градско такмичиае квалификова.со се Гсрдаш 
fpauh 1/7- Maia Tpviuh, 1/8; Вукомир Петрић, 1/7, Јулијана Кингсела, 
1/9; Аврам Лфар, 1/6; Мармна Борћевић, 1/8;_ Ра^°^к°1т- ОлгаСта- 
Bvvuh П/8- Предраг Милорсовић, Н/6; Сто]ан Радак, И/8, Шга ста 
ноЈловић, II/5; Араган Костић, И/6; Марина Јорсић ^ 
III разред. За републЈшко такмичење квалификовао се Стојпн , 
II/8 

1975/76 годииа. На школском такмичењу учествовало је 56 уче- 
ннка, а за градско се каа,шфиковадо 12 ученша: Зоран Сараршћ Ш 
Tpndnn Максимовић 1/1; Златгсо Неделицгси, 1/7, Љиљана Стевови , 
УТМирољуб Орлић, Н/7; Момнр Рнстн/г, П/5■, Драгана Богићевић, 
П/7 МаТа Марић, Ш8; Рраннслас Радак, Ш/6; 
HI/5; Веселин Копривица, Ш/7; Зоран Јангсуловсгси, III/5. На репу 
личком такмичењу учествовао је Веселин Копривица, 111//. 

1977/78 година. На школском такмичењу учествовало 35 учени- 
ка За градско такмичење квалификовало се 11 ученшса: Соња Ми- 
лосављевић, 1/7; Весна Аемн/г, 1/6; Кебојша Дугсић ^č- 
сављевић, Н/6; /елнпа Магссимоеић, 1117] Mupjaua Га/овн/г Av- 
7со Неделицки, Ш/7; Зоран Сара]лић, Ш/7; Момир Ристић, I I , ДУ 
шан Димитријевић, IV/8; Драгана Богићевић, IV/6. 

1978/79 година На општинском такмичењу пласирали су се за 
градско такмхшење ученици I разреда Дејан Митровић Владимир 
Мшсајловић, Снежана Антонијевић; ученици II разреда Ммлош Ја- 
чанин Небојша Дугсић; ученици III разреда Мнр/ана Pajoeu/i, Ми- 
рослав Михајловић, Драган Тадић, Весна ^осављевић 
m,k Брангсо Вуков, Јелица Магссимовић и Биљана ПетровиК. из iv 

BohhS, Злагко Неделицки и Зораи Capa,art 
Ef реотбдичт так»«чен,е пдасирада се /bIM,aKa БаиЛ, ученица IV/8 
разреда и освојида је III награду. Ученик Мирослае Михаџовић,ШП, 
похваљен је од стране Друштва математичара, физичара и астронома. 

Oeu ученици су градили углед Друге београдсгсе ггашазије Овгиг 
прилогом желели смо да им још ]едном, приликом прославе 110-го- 
дишњице гшсоле, одамо признање. Њихов успех /е, сасвим сигурно, 
једним делом, и заслуга њихових учитеља. 

Радмида Радовановић, професор 
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ИСКРА 

Шкодски лист „Искра" већ више од две деценије (од 1957. 
године |редов.но излази) представља жижу културног стваралаш- 
тва и духовног живота наших ученика и школе уопште. Она, 
попут планинског потока, протиче кроз све поре ученичких инте- 
ресовања будећи магиЈ'ску снагу речи, позивајући на више стазе жи- 
вота, поМажући да се у младим свестима спонтано и валовито разго- 
рева неуништиво питање о смислу живота, о неизбежној борби из- 
мећу добра и зла, о потреби борбе за све што је прогресивно, изворно 
и лепо. О свему ономе што представља тајновиту снагу жеље да се 
сазна, открије, потврди богатство људске љичности, њене моћи да се 
се рве.са сопственим понорима и оа негативностима у друштву, ње- 
ног вечитог посезања за сунчаним вредностилт у кратком људском 
веку. 

Некада оу та кључања и сазревања изражена несигурно, стид-, 
љиво, као сопствено испитивање унутарњег бућења, опипавање неког 
скривеног била, чије брзине и .ритма ни сам аутор још увек није 
свестан, некад као расцветана младост, свесна својих бујица и моћи, 
али увек са једном лирском нотом осећања живота и неоткривених 
светова. 

Протичу годинама „Искром" лирске исповести, епска казивања, 
драмска наслућивања, па и озбиљна есејистичка расућивања и резо- 
новања, као непресушне и насушне жећи за досезањем вредних ци- 
љева за које вреди сагорети. 

Сви важнији моменти и збивања у нашем граду, нашем народу, 
као и значајна светска збивања у културном, друпггвеном, забавном 
и спортском животу налазе свој ивентивни коментар на страницама 
„Искре", што истовремево служи као инспиративна снага младим 
духовима да развијају критичЈси дух и посматрачки дар за свет у 
коме се развијају, да битно одвајају ,од небитног, да кале у себи мо- 
рално-естетоке квалитете. 

Y оквиру Актива за српскохрватоки језик и свих секција које 
он обЈ'едињује у свом раду, сазрела је у току дугогодишње много- 
струке сарадње идеја о мећусобном прожимању и помагању, ка- 
ко би рад сваке секције био што потпунији и богатији. Тако је Ли- 
терарна секција постала богати и овежи кладенац за етранице „Ис- 
кре", Секција за културна интересовања откривала је нове мотиве, 
љубитељи позоришних представа доносили су новине својим дожив- 
љајима и осветљењима људских проблема, са увек новим компонен- 
тама које доносе нове отвореносш према животу, вове мОгућности 
решавања и разрешавања. Драмска секција j'e подстицајно деловала 
на стваралачку мапггу, Радио-школа је информисала ученике о савре- 
меним збивањима а библиотека је својим дебатама и литерарвим 
сусретима које је организовала значила истинске искре у животу 
школе. 

„Искра" је, мећугим, заузимала и заузима стално место у жи- 
воту ученика, она је присутна у свестима нарочито активних ученика 
свих секција. Тако се осећа хџфкулација идеја и обједињености ци- 
љева младих. Радо се сећамо ученика који су отпочели сво ј рад на 
страшшама „Искре", од којих су неки постигли пуну поетску и књи- 
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жевш/ асћирмацију по изласку из школе. Осим Велимира и 
о^жлашГрадовића, то cV Александар Секулић, Горан Михић Миод- 

раГрдавтЖ Љуб™ Јеремић, Иван Растегорац, Стеван Шолата 
Тања КрагујевићЈ Нада Шербан (сви из раниЈих геверда - ОД 
1^7 л Па л/ченици каснијих ганерација, као Даница Делић, Јелена 
ШакотГАидГмартиновић, Ана Бешлић, Данијела Данон, Аратана 
БогићевићАушица Ерчић (из 1973.), као и учешвде овогодишње ге 
нераци^е Соња Милосављевић (Ш/2) и Радица Миловановић (П /2 
и други, који Аоследно потврћују изворне снаге неуморне младости. 

Актив за српскохрватски језик координира са многооројиим ор 
гаш^ама и дрТштвима и учествује V бројним к<жкуроил,а током 
т^ГГосим сталних конкурса: Мајски сусрет 'младих (Кихшнда), 
Конкурс^ Савеза против алкохоличара, наркњманије и ^котгшизма 

конкурои иоводом 

л1Рто?л5еТ^УЈда^^ ™ja"iabeH„ учеиицтк Браиис- 
лав Поповић (II/2), Радмила Ивошевић (IV/6) и Љиљана Лакоче 
вић (IV/6) 1977. године, на Конкурсу поводом Аана АрмиЈе, награ- 
ђен е ученик Мвдпа Цвијовић (Ш9). Многобројни сусрети са пес- 
Јицилга у граду, v хсојима су ученици учествовали (неки. ОА ових 
™ета cv се одржавали и у нашој школи) уродили су, такоће, пло- 
суср та у Р Искре" 1978. године прирећен je Један такав 
ГгаеГ песника са учешвдњма; већина ових песшхка били су ученици 
наше шхсоле, па такав сусрет представља сво|еврстан доживљар 

Током година остварена је пуна сарадња са часописима „Бенац , 

„ТилнхазиЈалад Актив за 1979 ’года 
зао се са Редакцијом „Просветног прегАеАа па! - I 1 •, 
огтваоен леп и жив сусрет уредника „Просветног прегледа , Ј™ 
остварен леп пргника са гченххшхма ствараоцима, који 
чила Параут^а 1и™ богат, „а оу 

пеТуШпИтТлгша огаанулП на отраницама „Просветног пре- 
гледаГпто иредставља афхгрмацију која прелази охсвире шк-°л.с1. 

'тЦват5ко лаје снаге н новог нолета свима који V сво, лшвот 
уносе осмишљене и разшране садржине. 

14 V 1980 године, у сарадњи са Културним центром Београд , 
приређено је V пжош Церарио .вече, на којем је књижевни крити- 
чар^Зоран Гавриловић говорио о поезиЈИ и стваралачком лшсу 
дислава Петковића-Диса, док су стихове говорили Аанило С-рећко- 

вић и Арагица Ристановић. 
Мећутим, вреди поменути једну такоће, битну чињеницу. На 

стоаницама Искре" не јављају се само они чији пут води ка лит 
nlp™ водама. Зракасто су се расули наши ученици ио свим гра- 
нама егзактних наука, који су иза сеое оставили CBOje ^ 
школскох Искри". Аоказ да je у свакоЈ области науке и уметности 
потребан камен^ темељац у искреном и спонтаном доживљаЈу и спо- 
собности адекватног казивања као .предуслову за хумани однос пре- 

ма људима и предмету свога рада. 
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Није ретка појава да се у нашем граду сретне лекар, правнвдс, 
инжењер, ко.ји се са љубављу сећа својих одушевљења и учешћа у 
школском листу „Исхсра" или некој од постојећих сехвдија школе. 
По њиховим осећањима и речима, то су били дани у вдхјима j'e свахси 
од хвих градио себе, свој поглед на свет; без тих заноса не би било 
довољно радости у ћачхсим данима. 

Осим потменутих и других ученика, ваља истаћи изузетно зала- 
raite и заслуге у раду „Искре" ученика ранијих генерација, Мило- 
дхххра Букића, као и ученице Ранке Половине, чији је матурски 
рад, изузетне в.редности, читан и на Наставничком већу. ‘ 

Поред наведешхх садржаја у „Искри су штампани и Нацрти за 
Правилник о кућнол1 реду и Правила Школсхсе заједшвде ученшса, 
што казује да „Искра" представља лист у којем се ученици обавеш- 
тавају о битним питањима у целохсупнодх раду школе, .ка1со би сво- 
јим хсоментарима и предлозима доприносилш и сами реализовању на- 
ших самоуиравних договора. • 

Према свему изнетом, улога школског листа „Иасра" је значај- 
на у животу ученика и школе уопште. 

Током низа година „Иокром" су руководили гхрофесори: Бера 
Бјелица, Оливера Зечевић, Јела Раковић и Злата Златаиовић. 

Јела Раковић, професор 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

За рад у драмској сехсцији у иисоли. је одувек било живог 
интересовања. То је и разумљиво, j'ep средина у хсо јој ученици расту 
и развијају. се омогућава им чест контакт са позориштем, хгриближа- 
ва их, везује за позоршпну уметност, а, осим тога, Секција заиста 
пружа разноврсне могућности за ирактичан, жреативан, афирмативан 
рад младог човека, оплемењава га еа један специфичан начин свој- 
ствен само уметностима. 

Због тога је делатност члан-ова Драмске секције била широка, 
богата, нрожета сталшш утаошењем новина, прон1иривањед1 делок- 
рута рада, а одликовада се, ире свега, самостаљношћу. Радило се ама- 
терски, са љубављу и ентузијазмом, извоћени су нрограми током це- 
ле школске године, а неретко је достизаи професионални хшво извог 
ћења јер су ученици били врло талентоваии и врло приљежни, мар- 
љиви на пробама. Мада се радило и на теорији глуме и режије, мада 
су одржавашх дискусиони састанци на којима су се анализирале по- 
једине драмске представе, ТВ-драме, поједини филлхови, мада су по- 
некад сами извоћачи састављали рецитале, гвдсали песме, скечеве 
овакав начин рада није постајао пракса већ је био повремен у за- 
висности од афинитета ученика поједииих генерација, у зависности 
од слободног времена. Но, овај рад је значаЈ‘ан зато што илуструје 
радозналост младих људи, многострукост њихове природе, стваралач- 
ки немир који различите активности прихвата као изазов. 

Недостатак сале, материјалних оредстава неопходних сцени, оп- 
терећеност и ученика и професора, руководиоца Секвдије; наставом, 
а током задњих година и додатним и донунским часовима, условили су 
неговање мањих форми — казивање поезије, извоћење рецитала, ске- 
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чева лтјамских сцена; жеља да програм има васгштну функци1У усло- 
вила fe ^ортнизотање програма иретелсио иоводом ™ЛеА™'Ј*** 
ника и годишњица везаних за школу, за рад, за нашу државу или 
™е празника. Пррславмјт 
волуците, Дан YH, Нова година, Дан жена, затнм Дан ослобоћења 
Беоптада, Дан Реиублике, Дан Армије, онда Дан школе... Пригод- 
шш с^еча^остима обележени су; 35-годишњице оитака на Нсретви, 
на CvTiecmr 60-годишњица Партије, 40-годишњица доласка друга Ти 
?а SnSSnapniiefaaSiM 125-годашњица првог српског устанка. Исто 
тако извоћењем дела појединих писаиа обележаваЈНе cv њихове го 
^SLme, 100-годишгвица роћења Боре Стацковнћа, 80-голдшњица жи- 

вота Десанке Максимовић... 
Веома ie развшена и сарадња са остњгим секцијама — литерар- 

ном мдаомР?сторијском - изводе се текстови чланова Литерар- 
пе секције извоћење је пропраћено музичким илустрацијама, реф 
рата Si=a Историјеке сокције уклапају се V програм тако да 
Драмска секција обједињује делатност других секци|а а “Ф^Јеи 
са Савезом социјалистичке омладине, нарочито када je у питању р 
ганизација приредбе. 

Но током задњих година врло је значајна сарадња са друштв - 
ном оредином. Раније смо били гости или примали у госте драмск 
семиЕ SSaTOpe ОШ „Браћа Рибар", тимиааиЈа из Зшреба и Но- 
вог Бечеја, а сада се таква сарадња проширила сараћудемо са драм 
ским секцијама Угоститељске школе, Кожарског центра, и не сам 
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Чланови Драмске секције 

да гостујемо једни код друпих него најчешће учествујемо у зајед- 
ничком програлгу Месне заједнице „Зелени венац", са ОШ „Исидором 
Секулић". Током прошле године и ове године Секција ie изводила 
програме у болницама, у дечјем обданишту, фабрици и сигурно ће, 
у идућим школеким годинама, врста делатности бити још изразитија. 

Најистакнутији чланови Секције у протеклом периоду били су: 
Марић Иванка, Несторовић Л>иљана, Одавић Борће; Говедарица Пе- 
тар, Морина Сузана, Томић Драгана; Живановић Љубомир, Марко- 
вић Дубравка; Врањковић Душан, Вучетић Аница, Вукмировић Ан- 
ћелка, Маљугић Станислав; Ковачевић Раико, Зрнић Славица, Марин- 
ковић Снежана, Панчетовић Мирко. 

Стеван Наумовић, професор 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА И ЊЕНИХ ПЕТНАЕСТ ГОДИНА РАДА 

Све је почело 1965. године када је једна група ученика, заједно 
са својим професорима, урећивала географски кабинет школе. По- 
вео се разговор о куповини телескопа и формирању астрономске ста- 
нице. Телескоп је убрзо купљен, али астрономска станица никад ни;е 
формирана. Кренули смо окромнијим путе.м који, ево, траје пуних 
петнаест година, путем једнодневних излета кроз Србију. 

Учесник сам свих путовања и непосредни организатор од прип- 
реме маршуте до њеног извоћења, па, према томе, „крив" за све успе- 
хе и неуспехе излета и других екскурзија. Оцене су биле различите. 
Ентузијастима никад ништа није сметало, ни киша која је обича- 
вала да нас прати од поласка до повратка, ни ветар који је често 
заустављао колону излетника, ни онег који нас је, једне године, нзне- 
надио у Костолцу, а ни саобраћајна милиција која понекада није 
могла да схвати раздрагану младост и жељу ученика да буду зајед- 
но у истом аутобусу, па макар други и трећи аутобус били и полу- 
празни. Било је и сапутника — страшних критичара, који би понекад 
кренули са нама. Због ситница нису умели да се радују једном 
гиганту људског ума какав је хидроелектрана „Бердап", лепотама вре- 
ла Млаве, знаменитостима фрушкогорских манастира, јунаштву уче- 
сника Церске битке и историјском чину Жикице Јовановића-Шпанца. 

Није нас све то поколебало, да, наше брижљиво припремане 
маршуте, уз велика одрицања и огромне напоре изведемо до краја. 
Чини нам се сада, да смо све ово могли да урадимо захваљујући, пре 
свега, члановима Секције и оним мнотобројним „пријатељима при- 
роде" који су са заносом заљубљене младежи устајали у рану зору, 
да не би закаснили на аутобус и изостали с излета. Песма, шала и 
игре, букети пољског цвећа и по која нова ћачка љубав били су ре- 
довни пратиоци ових наших дивних крстарења кроз СР Србију. 

Наш први заједнички излазак и нрави почетак рада секције има 
више елемената заноса и истовремено указује на истину, колико ie 
сваки почетак тежак, а циљ неизвестан. Професор ове школе, сада 
застужени пензионер, Миодраг Пантић и писац ових редова са још 
8—10 ученика, чланова Секције са телескопом на лећима, што ауто- 
бусом што пешице, стигли су до Кошутњака. Било је планнрано да 
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се увече телескопом осматра наш најближи небески сусед — вечити 
ппаЈилшт наше планете. — Месец. Облаци су нам међутим све пок- 

варили и нама је остало јелрно да негде 'на х0^®°НТ^^°е3 нГлру^ој 
посматрамо дело природе и људи на ледно.1 страни, облаке на друтц! 
стпани и високе стубове далековода. Поприлично тежак телескоп гш 
S™mo на смену — учешши и прсфесори. Аапашиа rfflepaw ће 
се сигурно смешта и шгтати се какав je то излет до Кошутња а, 

wa требало два сата да би донде стигли, и то, уз много 

папора. организоваиа је прва посета меморијалном музеју оиа 
савремене географије Јована Цвијића, што je касниЈе постала трад 
ција ученика хгрвог разреда. . „тттт,тгг,„ „ пп 

Како нам простор не дозвољава да о свакоЈ марифути бар и по 
некоЈшко*реии кажемо, мшпл.ен,а смо да ће само иавоћење бро.,*а 
пваваца лоста рећи о активностима ове сигурно на.ЈмасовниЈе и сва 
^Тдне од иајактнвнијих секција , ПзаДУ, з W=„a карш ће 
илустровати наша настојања да ооухватимо све кра.Јеве СрбиЈ . 

1. Београд — Космај 
2. Опленац — Крагујевац 
3. Лазаревац — ТЕ В. Црљени — Угљени Зеоке — Аранћеловац 

4. Београд — Рајевац 
5. Београд — Манастир БоговаВа — Бања ВруЈЦИ итд. 

Садржај рада наше Сехсције, за протеклих петнаеот 
вата и низ предавахва. За ххредаваче су били ангажовани наЈченхће 

' наши еминентни стручњаци са катедре за географхцу ПриР°> 
тематичког факултета или из других научних дисциплина и других 
vcrSSa v граду: др Раденко Лазаревић, др Стеван Станковић, др 
ES avп. Томић, нз Новог сада « 
Чланови наше Секције су са својим професорима посетили еве зна 
чатније изложбе, сајмове и друге друштвено-економске прхфедбе и 
манифестације, које су у уској нези са благо 
inivr ктг.ттга новосадски пољотфтхвредни са.Јам, изложоу 1рачко олаго 
из НР Бугарске, изложбу 175-год1хшњице I српског устанка, изложбе 
v Наоодном и Етнографском музеју, итд. 

V о квиру гфипрема излета значајно место заузима израда ре- 
ферата и краћих саоиштења. Ученици, одрећени за пршфему саоп- 
ттттења излажу најгфе, иред својим одељењем материЈал који .cv гфи- 
meSLTteo'inSipo и због веће тжње v ииокици), а на терен, 
S ™ р2тв!ра н показује оно што ie планом излета цредвићено. 

Краћа саопштења и успутна обавештеаа дај, се 
б,с, цреко мнкрофона. Таква саоппггења трч, обично 10 да,15iiffl 
hvtI. Шстоји и главни реферат маршуте, то je саопштење на местр до- 
rabaia На пример, при посети селу Робаје, у ваљевском кра.Ју, гд 
се дпуг Титопрви пут срео са партизанима, референт je био ученик 
члатГистоои1Ске секције, који је о овом догаћају говорио испред соое 

^р^иГд^г Ти^о. Уколико је маршрута била ххретежно 
географског карактера, главни РеФврат ie нмао Ш 
тгате ла поменемо, на пример, реферат БоЈана КордиПа, ученика iw° 
на^ нафтоносним пољххма Баната, о нафти и нафтиим дериватима. 
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Професори су увек у току иута, указивали на облихсе рељефа, 
прхфодна богатства краја, биљну гфоизводњу и техничка достишућа 
(гфимер: хгут до Хидроелектране „Бердап"). Веома је тежак и напо- 
ран овај задатак за гфофесоре географије али је то најбољи начин 
да се ученици, чланови секције, на лицу места упознају са елемен- 
тима рељефа и појмовима у природи о којима су дотле само слуша- 
ли хфедавања, да виде, на пример: изглед речне долине, клисуре Ду- 
нава и Млаве, схшаре, тотшла, пећине источне Срби.је, вртаче на путу 
за Дивчибаре, крашко врело Млаве, еолске облике Банатске пешчаре, 
речна острва Дунава и Саве, панонски тип ушорехшх села, збијени 
тип села Поморавља, плантаже воћа у Годомшху или процес рада 
Хидроелектране „Бердап", Зворник, ТЕ „Морава" у Свилајнцу или 
пак ваћене нафте са дубине од око 3—4000 метара и њен мирис, док 
је још згуснута — попут каше. Све ово, у књигама гфочитано или на 
часу речено, посве другачије изгледа — нејасно, далеко, страно. 

Сехсгцца је током времена почела да, на оршиналан начхга, ства- 
ра збирке експоната, хфикупљајући из са излета. Тако се сада у овој' 

збхфци школе налазе: колекција угља који у свом гфоцесу рада ко- 
ристи ТЕ „Морава" v Свилајнцу, пепео који остаје хфи сагоревању, 
буков пањ са Космаја, клипови кукуруза из Баната и Поморавља, 
кречњачке стене из Клисуре Млаве, литарска флаша сирове нафте 
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ca бушотина у Кикинди, колекдија иеска са банатске пешчаре, ко- 
мади угља из костолачких и кољубарских рудника, као и силикатне 
стене лоптастог изгледа или посве налик на чувене руске^ лутке „ба- 
бушке". Процес стварања ових стена и оваквог изгледа је, за сада, 

тајна. 
За наша путовања није увек било лако напи доброг превозника. 

И ту су искуства различита, али и чињеница да смо, у жељи да ан- 
гажујемо само најбоље, променили многе аутооуске превознике. 
„Стрела" из Ваљева, „Север" из Суботице, „Аеродрам"-Београд, „Ли- 
тас" из Пожаревца, „Центротурист" из Београда, „Ласта , турист би- 
ро из Београда, „Аутопревоз" из Пирота, „ЈАТ" из Београда и многе 
друте. Искуство је показало да су возачи ЈАТ-а за овакве прилике 
најбоље припремљени а њшзов ниво опште и личне културе, као и 
однос према ученицима је веома добар. Другарски и родитељски од- 
нос, без нервозе и сталне журбе, омогућавао је деци да се прилатно 
осећају на излету, а професорима да програм према плану изврше. 

Масовност Секције је њена главна одлика. Велики број ученика 
који учествује у овим једнодневним излетима кроз Србију говори о 
њено] популарности. Просечно око 15 ученика на једном излету je 
заиста импозантан број. А било их је и много више на појединим 
екскурзијама. Y заједници са члановима Историјске секције на поје- 
дине излете је ишло и преко 300 ученика, увек је била доора орга- 
низација, без обзира на број ученика, што је изазивало дивљење рад- 
них људи и руководстава објеката које смо посећивали. На пример, 
у посети ТЕ „Морава" — Свилајнац било је 300 ученика и десетак 
професора, посети ТЕ „Велики Црљени" око 260 учаника, а на наф- 
тоносна поља Баната је кренуло око 320 ученика и 6 професора. 

Овде, свакако, треба рећи и реч две о понашању ученижа, као 
и згодама и незгодама које прате овако масовне излете. Раздрагана 
младеж, ослобоћена разшгх стега затворенојг простора — куће и шко- 
ле — најчешће цео пут у аутобусу проведе у песми и шали. На отво- 
реном простору у природи у игри, а при посети објекту, циљу наше1 

путовања, у пажљивом разгледашу истих. Дисциплина ученика ле 
готово увек на завидној висини. Једини проблем je и главни „нес- 
поразум" односа ученик — професор, забрана пушења, мада се уче- 
ници и ту „сналазе". •. ~ 

О доброј организацији говоре и следеће чињенице: ниле оило 
ниједне озбиљније повреде ученика, 'Нити се дееило да неки ученик 
буде „заборављен" на повратку. Све припреме су увек биле детаљно 
извршене, ученици благовремено обавепггени о свим детаљима пла- 
нираног излета, а професори — пратиоци увек су контролисали „број- 
но стање". Никад се није кренуло, док сви ученици нису били у 
аутобусима. - , • 

Професори који су стално или повремено узели учепгћа у орга- 
низовању и праћењу излета за протеклих петнаест годита су: Миод- 
раг Пантић, Миодраг Влајковић, Олга Јелић, Софија Терзић, Д>у- 
бинка Цицварић, Нада Ковач, Миливоје .Николић, Петар Марип, 1>ор- 
ка Марковић, Душанка Јончић, Љиљана Вукичевић, Полексила Бор- 
ћевић Мирјана Дулић, Мирослав Маринковић, Оливера Зечевић, 
Петар’ Милетић, Крсто Вукотић, Хранислав Живковић, Александар 
Коцић и др. 
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О плодном раду ове секције најбоље говори списак маршрута 
изведених и планираних екскурзија, као и карта Социјалистичке Ре- 
публике Србије на којој су јасно уцртане пуном линијом изведене 
екскурзије а испрекиданом планиране а неостварене. 

1. Београд — Мшпар — Шабац — Текершп — Цер 
2. Шабац — Лозница — Тршић — Бања Ковиљача — ХЕ 

„Зворник" 
3. Шабац — Лозница — Бела Цркна — Ваљево 
4. Обреновац — Бранковина — Ваљево 
5. Ваљево — Дивчибаре 
6. Манастир Боговађа — Бања Врујци — Мионица 
7. Манастир Боговађа — село Робаје — Ваљево Уо 
8. Л>иг — Рајац — ^ . . 
9. Лазаревац — ТЕ Велики Црљени — село Зеоке — Аранбе- 

ловац 
10. Опленац — Аранђеловац 
11. Крагујевац — Опленац — Арађеловац 
12. Горњи Милановац — Титово Ужице — Кадињача 
13. Манастир Манасија — Ресавска Пећина — 
14. Манастир Раваница — Ресавска пећина — Манастир Ма- 

наоша „ „ „ 
15. Свилајнац — ТЕ „Морава — Црква Покајница Велика 

Плана 
16. Пожаревац — Петровац на Млави — Манастир Горњак — 

Жагубица 
17. Београд — Пожаревац — рудник угља ТЕ Костолац 
18. Београд — Космај 
19. Обедска бара 
20. Рума — Врдник — Фрушка Гора 
21. Сремски Карловци — манастири Фрушке Горе 
22. Сремски Карловци — Стражилово 
23. Нови Сад (пољопривредни сајам) — Фрушка Гора 
24. Нови Сад — Караћорћево — Илок 
25. Банатска (Делиблатска) Пешчара 
26. Вршац — Бела Црква — Делеблатска пешчара 
27. Нафтоносна поља Баната (Елемир — Кикинда — Мокрин) 
28. Елимир — Кикинда 
29. Зрењанин — Банатско Карађорђево — Бања Русанда 
30. Л>иг — Бања Врујци — Мионица — Дивци — Y6 — Обре- 

новац 
31. Кладово — ХЕ „Бердап" 

Планнране а неостварене сскурзије 

1. Титово Ужице — Златибор 
2. Краљево — манастири Србије — Пећ (патријаршија) 
3. Врњачка Бања 
4. Соко Бања 
5. Ниш — Лесковац 
6. Мајданпек — Бор 
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7. Смедерево — Ковин — Делиблатска Пешчара 
8. Нови Сад — Сомбор — Апатин — Бачка Паланка 
9. Бар (новом прушм) 

Александар Коцић, професор 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

Протеклих година Актив професора физичког васпитања посеб- 
ну пажњу је обраћао планирању и реализацији наставног плана и 
програма. До школске 1977/78. у свим разредима настава физичког 
васпитања је била заступљена са по три часа, а од тада — по два 
часа недељно. 

Y овој школско ј години извршена је коректура наставног плана 
за I и II разред с твм што су, курсеви и изборна настава организовани 
према интересовању ученика и материјалним могућностима. Посебну 
пансњу смо обратили изради програма рада за III разред и органи- 
зовању изборне наставе, јер први хгут примењујемо нови програм. 
Видни су- покушаји да се осавремени настава физичког васгштања. 
Коришћени су дијафилмови, плоче и примењиван је савремени метод 
тренинга. Систематско усавршавање професора преко бројних семи- 
нара и. побољшање материјалних прилика дали су добре резултате. 
Треба истаћи бригу заједшвде и школе шго нам је омогућило да 
адаптирамо справарницу и претворимо је у .магу фискултурну салу 
у којој се изводи гимнастика, плес, стони тенис и борилачки спор- 
тови. Поред мале и велике сале користили смо пливалиште „25. -мај" 
и „Ташмајдан" за извођење наставе, тренинга и такмичења. Терен у 
дворшпту је асфалтиран тако да смо добили кошаркашко, одбојкаш- 
ко и фудбалско игралиште. Такође је бетонирана 50-метарска стаза 
и јама за скок у даљ. Планира се ограћивање ових објеката, што ће 
омогућити боље. коришћење терена, како од стране наших ученика, 
у настави и ваннаставним активностима, тако и за спортске актив- 
ности омладине месне заједнице. 

Y току претходне четири године, на крају школске године, пе- 
дантно су вршена мерења физичких способности код ученика I, II и 
III разреда. Добијене повратне информације су детаљно анализоване 
и сви недостаци су исправљени спровоћењем одређених вежби и тако 
резултати нису изостали. Способност наших ученика је високо оце- 
њена што се види из средње оцене која износи за нашу школу 3,96. 

Наставници су посебно задовољни односом !ученика према нас- 
тави физичког васпитања. Код ученика је развијено осећање потребе 
и навика за редовним вежбањем. Y школи .је, већ - годинама, веома 
мали број. ученика који тражи ослобођење од редовне наставе фи- 
зичког васпитања. То смо постшли добром сарадњом. професора 
физичког васпитања и школског лекара др М. Вукман. Посебан на- 
пор су чинили професори да на редовним часовима раде и с учени- 
цима делимично ослобођеним од наставе физичког васпитања уз кон- 
султације са школским лекаром. 

Трудили смо се да скоро сваког ученика укључимо у ванчасов- 
не активности у школи. Организовали смо бројна међуодељенска и 
међуразредна такмичења, тако да су сваке вечери и суботом цео дан 
сале биле пуне вежбача. 
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Највише интересовања \шеници: cv показали за кошарку- Одиг- 
рано је 94 утакмице. Најбољи оу по одељењима били: код ученика 
TV/3, il/5 и 1/2, а код ученица IV/7, П/4 и 1/6. 

Одбојка ie такође из године у годииу све популарнија, нарочи- 
то, код ученица. Одиграно је 68 утакмица. Победници су код ученика 
IV/8 и Ш6 а код ученица IV/5, Ш/1 и П/4. 

Појединачно првенство школе у стоном тенису окупило је 148 
ученика. 

Трунир у фудбалу окупио је 12 екипа које су одиграле 38 утак- 

мица. 
На првенству школе у пливању учествовало је 586 ученика и 

од најбољих појединаца сачињене су женска и мушка репрезента- 
ција школе. 

Одржана су два спортска дана на којима су извршена мерења 
трчања на 500 и 800 метара. Изведена су два марша јесењи и про- 
лејани на којима су ученици I и II разреда пешачили 10 односно 1- 
километара. 

Најспособнији ученици су вежбали у следећим секцијама: ко- 
шаркашко], одбојкашкој, гимнастичкој, пливачкој, фудоалској и сто- 
нотениској. 

Кошаркаппса репрезентација ученица освојила је прво место у 
општини Савски венац, а четврто место на првенству града Београда. 
У веома јакој конкуренцији ова млада екипа постигла је врло Аобар 
резултат. Ренрезентацију су сачињавале: Мирослава Ковачевић, IV/8; 
Снежана Коврлија, IV/7; Весна Миливојевић, П/4; Валентвина Чолић, 
И/4; Татјана Шкеровић, И/4; Татјана Поповић, 1/6; Валент1ша Га- 
говић, 1/8; Светлана Живковић, 1/6; Олга Чоловић, 1/8; Зорица Јелић, 
1/6; Александра Продановић, 1/6 и Татјана Бољевић, 1/6. Мушка реп- 
резентација кошаркаша је освојила друго место у упштини Савски 
венац. Мушка и женска репрезентација одбојкаша освојила _је дру- 
го место у ОПШТ1ШИ Савски венац. Стонотениска репрезентација осво- 
јила је четврто место у Граду. Женска репрезентација у пливању осво- 
јила је прво место у оппггини Савски венац и четврто место у Гоаду, 
док је мушка репрезентација друга у ошптнни. Најбољи пливачи на- 
ше школе учествовали су на меморијалу „Бранко Параћ ^као репре- 
зентација Савског венца и освојили су прво место. Најбоље резул- 
тате су постигли: Нада Здравковић, IV/9; Александар Антонијевић, 
IV/6; Катарина Церовић, 1/5; Вук Паунић, IV/5; Борђе Бранковић, 

1/5; 
Мутпка фудбалска репрезентација је првак општине Савски ве- 

нац и такмичи се на првенству Града. 
Поред општинских и градоких такмичења ученици наше школе 

одиграли су бројне пријатељске утакмице са ученицима XIII оеог- 
радске гимназије, Угоститељоке школе, Зубарске школе, Електротех- 
ничке школе „Никола Тесла , X београдске гимназије и др. 

Y част прославе Дана наше школе одиграни су турнири у ко- 
шарци, фудбалу и стоном тенису. Поред наших ученика, учествовали 
су ученици Војне гимназије ;;Братство јединство" и студенти Ct\v\oh- 

тског дома „Иво Лола Рибар". 
Актив за физичко васпитање одлучио је да додели диплому ,.Јо- 

ван Микић Спартак" за изузетне резултате постигнуте у ваннастав- 
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ним активностима у области физичког васпитања следећим ученици- 
ма: Нади Здравгсовић, IV/9; Мирослави Ковачевић, IV/8; Александри 
Антонијевић, IV/5; Вуку Паунићу, IV/5; Слободану Пелинчићу, IV/9 
и Горану Петровићу, IV/9. 

Љиљана Хабхпид, професор 

СТРЕЉАШТВО 

Поред редовне наставе предмета одбрана и заштита у којој се, 
према наставном програму, ученици обучавају у гађању, већ неко- 
лико година у нашој школи успешно ради Стрељачка секција и пос- 
тиже, на различитим такмичењима, веома запажене резултате. Сек- 
ција окупља прилично велики број ученика и својом масовношћу 
обезбеђује не само успешне резултате на такмичењима, већ и одре- 
ђене васпитне резултате — припрема младу генерацију за брже ук- 
ључивање у систем општенародне одбране наше земље. Навешћемо 
само њене најзначајније резултате. 

Школске 1976/77. године, на такмичењу поводом Дана ЈНА, уче- 
ствова-ve су две екипе наше ппсоле — мушка и женска. Y конкурен- 
цији 81 екипе наша мушка екипа освојила је пето место. 

Следеће године, на овом већ традиционалном такмичењу, у по- 
јединачној конкуренцији 350 ученица, npeo место освојила је наша 
ученица i разреда Милица Вечериновић. Награђена је комплетом 
књига о Титу. Комплет књига добио је и Зоран Радојевић, за осво- 
јено пето место у појединачној конкуренцији. 

Y току 1978/79. године организовано је, поводом прославе три- 
десетогодишњице организованог васпитања и образовања за ОНО, 
такмичење у познавању борбених средстава и могућности заштите 
од њиховог дејства, према наставном програму предмета одбрана и 
заштита за i и II годину. Најпре је спроведено такмичење у нашој 
школи, учествовало је 400 ученика I и II разреда. Од ученика који 
су постигли најбоље резултате формирали смо две мешовите екгше, 
које су на општинском такмичењу освојиле треће место. Ученици 
Љиљана Чабрило, II/4; Ана Борћевић, H/l; Милош Црнчевић, П/5 
(и као резерве, Горан Пуцар-Брадић, Наташа Вукосављевић) ушле 
су у састав екипе Општине Савски венац. На градском такмичењу 
екипа Општине Савски венац освојила је npeo место, с тим што су 
наше ученице Љиљана Чабрило и Ана Борћевић, освојиле npeo и 
друго место и заслужене награде. 

Љиљана Чабрило је наставила са успесима: учествовала је на 
републичком и, као члан републичке екипе, на савезном такмичењу 
на Тјентишту. На Тјентишту 1979. године екипа је освојила друго 
место, добила дгшлому и комплет за личну заштиту. 

Yспеси наших екхша на такмичењима поводом Дана ЈНА се нас- 
тављају и следећих шдина. На такминењу у стрељаштву ваздушном 
пушком школске 1978/79. године учествују две екипе. Мушка екипа 
у саставу — Станислав Маљугић, П/3; Зоран Радојевић, 1/6; Жељка 
Драгутиновић, 1П7; Драган Јовановић, П/6 и Саша Костић осво- 
јила је у генералном пласману npeo место, на такмичењу које је 
оубхватило 68 средњошколских екипа, и добила пехар Градског сек- 
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ретаријата за народну одбрану града Београда. Женска екипа је та- 
кође постигла добре резултате, освојила је четврто место (на так- 
мичењу 65 екипа). Посебно треба истаћи успехе Зорана Paoojeeuna, 
прво место, и Јасмине Кораћ, треће место и бронзану медаљу на 
првенству Србије, а на првенству Југославије у Сомбору четврто ме- 
сто (ваздуиша пушка — југшори). Јасмина Кораћ је на .репуоличгсом 
тагсмичењу освојила прво место у гађању ваздупшом пушком за ,iy- 
ниорке и златну медаљу, а на савезном такмичењу у Сомоору била 

■* ^Ова школска година је донела вове успехе. На ошнтинском так- 
мичењу учествовале су наше две екипе, 'мушка и женска, у катего- 
рији омладинци и омладгшке. Обе екипе су освојиле прво место и 
стекле право учешћа на градском такдшчењу. На градском такмиче- 
гву мушка ехсипа је освојила прво а женска'екипа треће место. Омла- 
динди су се пласирали за олимпијоке спортоке шре_ школске омла- 
дине Србије 1980. године. Ученица Јасмина Кораћ је стењга право 
учешћа на олимпиј ади у Крагујевцу, пошто је на градском такмичењу 
освојила прво место. На првенству Србије 1980. године осво]ила дру- 
го место и сребрну медаљу. На такмичењу у Крагујевцу Зоран Ра- 
дојевић је такође освојио друго место, а на такмичењу Лиге Београ- 
да 1980. године — прво место и златну медаљу. На овом такмичењу 
постигли cv добре резултате још два наша омладинца: Борис Радев- 
зовић — треће и Miuioiu Крџић — шесто место. 

На III школској олимпијади у Београду, на такмичењу фина- 
листа одржаном 17. маја 1980. године, у појединачној конкурешргји 
наши ученици постшли су изванредне резултате. ¥ категори]и омла- 
динаца I место и златну медаљу освојио је Зоран PadojeeuR, ученик 
П/2, а III место и бронзану медаљу Милош Крџић, ученик I разреда. 
¥ категорији омладинки I место и златну медаљу освојила је наша 
ученица Јасмина Кораћ, П/3. 

Изванредни резултати наших омладвнаца н омладинжи су пос- 
ледица њиховог талента и рада, али и великог залагања њихових на- 
ставника — Мирослава Маринковића и Слободана Јовановића, про- 

фесора. ' с- 
Градски одбор за прославу тридесетогодшшБИце васпитања и оо- 

разовања за ОНО доделио је златну плакету професору Мирославу 
Маришсовићу, а Савезни одбор зихвалницу за посеоан допринос у 
припремању омладине за општенародну одбрану и друштвену само- 
заштиту СФРЈ. Професор Мирослав Маринковић је био члан Коми- 
сије за савезно такмичење на Тјентишту 1979. шдине. 

Градски савез нисолских друштава за физичку културу Београ- 
да доделио је златну плакету професору Мирославу Маринковићу, 
а сребрну медаљу професору Слободану Јовановићу, за освојено прво, 
однооно треће место на тахсмжчењу у стрељаштву 1979/80. године. 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 

Овогодшшвом прославом Дана школе желели смо истовремено 
да обележимо и једанаест деценија од оснивања Друге гимнази]е. 

Обзиром на ограничена материјална средства и ситуацеду еко- 
номске стабилизације, прослава је била скромних размера. Позвали 
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само госте из Београда: некадашње професоре, ученике, друштвено- 
-политичке и културне раднике. 

Програм прославе изведен је 19. априла по следећем реду: у 9 
часова положен је венац на гроб Иве Лоле Рибара у присуству Ло- 
лине сестре, професора и ученика наше школе. Том приликом су 
чланови Драмске секције, под руководством професора Стевана Нау- 
мовића, казивали пригодне стихове. 

Сваке године, на Дан школе, наши ученици и професори положе венац на гроб 
Иве Аоле Рибара на Калемегдану 

Изложбу докумената и фотографија о животу и раду наше шко- 
ле за протеклих једанаест деценија отворила је у 10,30 ч. професор 
Катарина Радуловић. Професори Хранислав Живковић и Катарина 
Радуловић били су организатори ове изложбе. Истовремено је отво- 
рена и изложба ликовних радова наших учвника. 

Свечана приредба почела је у 11 часова. Другарица директор 
је у краћем реферату говорила о богатој прошлости наше школе. 
г1ланови Драмске и Хорске секције извели су пригодан програм. По- 
дељене су награде за најбоље литерарне и ликовне радове. Награ- 
ђени су ученици: Оливера Контић, 1/2 и Снежана Маринковић, П/3 
— награде за успеле литерарне саставе; Маја Јуршнић, 1/11 и Јад- 
ранка Бежановић, 1/4 — награде за најбоље ликовне радове. 

Поводом Дана школе одржане оу и шортсхса тахсмичења у ша- 
ху, фудбалу и кошарци. оПред наших ученика у тахсмичењу су учес- 
твоваш и представници Војне гимиазије и Студентског дома „Иво 
Лола Рибар". Победили су наши ученици у све три дисциплиее. 

После приредбе првређен је, за госте и радне људе иаше 1пколе, 
1соктел. 

Сматрамо да је овај дан и поред скромних средстава, шхак, све- 
чано обележен. 

Злата Златановић, професор 
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Награћени. радови за Дан гиколе 

„СТВАРАН ЈЕ ЦВЕТ ЧИЈА ОДСУТНОСТ МИРИШЕ И ЦВЕТА, 

Мислим да ie тешко говорити о томе које cv генерације најзас- 
луисније v читавој историји наше земље. Да ли оне које су ie ства- 
рале, оне које су је градиле или браниле? Можда^оне ко^е су своју 
крв и своје сузе, патње и зној утрадиле у њену слободу- 

Али ако говоримо о оним младим и непоколебљивим генера- 
цијама, које су младалачке љубави, удобан живот, игранке и изласке 
заменили за дугу и неизвесну борбу за нашу земљу, онакву, каква са- 
да јесте, онда је то, заиста, вредно помена. Не, ја не мислим да су 
то неки људи-дивови, већ једНоставно прави синови ceo.ie напаћене 
земље. Можда, људи који су своје идеале, енерги.Ју, љубав уградили 
у један циљ, једну мисао. А можда су у томе видели сво.ту дужност, 
прави Смисао постојања и живљења? Мислим да не треба о њима г - 
ворити оним већ отрцаним, бомбастим, а тако празним фразама. ини 
су, ипак, биш првенствено људи, које су околности, а и они сами 
створили херојима. Одлучни младићи и девојке, гим-назиј алци и с у 
денти, тако свакодневни, а тако изузетни. 

Јер огроман је раскорак измећу празних речи и дела, младост 
и борбе, љубави и оружја, онова и смрти. ^а1ТТТТ„да 

Говоримо о оним генерацијама Koje су пре рата биле хапшене 
и прогоњене, али неуништиве у својој борби. О генерациЈама KOje су 
стварале ову земљу у мрачним кланцима и гудурама и непроходним 
планинама, а оним, које су изнеле нашу револуциЈу. О генераци.Јама 
Koie су по завршетку рата, биле једина снага и младост и ослонац 
и градитељ тек ослобоћене земље. Једина њена будућност и cpefia. 

Не могу их раздвојити. Јер, кра.ј једног, био je почетак друтог. 
Колика ie снага воље, мисли и идеала потреона да^би се човек одре- 
као ситних животних радости и лагодна живота, због тешког и трно- 

Директор Школе уручује награду ученици Оливери Контић 
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А ЦВЕТА ВЕБ. ОДАВНО НЕМА" — Б. Миљковић 

витог револуционарног пута, због других. Шта је то пгго је од њих 
стварало хероје. легенду? И страх, и смрт, и бол и патња постају та- 
ко ситни и безиачајни пред људском вољом, смелохпћу, љубави и 
пркосом. Можда је све то стварало њихове личности, које су рано 
постајале свесне себе и другах, које су им омогућавале да иду испред 
свог времена и људских слабости. Младост, у свом пуном размаху, 
цвету, жељи и снази. 

Генерације, које су одлазиле, али и осгајале у нама можда још 
мл.адим, чупавим и шашавим,, али и свеоним себе и спремним да Ј'ед- 
ног дана, можда, наставимо њихово дело. 

Ми, данашња генерација, у својим вечним фармеркама, са сво- 
јим сањаријама, љубави, желимо и волимо и радујемо се за њих, 
али и мислимо на њих. 

Оливера Контић, 1/2 

Кроз уснуле латице новог живота, кроз крв што струји напшм 
телима, преноси се његово име и његов светао лик. Лшс цвета, неу- 
нипгтавог и постојаног у сваком оку, у души, прелито]' бисерњма за- 
спалих шкољки. Његово име, плам што куца натттим срцима, кроз 
понорнице и амбисе. Погледај себе и_утледаћеш њега, додирнеш ли 
његову руку додирнућеш зраке /сунца што ти обасјавају душу. Цвет, 
најлепши мећу цвећем, очи које ти се смеше и увлаче у поноре узав- 
релих зеница са жаром доброте и нежности. Исконске руке које ство- 
рише свет са мирисом пољског цвећа учиниће га још лепшим док 
бела крила обавија.ју срце пуно љубави. То је кристални цвет што 
сија бојама сунчевих зрака. Цвет који се не плаши ни сабље првог 
и јединог живљења. То је цвет Лолиног живота, Лолиног дела. Ње- 
гов мирис, његова. присутна душа у нама. 

ГПироко поље горскот царства, Под сунцем. Мириси пољскох 
цвећа. Под сунцем. Раздрагана светлост, раздрагана песма наша. Дру- 
же, ти у фабрици и ти на њиви, ти на клупи и ти у парку. Ти друже. 

Раздрагана песма наша 
Раздрагана песма цвета 

И сви цветови, траве, све биље унаоколо, лагодан зрак пун бла- 
гог струјања, обливају га извором смиља, обливају Га радошћу. 

Иво твоје је име наше. И ми смо ти. Топлина овога дана, тај 
сјајан зрак, искра је твојих и напшх заједничких жила, заједничког 
корења. Вихор те је пребацио у нови свет, на тебе, tboj'v сенку. Тебе 
су наше руке задржале те мећу нама. Јер шта може вихор? Човек 
може све! Наше здружене руке, TBo.j’e и наше, познају говор крви и 
говор песме, познају и зид таме и бескрај светлости у коме TBOj'e име 
исписује нам дане. Moj' живот је срастао са твојим Лоло. Напш жи- 
воти су твоји животи, Лоло — моје руке грле свет твојим очима а 
орце живи и живеће... 

Шта може вихор? Човегс може све! Снежана Маринковић, П/3 

65 



Л E T O П И C 

- за школсжу 1978/79. годину 

(допуна прошлогодишњем извештају) 

АВГУСТ 

20. август Одржана је седница Наставничког већа са днев- 
ним редом: 1. одредбе новог Закона о средњем 
усмервном образовању и васпитању; 2. прип- 
реме за рад у новој школској години. 

Од 21. до 23. августа Одржани су поправни и ванредни испити за уче- 
нике I, II, III и IV разреда. 

23. август Раћен писмени задатак из српскохрватског је- 
зика на завршном испиту. 

24. август Раћен писмени задатак из математике на за- 
вршном ИСГЕИТу; 

Од 24. до 28. августа Одржан завршни иотит — усмени део. 

28. август Одржана је седница Наставничког већа са днев- 
ним редом: 1. Успех на поправном испиту у 
јуну и августу; 2. утврћивање смена за 1979/80. 
школску годину; 3. усвајање измена у подели 
часова и разредног старешинства; 4. одлука о 
врегмену зимског распуста; 5. распоред радних 
субота; 6. разНо. 

I ... 

30. август Подељена сведочанства завршног истита. 

Л Е Т О П И С 

школску 1979/80. годину 

СЕПТЕМБАР 

1. септембар Почела је редовна настава у новој 1979/80. 
школској години. 

6. септембар Одржана је XXV редовна седница Савета шко- 
ле у ширем саставу са следећим дневним ре- 
дом: 1. расписивање референдума о удружи- 
вању II и X гимназије у Центар за образовање 
кадрова преводилачке и природно-технпчке ст- 
руке, 2. усвајање Програма рада ппсоле за 
школску 1979/80. годину; 3. премештај Анће 
Мирковић са радног места библиотекара пхко- 
ле на радно место професора српскохрватског 
језика и књижевности, а Анћелије Јовановић 
са радног места професора латинског језика на 
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јј радно место библиотекара; 4. одређивање ад- 
I ■ министративног референдума за послове опш- 

тенародне одбране, друштвене самозаштите и 
цивилне заштите; 5. одобравање неплаћеног 
одсуства од три године нрофесору француског 
језика Љиљани Урошевић, ради одласка у 
Француску на рад у југословенокој шко,\и, 6. 
одобравање неплаћеног одсуства Гордани Мар- 
ковић ради одласка у Шпанији на мећународ- 
ни мећузонски шахОвски турнир; 7. одобрава- 
ње средстава за куповину поклона радницима 

| који !рдлазе у пензију; 8. утврћивање шесто- 
месечног обрачуна и расподеле дохотка; 9. 

| разно. 

8. септембар Сви нанш учешицг посетили су Изложбу о не- 
сврстаносш у Сава-центру. 

10. септембар Ученици и професори наше школе ишли су да 
дочекају друга Тита приликом повратка са VI 
конференције несврстаних земаља. 

11. септембар Одржан је састанак Комисије за удруживање 
II и X београдоке гимназије са дневним редом: 
1. припрема нацрта Споразума о удруживању 

ј . У радну организацију — Центар за образовање 
l! кадрова преводилачке и природно-техничке ст- 
'i руке; 2. Разно. 

! Од 11. до 17. септембра Одржани су родитељоки састанци свих одеље- 
ј!'. ња школе. 

18. септембар Одржан је састанак Комисије за удруживање 
i II и X гимназије са дневним редом: 1. размат- 

рање концепта Споразума о удруживању. 

20. септембар Одржана је седница Образовно-васпитног већа 
| са дневним редом: 1. информација о припреми 
[| нацрта Споразума о удруживању II и X гим- 

назије; 2. усвајање програма екскурзија; 3. оба- 
вештење о новим наставницима који допуња- 
вају часове у нашој школи и измене у избору 
страних језика који ће се учити; 4. предлог тема 
за завршни испит; 5. усвајање предлога за чла- 

gfc . нове комисија које ће инвентарисати имовину 
ц школе; 6. усвајање распореда рада секција, 

додатне и допунске наставе; 7. разно. 

. Одржана је XXVI седница Савета у ужем сас- 
; таву са дневним редом: 1. молба професора 
! руског језика Злате Коцић за неплаћено од- 

суство ради одласка у СССР; 2. доношење од- 
ј луке о уплати новца за непродате уџбенике 
( Београдском графичком заводу (уколико не 
\ доће до споразума о повраћају уџбеника); 3. 
ј доношење одлуке о плаћању екскурзије одре- 

ћеном броју ученика из фонда Бачке задруге; 
i 4. одобравање средстава за куповину књнга за 

школску библиотеку; 5. доношење одлуке о 
привременој замени професора одбране и заш- 

I тите Драгана Тасића, због одласка на војну 
вежбу; 6. доношење одлуке о расподели сред- 
става према резултатима рада за септембар 

1 1980; 7. конкурс за радно место радника за 
одржавање чистоће. 

22. септембар Одржан је марш ученика I и II разреда — од 
ј наше .школе до Спортског центра — Пионир- 

ског града. 

Од 27. до 30. септембра Изведене су екскурзије ученика. 

ОКГОБАР 

1. октобар Одржан је Збор радних људи са дневним ре- 
дом: 1. разматрање предлога Самоуправиог спо- 

! разума о удруживању II и X београдске гим- 
назије у Центар за образовање кадрова пре- 

1 водилачке и природно-техничке струке; 2. 
| Разно. 

4. октобар Одржана је заједничка седница Савета II и X 
гимназије у ужем саставу са дневним редом: 

ј 1. разматрање предлога Самоуправног спора- 
зума о удруживању II и X гимназије у Центар 
за образовање кадрова преводилачке и приро- 

1 дно-техничке струке. 

6. октобар Ученици II разреда били су на друштвено-ко- 
рисном раду у оквиру акције Горана у Ко- 

i пгутРБаку. 

8. октобар Одржана је седница Ооразовно-васпитног већа 
са дневним редом: 1. извештај просветног ин- 
спектора о прегледу школске документације; 2. 

. актуелни проблеми оцењивања у нашој шко- 
ли; 3. воћење педагошке документације. 

Одржана је XXVII седница Савета у ужем са- 
ставу са дневним редом: 1. формирање коми- 
оије за праћење нормативних аката'школе; 2. 
налаз Просветне инспекције о припремљености 
наше школе за школску 1979/80.годину; 3. фор- 
мирање комисија за инвентарисање имовине 
школе; 4. разно. 
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13. октобар 

17. о1Стобар 

18. огстобар 

19. октобар 

20. октобар 

22. октобар 

25. октобар 

29. октобар 

30. октобар 

НОВЕМБАР 
1. новембар 

Одржан је крос за ученике I, II и III разреда 
у Спортском центру у Кошутњаку. 

Нашу школу посетила је делегација просвет- 
них радника из Јанана. 

Драмска секција наше школе одржала је при- 
редбу, поводом 20. октобра, у Првој месној за- 
једници. 

Одржана је XXVIII седница Савета школе у 
ншрем саставу са дневним редом: 1. разматра- 
ње Самоуправног споразума о удруживању II 
и X гимназије; 2. расписивање референдума и 
избор комисије за његово спровођење; 3. кад- 
ровска питања; 4. разно. 

Поводом Дана ослобођења Београда одржано 
је предавање о том догађају наше историје — 
редавач О. Бјелица, војни историчар. 

Наши ученици учествовали су у Маршу тра- 
гом ослободилаца Београда који је организовао 
Савез социјалистичке омладине града Београда. 

Разредне старешине одељења Основне школе 
„Радоје Домановић" посетили су своје бивше 
ученике. 

Одржано је такмичење у одбојци са XIII беог- 
радском гимназијом поводом њиховог Дана 
школе. 

Одржано је XXIX седница Савета у ужем са- 
ставу c'a дневним редом: 1. утврђивање деве- 
томесечног обрачуна за период јануар — сеп- 
тембар 1979. године; 2. избор професора ма- 
тематике до повратка са боловања Зорице Бла- 
гојевић; 3. одређивање накнаде Драгићу Радо- 
њићу за одржавање инсталације за централно 
грејање у грејној сезони; 4. разно. 

Одржан је састанак Комисије за удруживање 
II и X гимназије са дневним редом: 1. упознава- 
ње са текстом самоуправних општих аката 
утврћеним на заједничкој седници Савета II и 
X гилшазије. 

Одржан је предизборни састанак Основне ор- 
ганизације савеза Синдиката са дневним ре- 
дом: 1. припреме за избор извршног одбора 
ООСС школе; 2. евидентирање кандидата за 
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2. новембар 

5. новембар 

Од 12. до 14. новембра 

16. новембар 

Од 19. до 23. новембра 

23. новембар 

Извршни одбор ООСС; 3. извештај о припреми 
о удруживању II и X гимназије и припреме за 
спровођење референдума; 4. разно. 

Одржан је референдум о удруживању II и X 
гимназије. 

Одржана је XXX седннца Савета у ширем са- 
ставу са дневним редом: 1. разматрање Стату- 
та II београдске гимназије „Иво Лола Рибар"; 
2. разматрање нацрта Самоуправног споразу- 
ма о удруживању рада радника Друге беог- 
радске гимназије „Иво Аола Рибар"; 3. обавеш- 
тење о потписаном Самоуправном споразуму о 
удруживању оредстава за воАОпривреду; 4. 
разно. 

Одржане су седнице одељенских већа свих раз- 
реда са дневним редом: 1. утврђив^ње успеха 
и владање ученика; похвале и казне. 

Одржана је седница Образовно-васпитног већа 
са дневним редом: 1. успех ученика на I кла- 
сификацији; 2. похва\е и казне. 

Почела ;е са радом Политичка школа за наше 
ученике. 

Одржани су одељенски родитељски састанци 
ради упознавања родитеља са успехом на I кла- 
сификацији. 

Одржана је Годишња конференција Основне 
организације Синдиката са дневним редом: 1. 
избор Извршног одбора ООСС; 2. извештај о 
протеклом раду Организације и усвајање Ак- 
ционог програма за наредни период; 3. разно. 

27. новембар Поводом Дана Републике хор и оркестар наше 
школе одржао је приредбу у болници за це- 
ребралну парализу, Првој месној заједници и 
у нашој школи. 

АЕЦЕМБАР 

6. децембар Одржана ]е XXXI седница Савета у ширем са- 
ставу са следећим дневним редом: 1. размат- 
рање измена и допуна Статута и Самоуправног 
споразума о удруживању рада радника II бео- 
градске гимназије „Иво Лола Рибар"; 2. фор- 
мирање одељења народне одбране v школи; 3. 
одобравање средстава Активу страних језика 
за куповину про]ектора, касетофона и магнето- 
фона; 4. одобравање одсуства професору Нади 
Ковач, као и средстава за учешће на семинару 
за организовање ђачких екскурзи]а; 5. разно. 
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10. децембар Одржана је седница Образовно-васпитног већа 
са дневним .редом: 1. упознаваае са налазом 
мера за отклањање пропуста по захтеву 
Просветне инспекције; 2. неоправдано изо- 
стајање ученика и мере за спречавање ове по- 
јаве; 3. информација о броју исписаних учени- 
ка из наше школе без неких оправданих раз- 
лога и предлог мера за сузбијање ове појаве. 
4. информација о 'организовању факултативне 
■наставе у нашој школи; 5. подела задужења 
поводом израде средњорочног програма разво- 
ја наше школе; 6. досадашњи резултати и про- 
грам за даље извоћење друштвено-корисног ра- 
да школе; 7. хигијенске прилике у школи и 
предлог мера за њихово побољшавање, као и 
услова безбедности зграде; 9. информација о 
раду библиотекара школе; 10. разно. 

Одржан је Збор радних људи са дневним ре- 
дом: 1. евидентирање кандидата за Савет шко- 
ле; 2. разно. 

13. децембар Одржан је Због радних људи са дневним ре- 
дом: 1. разматрање измена и допуна Статута 
школе, Самоуправног споразума о удружива- 
њу рада радника и Правилника о радним од- 
нооима; 2. извештај Самоуправне радничке кон- 
троле о прегледу досијеа радника школе; 3. 
разно. 

15. децембар Наши ученици су учествовали на општинском 
такмичењу у стрељаштву. 

17. децембар Одржана је XXXIII еедница Савета у ширем 
саставу са дневним редом: 1. усва;ање измена 
и допуна Статута пшсоле, Самоуправног спора- 
зума о удруживању рада радника и Правил- 
ника о радним односима; 2. Захтев Вере Бје- 
лице, директора школе, за разрешење од дуж- 
ности са 31. VIII 198(1. године; 3. усвајање од- 
луке о изради средњорочног плана развоја 
школе и именовање комисије ко ја ће на њему 
радити; 4. именовање Хранислава Живковића 
за председника изборне комисије за избор Са- 
вета хпколе уместо Анћелије Станојчић; 5. разно. 

22. и 23. децембар Наши ученици учествовали су на градском 
такмичењу у стрељаштву. 

24. децембар Одржан је Збор радних људи са дневним ре- 
дом: 1. предлог комисије за процену јзезултата 
рада радшгка школе за период октобар — де- 
цембар 1979. године; 2. предлози за измену и 

допуну Правилника о стицању и расподели до- 
хотка и чистог дохотка и расподели средстава 
за личне дохотке; 3. извенггај Стамбене коми- 
сије и молба В. Бирића у вези са доделом ста- 
на; 4. разно. 
Оржана је XXXIII седница Савета у ужем са- 
ставу са дневним редом: 1. утврћивање пред- 
лога комисије и Збора радних људи о процени 
резултата рада радника школе за период пос- 
ледњег тромесечја 1980. године. 2. информаци- 
ја о стању техничке документахрце школе; 3. 
разно. 

JAHVAP 

3. јануар Одржани су избори за Савет школе, као и за 
Комисију самоуправне радничке контроле и 
Дисциплинску комисију. ' 

Од 4. до 12. јануара Одржани су поправни и завршни испити за ван- 
редне кандидате из прошле школске године 
(1978/79). 

7. јануар Одржана је I редовна седница новоизабраног 
Савета школе са следећим дневним редом: 1. 
давање разрешнице члановима Савета из прет- 
ходног сазива; 2. конституисање Савета у но- 
вом сазиву: а) избор председника Савета; б) 
избор заменика председника Савета; в) избор 
записничара; 3. доношење начелне одлуке о 
повећању личног дохотка и исњ\ати за јануар 
1980. године зависно од процента и времена 
уплате СИЗ усмереног образовања. 

15. јануар Одржан је Збор радних људи са дневним ре- 
дом: 1. упис ученика у I разред за 1980/81. го- 
дину; 2. обавештење о броју одељења факул- 
тативне наставе која ће се изводити у нашој 
школи за општину Савски венац: 3. извештај 
Стамбене комисије; извештај о конституисању 
Комисије самоуправне радничке контроле и 
Аисцшхлинске комисије. 

17. и 18. јануар Одржане су седнице одељенских већа свих ра- 
зреда ради утврћивања успеха ученика на кра- 
ју I полугодишта; дати су предлози за награде 

• и казне. ; ■"7! 
19. јануар Одржана је седница ‘Образовно-васшгшог већа 

' са дневнимГредом: .1. успех ученика на крају 
I полугодишта; 2. похвале и казне; 3. разно. 

Одржана је седница Испитног одбора ради утвр- 
ћивања успеха ученика на заврпшом испиту у 
јануароком испитном року школске (за кан- 
дидате из школске 1978/79.) године. 
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Одржан је Збор радних људи са дневним ре- \ 
дом: 1. предлог Стамбене комисије за реша- 
вање стамбеног питања Василија Гшрића; 2. 
доношење одлуке о куповигш добијеннх ста- ; 
нова на основу извештаја о постојећим сред- i 
ствима за ову намену. 

Одржана је II редовна седница Савета у ужем 
саставу са дневним редом: 1. одобравање од- 
суства Гордани Марковић ради учествовања на 
шаховском шампионату. 

Одржани су одељенски родитељски састанци 
свих разреда наше школе ради информисања 
родитеља о успеху ученика на крају I полу- 
годипгга. 

20. јануар Почео зимски распуст. 

ФЕБРУАР I 

4. фебруар Почела је редовна настава v II полугодишту 
нпсолске 1979/80. године. ; 

9. фебруар Почела је са радом факултативна настава у 
нашој школи за сва одељења за општине Сав- 
ски венац. ' 

11. фебруар Одржана је седница Збора радних људи са днев- 
•ним редом: 1. доношење одлуке о удруживању 
средстава са OOYP „Технохемија" за купови- 
ну стана сходно одлуци Збора од 19. ]'ануара 

Одржана је седница Образовно-васпитног већа 
са дневним редом: 1. Извештај Просветне ин- 
спекције од 2. II 1980. године; 2. извештај о 
почетку рада факултативне наставе; 3. инфор- 
мација о нацрту уписа у нашу школу за 1980/81. 
школску годину и конституисање комисије за 
упис; 4. задаци актива и кадровске комисије у 
вези са смањењем броја одељења v школи; 5. 
прослава Дана школе; 6. организовање профе- 
оионалне праксе за ученике III разреда; 7. при- 
преме за израду Годишњег извенггаја о раду 
школе за текућу школску годину; 8. припрема 
за израду Програма рада школе за школску 
1980/81. годину; 9. припрема за израду сред- 
њорочног плана развоја школе од 1981 до 1985. 
године; 10. спровоћење мера стабилизације у 
нашој школи; 11. формирање комисија за за- 
врпши испит школске 1979/80. године; 12. из- 
вештај о стручном и марксистичком образо- 
вању наставника; 13. информација о промени 
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назива школе у Школу за образовање кадрова 
преводилачке струке „Иво Лола Рибар", почев 
од 1. јануара 1980. 

12. фебруар Одржан је III редовна седница савета у ужем 
саставу са дневним редом: 1. утврћивање пред- 
лога одлука донети на седници Образовно-вас- 
питног већа од 11. фебруара. 

15. фебруар Одржана је IV редовна седница Савета у ужем 
саставу са дневним редом: 1. извешта! о извр- 
шеном попиоу имовине школе, утврћивање виш- 
кова и мањкова; 2. извоћење радова на елек- 
тричној инсталацији у ппсоли; 3. разно. 

25. фебруар Одржана је седница Образовно-васпитног већа 
са дневним редом: 1. предлог кандидата за пе- 
дагошке саветнике; 2. организовање дежурства 
ученика; 3. разно. 

Одржана је седница Збора радних људи са днев- 
ним редом: 1. утврћивање завршног рачуна за 
1979. годину; 2. анализа друштвено-економских 
односа у нашој школи и оцена о раду дирек- 
тора школе; 3. разно. 

Одржана је V редовна седница Савета школе 
у ужем саставу са дневним редом: 1. утврћи- 
вање завришог рачуна за 1979. годину; 2. разно. 

МАРТ 

5. март Одржан ie Збор радних људи и Основне орга- 
низације савеза Синдиката са дневним редом: 
1. Разматрање Анекса самоуправног споразума 
о заједничким бсновама и мерилима за распо- 
рећивање чистог дохотка и расподелу средста- 
ва за личне доохтке у основким организација- 
ма оредњег усмереног образовања и васпитања 
Београда; 2. одрећивање лица које ће овај Спо- 
разум да потпише у име наше хпколе. 

6. март Одржан је састанак комисије за удруживање 
II и X гимназије са дневним редом; 1. избор 
председника и заменика председника; 2. наред- 
ни задаци; 3. разно 

8. март Драмска секција наше ппсоле извела је, са 
гошћом Олгом Савић, глумицом Југословен- 
ског драмског позоришта, пригодан програм 
поводом Дана жена. 

12. март Одржан је Збор радних људи са дневним ре- 
дом: 1. предлог измена и допуна Правилника 
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о стицању и расподели дохотка и чистог до- ! 
хотка и расподели средстава за личне дохотке; 
2. разно. 

Одржана је VI седница Савета v ужем саставу 
са дневнилг редом: 1. утврђивање измена и до- 
пуна Правилника о стицању и расподели до- 
хотка и чистог дохотка и расподели средстава 
за личне дохотке; 2. доношење одлуке о рас- 
писивању референдума за усвајање поменутог 
акта; 3. одређивања лица за потпис самоуправ- 

•них споразума са организацијама које делеги- - 
рају своје чланове као представнике друштва 
у Савет наше школе; 4. доношење одлуке о 
висини средстава за полагање стручних иопита; 
5. упознавање са актом СО Савски венац о зас- , 

- тупљености представника друштва приликом 
доношења одлука на седницама Савета школе; 
6. разно. • . ; 

13. март Одржан је заједнички састанак колтаоија за уд- 
руживање II и X гимназије са дневним редом: 
1. будући задаци поводом удруживања: раз- 
матрање ових споразума; анализа разлога и пот- 
реба удруживања; организација референдума; 
2. разно. I 

15. март Одржано је такмичење „Тито-револуција-мир" 
на тему 30 година самоуправљања у Југосла- ; 
вији. | 

! 
26. март Одржан је VII седвица Савета у ужем саставу 

са дневним редом: 1. формирање Комисије за 
општенародну одбрану и друштвену самозаш- 
титу; 2. усвајање финансијског плана за 1980. 
годину; 3. одобравање оредстава за доплату је- 
дног купљеног стана; 4. доношење одлуке о до- 
следној примени новог Правилника и исплати 
личнов дохотка за период јануар—март 1980. 
године. 

Одржана је заједхшчка седшша Комисија за 
..... ..удруживање II и X гимназије са дневним ре- 

дом: 1. расправа о најповољни.јем обдику удру- 
живања наших школа; 2. одлука о припреми 
два предлога о начину удруживања са потпу- 

.ном анализом о оправданости сваког од њих; 
3. разно. 

29. март Ученици наше школе учествовали су на опшгин- 
ском такмичењу „Тито-револуција-мир". 

АПРИЛ 
8. anptui Одржано је бојево гађање за ученике II раз- 

реда. _ 

Одржане су седнице одељенских већа III и IV 
разреда ради утврђивања успеха ученика на 
крај.у III клаоификације школске 1979/80. го- 
дине. 

9. anpua Одржана је заједничка седница Комисија за 
удруживање II и X гшшазије са дневним ре- 
дом: 1. разматрање предложених облика удру- 
живања и анализа њихове оправданости; 2. 
предлог комисија за организовање заједничких 
седница зборова радних људи обе школе. 

14. април Одржане су седнице одељенских већа I и II 
разреда ради утврђивања успеха ученика на 
крају III класификације школске 1979/80. го- 

. дине. 

15. април Одржана је седница Образовно-васпитног већа 
са дневним редом: i. уопех у учењу и владање 
ученика на крају III класифшсације; 2. упоз- 
навање са резултатима постигнутим у току 
Авогодишњег рада Заједничке основе у нашој 
школи; 3. предлог мера за постизање бољих 
резултата у Заједничкој основи — реферат 
М. Влајковић; 4. информација о пршгреми за 
прославу Дана школе; 5. награде поводом Да- 
на. школе; 6. разно. 

Од 15. до 19. априла Одржани су одељенски родитељски састанци 
свих разреда. 

19. anpuji Прослављен ie Дан ппсоле и обележена 110-го- 
дишњица постојања и рада пжоле: положено 
је цвеће на гроб Иве Лоле Рибара; одржана је 
свечана академија са приредбом и отворена 
изложба докумената и фотографија о сто де- 
сетогодишњем раду школе. 

24. април Одржана је седница Основне организације Син- 
диката са дневним редом: дискусија о нред- 
ложеним облицима удруживања II и X гимна- 

, зије у Центар за образовање кадрова прево- 
дилачке и природно-техничке струке; 2. разно. 

28. април Одржан је заједнички Збор радних људи II и 
X гимназије са дневним редом: 1. дискусија о 
предложеним облицима удруживања наших 
школа. 
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МАЈ 
5. мај 

8. мај 

12. мај 

16. мај 

19. мај 

22. мај 

23. мај 

24. мај 

f ' 
I 
> 

Одржана је комемаративна седница радних 
људи и ученика наше нгколе поводом смрти 
Председника Тита. Са седнице је послат те- f 
леграм саучешћа Председништву СФРЈ. 

Сви радни л>уди и ученици наше школе при- ■ 
суствовали су свечаном испраћајц посмртних , 
остатака друга Тита. ; 

Одржана је седница Савета школе у ширем са- 
ставу дневним редом: 1. верификација манда- ј 
та чланова Савета школе у ширем саставу; 2. ј 
усвајање информације о ухшсу у I, II, III и IV 
разред у школску 1980/81. годину; 3. усаглаша- 
вање текстова — а) Самоуправног споразума 
о удруживању II и X гимназије; б) Самоуправ- i 
ног споразума о променама у организовању II 
и X гимназије; в) Самоуправног споразума о ( 
стицању, распорећивању средстава, права и 
обавеза удружених организација; 4. распиои- ј 
вање референдума за удруживање II и X гим- 
назије; 5. именовање Комиоије за спровоћење . 
референдума; 6. усвајање понуде за штампање ј 
Школског извештаја; 7. одобравање средстава 
за куповину књига за школску библиотеку. 

Одржане су седнице одељенских већа III раз- 
реда са дневним редом: 1. резултати постиг- 
нути на крају школске године; 2. предлог 
похвала и награда; 3. информација о органи- 
зовању професионалне праксе; 4. разно. 

Почела је професионална пракса ученика III 
разреда. 

■ I 

Одржан је реферндум о удруживању II и X ј 
гимнације у Центар за образовање кадрова 
преводилачке и природно-техничке струке. 

Завршена је редовна настава за. ученике IV 
разреда. 

Одржане су седнице одељенских већа IV раз- 
реда ради утврћивања успеха у учењу; пред- 
ложене су награде и васпитно-дисциплинске 
мере. ј 

~ | 
Одржана је седиица Образовно-васпитног већа 
са следећим дневним редом: 1. успех ученика ! 
III и IV разреда на крају школске године; 2. 

похвале и награде, предлози за ослобоћење од 
заврпшог испита; 3. усвајање предлога уџбе- 
ника за школску 1980/81. годину; 4. одрећи- 
вање рокова за упис у I, II, III и IV разред 
школске 1980/81. године; 5. одрећивање разре- 
дних старешина за наредну школску годину; 
6. усвајање календара за нову школску годи- 
ну; 7. информација о тестирању ученика у 
организацији Републичког завода за унапрећи- 
вање васпитања и образовања; 8. одрећивање 
чланова колектива за одлазак у Загреб на хтро- 
славу Дана школе Центра за културу ООУР 
„Браћа Рибар" 9. разно. 

Одржан је предкандидациони збар бирача шко- 
ле ради предлагања кандидата за Савет центра. 

Одржана је седница Савета школе у ширем са- 
ставу са дневнмм редом: 1. извештај о резулта- 
тима спроведеног референдума о удруживању 
II и X гимназије; 2. расписивање избора за Са- 
вет Центра; 3. усвајање Самоуправног споразу- 
ма о саставу и броју представника друштвене 
за/једнице и родитеља који учествују у одлучи- 
вању и одрећеним пословима наше школе; 4. 
усвајање извештаја о раду школе за школску 
1979/80. шдину; 5. усвајање Програма рада шко- 
ле за 1980/81. годину. 

Одржана је седница Савета у ужем саставу са 
дневним редом: 1. одобравање средстава за пут 
у Загреб ученицима и професорима поводом 
прославе Дана школе Центра за културу OOYP 
„Браћа Рибар"; 2. одлука о додељивању сред- 
става фото-секцији ппсоле; 3. одобравање сред- 
става за урећивање школске зграде v току лет- 
њег распуста; 4. разно. 

25. мај Напш ученици су учествовали на слету пово- 
дом Дана младости. 

Од 29. до 30. маја Кандидати за ослобоћење од завршног испита 
бранили су свој домаћи рад. 

31. мај Одржана је седница Испитног одбора ради утвр- 
ћивања тема на завршном испиту из српскохр- 
ватског језика — писменог дела; одрисан је пис- 
мени из српскохрватског језика на завршном 
испиту. 

Одржано је тестирање .ученика из предмега 
основи марксизма и друпггвеног самоуправља- 



ња за ученике I, II и III разреда у организа- 
цији Републичког завода за унапређивање вас- 
питања и образовања. 

JYH 

Од 3. до 7. јуна Одржани су испити за полазнике (ванредне 
ученике) у јунском испитном року. 

7. јун Одржана је седница Испитног одбора ради ут- 
врђивање групе задатака из математике на 
заврпшом испиту — писмени део. 

Одржан је писмени испит из математике за 
завршном испиту. 

Од 9. до 21. јуна Одржан је усмени део завршног испита у јун- 
ском испитном року. 

13. јун Завршена је редовна настава за ученике I и II 
разреда и професионална 'пракса ученшса III 
разреда. 

Одржане су седнице одељенских већа II раз- 
реда ради утврђивања успеха на крају школ- 
ске године; предложене су похвале и васпитно- 
-дисциплинске мере. 

14. јун Одржане су седнице одељенских већа I разре- 
да ради утврђивања успеха у учењу на icpaiy 
школске године; предложене су похвале и вас- 
питно-дисциплинске мере. 

Одржана је седница Образовно-васпитног ве- 
ћа Са дневним редом: 1. .успех у I и II разреду; 
ус-пех свих. одељења школе на крају ппсолске 
1979/80. године; 2. организовање рада редовне 
наставе у школској 1980/81. години: а) подела 
одељења на смене; б) подела часове на настав- 
нике ; в) вишкови и мањкови часова по пред- 
метима; 3. одређивање извршилаца свих пос- 
лова у школи у оквиру 42-часовне радне неде- 
ље: а) одређивање руководиоца актива; б) од- 
ређивање руковалаца кабинета и збирки; в) ос- 
тали послови; 4. предлог за организовање фа- 
култативне наставе у III и IV разреду; 5. усва- 
јање предлога OOYP у којима ће се одвијати 
професионална пракса и распоред профзсио- 
налне праксе у школско i 1980/81. години; 6. 
усвајање предљога OOYP у којима ће се орга- 

■низовати производни рад и распоред производ- 
ног рада за I и II разреда; 7. разно. 
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Од 16. до 22. јуна Одржана је припремна настава за ученике упу- 
ћене на поправне исгште. 

16. јун Подељена су сведочанства ученицима који су 
упућени на поправни испит. 

19, 20. и 21. јун Обављен је конкурс за пријем ученика у III 
разред школске 1980/81. године. 

21. јун Одржана је седница Испитног одбора ради 
утврђивања успеха на завргпном испиту 

Од 19. до 29. јуна Обављен је угшс у I, II и IV разред хпколске 
1980/81. године. 

20, 23, 24. и 25. јун Обављени су поправни испити за све разреде. 

28. јун Обављена је завршна школска свечаност ради 
предаје диплома матурантима, сведочанстава, 
награда и школског извештаја свим ученици- 
ма школе. 

Одржана је седница Образовно-васшггног већа 
и Испитног одбора са дневним редом: 1. раз- 
матрање пршовора ученика на успех у школ- 
ско.ј 1979/80. и на завршном испиту; 2. разно. 

Летопис водила: Марина Мирковић, професор 

СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА КОРИПШЕНИХ Y ОВОЈ 
ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

А) Y IV разреду гамназије 

1. Димитрјевић, Р. — Вученов, Д.: Читанка за IV разред. 
2. Стефановић, Д. — Станисављевић, В.: Преглед југословенске књижев- 

ности. 
3. Алексић, Р. — Станић, М.: Граматика српскохрватској језика. 
4. Смиљевић, Б. — Кнежевић, Б.: Историја најновијег доба за IV разред 

друштвено-језичгсог смера. 
5. Рајовић, Р.: Основи науке о друштву са друштвеним урећење.и Југо- 

славије (друштвено урећење) за IV разред оба смера. 
6. Рајовић, Р.: Основи науке о друштву са друштвеним урећењем Југо- 

славије (социологија) — приручник. 
7. Зајечарановић, Г. — Стевановић, В.: Филозофија за IV разред. 
8. Ружић, М.: Кратагс преглед историје уметности I део (тегсст). 
9. Ружић, М.: Хиљаду слика из историје уметносги I део (слике). 
10. Бурић-Клајн, С.; Андреас, Ј.; Цветко, др Д.: Историја југословенске 

музике. 
11. Андреас, Ј.: Историја музике, I и II књига. 
12. Музичка енциклопедија. 
13. Институт за стране језике: Чџбеник руског језика за IV разред. 
14. Николић, В.: Граматика руског језика за I, II, III и IV разред. - 
15. Богдановић, М. — Тарасов, А.: Аектира из руског језика за II, III и 

TV разред. 
16. Поланшчак-Дринковић: Француска читанка за III и IV разред. 
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17. Институт за стране језнке: Уџбвник зп француски језик (III годи- 
на учења). ^ . ,т/ > 

18. Брихта, Гргнћ, Радовани: Уџбеник енглеског Јвзшса за IV разред. 
19 Alexander Z«§ 
20. Институт за стране језике: Немачки језик за IV разред средњих шко- 

ла (осма година учења). . 
21. Дајовић, В.: Математика за IV разред iiumasuje природно-матема- 

■ тичког смера. „ „ . „ 
22. Стипанић, Е.: Математшса за III и IV разред гимназиЈе друштвено-je- 
2з1 Збирка задатака из математике. 
24. Шнајдер, 3. и Томашић, В.: Нацртна геометриЈа за IV разред при- 

родно-математичког смера. 
25 Стевановнћ, В.: Збирка задатака из нацртне геометриЈе 
26. Димић, Г. — Обрадовић, Д. и Секулић, М.: Физика за IV разред гим- 

назије природно-математичког смера. 
27. Димић Г. — Жегарац, С. — Распоповић, С.: Збирка задатака из физикг. 
28. ' Арсенијевић, С.: Хемија за средње школе (IV разред гимназије при- 

родно-математичког смера). . 
29. Радоман, П.: Органска еволуциЈа за III разред гшшацгце друштве- 

но-језичког и IV 'разред гшшазије природно-научног смера. 
30 Мишић, П.: Генетика за IV разред природно-математичког смера. 
31. Ковачевић, М.: Основи опште географије. 
32. Рајичнћ, М. и Бурић, В.: Географија света. 
33. Јерков, М. — Андрић, М. — Николић-Јерков, Д. и Мрћеновић, П.. Тех- 

ничко образовање за IV разред. 

Б) Заједничка основа 

I разред 

1. Вученов, Д. — Димитријевић, Р.: Читанка са теоријом књижевности. 
2. Јовић Д. — Станисављевић, В.: Језик и култура говора. 
3. Стефановић, Д. — Станисављевић В.: Основи историје књижевности iy- 

гословенских народа и народности и светске књижевности. 
4. Михаљчић, Р. — Петровић, М. Смиљевић, Б.: Hcropuja. 
5. Раденовић, П. — Сурчулнја, Ж. — Стојановић, И. — Поповић, М. — 

Јаковчев, Г. — Кецмановић, Н. — Штамбук, В. — Ралић, П. — Зајечарановић, 
Г._Милић, В.: Основе марксизма и социјалистичко самоуправљање за I раз- 
ред (приручник). „ 

6. Братић-Драгутнновпћ: Уметност за I разред средњег усмереног оора- 

7. Николић, В. — Межински, М. — Памучина, С.: Pvcicu Језшс за I разред. 
8. Институт за стране језике: Француски језик за I разред. 
9. Институт за стране језике: Уџбеник енглеског језика за I разред. 

lo! Прешић, С.: Математика за I разред. 
II Стотановић В — Ведрал, Е.: Збирка задатака из математшсе за I разред. 
12. Аничин, В. И. — Божин, Е. С. — Даниловић, Т. Е. — Жегарац И. С — 

Ивановић, М. Д. — Крпић, К. Д. — Марков, Б. Б. — Распоповић, О. М. и Уро- 
шевић, В. В.: Физшса за I разред. ,, „ . , , 

13. Вајганд, Б. — Букић, С. — Бурић, Ч. — Јоветић, М.: Хемгца за I разред. 
14. Петровић, В. — Татић, Б. — Маринковић, Д. — Крунић, М. — Радо- 

вановић, Ј. — Савић, А. — Савић, Д. — Туцић, Н. — Јовановић, В. и Борђевил, 
В.: Биологија за I и II разред. 

15. Бурић, В. — Ракићевић, Т. — Илић, Ј. и Даниловић, М.: ГеографиЈп за 

I pa3^djj QBijh' м с _ Сокић, Р. С. — Аранћеловић, В. Д — Јовановић, 
13, В. — Веселинов, Д. — Милутиновић. Ј. — Николић, Б. — Миленковић, Ч.: 
Основи технике и производње за I разред. 

17. Вучинић, М. — Пујић, М. — Радоњић, М — Стошковић, С — Васи- 
љевић, М. — Токовић, Љ. — Бузаџић, 3. — Васовић, Ј. — Анђелски, А. и Шће- 
пановић, А.: Одбрана и заштита. 
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II разред 

1. Вученов — Димитријевић: Читанка за II разред. 
2. Смиљанић, Б. — КнежевиБ, Б. — Перић, 3.: Историја. 
3. Зековић, В.: Социјалистичг.о самоуправљање. 
4. Институт за стране језике? Француски језшс за II разред. 
Институт за стране језике? Уџбеник енглеског језика за II разред. 
6. Филиповић, Ж,: Немачки језик за II разред. (Изборна настава) 
7. Дацић, М. Р. — Ивковић, А. 3. — Миличић, М. П.: Математика за II 

разред. 
8. Васић, М. П. — Јањић, Ј. Р. — Богославов, Т. В.: Збирка задатака из 

математике за II разред. 
9. Аничин, В. И. — Божин, Е. С. — Даниловић, Т. Е. — Жегарац, И. С. 

— Ивановић, М. Д. — Крпић, К. Д. — Марков, Б. Б. — Распоповић, О. М. и 
Урошевић, В. В.: Физика за II разред. 

10. Аничин, В. И. — Божин, Е. С. — Даниловић, Т. Е. — Жегарац, И. С 
— Ивановић, М. Д. — Крпић, К. Д. — Марков, Б. Б. — Распоповић, О. М. и 
Урошевић, В. В.: Нриручник из физике за II разред. 

11. Јанков, Р.: Хемија за II разред. 
12. Петровић, В. — Татић, Б. — Маринковић, Д. — Крунић, М. — Радо- 

вановић, Ј. — Савић, А. — Савић, Д. — Туцић, Н. — Јовановић, В. и Борћевић, 
В.: Биологија за I и II разред. 

13. Матовић, Н. — Сокић, С. — Надрљански, Б. — Михаљица, Л. и Коробов: 
Основи технике и производње за II разред. 

14. Група аутора: Приручник за физичко васпитање. 
15. Рот, Н. — Радоњић, С.: Психологија за II разред (изборна настава) 
16. Књазев, С. — Крон, А.: Логика за II разред (изборна настава). 
17. Родић, Д.: Географија Југославије (изборна настава). 

Друга фаза средњег усмереног образовања 

Преводилачка струка, занимања: преводилац-сарадник и инокореагодгнт 
III разред 

1. Чолак, Т. — Марјановић, В.: Читанка са теоријом књижевности за III 
разред усмереног образовања. 

2. Живанов, С. — Ралић, П. — Прибићевић, Б. — Стојковић, М. — Вацић, 
А. — Маринковић, Р.: Основе марксизма и социјалистичко самоуправљање 
(приручник за III разред усмереног образовања). 

3. Матиљашевић, Љ. — Новаковић, В. — Нућуз, Љ.: Енглески језик за III 
разред усмереног образовања (ошптестручни предмет, први страни језик). 

4. Филиповић, Ж.: Немачки језик за III разред (општестручни предмет, 
први страни језик). 

5. Савић, Б. — Поповић, Г.: Француски језик за III разред (опште струч- 
ни, први страни језик). 

6. Станковић, Б. Николић, В. — Терзић, А. — Мешински, М.: Руски језик 
за III разред (општестручни предмет, први. страни језик). 

7. Институт за стране језике: Француски језик за II разред усмереног 
образовања за изборну наставу (општестручни предмет, друга страни језгас). 

8. Филиповић, Ж.: Немачки језик за II разред, изборна настава (опште- 
стручни предмет, друга страни језик). 

9. Николић, В. — Секицки, И. — Јанковић, М.: Руски језик (општеструч- 
ни, друга страни језик). 

10. Маскарели, Љ. — Вулићевић, Љ.: Латински језик за II разред усмере- 
ног образовања — изборна настава (коришћен у III разреду). 

11. Рот, Н. — Радоњић, С.: Психологија за II разред — изборна настава. 
12. Мојашевић, М. — Bovven, М.: Енглески језик за III разред ггреводилач- 

ке и архивско-музејске струке (ужестручни предмет, први страни језик). 
13. Јаковљевић, Б. — Аксентијевић, Б.: Француски језик за III разред 

преводилачке и архивско-музејске струке (ужестручни предмет, први страни 
језик). 
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14. Николић, В. — Станојевић, Р.: Спољнотрговинска преписка и докумен- [ 
тација на руском језику (ужестручни предмет, први страни језик). 

15. Ивир, В.: Теорија и техншса превоћења. 
16. Њпсолић, Б.: Дактилографија (извод из скрипата). 
17. Радић, Д. К.: Стенографија за III разред средњег усмереног образовања. \ 

: ' i 

ТЕМЕ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА i 

Заједничка основа 

I разред 1. одељење ' 

1. Љутио(ла) сам се на самог(у) себе 
а) Смели цвет/смеле, храбре, младе генерадије — током шездесет го- | 

дина Партије, СКОЈ-а, и револуционарних радничких синдиката 
(конкурс) 

б) Разговор о раду и производњи с радником | 

3. Дате су три теме: _ , _ _ I 
а) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 

динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (кошсурс) 

б) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
будућност (конкурс) 

ц) Песма којом су. речена моја осећања 
1 

4. Шта ми то не да мира ј 

Предметни наставник Анћа Мирковић, професор 

I разред 2. одељење 

1. Осећам, видим и чујем јесен 

2. Дате су две теме: : 
а) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесетих 

година Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдиката ј 
(конкурс) 

б) Шта сам постигао лешш речима 

3. Дате' су три теме: ‘ ,' ј 
а) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- i 

динство, независност и слободу — може бити борац за независност, ) 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

б) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
будућност (конкурс) 

ц) Књига, наш друг и пријатељ 

Предметни наставник Анђа Мирковић, професор 

I разред 3. одељење 

1. О другарству 

2. Дате су две теме: 
а) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесет 

година Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдиката) 
(конкурс) 

б) Утисци са производног рада 

3. Дате су три теме: 

а) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

б) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
будућност (конкурс) 

ц) Y тренуцима усамљености 

4. Дате су две теме: •’ 

а) „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — С. 
Јаневски 

б) Посматрао сам себе очима других 

Предметни наставник Анћа Мирковић, професор 

I разред 4. одељење 

1. Руке 

2. Дате су две теме: 

а) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесет го- 
дина Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдшсата) 
(конкурс) 

б) Љубав се доказује делима и племенитњм поступцима 

3. Дате су три теме: 

а) Само земља која је пламеном заставом. борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

б) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
будућност (конкурс) 

ц) Шта ме подстиче на маштање 

4. Дате су две теме: 

а) „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — С. 
Јаневски 

б) Нешто ћу вам признати 

Предметни наставник Анћа Мирковић, професор 

I разред 5. одељење 

1. Дате су две теме: 
а) Прозори мога града - . . ' 
б) Утисци с екскурзије 

2. Субота.и недеља у животу једног. ученика . 

3. Дате су три теме: - 

а) Размисли пре него што повучеш први дњм (конкурс) 
б) Истина је и после чаше иста (конкурс) 
ц) Дрога — ноћ без јутра (конкурс). 

4. Утисци са производног рада 

Предметни наставник Зоран Чукић, професор 

I разред 6. одељење 

1. Дате су две теме: 
а) С екскурзије 
б) Руке 



2. Дате су две теме: 

а) Y фабрици (репортажа) 
б) Разговор с радником 

3. Дате су три теме: 

а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динсгво, независност и слободу — може бити борац за независност, 
лшр и срећу целог човечанства (конкурс) 

ц) Одбацимо пороке да бисмо били достојни чувари и градитељи сво- 
је домовине (конкурс) 

4. Дани бола и поноса 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

I разред 7. одељење 

1. С екскурзије 

2. Дате су две теме: 
а) Фабрика (репортажа) 
б) Разговор с радником 

3. Дате су три теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

ц) Одбацимо пороке да бисмо били достојни чувари и градитељи сво- 
је домовине (конкурс) 

4. Дани бола и поноса 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

I разред 8. одељење 

1. Дате су две теме: 
а) Јесење јутро у мојој улици 
б) Радости и бриге ћака првака 

2. Дате су две теме: 

а) Контуре детињства бледе и осећам неко ново бућење у себи 
б) Слободан литерарни састав 

3. Дате су четири теме: 

а) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

б) Пред младнма је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
будућност (конкурс) 

ц) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

д) Очекујући школско звоно 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 
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4. Дате су две теме: 

а) „Што је човечанству дао, живеће заувек" — Ф. Прешерн 
б) Y фабричкој хали 

I разред 9. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Октобарско јутро у Београду 
б) Један доживљај с екскурзије 

2. Дате су две теме: 

а) Велика је радост причинити другом задовољство 
б) Слободан литерарни састав 

3. Дате су три теме: 

а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно дема" — Б. Миљковић 

б) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
будућност (конкурс) 

ц) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. Дате су две теме: 

а) ,,Y богатству Титовог дела лако је наћн путоказ" — К. Наћ 
б) Један дан на производном раду 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 

I разред 10. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) „Тихо, о тихо говори ми јесен..." — Д. Цесарић 
б) Догодило се на екскурзији 

2. Дате су две теме: 

а) Како сам провео јучерашњи дан 
б) Са мога прозора 

3. Слободан литерарни састав за наградни конкурс за обраду тема из 
области борбе против алкохолизма, наркоманије и никотинизма. 

4. Дате су две теме: 

а) Утисци н искуство с производног рада 
б) Како замишљам себе на радном месту 

Предметни наставник Зоран Чукић, професор 

I разред 11. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Занимљив доживљај с екскурзије 
б) Октобарско јутро у Мом граду 
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2. Дате су три теме: 

а) Контуре детињства бледе и осећам неко ново бућење у себи 
б) Поема једног пораза 
ц) Слободан литерарни састав 

3. Дате су четири теме: 

а) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје ie- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

б) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, . 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

ц) Очекујући пжолско звоно 

4. Дате су две теме: 

а) „Што је човечанству дао, живеће заувек" — Ф. Прешерн 
б) Један дан на производном раду 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 

II разред 1. одељење 

1. Мој сусрет са... (уметничким делом, природом, науком) 
2. Моја омиљена књига (улица, град, споменик културе) 

3. Дате су две теме: 

а) Мојој мајци уместо честитке 
б) Нисам ли могао да поступим боље? 

4. С Титовом мишљу и у будућности... 

Предметни наставник, Јела Раковић, професор 

II разред 2. одељење 

1. Раздшшљам о . . . (пријатељству, уметности, будућностн) 

2. Y чему дш помажу књижевна дела 

3. Дате су две теме: 

а) Мојој мајци уместо песме 
б) Шта ми даје највише полета и воље 

4. Омладина ће умети да расте с делом Титовим 

Предметнн наставник, Јела Раковић, професор 

II разред 3. одељење 

■ 1. Ми 

2. Дате су две теме: 

а) „Сан мој већ сустиже 
Безбрижни бескрај" — В. Попа 

б) „Не дам 
Ово сунце у очима" — В. Попа 
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3. Дате су три теме: 

а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

ц) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 
курс) 

4. Песма Титу 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 

II разред 4. одељење 

1. Град светлости 

2. Дате су две теме: 

а) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесетих 
година Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдиката) 
(конкурс) 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
лшр и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. „Твоје очи сличне небу види цео свет" — из писменог задатка 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 

II разред 5. одељење 

1. Стазе 

2. Дате су три теме: 

а) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесетих 
година Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдиката) 
(конкурс) 

б) „Видим не сањам!" — В. Попа 
ц) „Грлим твоју одсутност" — В. Попа 

3. Одбацимо пороке да бисмо били достојни градитељи своје домовине 
(конкурс) 

4. ,,Y Титово доба наша младост је знала само за срећу" — Б. Бнрић, 
ученица 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 

II разред 6. одељење 

1. Светлости октобра 

2. Дате су три теме: 

а) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесетих 
година Партије, СКОИ-а и револуционарних радничких- синдиката) 
(конкурс) 

б) „Видим не сањам!" — В. Попа 
ц) „Где је, где је мој мир” — В. Попа 
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3. Дате су две теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. „Утро је путеве новом животу, да светлије свићу зоре" — 3. Јеремић, 
ученик 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 

II разргд 7. одељење 

1. Мој сусрет са.., 

2. Дате су две теме: 
а) Човек и друштво у делима писаца реалиста 
б) О једном реалистичком књижевном делу 

3. Дате су три теме: 
а) Једна жеља — сто препрека 
б) За први дим никад није касно, а после... (конкурс) 
ц) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 

динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. Тито ће остати симбол људског напретка 

Предметни наставник Жељка Петковић, професор 

II разред 8. одељење 

1. Размишљам о... 

2. Дате су две теме: 
а) Проблематика српских писаца реалиста 
б) Реалистичко књижевно дело о коме желим да пишем 

3. Дате су три теме: 
а) Тајна 
б) Носимо ли и лш део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 

курс) 
ц) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 

динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. Дате су две теме: 
а) „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — 

С. Јаневски 
б) Слободан литерарни састав 

Предметни наставник Жељка Петковић, професор 

Друга фаза — преводилачке струке 

III разред 1. одељење 

1. Уметност ми помаже да схватим лепоту живота 

2. „Бескрајни плави круг. Y њему, звезда." — М. Црњански 

Предметни наставник, Јела Раковић, професор 
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III разред 2. одељење 

1. Пред уметничким делом 

2. У непрекидном трагању за добрим човек потврћује своје најбоље снаге 

Предметни наставник, Јела Раковић, професор 

III разред 3. одељење 

1. Дате су две теме: 
а) Племените тежње уметника везују га за човечанство 
б) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — токол! шездесетих 

година Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдикага) 
(конкурс) 

2. Дате су две теме: 
а) Пријатељство јача у недоговореним, случајшш сусретима 
б) Носимо ли и лш део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 

курс) 
Предлгетни наставник Жељка Петковић, професор 

III разред 4. одељење 

1. Дате су две теме: 
а) Човек тражи и ствара лепоту 
б) Смели цвет (смеле, храбре, младе генерације — током шездесетнх 

година Партије, СКОЈ-а и револуционарних радничких синдтжата) 
(конкурс) 

2. Дате су две теме: 
а) Кад је човек млад, тражи јунаке за себе 
б) Дрога — ноћ без јутра (конкурс) 

Предметни наставник Жељка Петковић, професор 

Гимназија 

IV разред 1. одељење 

1. Дато је седалг тема: 
а) Си.мболичност романа „Процес" Франца Кафке 
б) „Облак у панталонама" — израз песникова револта на малограћан- 

ско схватање поезије 
ц) „Високи јаблани" Тина Ујевића — хилГна несвакидашњел1 

д) Незадовољство и бунт у нашој мећуратној поезији 
е) Идеали у Његошево.м „Горском Вијенцу” 
ф) „Удар наће искру у камену, 

без њега би у кам очајала" — Његбш 
и) „Чашу меда јбшт нико не попи 
што је чашом жучи не загрчи" — Његош 

2. Незадовољство и бунт одлике су сваке л^ладости; где и.м је узрок када 
ie у питању Aioja генерација 

3. Дате су три теме: 
а) Пионири и омладинци, спречите оне који своју младост уништа- 

вају алкохолол!, цигаретол! и дрогом (конкурс) 
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б) Одбацимо пороке да бисмо били досхојни чувари и градитељи сво- 
је домовине (конкурс) 

ц) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 
своју будућност (конкурс) 

4. Дате су две теме: 
а) „Великани не Напуштају свет, само прелазе из века у векове" — 

С. Јаневски 
б) „Он је велшси путник који пребрада мора да би открио Наду” — 

Б. Миљковић 
Предметни наставшпс Зоран Чу^сић, професор 

IV разред 2. одељење 

1. Дате су две теме: . .. . 
а) Појам кривице у роману ,Дроцес’’ Франца Кафке 
б) „Човјече, пази да не идет 
мален испод звијезда" — А. Б. Шимић 

2. Дате су три теме: 
а) „Страх животу каља образ често; 

- • - слабостма смо земљи -пртшезани" — Његош 
б) Однос човека према човеку,' држави и прошлости у „Проклетој 

авлији" Ива Андрића 
ц) Бродоломник сам који премошћава хаос: ко ће ми рећи име -мога 

циља 

3. Дате су четири теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) „Живот је нестрпљива тежња ка обешчашћењу девичанских само- 
ћа душе путем дијалога" — Е. Сиоран 

ц) Заклопио сам странице књиге и онда их отворио поново 
д) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 

курс) 

4. „Велшсани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — С. 
Јаневски 

Предметни наставник Анћа Мирковић, професор 

IV разред 3. одељење 

1. Млади су крнтички спремни да се боре против својих и тућих сла- 
бости 

2. Дате су две теме: 
а) Преко Андрићевих ћуприја и проклетих авлнја трагамо за човеком 
б) Владика Данило — оличење најдубље човечности 

3. Дате су три теме: 
а) Дрога — ноћ без јутра (конкурс) . 
б) Носимо ли и ми део кривице за-њихово бежање у нестварно (кон- 

курс) Д- -■ ■'... 
ц) Пред младима је безброј искушења, јаки су они који сами граде 

своју будућност (конкурс) 
4. Дате су. две теме:- 

а) „Он нас учи како да не изгубимо сличност с нагиом надом, с нашим 
лепим људским лицем" — Б. Миљковић 

б) „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — 
С. Јаневски 

Предметни наставник Зоран Чукић, професор 
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IV разред 4. одељење 

1. Дате су две теме: • ■ •„ - 

а) „Облак у панталонама" као „шамар друштвеном укусу" једног вре- 
мена 

б) Анализа песме „Свакидашња јадиковка" Тина Ујевића 
2. Дате су три теме: 

а) „Очи зборе што им вели срце" — Његош 
б) „Удар наће искру у камену" — Његош 
ц) Ту, одмах покрај нас 

3. Дате су четири теме: 
а) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 

курс) 
б) За први дим никад HHje касно, а после... (конкурс) 
ц) Истшта је и после чаше иста (конкурс) 
д) Дрога — ноћ без јутра (конкурс) 

4. Дате су три теме: 
а) „Великани не наиуштаЈ'у свет, само прелазе из века у векове" — 

С. Јаневски 
б) „Он нас учи како да не изгубимо сличност с нашом надом, с нашим 

лепим људским лицем" — Б. Миљковић 
ц) Вама, кој'и сте сагорЈ'ели Ј'урећи на крилима повијести (конкурс) 

Предметшх наставник Зоран Чукић, професор 

IV разред 5. одељење 

1. Дате су две теме: 
а) Проблем отуђења у књижевности; како се ја борим против њега 
б) „Све што Tpaj’e кратко, као свака лепота, и понавља се безброј пу- 

та..." — Андрић 

2. Дате су три теме: 
а) „Страх животу каља образ често" — Његош 
б) Размишљам о „Проклетој авлиЈ‘и" 
ц) Моје дилеме око избора будућег позива 

3. Дате су три теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 
курс) 

ц) Само земља Koj'a је пламеном заставом борбе извоЈ'евала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. Дате су три теме: 
а) „Великани не напуштаЈ'у свет, само прелазе из века у векове" — 

С. Јаневс1си 
б) Вама, који сте сагорјели јурећи на крилима повијести (конкурс) 
ц) „Он нас учи како да не изгубимо сличност с нашом надом, с на- 
шим лепим људским лицем" — Б. Миљковић 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 

IV разред 6. одељење 

1. Дате су три теме: 
а) Наука и уметност су израз човекове моћи 
б) „Светлост и тебе купа, 

додирне ли те својим прстима" — Д. Матић 
ц) „Треба све проживјети, освајаЈ'ући радост чистог живота и лепоту 
љубави према људима у овом кратком прелету између двије тајне." 
— М. Селимовић 
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2. Дате су три теме: 
а) Размишљам о Андрићевом делу: „ 
б) Шта се то десило у мени 
ц) Дани тако брзо пролазе — ја никако не могу да пронађем изгуб- 

љено време 

3. Дате су три теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

ц) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 
курс) 

4. Дате су две теме: 
а) „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — 

С. Јаневски 
б) Вама, који сте сагорјели јурећи на крилима иовијести (конкурс) 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

TV разред 7. одељење 

1. Дате су три теме: 
а) Наука и уметност су израз човекове моћи 
б) „Пјевајте у мом срцу, звијезде склада" — Тин Ујевић 
ц) „Треба све проживјети, освајајући радости чистог живота и лепо- 

ту љубави према људима у овом кратком прелету измећу двије тај- 
не." — М. Селимовић 

2. Дате су три теме: 
а) Читајући „Проклету авлију" 
б) Не волим да мислим на то 
ц) Што се то десило у мени 

3. Дате су три теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност миршпе, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

б) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

ц) Пред младима је безброј искушења, ]аки су они који сами граде 
своју будућност (конкурс) 

4. „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — С. 
Јаневски 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

TV разред 8. одељење 

1. Дате су три теме: 
а) Наука и уметност су израз човекове моћи 
б) „Пјевајте aiom срцу; звијезде склада" — Т. Ујевић 
ц) „Треба све проживЈети, осваЈ‘ајући радост чистог живота и лепо- 

ту љубави према људима у овом кратком прелету између двиЈ'е тај- 
не.“ — М. Селимовић 

2. Дате су три теме: 
а) Однос човека и друштва у „Проклетој авлији" 
б) Лик владике Данила 
ц) „То нисам j'a, то је сунце" — О. Давичо 

3. Дате су три теме: 
а) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 
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б) Само земља која j'e пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
дшр и срећу целог човечанства (конкурс) 

ц) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 
курс) 

4. „Великани не напуштају свет, само прелазе из века у векове" — С. 
Јаневски 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

IV разред 9. одељење 

1. Дате су три теме: 
а) „Све што Tpaj'e кратко, као свака лепота, а понавља се безброј пу- 

та“ —- Андрић 
б) Проблем отуђења у животу и књижевности; како се ја борим про- 

тив њега 
ц) Догађај који узнемирује светску јавност 

2. Дате су три теме: 
а) „Страх животу каља образ често" — Његош 
б) Размшнљам о „ПроклетоЈ' авлији" 
ц) „Очи зборе што им вели срце" — Његош 

3. Дате су три теме: 
а) Носимо ли и ми део кривице за њихово бежање у нестварно (кон- 

курс) 
б) „Стваран је цвет чија одсутност мирише, 
И цвета, а цвета већ одавно нема" — Б. Миљковић 

ц) Само земља која је пламеном заставом борбе извојевала своје је- 
динство, независност и слободу — може бити борац за независност, 
мир и срећу целог човечанства (конкурс) 

4. „Великани не напуштаЈ'у свет, само прелазе из века у векове" — С. 
Јаневски 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 

Са изложбе докумената из историје наше школе 
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Презиме и име Звање Године 
службе Струка 

1. БЈЕЛИЦА 
Вера 

директор 30 југословенска 
књижевност 
— српскохрват- 
ски језик 

2. ЖИВКОВИН 
Хранислав 

помоћник 
директора 22 

историја 

3. АНБЕЛКОВИБ. 
Надежда 

професор 17 хемија 

4. БЛАГОЈЕВИП 
Зорица 

професор 6 математика 

5. БРЕЗОВШЕК 
Душанка 

наставник 20 хемија 

6. БУЛАТОВИП 
Љубица 

професор психологија 

7. ВЕЛИНОВ 
Милчо 

наставник 24 основи технике 
и производње 

8. ВЛАЈКОВИБ. 
Миодраг 

професор 
педагошки 
саветник 

32 философија 

9. ВУЈОВИН 
Татјана 

професор 4 социологија 

10. ВУКИБЕВИП 
Љиљана 

професор 21 биологија 

11. ВУКОТИН 
Крсто 

професор 27 историја 

12. ГИЗДАВИН 
Јованка 

професор 13 иСторија 

13. ДАВИДОВИН 
Владимира 

професор 13 математика 

14. ДРАГИБЕВИН 
Милена 

професор 17 социологија 

15. ДРАГОВИН 
Вера 

професор 5 енглески 
језик 

16. ДУЛИН 
Мирјана 

професор 26 физичка 
хемија 

17. БОКИН 
Данка 

професор 20 латински 
језик 

КРАЈУ ШКОЛСКЕ 1979—80. ГОДИНЕ 

— 

и/6 хемију: 1/1, 2, 5, 6, 7; 
П/1, 2, 6, 7 

Предсеноик Основне органи- 
зације синдиката школе 

— математику: 1/9, 11; 
IV/3 . 

— Лактилографију: Ш/1, 2, 3, 4 

II/5 психологију: П/3, 4 5; 
Ш/i, 2, 3, 4 

— основе технике и 
производње: 1/1—4; 
II/l—5; IV/1 

III/l философију: Ш/1—4; 
IV/1, 2, 3, 4, 7 
логику: П/5 

Руководилац стручног 
актива 

1/8 основе марксизма и 
социјалистичко 
самоуправљање: 1/3, 4, 5, 8 
основи натпсе о друштву 
IV/5, 8, 9 

Члан Савета школе 

H/7 биологију: 1/8—11; 
П/4—8 

Руководилац стручног 
актива 

IV/2 историју: 1/10; П/5—8; 
IV/1, 2, 3 

— историју: 1/4 Професор Музичке школе 
„Мокрањац" 

математику: 1/1; П/1, 2; 
иацртну геометрију: 
IV/6, 7, 8, 9 

III/2 основе марксизма и самоу- 
равнбг социјализма: III/2, 4; 
основе науке о друштву: 
IV/1—4; IV/6, 7 

Делегат СИЗ града и општи- 
не Савски венац 

Ш/З енглески језик: Ш/З, 4; 
IV/7, 8 

1/10 физику: 1/5—10; 
IV/6, 7 

Руководилац стручног 
актива 

— латински језик: П/1, 2; 
Ш/1, 2, 3, 4 

Професор X беог. гимназије 
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СПИСАК РАДНИКА HA | KPAJY ПЖОЛСКЕ 1979—80. ГОДИНЕ 

‘о 
& 

ž 
Рн 

Презиме и име Звање Године 
службе С т р у к а .. 

Разредно 
старешинство Шта је предавао Друге дужности 

18. БОРБЕВИП 
Полексија 

професор 19 минералошко- 
петрографска 
група 

TV/9 физику: П/1—5; 1/11; 
IV/8, 9 

19. ЕФЕНДИН 
Радмила 

професор 20 немачки 
језик 

\ 

1 
— немачки језик: П/1, 5, 6 Професор X београдске 

гимназије . ' 

20. ЗЛАТАНОВИЕ 
мр Злата 

професор 12 српскохрватски 
језик 
југословенска 
књижевност 

• 

■ 

IV/5 српскохрватски језик: 
1/8, 9, 11; IV/5, 9 

21. игов 
Момчило 

наставник 6 . техничко 
образовање 

ц — техничко образовање: 
IV/4, 5, 6, 8 

Наставник X београдске 
пашазије- 

22. ЈАНКОВИЕ. 
Љиљана 

професор 18 немачки 
језик 

. ■'■•■. i 
( 

— немачки језик: П/2; 
III/l, 2; IV/9 

23. ЈОВАНОВИЕ 
АнВелија 

професор 12 италијански 
језик 
латински 
језик 

библиотекар .школе 

24. ЈОВАНОВИЕ 
Слободан 

професор 5 биологија | 
i 

IV/6 биологију: 1/7; IV/6, 7 
одбрану и заштиту: 
1/5, 6, 9, 10, 11 

Члан Савета школе 

25. ЈОНЧИЕ 
Душанка 

професор 28 биологија 1/2 биологију: 1/1—4; 1/5, 6; 
П/1, 2, 3; IV/8, 9 

26. КОВАЧ 
Нада 

професор 7 географија 
\ — географију: 1/3, 4, 5, 6, 7, 

1/8, 10, 11; И/З, 4, 5 

27. КОЦИЕ 
Александар 

професор 26 географија 1/9 географију: 1/9; IVl/—9 Члан Савета школе 
Руководилац стручног 
актива 

28. КОЦИЕ 
Злата 

професор 4 руски језик — руски језик: Ш/2; 
IV/5, 8, 9 

. 

29. КРИЖАН 
Јасна 

професор 11 физичко 
васпитање ■'■. 

■■ 

П/3 физичко васпитање: 1/1, 4; 
П/1, 2, 3 4, 6, 7, 8; 
III/l, 2, 3, 4 

30. KYMAP 
Евелина 

професор 2 немачки 
језик 

— немачки језик: IV/3 

31. МАРИЕ 
мр Петар 

професор 22 ликовна 
уметност 

— ликовну уметност: 1/1—6; 
Ш/1, 4; IV/1—5 

32. МАРИНКОВИЕ 
Аница 

професор 2 математика — математику: 1/8; IV/1, 2, 4 
информатику: Ш/З, 4 

33. МАРИНКОВИЕ 
Мирослав 

професор 30 одбрана и 
заштита 

Н/1 одбрану и заштиту: 1/7, 8; 
II/l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Руководилац стручног 
актива 

34. МАРКОВИЕ 
Борислава 

професор 22 хемија П/8 хемију: 1/3, 4, 8, 9, 10; 
П/3, 4, 5, 8 

35. МАРКОВИЕ 
Гордана 

професор 10 енглески 
језик 

i ) — енглески језик: П/1; 
Ш/1; IV/2, 6 

Члан Савета пшоле 

36. МИЛИЕ 
Јорданка 

професор 29 математнка i 
__1 

1/6 математику: 1/5, 6, 7; 
IV/5, 9 

Председник Савета школе 

i 



СПИСАК РАДНИКА НЛ КРАЈУ ШКОЛСКЕ 1979—80. ГОДИНЕ 
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Презиме и име Звање Године 
службе С т р у к а . Разредно 

старешинство Шта је предавао Друге дужностн 

37. МИЛЕТИН 
Петар 

професор 8 физичко 
васпитање 

f 

i 
— физичко васпит.ш.е: 1/5—11; 

IV/1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 
Члан Савета школе 

38. МИЛОШЕВИЕ 
Бранка 

професор 8 француски 
језик 

ј 

\ 
— француски језик: 

1/1, 3, 5, 9, 11 П/1. 4; Ш/З 
39. МИЛОШЕВИЕ 

Милош 
професор 22 историја t 

i 

. ' . i 

П/2 основе марксизма и соцпја- 
листичко самотправљаље: 
II/l—8; III/l, 3' 

40. МИЛОШЕВИЕ 
Слободанка 

наставник 12 стенографија 
\ 

— ■ стенографију: Ш/1, 2, 3, 4 

41. МИРКОВИЕ 
Анђа 

професор 3 југословенска 
и општа 
књижевност 1 

— српскохрватски језнк: 
1/2, 3, 4; IV/2 

42. МИРКОВИЕ 
Марина 

професор 12 философија 

) 

i 

II/4 основе марксизм.г и соцнја- 
листичко самоуправљан.е: 
1/1, 2, 9, 10, 11 
логаку II/3, 4 
философију: IV/5, 6, 8, 9 - 

Заменик председника Саве- 
та школе 

43. НАУМОВИЕ 
Мирјана 

професор 9 југословенска 
и општа 
књижевност 

. 1/7 српскохрватски језик: 1/6, 7; 
IV/6, 7, 8 

44. НАУМОВИЕ 
Стеван 

професор 14 југословенска 
и општа 
књижевност 

— српскохрватски језик: 
П/3, 4, 5, 6 

45. НИКОЛИЕ 
Љиљана 

професор — математика — математику: 1/10; П '3 

46. НИКОЛИЕ 
мр Миливоје 

професор 18 историја — историју: 1/1, 2, 3; 
П/1, 2, 3, 4; IV/4, 5 

47. НИКОЛИЕ 
Ружица 

професор 14 руски језшс — руски језик: Ш/4; 
IV/1, 2, 3, 4 

Руководилац стручног 
актива 

48. НОВТА 
Јелена 

професор 24 енглески језик 
1 
\ 

— енглески језик: 1/1, 2, 
1/6—11; И/2; IV/5 

49. ОБ¥ЕИНА 
Милојко 

професор 11 математика ! 

i 

1/3 математику: 1/2, 3; 
И/5, 6 ' 

Секретар 00 СКЈ 
Руководилац стручног 
актива 

50. ОЈДАНИЕ 
Борђе 

професор 11 физичко 
васпитање 

IV/4 . физичко васпитање: 1/1; - 
И/1, 2, 4, 5, 6,7,8; 
Ш/1—4; IV/4 

51. ПЕТКОВИЕ 
Жељка 

професор 1 југословенска 
и општа 
књижевност 

Ш/4 српскохрватски језик: 
И/7, 8; Ш/З, 4 

Члан Савета школе 

52. ПОПОВ 
мр Ковиљка 

професор 
педагошки 
саветник 29 

математика 1/4 математику: 1/4; 
И/7, 8 
астрономију: IV/6—9 

53. РАДОВАНОВИЕ 
Марија 

професор 
инжењер 6 

архитектура 1 — техничко образовање: 
IV/2, 3, 7, 9 

54. РАДОВАНОВИЕ 
Радмила 

професор . 18 хемија 1/11 хемију: 1/11; IV/6—9 



СПИСАК РАДНИКА НА 

*о 

i 
(U 

Презиме .и име Звање 
Године 
службе 

Струка 

55. РАДОВАНОВИН 
Станко 

професор 16 музичка 
уметност 

56. РАКОВИН 
Јела 

професор 26 југословенска 
књижевност 
српскохрватски 
језик 

57. РАДУЛОВИН 
Катарина 

професор 31 историја 

58. РАКОЧЕВИН 
Бранислава 

професор — француски 
језик 

59. РУДАКОВИН 
Смиља 

професор 3 географија - 

60. САВИН - 
Зорка 

наставник 25 основи 
техничке и 
производње 

61. СТЕВАНОВИН 
Видосава 

професор 16 математика 

62. СТЕВ АНОВИН 
Живота 

професор 27 енглески 
језик 

63. СТОЈАНОВИН 
Љиљана 

професор 8 руски језик 

64. ТАСИН 
Драган 

професор 4 механика 
' одбрана и 
. заштита 

65. УРОШЕВИН 
Љиљана 

професор 21 француски 
језик 

66. ХАБШИД 
Азиљана 

професор 
предагошки 
саветник 26 

физичко 
васпитање 

67. ЧУКИН 
Зоран 

професор 12 југословенска 
и општа 
књиисевносг 

68. ШАМАТИН 
Димитрије 

професор 18 физика 

69. ШИПЕК-В АЈ АГИН 
Хелена 

професор . 16 . . ликовна 
уметност 

70. НИКИН 
Бранка . 

секретар 32- 

71. СТАНИСАВЉЕВИП 
Ралоша 

рачуно-по 
лагач 24 

72. СТАНОЈЧИН 
Анђелка 

администра- 
тивно-финан- 
сијски служ. 17 

73. РАДОЊИН 
Драгић 

домар 18 

74. РАДО САВЉЕВИН 
Сотир 

столар 31 
- 

KPAJY ПЖОЛСКЕ 1979—80. ГОДИНЕ 

Разредно 
старепшнство Шта је предавао Друге дужности 

— музичку уметност: 1/1—4; 
1/5—11; IV/1—5 

Заменик председшпса ООСС 
школе, Руководилац актива 

— српскохрватски језик: II/l, 2; 
III /1, 2; 

Руководилац стручног 
актива 

1/5 историју: 1/5—11; Ш/1, 2, 
3, 4 

Руководилац стручног 
актива 

— француски језик: И/2; III/l, 
2, 4; IV/4, 7 

— географију: 1/1, 2 

— основе технике и производ- 
ње: 1/5—11; П/6, 7, 8 

Руководилац стручног 
актива 

IV/8 математику: 1*1/4; /IV6, 7, 8 

IV/1 енглески језик: И/3, 5, 7, 8; 
IV/1, 3, 4 

Руководилац стручног 
актива 

— руски језик: 1/2; Ш/2, 5, 8 

— одбрану и заштиту: 1/1, 2, 3,4 

— налази се на неплаћеном 
одсуству 

IV/7 физичко васпитање: 1/9—11; 
IV/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

Руководилац стручног 
актива 

IV/3 српскоховатскн језик: 1/5,10; 
IV/1, 3, 4 

1/1 физику: 1/1, 2, 3, 4; И/6, 7, 8 
т 

— ликовну уметност: И/7, 8, 9, 
10, 11 

Професор X београдске 
гимназије 

Члан Савета школе 

Члан Савета ннсоле 



СПИСАК РАДНИКА НА КРАЈУ ПЖОЛСКЕ 1979—80. ГОДИНЕ 

'о 
& 

Ž ' 

Презиме и име Звање Године 
службе С т р у к а 

75. ИВАНОВИБ. 
Мирољуб 

помоћник 
ложача 3 

76. ГАЈИБ. 
Милева 

радник на 
одржавању 
чистоће 16 

77. ЗЕЦ-МАКИВИБ 
Милица 

радник на 
одржавању 
чистоће 28 

78. ИЛИБ 
Мирослава 

радник на 
одржавању 
чистоће 7 

79. МИЛОШЕВИБ 
Надежда 

радник на 
одржавању 
чистоће 19 

80. ПЕТРОВИБ 
Витомирка 

радник на 
одржавању 
чистоће 3 

81. ПЕТРОВИБ 
Добрила 

радник на 
одржавању 
чистоће 2 

82. РАЖОВИБ 
Драга 

радник на 
одржавању 
чистоће 17 

83. РАДОЊИБ 
Душанка 

радник на 
одржавању 
чистоће 11 

ПОЛАГАЛИ ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ Y JYHY И ABrYCTY 1979. ГОДИНЕ 

I разред 1. одељење 

а) положиљи испит: 

1. Васић Р. Снежана 
2. Мрвош С. Веона 
3. Петковић Ј. Милутин 

б) понавл.а разред: 

1. Крџић М. Милош 

I разред 2. одељење 

а) положили испит: 

1. Алексић А. Весна 
2. Брадић М. Љиљана 
3. Десков П. Владимир 
4. Мијатовић Б. Небојша 
5. Мрваљевић 3. Александра 
6. Радојчић 3. Весна 

I разред 4. одељење 

а) положили испит: 

1. Голубовић Ј. Нажет 
2. Мирковић М. Предраг 
3. Панић Ж. Ненад 
4. Поповић П. Милан 
5. Радосављевић Р. Јелена 
6. Стојковић Н. Драган 
7. Станчић М. Владан 
8. Филиповић Н. Јасна 

I разред 5. одељење 

а) положили испит: 

1. Анћелић А>. Дејан 
2. Драговић С. Светислав 
3. Катанић А. Зоран 
4. Милошевић С. Лзиљана 
5. Новаковић В. Љиљана 
6. Павловић С. Веона 
7. Пантовић С. Драган 
8. Петрокић С. Србислав 

9. Сеничић М. Александар 
10. Станчевић Д. Миодраг 

б) понавља разред: 

1. Тешић М. Драгана 

I разред 6. одељење 

а) положили испит: 

1. Малешевић М. Здравка 
2. Марковић С. Јасна 
3. Пуцар М. Зоран 

I разред 7. одељење 

а) положили испит: 

1. Вурник С. Алек 
2. Липовшек Б. Александар 
3. Половина В. Сања 
4. Поповић Р. Милош 
5. Сејрани Ф. Амир 
6. Шлемец Б. Александар 

I разред 8. одељење 

а) положили испит: 

1. Аврамов С. Предраг 

I разред 9. одељење 

а) положили испит: 

1. Јанковић Ж. Верица 
2. Пантић С. Наташа 
3. Дрошевић Ј. Драга 

II разред 1. одељење 

а) положили испит: 

1. Антић С. Лдаљана 
2. Вукићевић Н. Надежда 
3. Вукмировић М. Анћелка 
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4. Машић Б. Александар 
5. Сабљић М. Снежана 
6. Стојановић С. Миодраг 

II разред 2. одељење 

а) положили испит: 

1. Антонијевић Ж. Живко 
2. Бајић П. Биљана 
3. Иванчевић С. Александар 
4. Илић В. Љубиша 
5. Мачковић С. Биљана 
6. Чемерикић Б. Јадранка 

II разред 3. одељење 

а) положили исгшт: 

1. Белић С. Драгослав 
2. Васић Д. Светлана 
3. Гарчевић М. Бранка 
4. Гвозденовић Р. Гордана. 
5. Дабовић Т. Предраг 
6. Маљугић Д. Станислав 
7. Ставрић Б. Небојша 

II разред 4. одељење 

а) положили испит: 

1. Абдула Т. Амед 
2. Вељковић А. Марија 
3. Марковић С. Драган 
4. Милосављевић Д. Јадранка 
5. Несими И. Л»уан 
6. Николов Р. Славица 
7. Пејановић В. Магдалена 
8. Пејчиновић С. Благоје 
9. Пејчиновски С. СлобоДан 

10. ¥рошевић Д. Милан 
11. Шкорц Д. Бранислав 

II разред 5. одељење 

а) положили испит: 

1. Вишњић Д. Горан 
2. Кларић Ж. Рајко 

II разред 6. одељење 

а) положили испит: 

1. Јовановић М. Драган 
2. Милошевић Р. Александра 
3. Сладојевић Д. Миодраг 

III разред 1. одељење 

а) положили испнт: 

1. Благојевић М. Срћан 
2. Вуковић В. Јасмина 
3. Давидовић П. Споменка 
4. Иветић В. Славица 
5. Јеремић Д. Бранка 
6. Мећед Ч. Драгица 
7. Милићевић М. Мшна 
8. Стојковић В. Драган 
9. Тушек Р. Рудолф 

10. Ханомихл А. Ана 

б) понавља разред: 

1. Шошкић М. Наташа 

III разред 2. одељење 

а) положили испит: 

1. Аничић Л. Иван 
2. Дреновац С. Милена 
3. Јелић Д. Олгица 
4. Каучић В. Маја 
5. Гарић М. Биљана 
6. Димитријевић Д. Дарко 
7. Николић В. Светислав 
8. Опалић М. Ненад 
9. Пупавац М. Мирјана 

10. Станојевић М. Сања 
11. Томовић В. Небојша 
12. Стојановић Л>. Предраг 

III разред 3. одељење 

а) положилн испит: 
1. Дела-Петар К. Горан 
2. Јовановић П. Маша 
3. Кокић Н. Милан 

I 4. Мркајић М. Жељко 
5. Ракић Б. Нада 
6. Степановић Б. Драган 
7. Чупић Ј. Срећко 
8. Грујић Д. Александра 

б) понавља разред: 

i. Јеринић Л>. Загорка 

III разред 4. одељење 

а) положили исхшт: 

1. Аћимовић О. Весна 
2. Бален 3. Весна 
3. Весовић А. Слободан 
4. Вутделић В. Слаћана 
5. Букелић Ш. Дарко 
6. Поповић Р. Жика . 

i 7. Ракоњац М. Вера 
8. Секуловски С. Татјана 
9. Сободић 3. Наташа 

I 10. Стокућа Ж. Милица 
11. Танчевић М. Биљана 
12. Глигоријевић Ј. Миодраг 

\ III разред 5. одељење 

! а) положили испит: 

1. Божиновић М. Драгана 
2. Николић Ж. Данијела 

III разред 6. одељење 

а) положили испит:. 

1. Иванчевић М. Весна 
2. Каровић М. Војин 
3. Мајкић М. Мирослав 
4. Радошевић М. Предраг 
5. Раичевић Р. Љиљана 
6. Ранћеловић А. Драган 
7. Танасковић Ј. Драган 
8. Чанак А. Аелександра 
9. Шарбајић П. Синиша 

б) понавља разред: 

1. Тошић Т. Љубица 

III разред 7. одељење 

а) положили исхшт: 

1. Даниловић 3. Миодраг 
2. Земљак В. Милан 
3. Мартиновић М. Душко 
4. Милановић П. Владан 
5. Стојановић Р. Снежана 

III разред 8. одељење 

а) положили испит: 

1. Стојковић Ч. Мома 
2. Шашнћ А. Мирко 

III разред 9. одељење 

а) положили испит: 

1. Барашин Т. Љубомир 
2. Вранешевић Т. Зоран 
3. Димитријевић А; Лидија 
4. Биновић В. Милка 
5. Борћевић М. Горан 
6. Михаиловић Б. Злата 
7. Пољић С. Драгољуб 
8. Петошевић Б. Гордана 
9. Сушић И. Бранко 

б) понавља разред: 

1. Брајовић Р. Слободан 

IV разред 1. одељење 

а) положили испит: . 

1. Гвозденовић Н. Марија 
2. Ерчић С. Душица 
3. Рајковић С. Оливера 
4. Ракићевић Д. Предраг 
5. Станић П. Снежана 
6. Урошевић С. Марттна 
7. Шешлија С. Ненад 
8. Михаиловић П. Данка 
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IV разред 3. одељење 

а) положили испит: 

1. Димиггријевић П. Борће 
2. Живановић Т. Љубомир 
3. Ивановић Г. Дупшца 
4. Манасијевић Б. Гордана 
5. Радовановић Т. Горан 
6. Тмушић М. Жељко 

б) понавља разред: 

1. Бућински С. Гордана 
2. Вуковић Л. Драгана 
3. Маројевић Б. Дајана 

IV разред 4. одељење 

а) положили испит: 

1. Арсенијевић К. Зоран 
2. Буровић М. Слободанка 
3. Зечевић 3. Срћан 
4. Милићевић Ј. Татјана 

б) понавља разред: 

1. Давидовић П. Василије 
2. Повић Д. Јелисавета 
3. Цветковић Љ. Весна 

IV разред 5. одељење 

а) положили испит: 

1. Вилотијевић М. Зоран 
2. Јовановић Т. Бојан 
3. Крстић К. Невена 
4. Станковоки М. Биљана 
5. Секуловсжи Б. Златко 

б) понавља разред: 

1. Нинковић Н. Милица 
2. Рукавина И. Славица 
3. Станојчић Д, Милан 

IV разред 6. одељење 

а) положили испит: 

1. Зекић В. Зоран 
2. Каргановић С. Драган 
3. Михаиловић М. Дарко 
4. Огњеновић М. Радослав 
5. Радовац Н. Александар 
6. Ристић Д. Драган 
7. Смиљанић Н. Горан 
8. Шушиловић Д. Јован 
9. Рајаић Р. Миодраг 

б) понавља разред: 

1. Живковић Д. Александар 

IV разред 7. одељење 

а) положили испит: 

1. Буњевац Б. Смиљанка 
2. Драгојловић С. Драган 
3. Мартић Б. Ангелина 
4. Матић М. Слободан 
5. Секић С. Будимир 
6. Чолић М. Снежана 
7. Шкорић Г. Борис 

IV разред 8. одељење 

а) пОложили испит: 

1. Басарић В. Ненад 
2. Вемић Б. Милан 
3. Јеремић Л>. Александар 
4. Караман Н. Јадранка 
5. Луковић М. Јаомина 
6. Павловић Т. Ненад 
7. Поповић В. Соња 
8. Станић М. Зоран 
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ЗАВРШНИ ИСПИТ 1ТОЛОЖИЛИ Y СЕПТЕМБРУ 1979. ГОДИНЕ 

1. Арсенијевић Зоран 
2. Бабац Марина 
3. Басарић Ненад 
4. Бацковић Божица 
5. Бјелић Ана 
6. Буњевац Смиљанка 
7. Василић Радмила 
8. Видић Весна 
9. Вилотијевић Зоран 

10. Витомировић Петар 
11. Воларевић Ненад 
12. Вукановић Радица 
13. Вукобрат Душан 
14. Луковић Јасмина 
15. Вукотић Блажо 
16. Гајовић Владан 
17. Гвозденовић Маријана 
18. Драгојловић Драган 
19. Димитријевић Борће 
20. Ерчић Душица 
21. Зечевић Орћан 
22. Ивановић Душица 
23. Ивовић Жарко 
24. Јапунџић Марица 
25. Јеремић Вера 
26. Јовановић Бојан 
27. Јовановић Предраг 
28. Копанлија Јања 
29. Љубић Бранка 
30. Маљковић Весна 
31. Манасијевић Гордана 
32. Матић Слободан 
33. Мартић Ангелина 
34. Милић Славенко 
35. Милнћевић Татјана 
36. Михаиловић Дарко 
27. Михаиловић Данка 
38. Мишић Светлана 

39. Младеновић Зоран 
40. Моро Неда 
41. Мостарац Ненад 
42. Николић Сузана 
43. Огњеновић Радослав 
44. Педипшћ Мирјана 
45. Поповић Сања 
46. Радовановић Горан 
47. Радовац Александар 
48. Радуловић Радмила 
49. Рајић Миодраг 
50. Рајковић Оливера 
51. Ракичевић Ненад 
52. Ракичевић Предраг 
53. Ранковић Мирјана 
54. Ристић Драган 
55. Секић Будимир 
56. Смиљанић Горан 
57. Станић Зоран 
58. Станковски Биљана 
59. Стојановић Љиљана 
60. Стојић Снежана 
61. Стојчић Гордана 
62. Стокић Стојанка 
63. Тмупшћ Жељко 
64. Тодоровић Душко 
65. Топаловић Горан 
66. Трајковић Горан 
67. Урошевић Марина 
68. Хорват Наталија 
69. Цветић Нада 
70. Чилић Мирјана 
71. Чолић Снежана 
72. Шешлија Ненад 
73. Шкорић Борис 
74. Шушиловић Јован 
75. Цвијетић Ирена 

ЗАВРШНИ ИСПИТ ПОЛОЖИЛИ У ЈАНУАРУ 1980. ГОДИНЕ 
1. Берберски Весна 10. Крстић Невена 
2. Вемић Милан 11. Нинковић Милица 
3. Давидовић Ваоилије 12. Остојић Мирославка 
4. Живановић Љубомир 13. Павловић Ненад 
5. Живковић Александар 14. Рукавина Славица 
6. Зекић Зоран 15. Секуловски Златко 
7. Јеремић Александар 16. Станојчић Милана 
8. Караман Јадранка 17. Цветконић Веона 
9. Каргановић Драган 
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КЛАСИФИКАЦИЈА ПО YСПЕXY 

IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 

IV — 1 Разредни старегиина ЖИВОТА СТЕВАНОВИЂ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Аксентијевић Р. Милица 6. Младеновић Б. Јулијана 
2. Анћелковић В. Тамара 7. Стојчев А. Мирјана 
3. Васиљевић Д. Маја 8. Таталовић Ч. Владимирка 
4. Видовић Б. Бранка 9. Теофиловић Б. Сања 
5. Јанчић 3. Јелкица 10. Тепшић Б. Биљана 

11. Штрбац А- Душка 

б) са врло добрим 

1. Вуковић Л. Биљана 5. Иветић В. Славица 
2. Гегић С. Драгана 6. Мећед Ч. Драгица 
3. Геор1'иев С. Светлана 7. Радошевић М. Зорица 
4. Допућа Б. Ненад 8. Миловановић Р. Мирослав 

в) са добрим 
1. Давидовић П. Споменка 3. Трифуновић М. Весна 
2. Копчалић Д. Душица 4. Тушек Р. Рудолф 
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Б) Полажу поправни исп.ит 

1. Бајашћ В. Оливера из философије 
2. Јеремић Д. Бранка из музичке уметности 
3. Благојевић М. Срћан из енглеског и руског језика 
4. Вуковић В. Јасмина из енглеског језика и географије 
5. Кузмановић С. Небојша из оонова науке о друштву и философије 
6. Милићевић М. Миша из филоСофије и енглеског језика 
7. Ханомихл А. Ана из основа науке о друштву и музичке уметности 

IV — 2 Разредни стареишна КРСТО ВУКОТИЂ, професир 

А) Завршили су разред 

а) са одличншг успехом 

1. Антонић М. Свјетлана 4. Конради Е. Тања 
2. Бојић С. Оливера 5. Лакушић В. Светлана 
3. Конради Е. Ина 6. Миловић А. Дубравка 

7. Нооић Р. Маја 

p|gg|gg; 1-'. јЦ 

б) са врло добршг 

1. Анастасов А. Душица 
2. Дреновац С. Милена 
3. Јовановић 3. Сузана 

4. Капсарев Д. Александра 
5. Маслак М. Менсура 
6. Марић Н. Светлана 
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7. Петковић Б. Сања 10. Станојевић М. Сања 
8. Радојковић Р. Снежана 11. Сужњевић И. Љиљана 
9. Стаменић Т. Светлана 12. Чистоградов Б. Тамара 

в) са добрим 

1. Аничић Л. Иван 3. Пупавад М. Мирјана 
2. Дигештћ С. Драган 4. Стојановић М. Душица 

5. Пупић Д. Жељко 

Б) Полажу поправни испит 

1. Гарић М. Биљана из географије 
2. Димитријевић Д. Дарко из философије и географије 
3. Јелић Д. Олгица из философије 
4. Николић В. Светислав из основа науке о друштву и философије 
5. Опалић М. Ненад из руског језика и географије 
6. Петровић М. Љиљана из основа науке о друштву и философије 
7. Стојановић Ј. Предраг из философије и енглеског језика 
8. Томовић В. Небојша из философије и енглеског језика 

В) Понављају разред 

1. Каучић В. Маја 

IV — 3 Разредни стареиита ЗОРАН ЧУКИЕ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Бакајић М. Даринка 
2. Величковић Ј. Јадранка 
3. Вуксановић М. Слободан 
4. Гавриловић В. Славица 
5. Жцвановић А. Биљана 

б) са 

1. Драгаш М. Мирјана 
2. Дражић С. Радојка 
3. Коњикушић Н. Предраг 
4. Милијашевић Р. Славица 
5. Павковић М. Зоран 

11. Томић 

в) 

6. Живадиновић Р. Гордана 
7. Огњановић А. Драгослав 
8. Пантелић Т. Биљана 
9. Пристов В. Александар 

10. Радишић С. Вера 

врлодобрим 

6. Павловић Р. Анкица 
7. Петровић М. Александар 
8. Радаковић Д. Мирослав 
9. Сретеновић Д. Љиљана 

10. Тасић С. Снежана 
М. Ирена 

са добрим 

1. Брадонић П. Предраг 2. Буњевац М. Александар 

r 

i 

i , 
i 

( 

г) са довољним 
1. Дела Петар К. Горан 

Б) Полажу поправни испит 

1. Башић В. Никола из философије 
2. Јовановић П. Маша из енглеског језика 
3. Кокић Н. Милан из основа науке о друштву и философије 
4. Лаврич И. Злата из енглеског језика 
5. Мркајић М. Жељко из енглеског језика 
6. Степановић Б. Драган из енглеског језика 
7. Чупић Y. Срећко из философије 

В) Полаже разредни ucnm 

1. Грујић Д. Александра 

Г) Понављај.у разред 

1. Ракић Б. Нада 2. Ранковић И. Мирослов 

IV — 4 Разредни старешина БОРБЕ ОЈААНИБ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Грозданић М. Данка 4. Коларевић А. Биљана 
2. Јовић В. Ненад 5. Матуновић А. Радомир 
3. Клачар П. Милован 6. Петрушић К. Соња 
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б) са врло добрим 

1. ' Вучинић Д. Весна 3. Љумовић Р. Весна 
2. Јевтић Б. Јулијана 4. Мрвошевић Б. Снежана 

- 5. Новаковић М. Ојдана 

в) са добргш 

1. Бебић Б. Љиљана 2. Илић М. Зоран 
3. Ненадић Љ. Љубица 

Б) Полажу поправни испит 

1. Балан 3. Весна из енглеског језика 
2. Бежановић Р, Јадранка из оенова науке о друштву и геоврафије 
3. Богосавац С. Соња из основа науке о друштву и философије 
4. Вугделић В. Слаћана из философије 
5. Ковачевић М. Љиљана из географије 
6. Прелевић Ч. Драгана из философије и географије 
7. Ракоњац М. Вера из философије и музичке уметности 
8. Ревес М. Горан из философије и енглеског језика 
9. Савић М. Наташа из музичке уметности и географије 

10. Секуловски С. Татјана из музичке уметности 
11. Симеуновић М. Светлана из философије 
12. Стефановић М. Бранислав из философије 
13. Стојановић Д. Виолета из философије и музичке уметности 
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В) Понављају разред 

1. Аћимовић О. Весна 4. Жујовић 3. Ивана 
2. Весовић А. Слободан 5. Сободић 3. Наташа 
3. Букелић Ш. Дарко 6. Сгокућа Ж. Милица 

7. Танчевић М. Биљана 

IV — 5 Разредни стареишна мр ЗААТА ЗААТАНОВИЋ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличшш успехом 

1. Антонијевић Б. Александра 3. Мандић Б. Мирјана 
2. Коларски Б. Љиљана 4. Манић Ј. Мирјана 

5. Милетић Ж. Гордана 

б) са врло добрим 

1. Златковић Ж. Татјана 
2. Јока М. Дејан 
3. Костић М. Биљана 
4. Остојић М. Василије 

5. Паунић С. Вук 
6. Радовановић Ж. Јелена 
7. Радуновић Б. Мирјана 
8. Салковић С. Весна 
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в) са добртљм 

Т 

1. Аврамов Б. Зоран 
2. Веоић П. Драгана 
3. Живковић Д. Марина 
4. Зупанц А. Борислав 
5. Марковић Л. Драгољуб 

11. Цицмил 

6. Новаковић Н. Небојша 
7. Петковић Р. Душко 
8. Симић С. Јасмина 
9. Станковић Ж. Снежана 

10. Станојловић М. Снежана 
В. Снежана 

Б) Полажу поправни испит 

1. Брајовић Р. А>иљана из географије и музичке уметности 
Боагуновић М. Јасминка из философије и основа науке о друштву 
КокорушЈ. Маријана из философије 
Појић Ч. Стевица из философије 
Шегић Д. Лидија из философије 

В) Понављају разред 

Јусовић К. Сафет 2. Живаљевић С. Горан 
3. Шпоња Р. Драган 

6 Разредни старешина СЛОБОДАН ЈОВАНОВИR, професир 

А) Завршили су разред 

а) са одличнгш успехом 

Борић В. Драган 
Јовановић В. Гордана 
Маринковић С. Душко 
Миладиновић Б. Дејан 
Милићевић Б. Небојша 

6. Николић Д. Зоран 
7. Прелевић И. Раде 
8. Радосављевић Б. Весна 
9. Спасојевић Р. Мирјана 

10. Стаменковић Т. Бојана 

б) са врло добрим 

Буловић Л. Жељко 
Вајовић П. Мирјана 
Васиљевић Б. Мануела 
Јаничић В. Милан 
Јаничић В. Мирјана 
Коксвнћ М. Милена 

7. Перић И. Игор 
8. Петровић О. Михајло 
9. Пешић И. Предраг 

10. Станимировић В. Мирољуб 
11. Стојчевски С. Мирјана 
12. Стошић Ч. Братислав 

Б) Полажу поправни испит 

1. Каровић М. Војин из филозоЉије и математике 
2. Мајкић М. Мирослав из математике и физике 
3. Радошевић М. Предраг из математике и физике 
4. Танасковић Ј. Драган из енглеског језика и математике 
5. Шарбајић П. Синиша из математике 
6. Шутановац С. Ненад из енглеског језика и математике 

В) Понављају разред 

1. Николић М. Ненад 

IV — 7 Разредни старешина ЉИЉАНА ХАБШИД, професор 

А) Завршили су разред 

в) са добрим 

Глоговац С. Љиљана 
Иванчевић М. Весна 
Јагличић Б. Зоран 
Нешић Ј. Зоран 

г) са довољним 

5. Раичевић Р. Љиљана 
6. Ранћеловић А. Драган 
7. Чанак А. Александра 
8. Челикић К. Мирко 

1. Витошевић М. Владимир 2. Рајковић С. Милан 

а) са одличним успехом 

1. Алар М. Јасминка 
2. Антић Ч. Галина 
3. Вуков В. Бранко 
4. Борћевић М. Биљана 
5. Ломић М. Александра 
6. Максимовић Р. Јелица 
7. Милетић М. Александра 

15. Стојковић 

8. Михаиловић Б. Мирослав 
9. Нинковић Ј. Татјана 

10; Перић М. Мирјана 
11. Поповић С. Весна 
12. Стојановић П. Мирјана 
13. Стојчић В. Слободан 
14. Стојковић Б. Душан 
В. Мир јана 
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б) са врло добрим 

1. Бабовић Б. Вуко 5. Маџаревић М. Весна 
2. Брашсовић Д. Бранка 6. Мииић М. Јасмина 
3. Голубовић Л>. Анита 7. Стефановић Д. Маја 
4. Јанкуловски А. Зденко 8. Тодоровић Т. Милица 

в) са добрим 

1. Васић И. Ненад 6. Лазић Т. Зорица 
2. Гајовић Д. Мирослав 7. Миппсовић М. Жарко 
3. Земљак В. Милан 8. Пејановић Д. Марина 
4. Коврлија Б. Снежана 9. Старчевић С. Драган 
5. Којић Д. Миодраг 10. Семјонов А. Ирина 

Б) Полажу иоправни испит 

1. Даниловић 3. Миодраг из философије и математике 
2. Мартиновић М. Душко из философије и енглеског језшса' 
3. Милановић П. Владан из енглеског језика и математике 
4. Мићић Ј. Јован из математике и физике 
5. Милошевић А. Ненад из математике и физике 
6. Теодорчевић М. Милан из математшсе 

IV — 8 Разредки старешина ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЕ, професор 

А) Завршили с у разред 

а) са одличним успехом 

1. Булат В. Петар 9. Кријешторац X. Садета 
2. Војиновић П. Зорица 10. Првуловић В. Мирела 
3. Грковић Д. Јасмииа 11. Станковић В. Татјана 
4. Гулич М. Иван 12. Тадић С. Драган 
5. Димигријевић Т. Мирјана 13. Трошански Д. Силвана 
6. Звијер Б. Драган 14. Тунић Л>. Иванка 
7. Кордић Р. Бојан 15. Чалић Б. Савка 
8. Коров Б. Весна 16. Шкрбић М. Биљана 

17. Шобот В. Милена 

б) са врло добрим 

1. Бурћевић Д. Александра 7. Радивојевић Д. Зоран 
2. Ковачевић М. Мирослава 8. Радоичић М. Горан 
3. Костић В. Гордана 9. Савић В. Зоран 
4. Крстић А. Срћан 10. Теохаревић С. Ненад 
5. Лончар Д. Будимир 11. Тешић Р. Драгиша 
6. Мајсторовић П. Драган 12. Шаренац М. Горан 



в) са добрим 

1. Анћелковић М. Драган 4. Николић Б. Драган 
2. Васић Б. Гордана 5. Панић М. Драган 
3. Илић Д. Владимир 6. Стојковић Ч. Мома 

7. Џунић Д. Зоран 

г) са довољним 

1. Трипковић Д. Дејан 

IV — 9 Разредни старешина ПОЛЕКСИЈА БОРБЕВИћ, професор 
\ 

А) Завршили су разред 

] ■ 

а) са одличним успехом 
I '* 

1. Дашић М. Весна 
2. Драшковић Р. Драгнко 
3. Дујић А. Александра 
4. Живић Б. Зоран 
5. Конатар П. Јелена 
6. Мијалковић С. Никола 

7. Митровић С. Мирјана 
8. Павловић А. Биљана 
9. Паповић П. Предраг 

10. Самарџић Р. Љиљана 
11. Стаменић Б. Весна 
12. Цвијовић О. Мишо 
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б) са врло добрим 

1. Алексић Б. Слаћана 6. Михаиловић Б. Злата 
2. Божић И. Гордан 7. Николовски А- Оливера 
3. Здравковић П. Нада 8. Петровић Д- Горан 
4. Зивлак Б. Драгана 9. Ристић Б. Гордана 
5. Мигић Б. Саша 10. Тодоровић П. Мирјана 

в) са добрим 

1. Вранешевић Т. Зоран 6. Јовановић В. Бисерка 
2. Димитровски А. Лидија 7. Паљић С. Драгољуб 
3. Дубљевић М. Сретен 8. Пеличић В. Слободан 
4. Биновић В. Милка 9. Петошевић Б. Гордана 
5. Борић М. Зоран 10. Сушић И. Бранко 

11. Тодоровић Р. Биљана 

г) са довољним 

1. Маринковић В. Верољуб 

Б) Полажу поправии испит 

1. Вукосављевић В. Владимир из математике и биологије 
2. Борћевић М. Горан из математике и биологије 
3. Лукић П. Слободан из немачког језика и математике 

ЗАЈЕДНИЧКА ОСНОВА 

I — 1 Разредни стареишна АИМИТРИЈЕ ШАМАТИБ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Ивановић В. Срћан 3. Османбеговић И. Амир 
2. Јелинић М. Драган 4. Станошевић С. Јасмина 

5. Томић С. Горан 

б) са врло добрим 

1. Ераковић С. Јасмина 3. Крстић Б. Љиљана 
2. Зорић М. Никола 4. Мијовић Д. Дарко 

5. Стојиљковић А. Владимир 

e) са добрим 

1. Николић М. Саша 2. Раичевић Р. Мирјана • - - 

Б) Полажу поправни испит 

1. Адамовић Р. Дејан из француског језика и биологаје 
2. Оштрић Ш. Ивана из француског језика 
3. Павловић Д. Саша из математике 
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В) Понављају разред 

1. Захировић А. Сена 5. Срејић П. Марија 
2. Јовановић М. Весна 6. Станковић С. Силвана 
3. Недељковић Ј. Сузана 7. Здињак Андрија 
4. Радовановић Ж. Тодор 8. Бора Б. Драган 

I — 2 Разредни старешина ДУШАНКА ЈОНЧРШ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Јехпић М. Милош 4. Контић Р. Оливера 
2. Јовановић Б. Борислав 5. Маринковић М. Александар 
3. Јовановић Д. Катарвна 6. Пипонска В. Лидија 

б) са врло добрим 

1. Дашић Д. Дејан '4.- Османи М. Алија 
2. Миљковић Д. Звонко 5. Старчевић С. Небојша 
3. Невенић Т. Зоран- 6. Тркуља Ј. Вељко 

в) са добрим 

1. Албијанић Р. Леонид 4. Јевтић М. Јасмина 
2. Димовска Б. Звездана 5. Лзубојевић С. Горан 
3. Ивковић Б. Јованка 6. Османи А. Ерсија 
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г) са довољним 

1. Станчев Р. Дејан 

Б) Полажу поправни испит 

1. Јоксимовнћ В. Таља из физике 

В) Понављају разред 

1. Јановић В. Иван 2. Манојловић Б. Гојко 
3. Пејчиновић Б. Владимир 

I — 3 Разредни старешииа МИЛОЈКО ОБЧНИНА, професор 

А). Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Ерац П. Александра 4. Пејовић М. Соња 
2. Кларићи Д. Елена 5. Срећковић Д. Драгана 
3. Љубичић М. Владимир 6. Шаренац Л. Љиљана 

б) са врло добрим 

1. Брадић С. Синиша 3. Јовановић Р. Горана 
2. Јовановић В. Весна 4. Корошец Ј. Лидија 

5. Котуровић М. Ружица 



в) са добрим 

1. Бошковић Т. Бранка 2. Петронијевић М. Жарко 
3. Радовановић В. Радомир 

г) са довољпим 

1. Ивковић М. Радмила 

Б) Полажу поправни испит 

1. Милићевић М. Владан из француског језика и физике 
2. Панић М. Милан из француског језика и биологије 
3. Симић Р. Борислав из историје и биологије 
4. Стошић М. Зоран из француског језика и физике 

В) Понавља.ју разред 

1 Вукићевић М. Марија* 4. Зекиров Е. Назлија 
2. Денчић Ж. Славиша 5. Николић Б. Тамара 
3. Докмановић В. Јадранка 6. Рајић Ј. Славица 

7. Станковић М. Мирјана 

г) полаже разредни испит 

1. Максимовић Д. Јасмина 

* Ученици I и III разреда, који су на крају школске године упућени да 
понове разред са 3 или 4 недовољне оцене имају право условног уписа у ста- 
рији разред. 

I — 4 Разредни старешина мр КОВИЉКА ПОПОВ, професор 
. nV-“.y .%Ш’' 

А) Завршили су разред 

а) са одличнгш успехом 

1. Затезало С. Љубица 
2. Комненић Н. Зорица 
3. Мазић Д. Сања 

4. Радаковић М. Мирјана 
5. Цир Ј. Весна 
6. Чичановић Н. Владимир 

б) са врло добрим 

1. Дуванчић Ј. Горан 
2. Борћевић Б. Гордана 
3. Маслеша Д. Славко 
4. Миздарић А. Игор 
5. Мумини Ф. Дамир 

6. Палачковић Ж. Ксенија 
7. Раденковић М. Драгана 
8. Тадић С. Сашка 
9. Џимић М. Емина 

10. Шкрбић М. Жељко 

e) са добрим 

1. Димитријевић В. Весна 
2. Манић М. Синиша 

3. Нешковић М. Стеван 
4. Старчевић М. Весна 

г) са довољтш 

1. Нешковић М. Јован 2. Стојановић В. Дејан 
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1 

| Б) Полажу поправни испит 

1. Бабовић Р. Срћан из физике и биологије 
2. Живковић-Д. Босилжа из српскохрватског језика и математике 
3. Рудаш С. Горан из српскохрватског језика и биологије 

! 

ј- * В) Понављају разред 

1. Добрић Б. Горан 3. Новаковић М. Горан* 
2. Букелић Y. Весна 4. Радовановић М. Споменка 

I — 5 Разредни старешина КАТАРИНА РАДУЛОВИБ, професор 

А) Завршили с у разред 

а) са одличним успехом 

1. Кецојевић М. Татјана 3. Раденовић Д. Борис 
2. Кушић Д. Миољуб 4. Радисављевић И. Слаћана 

5. Терзић Ш. Мирсада 

б) са врло добрим 

1. Бодирога Д. Михаило 5. Јаковљевић 3. Дејан 
2. Бранковић С. Борће 6. Луковић М. Татјана 
3. Вукелић Д. Дејан 7. Марковић М. Дарко 
4. Гајић М. Татјана 8. Недељковић М. Весна 

9. Церовић П. Катарина 
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| e) са добрим 

1. Зубац М. Јасмина 3. Матана Ф. Драган 
2. Матијевић Д. Драгана 4. Несторовић С. Оливер 

Б) Полажу поправни испит 

1. Вуковић Д. Душан из француског језика и математике 
2. Зубац М. Борће из биологије 
3. Милићевић В. Гојкр из француског језика и физике 

I 4. Милошевић М. Весна из биолошје 
ј 5. Иатић П. Јелена из биологије 

ј В) Понављају разред 

ј 1. Легеза П. Михајло* 2. Нешовић Д. Томислав 
ј 3. Петрашиновић М. Љиљана 

I — 6 Разредни старешина ЈОРДАНКА МИАИБ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Волков Д. Татјана 
2. Вукосавић Р. Оливера 
3. Грубач М. Рајко 
4. Живановић Р. Драгана 
5. Јелић Р. Зора 

6. Кањевац М. Драгана 
7. Карасев А. Ивана 
8. Поповић М. Ненад 
9. Бродановић Ј. Александра 

10. Станковић В. Миодраг 
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б) са врло добрим ■?, 

1. Бек-Узарев Б. Никола 3. Кантар С. Весна 
2. Јаковљевић А. Мирослав 4. Поповић М. Татјана 

5. Симикић Р. Сања 

в) са добрим 

1. Вујичић И. Драган 4. Обрадовић Д. Небојша 
2. Бокић Ј. Весна 5. Рогановић Б. Милован 
3. Николић М. Владимир 6. Тодосијевић С. Владимир 

г) са довољшш 

1. Карасев А. Владимир 2. Момчиловић М. Слаћана 

Б) Полажу поправни испит 

1. Будоман Б. Слободан из физике и биологије 
2. Живковић Б. Слаћана из биологије 
3. Јотић П. Горан из физике и биолошје 
4. Костић Ж. Момчило из физике и биолошје 
5. Поповић В. Драган из математике 

I — 7 Разредни старешина МИРЈАНА НАУМОВИБ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Бејтулаху Л. Љеандрид 5. Микан В. Мирко 
2. Вученовић М. Златан 6. Николаидес П. Александар 
3. Калућеровић Ј. Александра 7. Павличевић А. Драгана 
4. Малешевић М. Александра 8. Перовић Д. Ивана 

б) са врло добрим 

1. Булатовић Ш. Зденка 5. Мирковић М. Драгана 
2. Вуковић Ж. Ива t 6. Прица М. Владимир 
3. Долежал М. Дејан ’ 7. Степановић Р. Срћан 
4. Јецл В. Игар 8. Ушсовић С. Александар 

e) са добрим 

1. Богдановић М. Борка 4. Златковић С. Силвица 
2. Вукапхиновић М. Владан 5. Ивановић Р. Дејана 
3. Зељић В. Слободан 6. Мићић Б. Надежда 

7. Хорват А. Сања 

Б) Полажу поправни испит 

1. Игњатовић К. Горан из математике и физике 
2. Павловић Б. Милина из математике 
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3. Момчиловић Г. Александар 
4. Радовановић А. Драган 

1. Костић В. Небојша 
2. Миљојковић А. Анита' 

I — 8 Разредни старешина ТАТЈАНА ВУЈОВИЕ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Гаговић П. Валентина 5. Стојић П. Жељко 
2. Миленковић М. Ненад 6. Томановић В. Невена 
3. Степановић Б. Сања 7. Трифуновић Ж. Зоран 
4. Стојановић С. Наташа 8. Чоловић Y. Олга 

б) са врло добрим 

1. Видаковић Ј. Љиљаиа 3. Ковач 0. Едвард 
2. Дашић Н. Татјана 4. Мартиновић Б. Марјана 

e) са добрим 

1. Бушелић М. Валентина 5. Левачић А. Борис 
2. Вукашиновић Г. Татјана 6. Нинић С. Бојана 
3. Ивковић К. Тања 7. Симић С. Драгана 
4. Ковачевић С. Зоран 8. Спасић В. Драгана 



I — 9 Разредни стареишна АЛЕКСАНДАР Д. КОЦИЋ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одлинним успехом 

1. Вујновић М. Зоран 2. Кораћ Л>. Градимир 
3. Милетић В. Наташа 

б) са врло добрим 

1. Диклић Н. Драгана 4. Мацура Л>. Горан 
2. Комненовић Г. Татјана 5. Милановић М. Ненад 
3. Марковић Т. Горан 6. Мнљанић М. Снежана 

7. Панић М. Весна 
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Б) П о л а ж v поправни и с п и т 

t. Андрић X. Јадранка из историје и физике 
2. Бољевић Д. Тања из биолошје 
3. Перишић М. Снежана из историје и биологије 
4. Суботић М. Бранко из математике и хемије 
5. Шмигић Ж. Драган из историје и биологнје 

В) Понављају разред 

1. Иванчевић М. Бранислав* 3. Плећаш Б. Драган" 
2. Лазић М. Светлана 4. Крстић Д. Синиша 

в) са добрим 

1. Вешовић Р. Анћела 3. Крџић М. Милош 
2. Дрндаревић М. Снежана 4. Миљанић М. Ирена 

5. Петровић А>. Снежана 

г) са довољним 

1. Раћеновић С. Сања 

Б) Полажу поправни испнт 

1. Бакочевић Л. Небојша из француског језика и математике 
2. Дедић В. Маја из француског језика и биологије 
3. Марковић Б. Љиљана из хемије 
4. Мојсиловић Л>. Светлана из француског језика 
5. Петровић М. Гордана из францускот језика и историје 
6. Ристановић Д. Гордана из франзуског језика и биологаје 
7. Стојановић Р. Оливера из француског језика 

1. Брајовић М. Јован 3. Николић Р. Зоран 
2. Дујаковић Т. Горан 4. Тунић М. Миљица 

5. Штрбац М. Зоран 
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I _ 10 Разредни стареииша МИРЈАНА ЛУАИЕ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Буцаловић Д. Бранимир 6. Јовичић 3. Милија 
2. Вишић Р. Бранислава 7. Лазовић М. Жељко 
3. Драганић М. Владимир 8. Мирковић П. Ксенија 
4. Борђевић А- Арагана 9. Николић Н. Јелена 
5. Јеротић Б. Аејан 10. Пантић М. Весна 

11. Цихабер Б. Лина 

б) са врло добрим 

1. Благојевић А- Снежана 4. Крагуљац М. Александра 
2. Газивода В. Марина 5. Николић Б. Зоран 
3. Јоксимовић А- Аејан 6. Стјепановић Љ. Борис 

в) са добрим 

1. Витошевић М. Зоран 2. Јеринић Л. Нада 

г) са довољним 

1. Лучић М. Антоније 2. Шешлија М. Славиша 
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Б) Полажу поправни испит 

1. Антонијевић С. Иван из математике и физике 
2. Грнчароски М. Боривоје из математике 

1 3. Ралић Р. Зорица из математике и биологије 
4. Савић А- Зоран из математике и физике 
5. Тушар М. Слободан из математике 

ј 

, В) Понављају разред 

l 1. Врачар Ј. Снежана 2. Радојевић Б. Славица 
i 3. Станишић Ж. Слободан 

I — 11 Разредни стареишна РААМИАА РАДОВАНОВИЕ, професор 

А) Завршили с у р а з р е д 

а) са одличним успехом 

1. Бајчетић Л. Златко 
2. Гаљак М. Саша 
3. Бинћић В. Горан 
4. Буришић А- Маја 
5. Копривица Д- Момчило 
6. Манић Ј. Дарко 
7. Марковић В. Татјана 

8. Момчиловић Н. Новица 
9. Остојић Д- Драгана 

10. Петровић М. Горица 
11. Петровић И. Лшљана 
12. Стојановић С. Соња 
13. Филиповић М. Миливоје 
14. Шкекић Д. Соња 
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б) са врло добрим 

1. Војводић П. Борис 2. Мунић Ј. Лдаљана 
3. Петровић П. Ивана 

в) са добрим 

1. Бокан Б. Зорица 3. Живановић М. Јасна 
2. Вукмановић Н. Драгана 4. Јанковић С. Александар 

г) са довољним 

1. Симић Т. Марина 2. Стојковић Р. Небојша 

Б) Полажу поправни испит 

2. Боро С. Драгослав из француског језика и математике 
2. Двокић Н. Душан из основа маркоизма и геоГрафије 
3. Иковић Ј. Богдан из математике 
4. Маркоски Д. Гоце из француског језика 
5. Молеровић М. Мирјана из биологије 
6. Несторовић Ж. Зоран из математике и биологије 
7. Нововић Д. Никола из француског језика 
8. Станић С. Бранко из основа марксизма и биологије 
9. Шурлан Б. Бураћ из биологије 

II — 1 Разредни старешина МИРОСЛАВ МАРИНКОВИЋ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Браво Р. Искра 2. Лекић С. Мира 
3. Стојиљовић Р. Снежана 

б) са врло добрим 

1. Јовановић. Б. Александра 4. Радић 3. Саша 
2. Карановић Ј. Божидар 5. Тасић Ј. Бојана 
3. Перишић М. Ненад 6. Трифунова 3. Зорица 

7. Филиповић М. Јелена 

г) са довољним 

1. Петровић М. Зоран 

Б) Полажу поправнииспит 

1. Апћеловић С. Ненад из математике 
2. Илић Б. Дарко из математике 
3. Муштовић С. Јасмина из биологије 
4. Станиић М. Владан из француског језика и основа марксизма и 

социјалистичког самоуправљања 
5. Шмелцер Б. Александар из биологије и основа марксизма и 

социјалистичког самс-управљања 
6. Јеремић Д. Тања из биологије и физике 

В) Понавља ј у разред 

1. Гајић Ж. Зорица 
2. Голубовић Ј. Нажет 
3. Допућ П. Јадранка 
4. Дражић С. Жељко 
5. Јанковић В. Весна 

e) са добрим 

6. Марјановић М. Александар 
7. Петковић Ј. Милутин 
8. Поповић П. Милан 
9. Стопшћ П. Биљана 

10. Хајман А. Катарина 

1. Панић Ж. Ненад 2. Радосављевић Р. Јелена 

3. Тадић М. Светлана 

г) Полаже разредни испит 

1. Мијатовић Б. Небојша 
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II — 2 Разредни старешина МИЛОШ В. МИЛОШЕВИЋ, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Гемонић П. Славица 3. Стевановић С. Весна 
2. Ињац М. Драгана 4. Тодоровић Б. Љубица 

5. Угричић М. Зорица 

б) са врло добрим 

1. Бабић Б. Татјана 4. Милетић П. Мирјана 
2. Живковић Д. Остоја 5. Михаиловић С. Зоран 
3. Марковић Р. Бил>ана 6. Петровић М. Сузана 

7. Санадер И. Нина 

e) са добрим 

1. Бошковић М. Срћан 4. Јелић Ш. Анте 
2. Васић Р. Снежана 5. Ковачевић В. Татјана 
3. Борћевић В. Сава 6. Радојевић П. Зоран 

Б) Полажу поправни испит 

1. Анћелић Л>. Дејан из немачког језика и биологије 
2. Величковић Б. Зоран из основа марксизма и социјалистичког 

самоуправл.ања и биологије 
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3. Катанић А. Зоран из физике 
4. Мрвош С. Весна из биологије 
5. Ристић Ј. Драган из латинског језика 
6. Тоскић Б. Фадил из основа маркоизма и социјалистичко самоуп- 

рављања и математике 

Б) Полаже разредни испит 

1. Симић М. Татјана 

Г) Понављају разред 

1. Пантовић С. Драган 

II — 3 Разредни старешина ЈАСНА КРИЖАН, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Вулин М. Биљана 4. Јаковљевић М. Душан 
2. Делић М. Татјана 5. Маринковић М. Снежана 
3. Зрнић Т. Славица 6. Николић М. Рада 

7. Стојанчић Б. Весна 

6) са врло добрим 

1. Андрић М. Драгана 
2. Драгојевић В. Владимир 
3. Драгојевић В. Маја 
4. Ковач М. Јасмина 
5. Ковачевић Л>. Ранко 

6. Маслак М. Јасмшгка 
7. Нинковић Ј. Вранка 
8. Пејић Ј. Зоран 
9. Рајић Н. Снежана 

10. Панчетовић Д. Мирко 
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1 
i! 

i'i! в) ca добрим 

■! 1. Бабад H. Сњежаиа 7. Милутиновић Р. Сузана 
2. Бркић Б. Виолета 8. Павлић Н. Дубравка 
3.. Вујичић П. Горан 9. Поповић Д. Ивана 
4. Јаковљевић Б. Ненад 10. Ракић С. Татјана 
5. Кораћ Б. Јасмина 11. Стојановић-Ј. Саша 
6. Кузман Б. Ларина 12. Бетковић Б. Владан 

13. Шегрт Ј. Милош 

Р г) са довољтш 

1. Срећковић М. Горан 

II — 4 Разредни старешина МАРИНА МИРКОВИН, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличшш успехом 

1. Анћелковић М. Гордана 5. Пантелић М. Јасна 
2. Бајчетић Н. Наташа 6. Петровић Ч. Ана 
3. Борћевић С. Гордана 7. Петровић С. Надица 
4. Миливојевић М. Весна 8. Трмчић П. Маја 

9. Чавић В. Гордана 

б) са врло добрим 

1. Јовановић М. Љиљана 7. Симић Т. Јелена 
2. Мали Д. Срћан 8. Стошић Д. Дарко 
3. Мијатовић Б. Зорица 9. Томић Р. Радмила 
4. Миланов Б. Јелица 10. Хаџић М. Сузана 
5. Милошевић М. Светлана 11. Чолић С. Валентина 
6. Петровић М. Биљана 12. Чоњић С. Светлана 

13. Шкеровић М. Татјана 

e) са добргш 

1. Деврња С. Биљана 4. Милојковић В. Срћан 
2. Јелић Б. Вела 5. Остојић Р. Жељко 
3. Марковић Д. Јасмина 6. Ралевић П. Предраг 

7. Шкрго С. Лејла 

г) са довољним 

1. Бокић Б. Жарко 2. Милутиновић Р. Јасмина 

Б) Полажу поправни испит 

1. Трумбеташ С. Лидија из биологије 
2. Филиповић Н. Јаона из биологије 

II — 5 Разредни старешина ЉУБИЦА БУААТОВИН, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одличним успехом 

1. Десница С. Сузана 5. Мрвић М. Александра 
2. Ивановић Б. Весна 6. Поповић М. Светлана 
3. Илић Б. Сања 7. Чоловић Ј. Срћан 
4. Ивковић Л. Србољуб 8. Шошевић С, Љиљана 

б) са врло добрим 

1. Бучевац Р. Јасмина 6. Крстајић М. Драган 
2. Брадић М. Зоран 7. Милић Т. Сузана 
3. Вељковић Д. Зоран 8. Миловановић В. Душан - 
4. Бурковић Р. Божидар 9. Мрваљевић 3. Александра 
5. Јакшић П. Јовица 10. Шимић М. Соња 

e) са добрим 

1. Аћимовић Н. Весна 
2. Вујошевић Б. Снежана 
3. Јеремић Р. Зоран 
4. Марковић С. Јасна 
5. Миљковић Р. Мирољуб 
6. Ненадић Н. Зоран 

7. Павићевић В. Владица 
8. Павловић С. Весна 
9. Петровић М. Слободан 

10. Стевановић П. Срћан 
11. Стојановић А. Маја 
12. Таоић С. Небојша 
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г) са довољним 

1. Малешевић М. Здравка 

Б) Полажу поправни испит 

1. Бошковић Н. Иван из биологије 
2. Гаљак В. Горан из хемије 
3. Поповић М. Бранкииа из хемије 
4. Станковић С. Драгослав из физике 
5. Нормарковић С. Јелица из биологије 

II — 6 Разредни старешина НАДЕЖАА- АНБЕЛКОВИН, професор 

А) Завршили су разред 

а) са одлачншл успехом 

1. Букилица Н. Мирјана 
2. Живановић П. Бојан 
3. Јанковић С. Мирјана 
4. Јелић Ј. Јасна 
5. Марић Ј. Бранко 
6. Миловановић Д. Александар 

7. Милошевић Р. Наталија 
8. Митић X. Горица 
9. Митровић К. Станислав 

10. Павловић А. Владимир 
11. Павловић Д. Драган 
12. Поповић II. Томислав 
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шшШж 

б) са врло добрим 

i 1. Дебељковић М. Милош 4. Решетарбвић Д. Силвана 
\ 2. Јовановић В. Андрија 5. Ружић Б. Мирко 

3. Михаиловић Д. Владимир 6. Савић А. Драгана 
ј 7. Хрњак М. Зоран 

e) са добрим 

1. Милошевић С. Љиљана 2. Симеуновић Д. Ирена 
I 

i ’ 
' II — 7 Разредни старешина ЉИЉАНА ВУКИБЕВИБ, професор 

ј А Завршили разред 

а) са одличним успехом 

ј 1. Антонијевић М. Снежана 5. Перић Б. Снежана 
1 2. Дражић Т. Весна 6. Попконстантиновић Д. 

3. Борћевић С. Соња Бранислав 
4. Марковић Б. Биљана 7. Хашимбеговић X. Самир 

5) са врло добрим 

1. Видојковић М. Зоран 3. Јовановић Р. Алексанра 
! 2. Вученов С. Мирослав 4. Јовановић 3. Ненад 
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5. Љубичић М. Александар 8. Станковић В. НебоЈша 
6. Матавуљ Б. Драган 9. Бирић Д Љубица 
7. Милошевић А. Марин 10. Фотирић М. Зоран 

в) са добрим 

1. Марковић Б. Алекса 2. Марковић Љ. Драган 

Б) Полажу поправни испит 

1. Вурник С. Алек из српскохрватског језика и физике 
2. Јовановић А. Мироје из српскохрватског језика 
3. Кулоглија X. Енес из математике 
4. Мирковић М. Предраг из математике 

II_ 8 Разредни стареиита БОРИСЛАВА МАРКОВИЋ, професор 

А Завршили разред 

а) са одличним успехом 

1. Арменулић Р. Гордана 4. Горјанц Ј. Мирослав 
2. Богдановић Д. Андрија 5. Борћевић А. Савка 
3. Габершек Б. Ева 6. Живковић М. Ненад 
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7. Златева И. Ивајла 12. Роквић Б. Бојана 
8. Курбалија П. Владимир 13. Сарачевић Н. Мирослав 
9. Марковић Т. Петар 14. Тушуп О. Дејан 

10. Микић Б. Александар 15. Чалија С. Жељка 
11. Миленковић Т. Миодраг 16. Шестаков С. Оливера 

17. Штурановић Р. Јована 

e) са.добрим 

1. Гончин Р. Драган 2. Десков П. Владимир 

3. Радовић Б. Мирко 

Б) Полажу поправни испит 

1. Радојчић 3. Весна из математике 

б) са врло добрим 

1. Јовићевић С. Владан 4. Негић 3. Наталија 
2. Милачић П. Ивана 5. Остојић М. Владан 
3. Моровић Т. Татјана 6. Солдатовић В. Небојша 

7. Ракић Д. Слободан 
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|j Аруга фаза средњег образовања — Преводилачка струка 

|| пх _ l Разредни старешина МИОАРАГ ВЛАЈКОВИБ, професор 

А Завршили разред 

а) са одличним успехом 

1. Анђелковић А. Маријана- 12. Кућубић М. Соња 
2. Анћеловић Ј. Јасминка 13. Лакоче®ић Р. Весна 
3 Бабовић А. Александра 14. Марисављевић Ј. Тамара 
4 Бајић М. Гордана 15. Павеппсовић В. Марина 
5. Гајица Д. Гордана 16. Петровић В. Марина 
6. Глишић Р. Јасмина 12. Поповић В. Татјана 
7. Берић Р. Сања 18- Рамић Н. Милица 
8. Борђевић 3. Ана 19- Скендерија Н. Драгана 
9. Ивановић М. Славица 20. Стјепановић Љ. Саша 

10. Јовановић Д. Оливера 21. Тајфл Д. Александра 
11. Јоваџић Р. Сабина 22. Харалампиева К. Валентина 

б) са врло добрим 

1 Влајић Б. Јована 5. Милосављевић Ж. Драгана 
2. Драгаш М. Биљана 6. Никетић И. Светлана 
3. Борћевић 0. Андреја 7. Павлић 3. Дуоравка 
4. Маринковић Н. Драгана 8. Путниковић Д. Снежана 

9. Радовановић Б. Зорица 

ј в) са добрим 

> 1. Ивановић Р. Милан 4. Павловић Д. Милан 
! 2. Јовановић М. Марија 5. Радојчић С. Душанка 
! 3. Михајловић М. Оливера 6. Соломун Д. Бранислав 
! ' 

i Б) Полажу поправни испит 

! 1. Чонић М. Владимир из историје цивилизације и философије 

i 
III — 2 Разредни старешина МИЛЕНА АРЛГИБЕВИБ, професор 

I А Завршили разред 
Т 

а) са одличним успехом 

\ 1. Вучићевић В. Слободан 12. Олујић Б. Гордана 
2. Брадић М. Горан 13. Петровић Д. Ружица 

! 3. Дратичевић Б. Гордана 14. Петровић Ж. Весна 
i 4. Драгојевић Н. Предраг 15. Пешић Б. Јелица 
• 5. Јовановић М. Горан 16. Рајчевић.М. Сањана 
‘ 6. Каран Л. Мирјана 17. Сибиновић М. Маја 

■ 7. Костић М. Јасмина 18. Симић Ж. Милена 
I 8. Крњајић С. Владана 19. Стојановић М. Зорица 

9. Маслић Б. Весна 20. Трикић М. Татјана 
10. Милосављевић Р. Соња 21. Цолић Д. Гордана 

i 11. Николић И. Гордана 22. Чабрило П. Љиљана 



б) са врло добрим 

1. Безаревић М. Бојана 6. Натошевић Б. Мануела 
2. Димитријевић М. Нела 7. Неговановић Р. Биљана 
3. Миловановић Р. Рада 8. Тешић Б. Драгана 
4. Милојевић Ј. Маја 9. Бујић М. Драгица 
5. Мишковић Б. Љиљана 10. Чобановић С. Весна 

11. Чшсић Л. Јасмина 

Б) Полажу поправни испит 

1. Куртановић Р. Јасмина из немачкОг језшса 
2. Митровић М. Предраг из философије 
3. Мустафовић Г. Аида Из немачког језика 
4. Пјевчевић С. Даница из немачког језика 
5. Скефица Марина из немачког језика 

HI — 3 Разредни старешина ВЕРА ДРАГОВИЋ, професор 

а) са одличннм успехом 

1. Билош Т. Љиљана 
2. Вуков И. Снежана 
3. Вуковић В. Верица 
4. Вукосавић Р. Александра 

5. Буричић С. Весна 
6. Пешикан М. Јелена 
7. Радочај М. Милан 
8. Шуловић Б. Радмила 

£46 

б) са врло добрим 

1. Бобић В. Милица 7. Карановић Ј. Душица 
2. Бугарчић Д. Марија 8. Кнежевић П. Соња 
3. Драгомановић В. Лидија 9. Мајсторовић Р. Вијана 
4. Баковић Б. Жељана 10 . Митровић Ч. Александра 
5. Живанов С. Олгица 11. Новићевић В. Бојана 
6. Јаковљевић Б. Гордана 12. Радујко М. СветЛана 

13. Радуловић П. Марина 

e) са добрим 

1. Боковић В. Душица 5. Петронијевић Ж. Миливоје 
2. Јуришић Б. Катиа 6. Посавец Ј. Ана 
3. Ковачевић С. Ксенија 7. Стаменов С. Слаћана 
4. Младеновић Д. Милан 8. Шукић Н. Весна 

Б) Полажу поправни испит 

1. Васиљевић Б. Гордана из философије 
2. Бермановић С. Горан из философије 
3. Зарић С. Војин из философије и савременог српскохрватског је- 

зшса са правописом 
4. Мирковић П. Ненси из латиноког језика и историје цивилизације 
5. Павлашевић М. Соња из латинског језика и савременог српеко- 

хрватског језика са правописом 
6. Поповић В. Наташа из латинског језика 
7. Ристић Д. Љиљана из философије 

В) Понављају разред 

1. Јовановић Н. Јасна 2. Симић М. Александра 

III — 4 Разредни старешина ЖЕЉКА ПЕТКОВИЕ, професор 

А Завршили разред 

а) са одличним успехом 

1. Газикаловић М. Ивана 6. Мирковић С. Бранка 
2. Илић М. Славица 7. Мишчевић М. Мирјана 
3. Ковачевић В. Дубравка 8. Мишчевић М. Татјана 
4. Кухујенко Ј. Јасмина 9. Мргић Б. Сузана 
5. Манојловић С. Теодора 10. Хусеиновић Е. Сузана 

11. Деровић И. Сања 

б) са врло добрим 

1. Аћимовић С. Миленко 4. Кошарић С. Оливера 
2. Гузина П. Александра 5. Милићевић Б. Јасна 
3. Борћевић М. Рајна 6. Нешић С. Савка 
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в) са добргш 

1. Јовановнћ С. Снежана 2. Јоловић В. Сенка 
3. Малетић М. Јулијана 

7. Радосављевић М. Вера 9. Савић М. Мирослава 
8. Радосављевић М. Ружица 10. Санадер А. Александра 

11. Стојановић Ж. Биљана 

Б) Полажупоправнииспит 

1. Ивановић И. Марина из философије и стенографије 
2. Кадић 0. Синиша из француског језика и стенографије 
3. Милошевић Аз. Снежана из философије и историје цивилизације 
4. Петровић М. Гордана из историје цивилизације 
5. Радоман М. Нина из марксизма и социјаљистичког самоуправља- 

ња и философи је 
6. Ружић Р. Предраг из философије 
7. Фостиков Б. Михаило из историје цивилизације и руског језика 

В) Понављају разред 

1. Милојковић А. Дејан 3. Пиндић Д. Игор* 
2. Пантић А. Горан* 4. Стевановић Б. Зоран 
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ЗАВРШНИ испит - 

ЧЛАНОВИ ИСПИТНОГ ОДБОРА 

1. Вера Бјелица, председник 
2. Хранислав Живковић, потпред седник 
3. Борђе Ојданић, секретар 

КОМИСИЈЕ 

за српскохрватски језик 

I Зоран Чукић_ 
Стеван Наумовић 
Жељка Петковић. . 

за географију 

Александар Коцић 
Нада Ковач 
Петар Милетић 

II Злата Златановић 
Анђа Мирковић 
Мирјана Наумовић 

III Злата Златановић 
Мирјана Наумовић 
Јела Раковић 

за историју 

I Крсто Вукотић 
Катарина Радуловић 
Хранислав Живковић 

II Миливоје Николић 
Милош Милошевић 
Јованка Гиздавић 

за основе науке о друштву 

за математику 

I Видосава Стевановић 
Ковиљка Попов 
Милојко Обућина 

II Јорданка Милић 
Зорица Благбјевић 
Владимира Давидовић 

за нацртну геометрију 

Владимира Давидовић 
Аница Маринковић 
Зорица Благојевић 

за физику 

Мирјана Дулић 
Полекоија Борћевић 
Димитрије Шаматић 

Милена Драгићевић 
Татјана Вујовић —• 
Јасна Крижан 

за философију са логшсом и 
философију са психологијом 

за хемију 

Радмила Радовановић. 
' Борислава Марковић ■■ 
Надежда Анћелковић 

за биологију ■-м :: - -: • - 

Миодраг Влајковић Душанка Јончић 
Марина Мирковић Слободан Јовановић 
Љубица Булатовић Лзиљана Вукићевић 
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за француски језик 

Бранислава Ракочевић 
Бранка Милошевић 
Данка Бокић 

за енглесгси језшс 

Гордана Марковић 
Вера Драговић 
Живота Стевановић 

за немачки језик 

Л>иљана Јанковић 
Евелина Кумар 
Анћелија Јовановић 

за руски језик 

Злата Коцић 
Ружица Николмћ 
Љиљана Јанковић 

за ликовну уметност 

Петар Марић 
Станко Радовановић 
Селимир Страхинић 

за музичку уметност 

Станко Радовановић 
Петар Марић 
Селимир Страхинић 

ТЕМЕ ИЗ СРИСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
У ЈУНСКОМ РОКУ 

1. Тпто је одговор на најтежа питања у историјк наших народа 

2. „Слати светлост у дубине људског срца — то је позив уметника” — Р. Шуман 

3. За сусрет у будућности слобода тражи јаке 

ЗАДАЦИ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

I група 

х2—6х + 8 , 
1. Испитати функцију: у= х,_2х + 1 И констРУисати гРаФнк- 

2. Шести члан аритметичког низа је у од трећег члана тог нстог низа. Њихов 

производ је 15. Како гласи тај низ и колико чланова тог низа треба сабрати да 
91 

би се добио збир — • 

3. Решнтн једначину: 

l+sin x+cos 3x=cos x+sin 2x+cos 2х 

4. Основна ивица правилне четворостране пирамиде је 16 цм, а нагибни угао 
бочне странб према равни основе је 60°. Пирамида је пресечепа равни ко)а 
садржи основну ивицу и полови нагибни угао бочне стране.' 

Одредити: 

а) површину пресека, 
б) однос запремина добијених делова тела. 

5. Y троуглу АВС дато је: једначина странице АС: 2у+х—3=0 једначина симе- 
трале угла ct sc i у+Зх—9—0, једначина тежшдне Аужи темена. С tc. у 2. 
Одредити координате темена А, В, С и једначине страница. 
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II група 

1. Y елипси 4х-+9у2= 144 одредити тетиву MN паралелну са х-осом тако да 
површина троугла MNO (О координатни почетак) буде највећа. 

2. Доказати да је за све природне бројеве n 

ххх х sin х 
cos — • cos — • cos — • • • cos — —-— 

2 22 2» 2n r> • x 2n sin — 
2n 

(x = 2hx, k£D) 

3. РОМБ ABCD странице 5cm и мање дијагонале 6cm ротира око осе која 
садржи теме оштрог угла и нормална је на страницу ромба. Одредити повр- 
шину и запремину обртног тела. 

4. Решити једначину: (х!—2х) —(х—3)=3 

5. Конструисати кружницу која додирује дату праву р и пролази кроз две дате. 
тачке А и В. 

III група 

1. Дата је права х Ј/З+бу—18=0 и елипса х24у2=36 

Израчунати: 
а) поврпшну фигуре ограничене правом и мањим луком елипсе, 
б) запремину тела насталог ротацијом фигуре око х-осе. 

2. Одредити х у развоју бинома! + x2iog x |тако да шести члан износи 

5600 ако се зна да збир прва три бинома коефицијента развоја нзноси 37. 

3. Решити једначину: V 4х-3а- / х-6а= ]/ х-За (а је реалан број) 

4. Y зарубљеној купи полупречника једне основе 4cm уписана је лопта за- 
премине Збкст3. Израчунати површину и запремину зарубљене купе. 

5. Показати да за углове троугла а, (3, у важи релација sin a+sin fi—sin у= 

. . “ . 0 Г 
=4sm — -sin — -cos — 

2 2 2 

. ; КАНДИДАТИ КОЈИ .Су ПОЛЛГЛЛИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

IV/1 

. ... 1.. АКСЕНТИЈЕБИЛ МИЛИЦА, ослобоћена полагана завршног .пспиха као 
одлџчан-ученик- и носилац. дцпломе „С-ветозар Марковић". '• 

2. АНБЕАКОВИЕ ТАМАРА, III група предмета, домаћи рад из психоло- 
гије.„Психодиналшка брака"-. •_ .. • .... .. . - 

Полоохила са одличним успехом - ...i 

3. ВАСИЉЕВИЕ МАЈА, IV група предмета, бранила домаћи рад из исто- 
рнје „Класни обрачун буржоаских снага за време француске револуције, у 
току јакобинске диктатуре". Ослобоћена осталог дела завршног ucnura на oć- 
нову одличног успеха и одличне одбране рада. 
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4. ВИДОВИБ БРАНКА, I група предмета, бранпла домаћн рад из исто- 
рије „Појава фашизма у Италији". Ослобоћена осталог дела завршног испита 
на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

5. ВУКОВИБ БИЉАНА, I група предмета, домаћи рад из социолошје „Ка- 
рактеристике нашег политичког система". . 

Положила са добрим успехом 

6. ГЕГИЋ ДРАГАНА, III група предмета, домаћи рад из психлогије „Уче- 
ње — врсте и фактори који утичу на успех у учењу". 

Положила са врло добрим успехом 

7. ГЕОРГИЕВ СВЕТААНА, IV група предмета, домаћи рад из географије 
„Културно-историјски споменици Београда као фактор развоја туризма у Бео- 
граду". 

Положила ca одличним успехом 

8. ДАВИДОВИЋ СПОМЕНКА, III група предмета, домаћи рад из фило- 
софије „Егзистенцијализам је хуманизам" — Сартр. 

Положила са врло добрим успехом 

9. ДОПУБА НЕНАД, I група предмета, домаћи рад из историје „Соција- 
листичка револуција у Кини". 

Положио са добрим успехом 

10. ИВЕТИЋ СААВИЦА, I група предмета, домаћи рад из српскохрват- 
ског језика „Лик жене у делима Борисава Станковића". 

Положила са врло добрим успехом 

11. ЈАНЧИЋ ЈЕАКИЦА, I група предмета, домаћи рад из основа науке 
о друштву „СКЈ као водећа идејно-политичка снага друштва". 

Паложила са одличшш успехом 

12. КОПЧААИЋ ДУШИЦА, II група предмета, домаћи рад из философије 
„Приказ Аристотелове Поетшсе". 

Положила са добрњч успехом 

13. МЕБЕД ДРАГИЦА, II група предмета, домаћи рад из лнковне умет- 
ности „Поп Арт". 

Положила са добрим успехом 

14. МИАОВАНОВИЋ МИРОСААВ, III група предмета, домаћи рад из пси- 
хологаје „Развој личности". 

Положио са врло добрим успехом 

15. МААДЕНОВИЋ ЈУЛИЈАНА, ослобоћена полагања завршног ucnura као 
одличан ученик и носилац дипломе „Светозар Марковић". 

16. РАДОШЕВИЋ ЗОРИЦА, III група предмета, домаћи рад из психоло- 
гије „Психолошки аспекти наркоманије". 

Положила са 6'обрим успехом 

17. СТОЈЧЕВ МИРЈАНА, I група предмета, бранила домаћи рад из исто- 
рије „Битка на КозаЈш". Ослобоћена осталог дела ucnuza на основу одличног 
успеха и одличне одбране рада. 

18. ТАТААОВИЋ ВААДИМИРКА, I група предмета, домаћи рад из исто- 
рије „Октобарска револуција у Русији 1917. године". 

Положила са одличним успехом 

19. ТЕОФИАОВИЋ САЊА, I група предмета, домаћи рад из историје „Ра- 
звој солунског фронта". 

Положила са одличним успехом 
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20. ТЕПШИЋ БИЉАНА, I група предмета бранила је домаћи рад из исто- 
рије „Битка на Церу". Ослобоћена осталог дела завршног испита на основу 
одличног успеха и одличне одбране рада. 

21. ТРИФУНОВИЋ ВЕСНА, IV група предмета, домаћи рад из историје 
„Битка на Колубари". 

Положила са добрим успехом 

22. ТУШЕК РУДОАФ, III група предмета, домаћи раз из психологије „Емо- 
ционалне особине личности". 

Положио са врло добрим успехом 

23. ШТРБАЦ ДУШКА, III група предмета, домаћи рад из музичке умет- 
ности „Фредерик Шопен". 

Положила са одличним успехом 

1. АНАСТАСОВ ДУШИЦА, III група предмета, домаћи рад из српскохрват- 
ског језика „Ликови у роману „Рат и мир" Л. Н. Толстоја. 

Положила са врло добрим успехом 

„ 2- АНИЧИЋ ИВАН, I група предмета,- домаћи рад из историје „Фашизам 
у ИталиЈИ . 

Упућује се на поправни испит из енглеског језика 

3. АНТОНИЋ CBJETAAHA, III група предмета, домаћи раД из основа на- 
уке о друштву „РелигиЈа и борба против религије у соцшализму" 

Положила са врло добрим успехом 

4. БОЈИЋ ОАИВЕРА, ослобоћена полагања завршног испита као одличан 
ученик и носилац дипломе „Светозар Марковић". .. 

иа Церу"'ИВНИЋ АРМ'АН’ 1 Група пРеЛмета, домаћи рад из историје „Битка 

Положио са добрим успехом 

n лЈ,\ЛРШкОВАЦ МИАЕНА- 111 гРУпа предмета, домаћи.рад из основа науке 
о друццтву „Аруштвена подела рада и њен утицај на развитак друштва" 

Положила са врло добрим успехом 

,Дрелрз.ЈсуАе"Н°ВИП CV3AHA’ 111 гРУпа предмета, домаћи рад из психологаје 

Упућује се на поправни испит из енглеског језика 

8. КАПСАРЕВ AAEKCAHДРА, III група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског Језика „Људи и историја у делу" „На Арини ћупртја?' Р 

Положила са врло добрим успехом Ј 

^ОНРАДИ ИНА, ослобоћена полагања завршног испита као одличан 
у temiK и носилац дипломе „Стеван Мокрањац". 

10. КОНРАДИ ТАЊА, ослобоћена полагања завршног ucnma кап nOmtun,, 
ученик и носилац дипломе „Светозар Марковић ". одличан 

уке А°МаћИ РЗА И3 ОСНОМ На' 
Положила са врло добрим успехом 

за рзњештРИћ СВЕТААНА’ 1 гРУпа предмета, домаћи рад из историје „Битка 

Положила са добрим успехом 

i 
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13. МАСААК МЕНСУРА, III група предмета, домаћи рад из философије 
„Приказ Платонове Државе". 

Положила са врло добрим успехом 

14. МИАОВИБ ДУБРАВКА, III група предмета, домађи рад из основа на- 
уке о друштву „Савремени капитализам". 

Положила са врло добрим успехом 

15. ПЕТКОВИБ САЊА, III група предмета, домаћи рад из философије 
„Декартово учење о методи". 

Упућује се на поправни испит из философије са психолошјом 

16. ПУПАВАЦ МИРЈАНА, III група предмета, домаћи рад из српскохрват- 
ског језика „Ладо Тојовић — нли егзистенцијални проблем у роману Аелејска 
гора Михајила Лалића". 

Упућује ce на nonpaemi ucnm из философиЈе са психолош]ом 

17. РАДОЈКОВИБ СНЕЖАНА, I група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског језика „Женски ликови у делима Борисава Станковића". 

Положила са добрим успехом 

18. СУЖЊЕВИБ ЉИЉАНА, III група предмета, домаћи рад из сонова 
науке о друштву „Југословенски федерализам и национално питање". 

Положила са врло добрим успехом 

19. СТАМЕНИБ СВЕТААНА, III група предмета, домаћи рад из психоло- 
гије „Развој личности". 

Положила са добрим успехом 

20 СТАНОЈЕВИБ САЊА, III група предмета, домаћи рад из основа на- 
уке о друштву „СКЈ као водећа идејно-политичка снага". 

Положила са врло добрим успехом 

21. СТОЈАНОВИБ ДУШИЦА, I група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског језика „Борисав Станковић — Коштана или жал за младост". 

Положила са добрим успехом 

22. БУПИБ ЖЕЉКО, I група предмета, домаћи рад из српскохрватског 
језика „Сукоб слободе и ропства у Горском вијенцу". 

Положио са врло добрим успехпм 

23. БОСИБ МАЈА, ослобоћена полагања завршног ucnura као одличан 
ученик и носилац дипломе „Стеван Мокрањац". 

24. ЧИСТОГРАДОВ ТАМАРА, II група предмета, домаћи рад из историје 
„Савезничка искрцавања у Нормандији". 

Положила са добрим успехом 

IV/3 

1. БАКАЈИБ ДАРА, II група предмета, домаћи рад из ликовне уметности 
„Живот и рад Милене Павловић-Барили". 

Положила са врло добрим успехом 

2.БРАДОНИБ ПРЕДРАГ, I група предмета, домаћи рад из историје „Грч- 
ко-персијски ратови". 

Положио са врло добрим успехом 

3. БУЊЕВАЦ AAEKCAHДАР, IV група предмета, домаћи рад из исторнје 
„Социјалистичка револуција у Кини". 

Положио са добрим успехом 
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4. ВЕАИЧКОВИБ ЈАДРАНКА, II група предмета, домаћи рад из ликовне 
уметности „Споменици исламске уметности у Призрену".. 

Положшш са врло добрим успехом 

5. ВУКСАНОВИБ САОБОДАН, I група предмета, бранио домаћи рад из 
нсторије „Постанак и развој народне власти у Црној Гори". Ослобоћен пола- 
гања осталог дела завршног ucnicra као одличан ученик и на основу одличне 
одбране рада. 

6. ГАВРИАОВИБ СААВИЦА, I група предмета, ослобођена полагања до- 
маћег рада из основа науке о друштву „Проблеми савремене породице", на 
основу дипломе „Светозар Марковић". 

Положила са врло добрим успехом 

7. ДЕАА ПЕТАР ГОРАН, III група предмета, домаћи рад из философије 
„Локова теорија идеја". 

Положио са врло добрим успехом 

8. ДРАГАШ МИРЈАНА, I група предмета домаћи рад из нсторије „Сутје- 
ска — епопеја великана". 

Полохсила са добрим успехом 

9. ДРАЖИБ РАДОЈКА, I група предмета, домаћи рад из основа науке 
о друштву „Бирократија". 

Положио са врло добрим успехом 

10. ЖИВАНОВИБ БИЉАНА, ослобоћена полагања завршног испита као 
одличан ученик и носилац дипломе „Светозар Марковић". 

1L ЖИВАДИНОВИБ ГОРДАНА, I група предмета, бранила домаћи рад 
из историје „Пелопонески ратови и криза грчког полиса". Ослобоћена оста- 
лог дела завршног ucmvra на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

12. КОЊИКУШИБ ПРЕДРАГ, II група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског језика „Процес отуђења главног јунака у роману Лелејска гора Ми- 
хајла Лалића. 

Положио са одличним успехом 

13-, МИАИЈАШЕВИБ СААВИЦА, I група предмета, домаћи рад из исто- 
рије „Октобарска револуција у Русији 1917." 

Полажила са добрим успехом 

14. ОГЊАНОВИБ ДРАГОСААВ, I група предмета, домаћи рад из основа 
науке о друштву „Друштвено-економске карактеристике OOYP-a“. 

Положио са врло добрим успехом 

15. ПАВКОВИБ ЗОРАН, II група предмета, домаћи рад из српскохрват- 
ског језика „Песма — Оскар Давичо". 

Положио са добрим успехом 

16. ПАВАОВИБ АНКИЦА, III група предмета, ослобоћена одбране дома- 
ћег рада из српскохрватског језика „Аик жене у делима Борисава Станкови- 
ћа" као носилац дипломе „Светозар Марковић". 

Положила са добрим успехом 

17. ПАНТЕАИБ БИЉАНА, I група предмета, бранила је домаћи рад из 
српскохрватског језика „Љубавна поезија Десанке Максимовић". Ослобоћена 
полагања осталог дела испита на основу одличног уагеха и одличне одбране 
рада. 

18. ПЕТРОВИБ ААЕКСАНДАР, I група предмета, домаћи рад нз основна 
науке о друштву „Новац и новчаии оптицај". 

Положио са одличним успехом 
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19. ПРИСТОВ. АЛЕКСАНААР, I група предмета, домаћи рад из историје 
„Немачки напад на СССР 1941. — битка за Москву". - 

Положио са одличним успехом 

20. РАДАКОВИЛ МИРОСЛАВ, IV група предмета, дбмаћи рад из исто- 
рије „Битка за рањенике". 

Положио са врло добрим успгхом 

21. РАДИШИЋ ВЕРА, I група предмета, бранила је домаћи рад из исто- 
рије „Србија у 1светском рату 1914. и 1915. године". Ослобоћена полагања ос- 
талог дела ucnura на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

22. СРЕТЕНОВИЋ ЉИЉАНА, IV група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског језика „Родољубива поезија Милана Ракића". 

Положила са врло добрим успехом 

23. ТАСИЋ СНЕЖАНА, IV група предмета, домаћи рад из историје „Фран- 
цуско-пруски рат и Париска комуна". 

Полоо/шла са добрим успехом 

24. ТОМИЋ ИРЕНА, II група предмета, домаћи рад из философије „Пла- 
тонова Држава". 

Положила са врло добрим успехом 

IV/4 

1. БЕБИЋ ЉИЉАНА, III трупа предмета, домаћи рад из основа науке о 
друштву „Комуна — основна друштвено-политичка и самоуправна заједница". 

Положила са добрим успехом 

2. ВУЧИНИЋ ВЕСНА, I група предмета, домаћи рад из српскохрватског 
језика „Коштана — или жал за младост — Б. Станковић". 

Упућује се на поправни испит из одбране рада 

3. ГРОЗДАНИЋ ДАНКА, III група предмета, бранила је рад из српско- 
хрватског језика „Немири и лутања у поезији Тина Ујевића". Ослобоћена no- 
лагања осталог дела испита на основу одличног успех и одличне одбране рада. 

4. ИАИЋ ЗОРАН, IV група предмета, домаћи рад из историје „Алексан- 
дар Македонски". 

Положио са добрим успехом 

5. ЈЕВТИЋ ЈУАИЈАНА, I група предмета, домаћи рад из српскохрватског 
језика „Ликови у роману Корени Добрице Носића". Ослобоћена одбране дома- 
ћег рада на основу дипломе „Светозар Марковић". •; r 

Положио са врло добрим успехом 

6. ЈОВИЋ НЕНАД, IV група предмета, бранио домаћи рад из географије 
„Сунце — улога и место у новонасталој енергетској ситуацији". Ослобоћен 
осталог дела завршног ucnma на основу одличног успеха и одличне одбране 
рада. 

7. КААЧАР МИАОВАН, IV група предмета, домаћи рад из историје „Саве- 
зничка искрцавања у Нормандији — отварање II фронта". 

Положио са одличним успехом 

8. КОААРЕВИЋ БИЉАНА, IV група предмета, бранила је домаћи рад из 
историје „Савезничко искрцавање у Нормандији — отварање II фронта". Осло- 
боћен осталог дела ucnma на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

9. ЉУМОВИЋ ВЕСНА, IV група преДмета, домаћи рад из историје „Кара- 
Ворће — трагична личност српске историје". 

Положила са врло добрим успехом 
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10. МАТУНОВИЋ РАДОМИР, IV група предмета, бранио је домаћи рад 
из историје .Источно питање и берлински конгрес 1875—1878." Ослобоћен пола- 
гања осталог дела ucnma на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

11. МРВОШЕВИЋ СНЕЖАНА, IV група предмета,, домаћи рад из исто- 
рије „Немачки напад на СССР 1941. године — битка за Москву". 

Положшга са врло добрим уагехом 

12. НЕНАДИЋ ЉУБИЦА, I група предмета, домаћи рад из основа науке 
о друштву „Акумулација капитала". 

Положила са добрим успехом 

13. НОВАКОВИЋ ОЈДАНА, I група предмета, домаћи рад из историје 
„Димитрије Туцовић и српска социјал-демократска партија". 

Положила ca врло добрим успехом 

14. ПЕТРУШИЋ СОЊА, III група предмета, бранила је домаћн рад нз ос- 
нова науке о друштву „СоциЈ'ализам у учењима класнка марксизма . Ослобо- 
ћена полагања осталог дела ucnma на основу одличног успеха и одличне од- 
бране рада. 

1. АВРАМОВ ЗОРАН, I група предмета, домаћи рад из исторше „Грчко- 
-персиЈски ратови". F 

Положио са добрим успехом 

2. АНТОНИЈЕВИЋ ААЕКСАНДРА, III група предмета, бранила је домаћи 
рад из српскохрватског Језика „Аик мајке у Цанкаревом делу „На кланцу". 
ислобоћена полагања осталог дела испита на основу одличног успеха и одлич- 
не одбране рада. 

• ВЕСИЋ ДРАГАНА, IV група предмета, домаћи рад из српскохрватског 
Језика „Коштана или жал за младосд- — Б. Станковић". 

Положила са добрим успехом 

„Србије f f се™Ј parf шТине^еАМеТа' АОМаћИ РЗА И3 ИСТ°РИЈе 
Положила са довољним успехом 

5. ЗААТКОВИЋ ТАТЈАНА, III група предмета, домаћи рад из српскохрваг- 
ског Језика „Борисав Станковић — лик жене —- анализа". 

Положила са добрим успехом 

6. ЗУПАНЦ БОРИСААВ, I група предмета, домаћи рад из основа науке 
о друштву „ФедерациЈа и национални односи". 

Положио са добрим успехом 

7. ЈОКА ДЕЈАН, IV група предмета. домаћи раД из историЈ'е „Караћорђс 
— трагична личност орпске историје". 

Положио са одличним успехом 

8. КОААРСКИ ЉИЉАНА, ослобоћена полагања завршног ucnma на основу 
одличног успеха и као носилац дипломг „Светозар Марковић". 

9. КОСТИЋ БИЉАНА, I група предмета, домаћи рад из историје „Дубров- 
ннк и балканске државе у средњем веку". 

Положила са врло добрим успехом 

10. МАРКОВИЋ ДРАГОЉУБ, III група предмета, домаћи рад из филосо- 
фиЈ'е „Приказ Платонове Државе". . . . 

Положио са добрим успехом 
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11. МАНИБ МИРЈАНА, ослобоћена полагања завршног испата на основу 
одличног успеха и као носилац дипломе „Св&тозар Марковић". 

12. МАНАИН МИРЈАНА, I група предмета, домаћи рад из историје ,Ддолф 
Хнтлер — нацизам v Немачкој". 

Положила са одличним успехом 

13. МИАЕТИЕ ГОРДАНА, I група предмета, домаћи рад из исторнје „КПЈ 
у условима шестојануарске диктатуре". 

Положила са одличним успехом 

14. НОВАКОБИН НЕБОЈША, IV група предмета, домаћи рад из геогра- 
фије „Црногорско приморје као турнстичка регија". 

Положио са добрим успехом 

15. ОСТОЈИН БАСИАИЈЕ. IV група предмета, домаћи рад из историје 
„Стаљинградска битка — прекретница II светског рата“. 

Положио са врло добрим успехом 

16. ПАУНИН BYK, II група предмета, домаћи рад из ликовне уметности 
„Константин Данил". 

Положио са врло добрим успехом 

17. ПЕТКОВИН ДУШКО, I група предмета, домаћи рад нз историје „Не- 
мачки напад на СССР 1941. године — битка за Москву". 

Положио са добрим успехом 

18. РАДОВАНОВИН JEAEHA, III група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског језшса „Меланхоличне истине о човеку, животу и уметности — Вла- 
дан Дееница". 

Положила са одличним успехом 

19. РАДУНОБИН МИРЈАНА. IV група предмета, домаћи рад из српско- 
хрватског језика „Кроз грање небо — Антоније Исаковић". 

Положила са одличним успехом 

20. СААКОВИН БЕСНА, IV група предмета, домаћи рад из историје „Битка 
на Козари". 

Положила са врло добрим успехом 

21. СТАНОЈАОВИН СНЕЖАНА, IV група предмета, домаћи рад из геогра- 
фнје ,;Културни споменици Београда". 

Положила са довољним успехом 

22. СИМИН ЈАСМИНА, III група предмета, домаћи рад из философије 
'„Приказ Сартровог дела Егзистенцијализам је хуманизам". 

Положила са врло добрим успехом 

23. СТАНКОБИН СНЕЖАНА, I група предмета, домаћк рад из историје 
'„Битка за рањенике — битка на Неретви". 

Положила са добрим успехом 

24. ЦИЦМИА СНЕЖАНА, III група предмета, домаћи рад нз основа науке 
о друштву „Проблеми савремене породице" 

Упупује се на поправни испит из философије са психологиЈом 

IV/6 

1. БУАОВНН ЖЕЉКО, VIII група предмета, домаћи рад из географијг 
„Макарска ревијера као туристичка решја Јушславије". 

Положио са врло добрим уагехом 

2. ВАЈОВИН МИРЈАНА, VII група предмета, ослобоћена је 'одбране рада 
i као носилац дипломе „Мцхаило Петровић-Алас". 

Положила са одличним успехом 

, 3. ВАСИЉЕВИН МАНУЕАА, VIII група предмета, домаћн рад из биоло- 
1 гије „Грађа, хемијски састав и улога крви". 
( Положила са врло добрим~успехом 

4. ВИТОШЕВИН ВААДИМИР, VIII група предмета, домаћи рад из геогра- 
■ фије „Мостар — економско-географски приказ". 

Положио са добрим успехом 

5. ГАОГОВАЦ ЉИЉАНА, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Црна Гора као туристичка регија". 

Положила са довољним успехом 

| 6. ЂОРИН ДРАГАН, VI група предмета, бранио је домаћи рад из хемије 
„Изотопи у служби човека". Ослобоћен полагања осталог дела ucnuva на основу 
одличног успеха и одличне одбране рада 

7. ИВАНЧЕВИН ВЕСНА, VIII група предмета, домаћи рад из - географије 
„Бањски туризам у Јутославији". 

Положила са добрим успехом 
1 

? 8. ЈАГАИЧИН ЗОРАН, V група предмета, домаћи рад из нацртне геоме- 
, трије „Равни пресеци тела". 
! Положио са врло добрим успехом 

9. ЈАНИЧИН МИААН, VIII група предмета, домаћи рад из биологше 
„Ендокрине жлезде човека: хипофпза, тиреоидеа, паратиреоидеа". 

i Положио са добрим успехом 

10. ЈАНИЧИН МИРЈАНА, VIII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Нуклеинске киселине". .. . 

I Положила са добрим успехом 

11. ЈОВАНОВИН ГОРДАНА, ослобођена полагања завршног ucmau као 
одличан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

12. КОКОВИН МИАЕНА VIII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Грађа и физиологаја чула вида". 

Положила са врло добрим успехом 

I 13. МАРИНКОВИН ДУШКО, ослобоћен полагања завршног ucnma као 
' одличан ученик и носилац дшгломе „Михаило Петровић — Алас". 

I 14. МИААДИНОВИН ДЕЈАН, ослобоћен полагања завршно? ucnma као 
? одличан ученик и носилац дшгломе „Михаило Петровић-Алас". 

15. МИАИНЕВИН НЕБОЈША, ослобоћен полагања завршног исшта као 
, одличан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

16. НЕШИН ЗОРАН, V група иредмета, домаћи рад из физнке „Механички 
i рад, енергаја". 
ј Положио са добрим успехом 

ј 17. НИКОАИН ЗОРАН, VII група предмета, ослобоћен одбране рада као 
I носилац дипломе „Михаилд Петровић-Алас". 

Положио са одличним успехом 
\ 

18. ПЕРИН ИГОР, VI група предмета, ослобоћен одбране рада као носи- 
лац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

I Положио са одличним успехом 
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19. ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО, VIII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Граћа и физиологија органа чула слуха . 

Положио са добрим успехом 

20. ПЕШИЋ ПРЕАРАГ, VII група предмета, домаћи рад из биологије „Је- 
тра, улога и функција". 

Положио са одличним успехом . . 

21. ПРЕАЕВИЋ РААЕ, ослобоћен полагања завршног ucmvra као одличан 
ученик и носилац дипломе „Михаило Петроовић-Алас“. 

22. РААОСАВЉЕВИЋ ВЕСНА, ослобоћена полагања завршног ucnrna као 
одличан ученик и носилац дипломе ,,Muxau.w Петровић-Алас". 

23. РАИЧЕВИЋ ЉИЉАНА, VIII rpvna предмета, домаћи рад из географи- 
је „Трусне области Југославије и удари последњих година". 

Положила са добрим успехом 

24. РАЈКОВИЋ МИААН, VIII група предмета, домаћи из географије „Грч- 
ка, како сам је ја л/познао". 

Положио са довољним успехом 

25. РАНБЕАОВИЋ АРАГАН, VI група предмета, домаћи рад из хемије 
„Структура ароматичних угљоводоника". 

Положио са добрим успехом 

26. СПАСОЈЕВИБ МИРЈАНА, ослобоћена полагања завршног ucnura као 
одличан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

27. СТАНИМИРОВИЋ МИРОЉУБ, VII група предмета, ослобоћен одбране 
рада као носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". ■ 

Положио са врло добрим успехом 

28. СТАМЕНКОВИЋ БОЈАНА, ослобоћена полагања завршног ticnma као 
носилац динломе „Вук Стефановић Караџић". 

29. СТОЈЧЕВСКИ МИРЈАНА, VII група предмета, домаћи рад из биологи- 
је „Скелет и мншићи код човека". 

Положила са добрим успехом 

30. СТОШИП БРАТИСААВ, VI група предмета, домаћи рад из физике 
„Гравитационо поље и кретање тела у њему". 

Положио са врло добрим успехом 

31. ЧАНАК AAEKCAHAPA, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Значај Рембаса у енергетици СР Србије". 

Положила са добрим успехом 

' 32. ЧЕАИКИЋ МИРКО, VIII група предмета .домаћи рад из биолошје 
„Постанак првобитних живих бића на земљи. и њихове особине". 

Положио са врло добрим уепехом 

IV/7 

1. AAAP ЈАСМИНА, V3II група предмета, бранила је домаћи рад из гео- 
графије „Природне карактериктике које утичу на туризам у Сплиту"-. Ослобо- 
ћена полагања осталог дела ucnura на основу. одличног успеха и одличне од- 
бране рада. 

2. АНТИБ ГААИНА, VIII група предмета, бранила је домаћи рад из био- 
логије „Скелет и мишићи код човека". Ослобоћена полагања осталог дела uc- 
пита на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 
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3. БРАНКОВИБ БРАНКА, VIII група предмета, ослобоћена је одбране 
рада као носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

Положила са врло добрим успехом 

4. БАЕОВИЋ BYKO, VI група предмета, домаћи рад из физике „Фунда- 
менталне интеракције". 

Положпо са врло добрим уснехом 

5. ВУКОВ БРАНКО, V група предмета, домаћи рад из математике ,Дом- 
плексан број". 

Положио са одличним успехом 

6. ВАСИБ НЕНАА, VII група предмета, домаћи рад из хемије „Добијање 
и особине сумпорне киселине". 

Положио са врло добрим уагехом 

7. ГАЈОВИЋ МИРОСААВ, VIII група предмета, домаћи рад из биологаје 
„Срце и крвни судови". 

Положио са добрим успехом 

8. ГОАУБОВИЋ АНИТА, VII група предмета, домаћи рад из билогије „Гра, 
ђа, хемијски састав и улога крви",- 

Положила са врло добрим успехом 

9. БОРБЕВИБ БИЉАНА, ос.побоћена полагања завршног ucnura као одли- 
чан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

10. ЗЕМЉАК МИААН, VII група предмета, домаћи рад нз бнлогије „Иму- 
нобиолоппса реактивност код човека". 

Упућује се на nonpaemi испит из математике 

11. ЈАНКУАОСКИ ЗАЕНКО, VIII група предмета, домаћи рад из бнологије 
„Органи за варење код човека — анатомија и фнзиологија". 

Положио са врло добрим успехом 

12. КОВРАИЈА СНЕЖАНА, VIII група предмета, домаћи рад из бнологије 
„Пентрални нервни еистем — физилогаја и улога". 

Положила са добрим успехом 

13. КОЈИБ МИОДРАГ, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Француска — осведочени пријатељ народа Југославије". 

Положио са добрим успехо.н 

14. ААЗИЋ ЗОРИЦА, VIII група предмета, домаћи рад из биологаје „Мозак 
— еволуција и функција". 

Положила са добрим успехом 

15. АОМИЋ ААЕКСАНДРА, ослобоћена полагања завршног испнта као od- 
личан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас" 

16. МАКСИМОВИЋ ЈЕАИЦА, ослобоћена полагања завршног испита као 
носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић". 

17. МАЏАРЕВИЋ ВЕСНА, VIII група предмета, домаћи рад нз биологаје 
„Наследнсст и варирање наследних осббина код човека — наследна обољења". 

Положила са врло добрим успехом 

18. МИАЕТИБ ААЕКСАНДРА, ослобоћена полагања завршног ucnura као 
одличан ученик и носилац дипломе ,,Михаило Петровић-Алас". 

19. МИНИЋ ЈАСМИНА, Vtl група предмета, домаћи рад нз биологије „Ске- 
лет и мипшћи човека". 

Положила са врло добрим успехом 
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20. МИХАИЛОВИВ МИРОСЛАВ, ослобоћен полагања завршног нспита као 
одличан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

21. МИШКОВИБ ЖАРКО, V rpvna предмета, домаћи рад из физике „Полу- 
проБодииди". 

Положио са добрши успехом 

22. НИНКОВИВ ТАТЈАНА, VIII група предмета, бранила је домаћи рад из 
биологије „Грађа и физиологија чула вида". Ослобоћена осталог дела ucnma 
као одличан ученшс и на основу обличне одбране рада. 

23. ГЈЕЈАНОВИВ МАРИНА, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
.Дриродне одлике, становништво и привредни развој Бразила". 

Положила са врло добрим успехом 

24. ПЕРИБ МИРЈАНА, ослобоћена полагања завршног ucmcca као носилац 
дипломе „Вук Стефановић Караџић' 

25. ПОПОВИЋ ВЕСНА, ослобоћена полагања завршног ucmcca као одличан 
ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

26. СТАРЧЕВИЕ АРАГАН, VI група предмета, домаћи рад из физике „Те- 
слини радови". 

Положио са добрим успехом 

27. СЕМЈОНОВ ИРИНА, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Привредни развој САП Косово од завршетка II светског рата до данас . 

Положила са добрим успехом 

28. СТЕФАНОВИЕ МАЈА, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Пећине Југославије". 

Положила са врло добрим успехом 

29. СТОЈАНОВИБ МИРЈАНА, VII група предмета, бранила је домаћи рад 
из хемије „Загаћивање воде и заштита". Ослобоћена полагања осталог дела uc- 
mcca на основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

30. СТОЈЧИЋ СЛОБОДАН, VII група предмета, домаћи рад из бислогије 
„Јегра — грађа и функдија". 

Положио са обличним успехом 

31. СТОЈКОВИЋ ДУШАН, ослобоћен полагања завршног испита као одли- 
чан ученшс и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

32. СТОЈКОВИЋ МИРЈАНА, ослобоћена полагања завршног ucnura као 
одличан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

33. ТОДОРОВИЋ МИАИЦА, VIII група предмета, домаћи рад из геогра- 
фије „Географски положај привредне одлике, становништво и привредни ра- 
звој Индије". i 

Положила са врло добрим успехом i 

. TV/8 

1. АЦБЕАКОВИЋ ДРАГАН, VII група предмета, домаћи рад из биологаје 
„Скелет и мишићи код човека". 

Положио са довољним успехом 

2. БУААТ ПЕТАР, VII група предмета, бранио је домаћи рад из биологаје 
„Еколошки аспекти унапрећења и заштите човекове животне и радне средине 
урбанизованих подручја". Ослобоћен полагања осталог дела испита на основу | 
одличног успеха и одличне одбране рада. 

ј 

3. ВАСИЋ ГОРДАНА, VIII група предмета, домаћи рад из биологије „Гра- 
ћа и функција јетре". 

Положила са добрим успсхом 

4. ВОЈИНОВИЋ ЗОРИЦА, ослобоћена полагања завршног ucnura као од- 
чан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

5. ГРКОВИЋ ЈАСМИНА, ослобоћена полагања завршног ucmna као одли- 
личан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". ■ 

6. ГУАИЧ ИВАН, ослобоћен полагања завршног ucnma као одличан уче- 
ник и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

7. ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРЈАНА, ослобоћена полагања завршног ucnma 
као одличан ученшс и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

8. ЂУРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, VII група предмета, домаћи рад из биоло- 
гаје „Граћа и физиологија срца и крвних судова". 

Положила са врло добрим успехом 

9. ЗВИЈЕР ДРАГАН, ослобоћен полагања завршног ucnma као носилац 
дипломе „Вук Стефановић Караџић". 

10. ИАИЋ ВААДИМИР, VI група предмета, домаћи рад из хемије „Гвожће 
и једињења". 

Положио са добрим успехом 

11. КОВАЧЕВИЋ МИРОСААВА, VII група предмета, домаћи рад из биоло- 
гије „Граћа и физиологија чула вида". 

Положила ca одличним успехом 

12. КОРДИН БОЈАН, ослобоћен полагања завршног ucnma као одличан 
ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

13. КОРОВ ВЕСНА. VII група предмета, бранила је домаћи рад из биоло- 
гије „Ендокрине жлезде — тимус, панкреас, надбубрежне и полие". Ослобоћена 
осталог дела испита на основу одличног уагеха и одличне одбране рада. 

14. КОСТИЋ ГОРДАНА, VIII група предмета, домаћи рад из биологаје 
„Грађа, хемијски састав и улога крви". 

Положила са добрим успехом 

15. КРИЈЕШТОРАЦ САДЕТА, VI група предмета, бранила је домаћи рад 
из физике „Нуклеарна енергија". Ослобоћена полагања осталог дела ucnma на 
основу одличног успеха и одличне одбране рада. 

16. КРСТИЋ СРЂАН, VIII група предмета, домаћи рад из биологаје „Мо- 
зак — еволуција и физиологија". 

По.гожио са одличним успехом 

17. МАЈСТОРОВИБ ДРАГАН, V група предмета, домаћи рад из физике 
„Електромагнетни галаси". 

Положио са врло добрим успехом 

18. НИКОЛИЋ ДРАГАН, V група предмета, домаћи рад из физике „I и II 
принцип термоодинамике". 

Положио са довољним успехом 

19. ПАНИЋ ДРАГАН, VI група предмета, домаћи рад из хемије „Натријум 
и једињења". ... 

Положио са добрим успехом 

20. ПРВУАОВИЋ МИРЕАА, ослобоћена полагања завршног ucnma као од- 
личан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 
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21. РАДИВОЈЕВИБ ЗОРАН, VIII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Ендокрине жлезде човека — хипофиза, тиреоидеа, паратиреоидеа". 

Положио са добрим успехом 

. 22. РАДОИЧИБ ГОРАН, V група предмета, домаћи рад из физике „Полу- 
проводннци". ј 

Положио са врло добрим успехом 1 
I 

23. САВИБ ЗОРАН, V група предмета, домаћи рад нз физике „Детекција 
радиоактивног зрачења". ј 

Положио са врло добрим успехом 

24. СТАНКОВИБ ТАТЈАНА, ослобоћена полагања завршног ucnura као од- i 
личан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас", 

25. СТОЈКОВИБ МОМА, VII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Варење". 

Упућује се на поправни испит из биологије и одбране рада 

26. ТАДИБ ДРАГАН, ослобоћен полагања завршног ucmna као носчлац 
дшгломе „Вук Стефановић Караџић". 

27. ТЕОХАРЕВИБ НЕНАД, V група предмета, домаћи рад из нацртне гео- 
метрије „Метода косе аксонометрије". 

Положио са врло добрим уагехом 

28. ТЕШИБ ДРАГИША, VI група предмета, домаћи рад из физике „Прин- 
цип лета авиона". 

Положио са добрим успехом 

29. ТРИПКОВИБ ДЕЈАН, VIII група предмета, домаћн рад из географије 
„Географски положај, природне одлике, становништво и привредни развој 
Индије". 

Положио са довољним успехом 

30. ТРОШАНСКИ СИАВАНА, VIII група предмета, бранила је домаћи рад 
из биолоогије „Порекло и развој човека". Ослобоћена осталог дела испита на 
основу одличног успеха и одличне дбране рада. 

31. ТТНИБ ИВАНКА, VII група предмета, бранила је домаћи рад из био- 
логије „Респираторни систем човека". Ослобоћена осталог. дела učnura на основу 
одличног успеха и одличне одбране рада. 

32. БААИБ CAABKA, VI група предмета, бранила је домаћи рад из физике 
„Нуклеарни реактори". Ослобоћена осталог дела испита као одличан ученик и 
на основу одличне одбране рада. 

33. ЏУНИБ ЗОРАН, VIII група предмета, домаћи рад из биологије „Грађа 
и улога коже код кичмењака —■ продукти коже". . • 

Положио са добрим успехом 

34. ШАРЕНАЦ ГОРАН, VII група предмета, домаћи рад из биологије „Гра- 
ђа и физиологија чула слуха". 

Положио са одличним успехом 

35. ШКРБИБ БИЉАНА, ослобоћена полагања завршног исгшта као одли- 
чан ученик и носилац дгтломе „Михаиао Петровић-Алас“. 

36. ШОБОТ МИАЕНА, ослобоћена полагања завршног ucmna као носилац 
дипломе „Вук Стефановић Караџић". 

37. АОНЧАР БУДИМИР, VIII група, домаћи рад из биологије „Граћа и 
физиологија срца и крвних судова". 

Положио са врло добри.м успехом 

IV/9 

1. ААЕКСИБ СААБАНА, VIII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Имунобиолошка реактивност код човека". 

Положила са добрим успехдм 

2. БОЖИБ ГОРДАН, V група предмета, домаћи рад из физнке „Законп 
одржања као основни закони природе". 

Положио са добрим успехом 

3. ВРАНЕШЕВИБ ЗОРАН, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Клима јадранско-медитеранског басена са освртом на туризам". 

Положио са довољним успехом 

4. ДАШИБ ВЕСНА, VI група предмета, бранила је домаћи рад из физике 
„Нуклеарни реактори". Ослобоћена осталог дела испита на основу одличног 
уагеха и одличне одбране рада. ■' 

5. ДИМИТРОВСКИ АИДИЈА, V група предмета, дОмаћи рад из физике 
„Теслини радовн". 

Положила Ca добрим уагехом 

6. ДРАШКОВИБ ДРАШКО, ослобоћен полагања завршног иагита као od- 
личан ученик и носилац дипломе „Миахило Петровић-Алас". 

7. ДУБЉЕВИБ СРЕТЕН, VI група предмета, домаћи рад нз физике „Елек- 
громагнетна индукција". Упућује се на поправни ucmn из хемије. 

8. ДУЈИБ AAEKCAHДРА, VII група предмета, домаћи рад из биолошје 
„Хромозомско одређивање пола". 

Положио са одличним успехом 

9. ЂИНОВИБ МИАКА, V група предмета, домаћи рад из физике „Гравита- 
ционо поље и кретање тела у њему". 

Положила ca добрим успехом 

10. БОРИБ ЗОРАН, VI група предмета, домаћи рад из хемије „110 година 
постојања периодног система". 

Положио са добрим уагехом 

11. ЖИВИБ ЗОРАН, V група предмета, бранио је домаћи рад из нацртне 
геометрије „Пројекција призме". Ослобоћен осталог дела испата на основу од- 
личног успеха и одличне одбране рада. 

12. ЗДРАВКОВИБ НАДА, VII група предмета, домаћи рад из биолошје 
„Наследност и варирање особина код човека — наследна обољења". 

Положила са врло добрим успехом 

13. ЈОВАНОВИБ БИСЕРКА, VII група предмета, домаћи рад из биологаје 
„Екскреторни систем човека". 

Положила са довољним успгхом 

14. ЗИВААК ДРАГАНА, V група предмета, домаћи рад из физике „Теслини 
радови". 

ПолоЖила са одличним успехом 

15. КОНАТАР JEAEHA, VII група предмета, домаћи рад из биологаје „На- 
следност и варирање особина код човека — наследна обољења". 

Положила са одличним успехом 

16. МАРИНКОВИБ ВЕРОЉУБ, VIII група предмета, домаћи рад из геОгра- 
фије „Делиблатска пешчара од прошлости данас". 

Упућује се на поправни испит из математике 
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17. МИЈАЛКОВИћ НИКОЛА, ослобоћен полагања заершног ucnura као 
одличан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

18. МИТИЋ САША, VII група предмета, доомађи- рад из биологије ,Дна- 
тоомија и физнологаја срда и крвног системаОслобоћен одбране рада као 
носилац дипломе „Михаило Петровић-Ааас". 

Положио са врло добрим успехом 

19. МИТРОВИЋ МИРЈАНА, ослобоћена полагања завршног исгшта као од- 
личан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

20. МИХАИАОВИЋ ЗААТА, VII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Имунобиолошка реактивност код човека". 

Положила са добрим успехом 

21. НИКОАОВСКИ ОАИВЕРА, VII група предмета, домаћи рад из бноло- 
гије „Облици размножавања и ембрионално развиће животиња". 

Полажила са добршг успехом ■ 

22. ПАВАОВИЋ БИЉАНА, ослобоћена полагања завршног ucntcva као од- 
лцчан ученик и на основу одличне одбране рада. 

23. ПАЉИЋ ДРАТОЉУБ, VIII група предмета,' домаћи рад из географије 
„Јован Цвијић — живот и дело“. 

Положила са добрим успехом 

-24. Т1АПОВИЋ ПРЕДРАТ, VI група предмета, домаћи рад из математике 
„Геометријска места тачака у равни . 

Положио са одличним успехом 

25. ПЕАИЧИЋ СЛОБОДАН, VIII група предмета, домаћи рад из географије 
„Индустријски центри алпске регије" 

Положио са добрим успехом 

26. ПЕТОШЕВИЋ ГОРДАНА, VIII група предмета, домаћи рад из биоло- 
гије „Ендокрике жлезде човека — хипофиза, тиреоидеа, паратиреоидеа". 

Положила са добрим успехом 

27. ПЕТРОВИЋ ГОРАН, VIII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Централни нервни система човека — граћа и физиологија". 

Положио са одличним услехом 

28. РИСТИЋ ГОРДАНА, VII група предмета, домаћи рад из хемије „Зага- 
ћивање воде и заштита". 

Положила са врло добрим успехом 

29. САМАРЏИЋ ЉИЉАНА, ослобоћена полагања завршног ucnma као од- 
личан ученик и носилац дипломе „Михаило Петровић-Алас". 

30. СТАМЕНИЋ ВЕСНА, ослобрћена полагања завршног. испита.као одли- 
чан ученик и носилац диплоМе „Михаило Петровић-Алас"-. • 

31. СУШИЋ БРАНКО, VIII група предмета, домаћи рад из биолоогије „Ко- 
штано-мипшћни систем човека". _ .... 

' Положио са добрџм успехом • 

32. ТОДОРОВИЋ БИЉАНА, VII група предмета, домаћи рад из биологије 
„Граћа, хемијски састав и улога крви". 

Положио са довољним успехом 
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33. ТОДОРОВИЋ МИРЈАНА, V група предмета, домаћи рад из физике 
„Брзина светлости". 

Упућује се на поправни иагит из нацртне геометрије 

34. ЦВИЈОВИЋ МИША, ослобоћен полагања завршног ucnma као носи- 
лац дипломе „Вук Стефановић Караџић". 

Полазници 

1. ВУКОВИЋ ДРАГАНА, III група предмета, домаћи рад из српскохрват- 
ског језика „Цирил Космач — Пролећни дан — анализа". 

Положила са довољним успехом 

2. ДЕЛИЋ ЗЛАТАН, IV група предмета, домаћи рад из историје „Кому- 
нистичка партија Југославије у доба легалног рада". 

Упућује се на поправни 'испит из српскохрватског језика и географије 

3. ПОПОВ ЖЕЉКА, III група предмета, домаћи рад из психологије „Не- 
урозе у савременом друштву". 

Положила са довољним успехом - - 

НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНYTE PE3VATATE НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Из Фонда Слободана Крчевинца-Пахарухова награћена је за најбољи рад 
нагаисменом задатку из српскоохрватског језика Марина Пејановић, ученица 

Из Фонда Миливоја Палачковића-Палачка награћен је за најбољи рад 
из историје Милован Клачар, ученик TV/4. 

Из Фонда Бранислава Борћевића награћен је за најбољи рад из биоло- 
шје Петар Булат, ученик IV/8. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Молбе за полагање, поправних, завршних и ванредних испита у августов- 
ском испитном року подносе се 15. и 16. августа .1980. шдине. 

Поправни испнти обавиће се 21.. и 22. августа 1980. године. 
Полагање завршних испита обавиће се 23, 24. и 25. августа 1980. године. 
Редовна настава у школској 1980/81. години почиње 1. септембра 1980. 

године. 
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САДРЖАЈ 

страна 
•1. Отвореност према друштву — поводом сто десете годшињице Друте 

београдске гимназије, пшие Миодраг Влајковић, професор — — 

2. Професори и ђаци — фрагменти — — — — — — — — 
3. Наша ппсола у условима новог система образовања и васпитања, пише 

Вера Бјелица, dupeicrop школе — — — — — — — — — — — 
4 Ученици који су градили углед школе, пише Радмила Радовановић, 

професор — — — — — — — — — — — — — 
5. Искра, пише Јела Раковић, професор — — — — — — — — — 
6. Драмска секција, пише Стеван Наумовић, професор — — — — — 
7. Географска секција и њених петнаест година рада, пише Александар 

Коцић, професор — — — — — — — — — — — — — 
S. Физичко васпитање и спортски живот, пише Љиљана Хабшид, професор 
9. Стрељаштво — — — — — — — — — — — 

10. Прослава Дана школе, пише Злата Златановић, професор — — — 
11 Стваран је цвет чија одсутност мирише и цвета, а цвета одавно 

нема" (Б. Миљковић), два награћена рада ученица — Оливере Контић, 
1/1 и Снежана Маринковић, II/3 — — — — — — — — — — 

12. Летопис, водила Марина Мирковић, професор — — — — — — 
13. Списак уџбеника и приручника коришћених у овој школској години 
14. Теме писмених задатака из српскохрватског језика — — — — — 
15. Списак радника на крају школске 1979/80. године — — — — — 
16. Полагали поправни испит у јуну и августу 1979. године — — — 
17. Завршни испит у септембру 1979. и јануару 1980. године — — 
18. Класификапија ученика по успеху — — — — — — — — 

19. Завршни испит — — — — — — — — — — — 
— Испитни одбор и комисије за завршни испит — — 
— Теме на писменом задатку из српскохрватског језика — — — — 
— Задаци за писмени задатак из математике — — — — — — — 
— Кандидати који су полагали завршни испит у јуну — — ; 

20. Награде за постигнуте резултате на завршном исшггу — — — — 

21. Обавештење — — — — — — — — — 
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