
СПОРТ

РАДОВИ УЧЕНИКА

ИНТЕРВЈУ: ДИРЕКТОР, ПРОФЕСОРИ

ЛИЦE

ЧАСОПИС УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ
“ПЕТАР I ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ДАНИЛОВГРАД, ОКТОбАР 2010.

L I C E



Поводом дана школе, Одбор за културну и јавну дјелатност 
припремио је пригодан програм, састављен из неколико цјелина.

ОмАж ПЕТРУ I ПЕТРОВИћУ ЊЕгОшУ  
Припремиле професорице Нада Кривокапић и Лидија Лакић и 

професор Славен Фатић.

ХОР 
Припремила професорица Тина Јанковић.

ФИлм О ИСТОРИЈАТУ шКОлЕ 
Аутор: професор Славен Фатић.

ЧЕТРДЕСЕТ гОДИНА гИмНАзИЈЕ „ПЕТАР I ПЕТРОВИћ-ЊЕгОш“ 
У ДАНИлОВгРАДУ, 1970-2010. У ЕлЕКТРОНСКОЈ ФОРмИ  
Припремили професори Милоје Аранитовић и Славен Фатић.

„лИцЕ“ - лИСТ УЧЕНИКА гИмНАзИЈЕ 
Приредили професори Лидија Лакић и Бранко Латиновић.

ИзлОжбА цРТЕжА И гРАФИКА мИОДРАгА-ДАДА ЂУРИћА 
Специјалну захвалност за изложбу једног од највећих свјетских 

сликара дугујемо Центру савремених умјетности Црне Горе, 
директору Миленку Дамјановићу и његовим сарадницима

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ 
ГИМНАЗИЈЕ “ПЕТАР I 
ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ”

1970. - 2010.



САДРЖАЈ

 3

Славица Павићевић
Ученици су центар и суштина школе
Страна 4

Донатори
Општина Даниловград
Страна 6 
Наградни фонд Томо Dragović 
Страна 8
Абакус
Страна 10

Писмо ђака генерације
Хвала
Страна 12

Бранко Латиновић
Од ђака до до професора
Страна 13

Љиљана Колунџић
Поносна на школу и ученике
Страна 14

Писмени задаци
Птицо, довешћу те до речи
Страна 16
Нови почетак 
Страна 17
И живи што љепше, 
али тако да те није стид
Страна 18
Све је само симбол што ти види око
Страна 19 

Текстови ученика
Његош и ја
Страна 20
Имагинација
Страна 29
моја руска бајка
Страна 36

Интернет
Електронска литература на дохват руке
Страна 22

Матурска екскурзија
Љепота и посебност европских 
метропола
Страна 24

Библиотека
Срце школе
Страна 28

Пјесме ученика
Нада
Страна 30
мом остављеном сну...
Страна 31
мириси
Страна 32
 
Графика
180 година од смрти Петра I Петровића
Страна 33 

Историја
Побједа слободе
Страна 34

Спорт
школски крос
Страна 37
Спортисти, понос наше школе
Страна 38

Лука Ракић
Сениорска злата на прсима јуниора
Страна 40

С
ад

рж
ај



Наша школа слави четири деценије 
постојања. Можете ли нам открити 
како ће протећи обиљежавање 

поменутог јубилеја?

СП: Прва смо свјетовна установа Црне Горе, 
која је имала част да добије име миротворца, 
утемељивача црногорске државе, писца, 
законодавца, просветитеља, свеца - 
Петра I Петровића–Његоша. Основана 
1970. у захтјевној и обавезујућој средини, 
поштујући високе стандарде васпитно-
образовне професије, ова установа већ 
четири деценије оправдава своје постојање 
репутацијом и угледом, не само у нашој 
општини, већ у читавој Црној Гори. Почела је 
рад са два одјељења, као истурено одјељење 
подгоричке гимназије „Слободан Шкеровић“, 
а ове школске године уписали смо рекордан 
број  ученика, које дочекује изузетан наставни 
кадар од тридесет професора и солидни 
услови за рад у једној смјени. Обиљежићемо 
јубилеј, уз огроман потенцијал наших 
ученика и наставника, користићемо, као 
и до сада, енергију младости и искуства. 
Одбор за културну и јавну дјелатност школе 
припремио је адекватан и разноврсан 
програм.

гимназија је ове школске године уписала 
највећи број ученика од свог оснивања...
СП: Ове школске године уписали смо 547 
ученика. Добар глас и репутација, као и 
повратна информација о успјеху наших 
ученика на факултетима, доприносе све 
већем интересовању за нашу школу. 
Нашим ученицима путницима, на релацији 
Подгорица - Даниловград, Министарство 
просвјете и науке регулише бесплатан 

НАШ ДИРЕКТОР: Славица Павићевић

превоз, што у великој мјери доприноси 
доброј организацији наставног процеса. 
Без обзира на захтјевност, критеријуме 
и стандарде које поставља сама врста 
школе - гимназија, у нашој установи 
постоје оптимални услови за рад и велика 
посвећеност наставника ученику као 
индивидуи. Ученици брзо постају свјесни да 
ће баш та захтјевност професора резултирати 
знањем, које отвара следећа врата.

Какво је интересовање ученика за 
изборне предмете?
СП: Ученици веома добро реагују и 
интелигентно користе своје право на избор, 
усаглашавају га према интересовањима и 
способностима. Од огромног интересовања 
за изабрани спорт, трећи страни језик, 
умјетност и визуелне комуникације, за 
програмирање и примијењену информатику, 
до класичних, препознатљиво гимназијских 
садржаја попут социологије културе, логике, 
појединца у групи, затим актуелних наставних 
предмета као што су грађанско образовање, 
национална географија, али и алгоритама и 
програмирања и веб презентација. Листа 
изборних предмета је флексибилна.

Почетком ове школске године заједница 
ученика се проширила. Колико пажње се 
поклања њеном раду?
СП: Да, проширила се за још једно одјељење. 
У школи имамо 17 одјељења и самим тим 
17 представника за Ученички парламент и 
руководство. Ученици су центар и суштина 
наше школе. Преко свог парламента они дају 
иницијативу за успјешно савладавање свих 
облика образовно - васпитног рада, развијају 
осјећај одговорности, социјализације, 

Ученици су центар 
и суштина школе
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препознавања проблема и предлога за 
њихово превазилажење, поштовања правила 
кућног реда, поштовања права ученика...

Какви су ваши планови када је ријеч о 
иновацији наставе у школи?
СП: Тежња за остваривањем нових циљева 
посебно је интезивна у образовању, гдје 
једна спознаја отвара ново учење, једна 
прочитана књига препоручује другу, као 
у Борхесовој Вавилонској библиотеци. 
Измјештена настава, осмишљени излет до 
Умјетничке колоније, Музеја, Мартинићке 
Градине, Ждребаоника, Острога, Цетиња, 
Котора, Будве, Бара, Подгорице; сарадња 
са Локалном управом, Центром за културу, 
пројекти наших ученика, сарадња са 
бројним невладиним организацијама... То 
је оно што остварујемо. Радовало би ме 
стално обнављање књижног фонда наше 
библиотеке, још једна компјутерска учионица 
у функцији дидактичког кабинета, приручна 
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библиотека професора, обнављање учила 
у учионицама хемије, биологије, физике. 
Радовала би ме и релаксација наставног 
кадра. Рецимо колективно путовање у Рим, 
Париз или Беч...

У нашу библиотеку свакодневно уђе 
велики број ученика и професора.
можемо ли очекивати повећање 
књижног фонда?
СП: Наравно! Наша библиотека има око 
10.000 књига и чињеница да се користи 
упућује на њену функционалност. Књижни 
фонд повећавамо донаторским акцијама 
пријатеља школе, као што су Легат Деирдре 
Драговић, породице Поповић, издавачких 
кућа, али и осмишљеном куповином књига.

Постоји ли нешто што Вас нисмо питали, 
а желите да кажете, поручите?
СП: Радите пуно на себи и унапређењу своје 
личности. Његујте индивидуалност!

Славица Павићевић, 
директор школе



U tradiciji naše Gimnazije je izuzetno 
plodna saradnja sa Lokalnom upravom 
Danilovgrada. Prepoznajući u našoj 

školi rasаdnik znanja i mjesto edukacije novih 
genracija, koje čine gro budućih članova 
Opštine, uvijek smo nailazili na njihovo 
razumijevanje i svesrdnu podršku.

Nećemo praviti prioritete koja je od vidova 
podrške značajnija , jer nam je prije svega 
bitno priznanje našeg grada. 

Prije svega, moramo istaći stipendije koje 
Opština svake godine dodjeljuje za šest 
najboljih učenika škole. Na taj način lokalne 
vlasti pokušavaju da motivišu naše učenike  u 
cilju postizanja što boljih rezultata. 

DONATORI ŠKOLE

Opština organizuje i dva značajna prijema za 
učenike Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“.  
Povodom dana Opštine 9. decembra , svi 
odlični učenici naše škole dobijaju prigodan 
poklon na prijemu kog gradonačelnika, 
gospodina Branislava Đuranovića. 
 
Na drugom prijemu, 23. juna, luče naše 
škole, pored gostoljubive riječi, dobijaju 
pažljivo odabrane knjige, novčanu nagradu, 
kao i obećanje da će najbolji studenti dobiti 
stipendiju Opštine Danilovgrad. 

Lokalna uprava pomaže i prilikom izvođenja 
maturskih ekskurzija i izlazi u susret onima 
kojima je pomoć najviše potrebna, na čemu 
im posebno zahvaljujemo.

Dom zdravlja Danilovgrad, na čelu sa 
uvaženom direktoricom Zoricom Bebom 
Kovačević i Gimnazija „Petar I Petrović 
Njegoš“, ostvaruju intezivnu saradnju. Osoblje 
Doma zdravlja ima bogato iskustvo u sferama 
prevencije i edukacije kada su u pitanu 
seksualno prenosive i bolesti zavisnosti, koje 
uvijek rado podijeli sa našim profesorima i 
učenicima. 

Naša škola i Dom zdravlja svake godine organizuju 
akciju dobrovoljnog davanja krvi za maturante, koji 
se uvjek odazovu pozivu. Pedijatrijska služba Doma 
zdravlja u Danilovgradu svake godine, prema planu, 
vrši sistematske preglede i vakcinaciju učenika naše 
škole. 

Podrška i 
razumijevanje 
gradskih vlasti
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Наградни фонд “Томо Драговић” 
формиран је 24. септембра 
2004. године, када је и потписан 

уговор између директора наше школе 
и донатора, Драговић Тома Бранка и 

ДОНАТОРИ ШКОЛЕ

његове супруге Деирдре. 
Фонд има намјенски карактер и служи 
искључиво за додјелу новчане награде 
од 1.000 еура најбољем матуранту наше 
гимназије сваке школске године. 

Награде 
за најбоље
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Фонд има намјенски карактер и служи искључиво за додјелу 
новчане награде од 1.000 еура најбољем матуранту наше 
гимназије сваке школске године. 

ТОмО ДРАгОВИћ
биофрафија

Томо Микоњин Драговић рођен је у Даниловграду 1893. године. Основну школу завршио је у 
мјесту рођења, а четири разреда Гимназије у Подгорици. Године 1915. завршава и учитељско - 
богословску школу на Цетињу. Рано је остао без родитеља па се издржава и школује тако што 
приватно даје часове, а љети ради у циглани на Блатинама (Бјелопавлићи). Још као ученик 
учествује у Балканским ратовима. 

Међу првима је који су 1913. године ушли у Скадар. У свом дневнику оставио је сликовит запис 
о догађајима из I сјетског рата. Године 1916. власти отварују основне школе и постављају 
учитеље. Томо је распоређен у школу у Павковићиа, али због неприхватања да ради по 
програму који је био анацоналан, са још 13 учитеља (сви из Бјелопавлића) подноси оставку. 

Послије три дана аустријски жандарми су их ухапсили и спровели до Подгорице, а потом до 
Цетиња, гдје су остали све до интернације у логор Бологасон. Тек по слому Царевине 1918. 
године, омогућено им је да се врате у домовину.  Од стране Народног одбора за Црну Гору 
постављен је на мјесто учитеља у Даниловграду. Једно вријеме радио је и као наставник у 
Учитељској школи и Гимназији. 

Томо Драговић је био свестрана личност. Радио је и као школски надзорник у Општини, 
секретар и потпредсједник удружења учитеља, а један је од утемељивача пјевачког друштва 
“Јединство” и његов почасни предсједник. Незаобилазан је и његов рад на економском 
развоју средине. Захваљујући његовом залагању, изграђен је водовод до Косића (1925) и 
спомен чесма у селу Ћурилац. 

Томо је умро у Београду 1966. године. 



НАГРАДНИ ФОНД ТОМО ДРАГОВИЋ

Од установљења награде “Ученик генерације” и Наградног фонда “Томо Драговић”, 
ово признање добили су:

 1. ИКОВИћ Огњен 2. СТАмАТОВИћ Елена 3. бРАЈОВИћ милош 
 (2004/2005) (2005/2006) (2006/2007)

 4. КРУНИћ Вања 5. ВУЧИћ В. Драгана 6. блАжЕВИћ Соња
 (2007/2008) (2008/2009) (2009/2010) 

Поред поменуте награде, од 2007. године фирма “Абакус инжињеринг”, чији су 
власници наши бивши ученици, 

Милош Мијатовић и Александар Павићевић, другопласираном на избору за 
ученика генереације додјељује рачунар. 

До сада су ту награду добили:  
 
1. РАДОВИћ миљана  2. ЂУРОВИћ милица 3. КОВАЧЕВИћ Немања
 (2007/2008) (2008/2009) (2009/2010)
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 Пријатељи школе: 
Наградни фонд 

“Томо Драговић”
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DONATORI ŠKOLE

Šta je svijest? Zar to nije 
jedna od najvećih zagonetki 
svemira? Šta je pamćenje? 

Šta je ono što čini da se sjećamo 
svega što smo vidjeli i doživjeli? 

Šta god se tada pitala mala Hilde u 
Sofijinom svijetu, desetak godina 
unazad, dan – danas muči sve nas...

Ukoliko bi ovog trenutka postojala 
sprava za povratak u prošlost, godina 
bi bila 2000. a mjesto dešavanja 
Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ u 
Danilovgradu.

Posebna emocija koja se nosi u sebi 
poslije desetak godina kao i prvog dana... 
Prepričavaju se zgode i nezgode, kao 
da je bilo juče... A društvo? Još uvjek se 
druži...

Danas su to profesori, direktori, 
preduzetnici, pravnici, ekonomisti... A 
još uvjek isti ljudi kao i tada... Sa noviim 
problemima, obavezama, životima, 
karijerama... Istim smislom za humor... 
Sa velikom uspomenom na vijeme i 
instituciju koja je imala veliki uticaj na 
to što jesu danas. 

Jedna stvar u svemu tome je jako 
bitna... Koliko dozvolite sebi da vam 
škola bude reper u sistemu vrijednosti 
po na osob... Koliko dozvolite da 
vam profesori budu prijatelji... Koliko 
dozvolite sebi da učite od najboljih... 
Toliko će vaši životi biti ispunjeniji 
sjećanjem na vrijeme kada mali 
postaju veliki, nezreli zreli, neodlučni 
odlučni, nesigurni sigurni, dobri 
bolji...
Znam da svaka generacija nosi 

Pismo učenika odjeljenjа Iv-2 generacije 99/00

Ponosni 
što smo bili dio 
Vas i dio svijeta 
naše škole
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ABAKUS

svoju posebnost. I znam da ima 
potrebu da tu posebnost istakne. 
Mi smo je sticali i isticali svakog 
dana, svakog školskog časa, svakog 
velikog odmora, izleta, dana škole ili 
dana sporta. Živjeli smo sa školom i 
ona je živjela u nama. 

Neka mi ne zamjere ostale generacije, 
ali cijenim, da je ova upravo po tome 
posebna.
Danas imamo nešto što se ne može 
kupiti... istinske prijatelje iz klupe, 

iz zbornice, iz škole. Imamo nešto 
što ostaje za vijek vjekova, nešto 
što nas je podstaklo da stvaramo, 
da izdefinišemo životne ciljeve, 
da pronađemo skriveno u sebi, da 
pronađemo sebe.

Pokušavajući da spoznamo vječno 
„istinito“, vječno „lijepo“ i vječno 
„dobro“... Kao i Sofija u „svom svijetu“...

Ponosni što smo bili dio Vas... i dio 
svijeta NAŠE ŠKOLE.

“Znam da svaka generacija nosi svoju posebnost. I znam da ima 
potrebu da tu posebnost istakne. Mi smo je sticali i isticali svakog 
dana, svakog školskog časa, svakog velikog odmora, izleta, dana 
škole ili dana sporta. Živjeli smo sa školom i ona je živjela u nama. “

 Prijatelji škole: 
“Abakus”



Из кабинета философије, остала је у 
мени, снагом професорове ријечи, 
урезана мисао: „Одакле ријеке теку, 

тамо се враћају да би опет текле“. Сад видим 
да им одолијевају, махом крхки мостови што 
је живот тек недавно почео да гради.

А то је у природи човјека, да увјек тражи и 
тражи и лута с краја на крај својих сјећања, а 
на скали рањивости очитава нешто налик на 
бол... бол узрокован носталгијом. 

А свака је носталгија, носталгија за једним 
несталим временом и за једним, тек насталим 
ЈА у њему. То рођено и тек процвало ЈА, новим 
мостовима је наставило да премошћује 
живот. А ношено је снагом и знањем, што 
их је упијало током 4 дуге, из садашњег угла 
виђено, ипак кратке четири године. Четири 
гимназијске године. 

Нећу идеализовати, јер ово није тек пуста 
прича, а ни сјећање није једна монотона 
слика у пар боја, што нуди само један угао 
посматрања и ништа више. Не, није све било 

ПИСМО ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

као у бајци, али зар су школе живота уопште 
саздане на бајковитим концептима? 

Хоћу да кажем, да је било доста успона и 
падова. Остало је и неколико лоших сјећања, 
али оне мале ситне тренутке, када су у 
нама, гимназијалцима, рађани људи, тек пар 
блиједих слика не може покварити.

Није то био само курс стицања разних знања 
и проширивања видика у вишу сферу науке, 
не...! Више на опуштен семинар, на ком су 
професори учинили да постанемо и останемо 
људи, мјесто на ком су у нама препознали 
и његовали човјека. Нама ученицима, још 
увијек малилм људима, помагано је да истрају 
на путу вршења јединог правог задатка који 
је предодређен човјеку – ДА БУДЕ ЧОВЈЕК!

А ако смо, ми људи, уствари само рани и касни 
види истог човјека, исходна и завршна тачка 
једног путовања, онда нека прелазна фаза 
жели да се врати на исходиште овог круга... 
Тамо гдје је све почело... У мали градић, у 
гимназијско двориште, у кабинете, у клупе 
гдје се сједјело, ипред табли на којима се 
писало, кроз ходнике којима се пролазило, 
па до зборнице, да се тамо праћено драгим 
погледима отргне са усана тек једно малено 
ХВАЛА ВЕЛИКО за све што му је овдје 
пружено... У даниловградској гимназији.

Хвала! 
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“Нама ученицима, још увијек 
малилм људима, помагано је 
да истрају на путу вршења 
јединог правог задатка који је 
предодређен човјеку – ДА БУДЕ 
ЧОВЈЕК!”

Пише:  Соња блажевић,  
 ђак генерације 2009/10.



Рођен сам 14. августа 1984. године 
у тадашњем Титограду, данашњој 
Подгорици. Након завршеног основног 

образовања, 1999. године, уписао сам се у први 
разред друштвено језичког смјера Гимназије 
“Петар I Петровић Његош” у Даниловграду, 
у којој сам провео наредне три године, да 
бих 2003. године средњошколску диплому 
стекао у Гимназији “Слободан Шкеровић”.  
 
Услиједио је упис на факултет Политичких наука 
у Подгорици, смјер за социјалну политику 
и социјални рад. Звање дипломираног 
политиколога стекао сам у редовном року, 2007. 
године, након чега сам уписао магистарске 
студије на матичном факултету. 
Изузетно сам почаствован и привилегован 

НАШИ ПРОФЕСОРИ: бранко Латиновић

Од ђака до 
професора
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Пише:  бранко латиновић,  
 професор социологије

“Част ми је што имам прилику 
да сарађујем са изузетним 
људима и дам свој допринос 
одрастању ове дјеце. Жеља ми 
је да се и они, као и ја некада, 
осјете привилегованим” 

јер сам кроз Гимназију “Петар I Петровић 
Његош” некада корачао у ђачким, а данас у 
професорским ципелама. Почаствованим, јер 
сам прије десетак година имао прилику да 
слушам изузетне професоре и од њих стичем 
нова знања. Добро памтим први школски час 
и упознавање са кућним редом  у који нас је 
увео Саша Николић, мој разредни старјешина 
у наредне три године... 

Вријеме проведено у школи, и оно које 
смо “губили” у њеном дворишту, вриједно 
је сјећања и помена. Године проведене у 
кабинетима и клупама ове школе биле су 
довољне професорима да многе непознате 
и мистичне ствари мени и мојим школским 
друговима, учине познатим и јасним. За три 
године проведене у нашој школи, стекао сам 
велики број пријатеља, који су учинили да 
сјећање на тај период буде још љепше.

Привилегован јер сам се послије шест година 
вратио у моју школу. Овог пута умјесто лицем, 
табли сам окренут леђима. Вратио сам се 
на добро познато мјесто, пуно драгих лица. 
Нашао сам се у новој, изузетно одговорној и 
тешкој улози, у којој бих се тешко снашо да 
није било помоћи мојих бивших професора. 
Указана ми је част да будем дио изузетне групе 
људи, која улаже велике напоре да Гимназија 
“Петар I Петровић Његош” остане оно што је 
увјек била - школа из које дјеца излазе као 
потпуно формиране личности. Част ми је 
што имам прилику да сарађујем са изузетним 
људима и дам свој допринос одрастању ове 
дјеце. Жеља ми је да се и они, као и ја некада, 
осјете привилегованим. 



NAŠI PROFESORI: Ljiljana Kolundžić
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Rođena sam 5. marta 1967. godine u 
Titogradu. Završila sam Pedagošku 
akademiju 1987. godine u Nikšiću, a 

potom Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju 
– odsjek slikarstvo u klasi profesora Dragana 
Karadžića 1993. godine. Magostrirala sam 2007. 
godine na Fakultetu likovnih umjetnosti na 
Cetinju – odsjek slikarstvo. Član sam Udruženja 
Likovnih umjetnika Crne Gore. Bavim se 
pedagoškim radom.

Ovo je uvodni dio moje biografije, a između 
redova piše...

I ja sam, takođe, kao i vi bila učenik Gimnazije 
„Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu. 
Pripadala sam generaciji usmjerenog 
obrazovanja – matematičkog smjera. Provela 
sam dvije godine u našoj školi, za koju me vežu 
lijepe uspomene...

Nakon školovanja u našoj gimnaziji, upisujem 
Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici – 
odjek dizajn. Kada sam završila fakultet, odmah 

sam pozvana da radim u našoj gimnaziji. Moj 
prvi doživljaj kao profesora olakšan je saznanjem 
da su moje kolege moji bivši profesori, dragi 
ljudi. Za sve ove godine mog angažmana, a to 
je posljednjih 15 godina radnog staža, mogu 
samo konstatovati da mnogo volim svoj posao 
i kolege oko sebe i da sam jako ponosna na 
našu školu i naravnio na učenike u njoj. 

U saznanju da su prošle mnoge generacije, jako 
sam ponosna na moje bivše učenike koji su 
upisali i završili neki od umjetničkih fakulteta. To 
su danas uspješni mladi ljudi, a pomenula bih: 
Velibora Pavićevića, Sašu Stanišića, Ivanu Kadić – 
Babić, Kseniju Ivović, Andreu Pavićević i mnoge 
druge. U njima vidim potvrdu svog dosadašnjeg 
rada, kao i satisfakciju da idem dalje. 

Pored svih obaveza u školi i privatnom životu, 
nalazim vremena da stvaram, tj. da slikam i 
izlažem, što me ispunjava, jer sam ja ipak slikar. 
Da sada sam imala devet samostalnih izložbi i 
četrdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, 
a i dobitnik sam mnogih nagrada. 

Piše:  ljiljana Kolundžić,  
 profesor likovne umjetnosti

Ponosna 
na našu 
školu i 
učenike
“Jako sam ponosna na moje bivše 
učenike koji su upisali i završili neki od 
umjetničkih fakulteta. U njima vidim 
potvrdu svog dosadašnjeg rada, kao 
i satisfakciju da idem dalje. “
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Хајде да завиримо у дубину људске 
душе и људског осјећања. У једном 
кутку стоје Дедал и Икар, са крилима 

од воска, у другом стоји Да Винчи са макетом 
прве летјелице. У једном стоје античке 
цивилизације које су обожавале птице а 
сваком је заједничко птица и лет.

Птица и човјек, човјек и слобода. Та је птица 
увијек представљала човјека - ‘’даљину 
бескрајно плавог неба и слободу’’. То је за 
Миљковића и поезија. Она постоји, помјера 
границе, хвата се у коштац са временом, 
посрће, посустаје и онда плане као феникс 
из пепела. Плане ријеч слободна, неспутана 
као птица, плане ријеч и ослободи човјека 
стега и окова.

Плане ријеч и донесе човјеку слободу. 
Поезија је феникс, на почетку мала цвркутава, 
расшчупана и несређена, касније господар 
неба, господар живота, сјајна нит љепоте 
живота, која се уздиже у висине непојмљиве 
људском постојању и онда опет спласне, 
тражи ново тло одакле ће се поново дићи 
из пепела. Тај Феникс је Сапфо, тај Феникс је 
Бајрон, тај Феникс је Петрарка, том фениксу 
стреми Бранко Миљковић.

‘’Птицо довешћу те до речи’’ значи спојити 
неспутаност и слободу птице са људском 
ријечју, дати јој занос и повод и створити 
такав стих, такву строфу, такву пјесму која ће 
вјечно летјети.

Није случајно Миљковић изабрао мотив 
птице. Њу сријећемо код Селимовића и 
код Бодлера, у Нојевој барци и голубу са 
маслиновом граном. Значи птица постоји, и 
постојаће; поезија постоји, и постојаће, а кад 
се једном потпуно доведе птица до ријечи, 
постојачће заједно као искра ријечи која се 
никада угасити неће.

         Пише:    Немања Станков  
 

Птицо, 
довешћу те
до речи
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Окренули смо нову страницу у нашим 
животима. Послије основне школе, гдје су нас 
сви “мазили и пазили” - како кажу професори, 
дође и тај дан. Дан кад кренусмо на још једно 
дуже и узбудљивије путовање.

Дође вријеме да ја и моје друштво почнемо 
ту “чувену Гимназију”. Пажљиво, од ученика 
те школе, слушала сам приче о раду школе 
током распуста.

Кад дође и тај дан, кад се сви окуписмо у 
дворишту, са великом жељом да видимо 
ново друштво и нове проесоре. У једном 
моменту нашла сам се у холу школе. 

Осјећај је био веома чудан. Одакле све то? 
Гдје се то налазим? Да ли је могуће да сам 
коначно одрасла? И кренула у средњу школу. 
О, да ли ми се то причињава? 
Ова питања у тим тренуцима нон - стоп су ми 
се вртјела по глави. 

Пише:    милена Кнежевић

Нови почетак
Полако се упознајемо и навикавамо на све 
што нас чека наредне четири године. Треба 
почети пд самог почетка, а то је оно што је 
најтеже. Ипак, та новина изазива страх у нама. 
Треба изаћи и одговарати пред “најстрожијим” 
професорима. Све треба стићи и научити. 
А раном зором, кад се нађемо у дворишту 
школе, присутна је нека позитивна трема. 

Да ли ћу данас преживјети? Надам се да ме неће 
питати из историје. На који начин је требало 
урадити задатак на контролном из математике? 
И тако редом. Нижу се питања. “Најгоре” нас 
чека кад  дођемо кући. Сваки дан: “Јеси ли из 
чега одговарала”?, “Има ли која оцјена”?, “Ти 
ништа не учиш”! А ми само слушамо ту већ 
добро познату причу. Ја сам се већ почела 
питати кад ће се ова школа завршити. 

На самом смо почетку. Вријеме лети. Надам 
се да ћу једног дана поносити тиме што сам 
била ђак ове гиммазије. 
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I živi što ljepše, ali 
tako da te nije stid

Kažu mi da je ljepota kobna... Uvijek. Za 
onog koji stvara i onog koji je gleda. A zar 
neće ljepota SPASITI svijet?

Život zbilja jeste neshvatljivo čudo. Neću da 
tražim travku besmrtnosti, jer znam da je neću 
naći. Šta mi ostaje? Da koristim vrijeme. Kako? 
LIJEPO.
Neću ići ‘’malena ispod zvijezda. A lako je reći. 
Teško je činiti. Možda da se pozovem na sliku 
jednog čovjeka, iz jedne knjige, sa jedne đačke 

Piše:  Dragana žarić 

police. On kaže da je čovjek biće vrline, a 
njegova bit moral. Taj čovjek je pred smrtni čas 
riječima iznio sopstvenu ljepotu, prije nego je 
ispio i posljednju otrovnu kap.

I opet su svi zanijemili pred ljepotom. 
Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
Čovječe, pazi.
Čovječe...

Da li sam ja to sputana? Da li me vjetar lako nosi, 
a kiša lako rosi? Kažu mi da nijesam. Da imam 
slobodu. Ona je moje prokletstvo i moj blagoslov.

 I traži, traži golemo, a budi skroman.
 ?!
 
‘’I stoji ljudsko srce, očajna mjera stvari u 
kosmosu.’’ Ima jedna pukotina, iz koje sve 
kreće...Moram da budem VEĆA od sebe. 
Odupri se onoj vučjoj strani, čovječe.  
 
Jednom kad te izvagaju na nebu, reći će 
zvijezde tužibabe, koliki si bio. I skinučeš kapu, 
a sunce će u nju spustiti dukat, zlatniji od 
zraka. Znaćeš koliki si bio vuk, koliko ljudsko 
biće. Zamisli samo, možda će da ti zavide 
kad skineš lance i utopiš se u plavetnilu.  
 
Ponudiće ti, prelijepa princeza, svoju ruku i 
podledaće te crvenim očima u kojima gori 
plamen. A ti joj reci:’’Ako vrline u ljepoti nema, 
onda i ljepotu odbacujem, iako mi je draga.’’

“Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Čovječe, pazi.  Čovječe...”
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Često  noću, kada se san ne može 
prikrasti mom biću gledam na 
zidove čija tamnina krije odgovor. 

Od uzaludnih, sumornih misli pokušavam 
pronaći zaklon ispod mekog, toplog 
pokrivača. A kada me san, kao varljivi 
povoljni vjetar odvuče od „kandži“ 
stvarnosti spokojno plovim ka novom 
početku, ka onome što se zove „sjutrа“. A 
luka kojoj stremi „barka“ mog života puna 
je , znam  šiblja i korova, i neuhranjenih 
gladnih riba, što u ruhu opasnosti vrebaju. 
Prolazi djetinjstvo, nečujno, a opet bolno. 

U rubovima sjećanja čuvam uspomene, 
kao zvijezde vodilje kroz nepoznatu dolinu 
budućnosti . 

Čeznem da sve je drugačije. Da još uvijek 
na svojim nejakim plećima ne moram 
osjećati ruku surove sudbine koja baca u 
iskušenja. Ujutro, pod najezdom sunčanih 
zraka bjelina zidova i dalje ljubomorno 
čuva ono ka čemu stremim. Ja tražim 
odgovore. A njih, ko mi može dati? 

Znam da ptice u pravcu istrajnosti 
nastavljaju let, ali kako ne posustati i kada 
svaka nova zora otkriva neizvjesnost. 
Teško je iz perspektive malenog čovjeka 

Sve je samo 
simbol što 
ti vidi oko

posmatrati život. Sve je drugačije: i 
postupci i riječi. Riječi su često kao 
brilijanti čiji nas odsjaji čine nemoćnima, 
ne ostavljajući za sobom ni malo težnje za 
spoznajom njihove suštine. I sve je teže. 
Jer, život se čini kao nepregledna oaza, 
kojom hodaš bez putokaza. I ne znaš u 
kom pravcu da napraviš odlučujući korak, 
jer svi smo, čini mi se, u samom korijenu 
isti. Koraci traže čvrstinu, snagu i hrabrost.  

Piše:  Sonja Blažević 

“I moraš ići naprijed, i dalje se 
svom snagom svoga bića boriti, 
na ovom svijetu „poraženih 
ratnika“. Nebo je isuviše daleko 
da bi dalo odgovor.”
A kako od slabića postati junak? Oko tebe 
je dolina simbola, čiji te „prisni pogled“ na 
svakom novom putu susrijeće. A pred tobom 
je stvarnost u svom nedodirljivom ruhu . 
 
I moraš ići naprijed, i dalje se svom 
snagom svoga bića boriti, na ovom svijetu 
„poraženih ratnika“. Nebo je isuviše daleko 
da bi dalo odgovor.

Zemlja kojom hodaš puna je korova i šiblja. A 
u naručju majke prirode makovi su osuđeni ne 
na samo jednu borbu.  Osuđeni su na rat . 
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знам, ријеч увијек изневјери мисао. Зашто 
би истој и ријечи остале вјерне? Ко остаје 
вјеран ономе што изгуби? Ријеч се откида, 

и неко трећи почне равнати по концима, мојих, 
твојих, нечијих мисли...

Одакле ријеке теку тамо се и поново враћају да 
би текле.  Бујице ријеци некад једноставно не 
умију пронаћи свој смјери. Или га пронађу, али 
тако далеко од суштине коју су понијеле у себи, 
негдје, некад им понестане снаге да теку даље 
и пркосећи мостовима бране и одбране своју 
неспутаност. 

Моћ ријечи... Тог моћног оружја у спретним 
владичиним рукама пренесена је на папир у 
виду исписаних редова „Горског вијенца“, „Луче 
микрокозме“, у „Ноћи скупљој вијека“... 

Тиме је Његош оставио Црногорцима у аманет пет 
чуваних слова свог имена, можда са ријечима: „Кад 
одем да се више никад не вратим, остаће вам име...“

И остало је име... Црној Гори је остала величина. И 
оправдана је теза да се снага генија може сабити 
и у орахову љуску. Малена Црна Гора и дан данас 
чува Његошеву ријеч. Малено тијело љубоморно 
чува своју заспалу душу. И кад смрт, тај једини 
извјесни крај свега спсусти завјесе, ЧОВЈЕК остаје 
да траје док траје његовог духа.

Јер, мисао смрти није дата свима. Она припада 
само изабранима. Она припада само ствараоцу, 
као његов највиши стваралачки акт. 

Не, није присуство смрти у нама прћија слабих... 
Смрт је тачно нашег стаса и узраста. И што је већи 
човјек већа је смрт у њему. 

У Његошу је имала тачно 37 година. Тридесет 
седма година – година његове смрти. 
Почетак. Крај. Рађање. Смрт. Колијевка. Гроб. 
А између њих нит саткана од 37 чворова, 37 
степеника Његошевог путовања кроз живот. 
На крају крајева сви смо ми исходна и завршна 
тачка једног путовања, и рани и касни вид истог 
човјека. Његош, младић, већ унапријед одабран 
од стране Петра I да буде његов наследник. 

Његошева будућност била је попут баште у коју 
је бачено сјеме. А само Петар I, попут пророка, 
знаоје шта ће у тој башти нићи. Владика... Понос.. 
Једно малено СВЕ родиће се из сопственог 
НИШТА. 

Да, то су изузетни духови које природа издвоји 
и уздигне до опсаних висина... Кобних за себе... 
Недостижних за друге...
Био је мртав за себе, за своје личне снове, потајне 
љубави, младићке чежње, са сањиве погледе 
пуне неког забрањеног очекивања...

Мртав за живот... за човјека у себи... И жив за 
државне недаће, за проблеме малене Црне 
Горе, за блато стварности у које је срљало 
тијело, а душа хитала да га избави из каљуге. 
Он, Његош, био је душа Црне Горе, а остао 

Његош и ја
Пише:  Соња блажевић “У свима нама живи по један 

Његош....
Један несхваћени степски вук...
Окружен људима...
А сам... 
Усамљен... 
Јер, само један је живот, а срце за 
снове много живота хоће”
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њен једини оправдани 
искон, њен праотац.

И зато, негдје у дну наших 
ћелија лежи умор других... 
у нашој истанчалој крви 
носимо талог људских 
искустава... А душе су нам 
пуне мртвих чаура туђих 
сазнања... Туђих сјећања. 

У свима нама живи по 
један Његош.... Један 
несхваћени степски вук... 
Окружен људима... А сам... 
Усамљен... “Јер, само један 
је живот, а срце за снове 
много живота хоће...“...

Можда је Његош 
прижељкивао још 
један, онај у коме 
неће морати да се 
одрекне човјекове 
привилегије да воли...  
Жену... Њену љепоту...

Ту је на вјешто скривеним 
страстима саткана 
заживјела и Ноћ скупља 
вијека...

Ту невјешто скривени 
Његошев глас подрхтава: 

„Тренућ ми је сваки сахат, моје вријеме сад не иде
Силе су ми на опажу, очи бјеже свуд да виде
Док ево ти дивне виле, гледам кроком ђе ми лети...
Завид’те ми сви бесмртни на тренутак овај свети.”

Да ли је икада зажалио над побијеђеним 
човјеком у себи?
Можда на моменте у оним сатима проведеним у 
Италији , далеко од родних Његуша?

У водом заробљеној Венецији, ОН заробљен 
мислима, успоменама... А оне су као звијезде, што 

данас као пламен кућног огњишта, горећи у нама, 
грију кад смо близу. А још више кад смо далеко...

Сада кад је куцнуо час касних спознаја, Давидова 
звијездо, схватам да на истоку свака прича заиста 
има два лица... Једно које се приказује дању, друго 
које се приказје ноћу... А никад и ником оба...

Можда, ипак, само теби...
Његош...
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Elektrоnska 
literatura
na dohvat ruke

Među prvim obrazovnim ustanovama 
u našoj zemlji koje su uvidjele značaj 
globalne informativne mreže bila je 

Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”.

Kroz proteklih deset godina naša internet 
prezentacija je više puta obnavljana, poboljšavana 
i uljepšavana, a poslednji redizajn urađen je u 
januaru ove godine. Iako ima mjesta za dalje 
razvijanje i dopunjavanje, to je sada jedan 
funkcionalan sajt sa mnoštvom korisnih podataka,  
naročito za one koji žele brzu, kratku i preciznu 
informaciju o svim aspektima života i rada naše 
škole. 

Zahvaljujući intuitivnom interfejsu i lakoj navigaciji, 
korisnici su u prilici da na krajnje jednostavan 
način dođu do željenih podataka.

Sadržaj prezentacije organizovan je u nekoliko 
odjeljeka: hronika, o školi, profil, e-knjige, foto i 
kontakt. 

Stranica “Hronika” se najčešće ažurira. Na njoj 

se objavljuju sve aktuelne informacije iz života i 
rada škole. U odjeljku “O školi” nalaze se tekstovi 
o istorijatu Gimnazije, Petru I, školi danas, kao i 
o ljetopisu objavljenom 2003. godine. Odjeljak 
“Profil” je najobimniji i donosi podatke o programu 
opšte gimnazije, direktoru, profesorima koji 
predaju u ovoj školskoj godini, spisak svih učenika, 
izbor najboljeg odjeljenja i najboljih učenika, izbor 
đaka generacije, raspored časova, školski kalendar 
i pravilnik o kućnom redu.

Ono po čemu se ovaj sajt najviše izdvaja među 
drugim školskim sajtovima, jeste odjeljak “E-knjige”. 
Elektornske knjige (E-books) u svijetu se danas 
tretiraju ravnopravno sa štampanim knjigama, 
a po  lakoći korišćenja, brzini distribucije i malim 
troškovima izdavanja, one i prevazilaze štampana 
izdanja.

Sa našeg sajta učenici mogu preuzeti elektronska 
izdanja knjiga koje su im potrebne za lektiru. 
U jednom trenutku imali smo preko predeset 
naslova, ali zbog ograničenog prostora na serveru 
taj broj  je sada smanjen. Nije nam poznato da još 

“U vrijeme kada većina škola u Crnoj Gori nije imala ni e-mail adresu, naša 
Gimnazija je imala svoju internet stranicu. 
Od 17. novembra 2001. godine, kada je postavljena prva prezentacija, naša 
web stranica zabilježila je više od 25.000 posjeta. Za jedan školski sajt to je 
respektabilan broj. “
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neki školski sajt u Crnoj Gori ima ovakvu elektronsku biblioteku, a 
sasvim smo sigurni da smo jedini koji izrađuju elektronske knjige. 
Naš najznačajniji poduhvat je svakako e-izdanje “Gorskog vijenca” sa 
objašnjenjima i rječnikom.

Odnedavno se na našim stranicama mogu pregledati i video snimci 
vezani za život škole, a u okviru obilježavanja jubileja naše gimnazije 
biće postavljen i izvještaj o radu u proteklih 40 godina, koji će,  
između ostalog, sadržati i imena svih učenika koji su pohađali ovu 
školu, kao i imena svih profesora koji su predavali u njoj. 

Sajt se nalazi na adresi: 

www.gimnazijadg.edu.me
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Došao je i taj dugo 
očekivani prvi 
oktobar. Počeo 

je tmurno, ali ipak niko 
od nas nije ni pomišljao 
da to može naslućivati 
loš početak. I bili smo 
u pravu. Uslijedilo je 
deset nezaboravnih 
dana tokom kojih smo 
posjetili: Trst, Veronu, 
Padovu, Veneciju, Lido 
di Jezolo, Ljoret del Mar, 
Barselonu, Figueras, 
Nicu, Kan, Monako... 
Gradove koji su nas sve 
zadivili svojom ljepotom 
i posebnošću.

Naše prvo odredište, 
nakon duge i naporne 
noćne vožnje bio je 
Trst, jedna od najvećih 
luka Mediterana. Nekad 
pod vlašću dinastije 
Habzburgovaca, Trst je 
dosta poprimio od bečke 
arhitekture. Trst, kao i 
ostale gradove sjeverne 
Italije u kojima smo bili, 
karakteriše splet uskih 
ulica, na kojima gotovo 
da nema saobraćaja. Da 
li zbog toga što je to bio 

Ljepota i posebnost
evropskih metropola
“Prvi oktobar počeo je tmurno, ali ipak niko od nas nije ni pomišljao da 
to može naslućivati loš početak. I bili smo u pravu - uslijedilo je deset 
nezaboravnih dana...”
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prvi grad koji smo posjetili, ili zbog njegove ljepote, tek 
Trst nas je sve zadivio. 

Naše iduće odredište bio je Lido di Jezolo, turistički gradić 
sa mnoštvom hotela i butika i  predivnom plažom. 
Uslijedili su časovi odmora u jednom od mnogobrojnih 
hotela ovog gradića, a zatim i odlazak u diskoteku. Za 
mnoge od nas, bilo je to jedna od najljepših noći na 
cijeloj ekskurziji, samim tim što je cijela generacija bila na 
okupu i imali smo priliku da upoznamo jedni druge u 
drugačijem svijetlu. 

Sjutradan, uputili smo se ka novom odredištu. Iako 
umorni, imali smo jaku želju da barem prošetamo 
gradom vječne ljubavi Šekspirovih tragičnih junaka  
Romea i Juilije, Veronom, koju još zovu i „Gradom  
Romantike“. I dok smo se približavali, slušali smo priču 
vodiča o njenoj istoriji i znamenitostima. A zatim smo 
krenuli u obilazak: antičke zidine, arena (najveća posle 
Koloseuma), trg Erbe ili trg Bilja, na kojem se nalazi i Stub 
srama, toranj Lambertijevih, Julijina kuća, spomenik 
Danteu Aligijeriju, samo su neki od najljepših prizora 
Verone.  Ipak, ono što će nam ostati u sjećanju jeste taj 
nezaboravni  prolazak cijele generacije ispod luka sa 
kitovim rebrom, radi postizanja sreće u ljubavi. 

Nakon tročasovnog boravka u Veroni, uputili smo se ka 
Monaku. Svi koji su bili neispavani, iskoristili su priliku da se 
odmore, dok su drugi uživali posmatrajući  predjele duž 
Azurne obale. U kasnim večernjim satima, ispred nas se 
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ukazala ravnica, koja nas je sve očarala, obasjala različitim 
tonovima, koji će kod svakog od nas nesumnjivo dugo 
ostati u sjećanju. Spuštajući  se ka Monte Karlu, prolazili smo 
pored mnogih višespratnica, kazina, hotela, pored muzeja 
Žaka Kustoa, rezidencije Garibaldijevih i mnogih drugih 
znamenitosti.  Iako smo u ovom gradu proveli samo par 
sati, mogli smo da primijetimo u kakvom bogatstvu i 
raskoši žive njegovi stanovnici. Na  glavnom trgu nijesmo 
znali u šta prije da gledamo: ogromna, raskošna zdanja 
i kockarnice gdje su rijetki od nas oprobali sreću; travnate 
površine sa fontanama i palmama, najluksuznije marke 
automobila... Kao na filmu ! Svi smo ostali bez teskta pri 
pogledu  na ljepotu ovog mjesta. Sve je sijalo i odisalo 
urednošću  do savršenstva. Zatim smo nastavili put, i poslije 
još jedne duge, iscrpljujuće noćne vožnje, na red je stigla i 
dugo očekivana Španija. 

Jutro nas je dočekalo u Ljoret de Maru, primorskom 
gradiću nadomak Barselone. Ljoret de Mar je po 
svemu sličan Lido di Jesolu, sa tom razlikom što ima 
daleko raznovrsniji program za zabavu. Smjestivši se u 
hotelu „Xaine park“ (Čajna Park ), iskoristili smo ostatak 
dana za odmor od napornog puta i upoznavanje sa 
gradićem. Zatim je uslijedila večera, a potom odlazak u 
diskoteku. Igra, pjesma i druženje do kasno u noć imali 

su za posledicu teško buđenje narednog jutra, pa smo 
tako malo i kasnili pri polasku za Barselonu. 

Posle sata vožnje, pred nama se ukazao jedan od 
najljepših gradova svijeta. Pred našim očima nizali su se: 
avenije Paralel i Dijagonal, šetališna ulica Rambla, jabuka 
razdora, kuće Mila i Batljo, Guelj park, djelo jednog od 
najvećih svjetskih imena arhitekture – Antonija Gaudija 
i njegovo životno djelo crkva Sagrada Familia (Sveta 
Porodica ), koja bi svakog ostavila bez daha. U hotel 
smo se vratili prepuni utisaka koje su ljepote Barselone 
ostavile na nas. Stigli smo na vrijeme da se spremimo 
za odlazak u diskoteku. Buđenje narednog jutra je opet 
bilo teško, što je kod nekih imalo za posledicu prespavan 
doručak. Opet smo krenuli u obilazak Barselone. Ovog 
puta smo se upoznavali sa ulicama grada. Upozoreni na 
oprez zbog velikog broja krađa, mnogima se dešavalo, 
pa i vodiču i profesorima, da se iznenade osjetivši 
nečiju ruku na svojoj torbi. Odmah zatim bi shvatili da 
je u pitanju jednog od nas. Poslije posjete jednom od 
najvećih stadiona u Evropi, Nou Kampu, rastavili smo 
se u dvije grupe: jedna je otišla u obilazak Akvarijuma, 
dok se druga razišla po gradu, uz prethodan dogovor  
da ćemo se naći kod spomenika Kolumba. Uslijedili su 
slobodni sati za šetnju, razgledanje, trgovinu,... Vratili smo 
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se u hotel na večeru i spremili se za poslednju noć u 
Španiji, oproštajnu „grafit“  žurku , koju su obilježili dobro 
raspoloženje, pjesma, igra i naravno potpisi. 

Narednog jutra, poslije doručka, napustili smo Ljoret 
de Mar, krenuvši u posjetu muzeju Salvadora Dalija, u 
Figuerasu, rodnom mjestu ovog  umjetnika. Za života, 
on je ostavio širok stvaralački opus. Njegova genijalna 
djela zauzimaju mjesto u samom vrhu svjetskog 
stvaralaštva. Iako genijalan, takođe je bio veliki 
ekscentrik. Njegove skandalozne izjave u više navrata 
šokirale su svjetsku javnost. U tom nevjerovatnom 
muzeju proveli smo oko dva sata, poslije čega smo 
nastavili put. Pedstojao nam je obilazak Kana i Nice, a 
potom noćna vožnja za Italiju.

U kasnim večernjim satima, zaustavili smo se u Kanu, 
gradu poznatom po filmskom festivalu, gdje smo  obišli 
dvoranu i prošetali gradom do Srpske ulice u kojoj se 
nalazi hotel, koji je za vrijeme Prvog Svjetskog Rata bio 
vojna bolnica. Na žalost, zbog skučenog rasporeda u 
Kanu smo se zadržali jako kratko, nakon čega smo se 
uputili ka glavnom gradu Azurne obale, Nici. Mnogo 
puta u toku ekskurzije pomislili smo: „ od ovoga ništa 
ne može biti bolje“, ali Nica je ponovo pobila tu tvrdnju.  
Veoma dugo šetalište, luksuzni hoteli uz predivnu 
obalu sve su nas očarali. Pomalo smo bili razočarani 
što u večernjim časovima baš u gradu kojeg krasi 
posebna boja, ali  čak i pod svjetlošću ulične rasvjete 
azurna boja nije ostala neprimijećena. Bajkoviti pejzaž 
ovog dijela grada dopunjavao je i veliki trg, na kojem 
su bili raspoređeni stubovi sa raznobojnom svjetlošću 
obasjanim ljudskim figurama na vrhu. Ispunjeni 
ljepotom i mirisom mora, nastavili smo put ka Italiji. 

Oko 10 časova ujutru, stigli smo u Padovu. Zadržali smo se 
tek toliko da prošetamo duž glavne ulice i posjetimo crkvu 
Svetog Antonija Padovanskog koja svojom izuzetnom 
raskoši oduzima dah. Vraćajući se iz crkve, obišli smo 
trg elipsoidnog oblika, okružen sa dva prstena  statua 
poznatih građana Padove, između kojih se nalazi kanal. 
Ovaj projekat iz 18.vijeka i danas izgleda impresivno. 

Poslednju hotelsku noć proveli smo u već nam 
poznatom Lido di Jesolu. Uobičajeni tok događaja: 
slobodno vrijeme, večera, diskoteka , nije nas zaobišao 
ni ovog puta. Ipak, svi smo željno iščekivali odlazak u 
diskoteku. Bila je to, iako ne poslednja, na neki način 

oproštajna noć naše ekskurzije. Diskoteka otvorena 
samo za nas, domaća muzika koja se puštala te večeri, 
stvarala je prisniju atmosferu i gubitak osjećaja strane 
zemlje. U tom trenutku, svi smo bili jako bliski i svi smo 
se osjećali kao na svome. Za mnoge će ovo ostati 
nezaboravna noć. Tek nakon tročasovnog sna i ne baš 
obilnog doručka, krenuli smo ka posljednjoj destinaciji  
naše ekskurzije – Veneciji. Moglo bi se reći da je to bila 
kruna desetodnevnog putovanja. 

Ukrcavši se na brodić, koji nas je vozio do samog grada, 
uzbuđenje je raslo. I iz ove perspektive Venecija je 
izgledala predivno. Vodič nas je upoznao sa nekim od 
najvažnijih znamenitosti ovog grada: crkvom Svetog 
Marka, crkvom  Svete Marije, duždevom palatom, 
šetalištem robova, čuvenim mostom Uzdisaja , Raškom 
ulicom... Šetajući trgom Svetog Marka, imali smo malih 
poteškoća sa prelaskom preko pontonskih mostova jer je 
voda preplavila gotovo cijeli trg. Međutim, sve se ubrzo 
riješilo i mi smo nastavili obilazak jednog od najznačajnijih 
srednjevjekovnih gradova. Pred našim očima ukazivalo 
se toliko toga što je vrijedno obilaska, da je većina nas 
u luku gdje nas je čekao brodić došla iscrpljena. Iako 
oduševljeni onim što smo vidjeli, ipak smo jedva čekali da 
se smjestimo u autobus. 

Nakon polaska , svi smo razmišljali o tome da li je 
moguće da je deset dana tako brzo prošlo. Svi smo se 
složili da će biti neobično ne stajati  svakih 3-4 sata na 
pauzu, ne obilaziti nove gradove, ne žaliti se na umor 
i nespavanje... Pomišljali smo na trenutak kada će se 
autobus zaustaviti na poslednjoj  stanici  i odlagali ga za 
još koji trenutak. I ova noć u autobusu je prošla uz pjesmu, 
šalu i dobro raspoloženje. Probudili smo se rano ujutru, 
na granici. Obuzeo nas je čudan osjećaj radosti shvativši 
da se približavamo kući, ali već u drugom trenutku  
postajali smo svjesni realnosti : vraćamo se obavezama, 
ranom ustajanju, i ostalim brigama , a da su svi ovi lijepi 
doživljaji već iza nas. I pored svega toga, radovali smo se 
ponovnom susretu sa roditeljima. Djelovalo nam je kao 
da smo dugo bili odvojeni od njih. 

Polako smo se približavali Podgorici. Autobus se 
zaustavio i polovina učenika, pozdravljajući se sa 
ostalima, je izašla. Rastali smo se, ipak, nekako tužni  što 
se sve završilo. Ostatak grupe krenuo je ka Danilovgradu, 
gdje su ih dočekali  najbliži. Uz pozdravljanje, priču, 
zapitkivanje i šalu, krenuli smo kućama. 



НАША бИбЛИОТЕКА

28

Далеке 1898. године Министарство 
просвјете и црквенијех дјела Књажевине 
Црне Горе све школе је обавезало да 

оснују своје библиотеке. Убрзо је дошло до 
отварања библиотека у свим мјестима у којима су 
школе постојале. 

Ових дана наша школа слави јубилеј - 40 година 
постојања. Библиотека је основана исте године, 
рађена по стандарду, смјештена у централном 
дијелу школске зграде гдје је најприступачнија 
свим ученицима. Издвојена је од осталих 
просторија и посебним улазом, заштићена од 
прашине, влаге, сунчевих зрака... 

Библиотека располаже са око 10 000 књига. 
Укупни фонд књига је на задовољавајућем 
нивоу. У структури фонда доминира лектира, 
али недостају енциклопедије и лексикони као 
и стручни листови и часописи који се баве 
актуелном проблематиком. Фонд се обнавља 
сваке године, највише поклоном и куповином 
као видом набавке. Задњих неколико година 
поклоњено је 1. 415 књига. 

Међу дародавцима су: породица Драганић, 
Општина Даниловград, Министарство 
просвјете и науке, Телеком Црне Горе, 
УНИРЕКС из Подгорице, ученици чланови 
Библиотечке секције и други. Једном у току 
године, организовано се обавља и куповина. 

Прошле године је купљено шездесетак књига, 
а ради се на томе да се фонд осавремени. 

Наши ученици редовно и радо долазе по 
књиге (преко 80% учлањених ученика). Имају 
развијену навику читања, а често су њихова 
интересовања шира од литературе коју им 
школска библиотека може понудити. И данас, 
кад можемо да се информишемо на разне друге 
начине, библиотека ће остати незамјењив извор 
сазнања и информација. 

Велика  је улога библиотеке у васпитно 
образовном процесу. Зато је, као и због 
централног положаја који заузима у згради, 
библиотека - срце школе. 
 
“Волите књигу, она ће вам олакшати живот, 
пријатељски ће помоћи да се снађете у шареном 
и бурном сплету мисли, осјећања и догађаја. 
Она ће вас научити да оцијените човјека и саме 
себе; она даје крила уму и срцу, осјећања љубави 
према свијету, према човјеку”.   

Срце 
школе

Пише:  Вера Татар, 
 библиотекар

“Oстати равнодушан према 
књизи значи лакомислено 
осиромашити свој живот”, 
Иво Андрић



ТЕКСТОВИ УЧЕНИКА

29

Дишем те. Моја си чежња, имагинација, реликвија и радост. 
Ти, који ме учиш да плачем, чиниш ме у исти мах птицом, 
која те са висине гледа...

Ти не знаш, али ја сам твоја друга половина. Ти не можеш да 
осјетиш, али ја слушам мистичну музику твог срца. Ја ти помажем 
да будеш срећан, а самим тим свој живот испуњавам неописивом 
радошћу. Ово мало мене живи за сваки твој дах, и не замишљаш 
колико те постоји у мени.

Ти ме зовеш Незнанка, ја тебе љубав, радост, имагинација, 
чаролија, инспирација. Ти не знаш ко сам ја, а ја сам заправо ти. 
Крадем те по мало од сваког,  уживам у твом осмијеху. Ја ти шаљем 

Имагинација 
Пише: миа марковић

љубав, загрљаје, снагу и радост. Јер превише је свега тога да би могло да остане само у мени. Некад 
ми те сунце донесе, и свијетлиш у мени попут звијезде. Ја стварам неки чудесан свијет помоћу тебе 
и осјећам твој живот. Ту си, на мом реверу сакоа, као брош, као значка којом се поносим, ти ствараш 
мене, ти ствараш свијет пун љубави. И једног дана, ја ћу овај текст остваити на прозору твоје собе. Ти 
ћеш га прочитати, али нећеш моћи да осјетиш ни схватиш. Бацићеш га оним одвратним инсектима на 
које се жалиш да ти уништсвају собу, и наставити да гледаш своју љубав, а ја ћу те сада посматрати. 

Нећу плакати, бити тужна и љубоморна. Ја ћу само бити срећна, што су твоји прсти дотакли папир у 
који се слило све што си ти мени. Сакрићу се иза завјесе и посматрати те.

А већ ујутро, кад се пробудиш, умјесто инсеката, чаролија ће ти пожељети добро јутро, радост ће те 
пољубити а љубав ће ти обасјати собу. Ни сам нећеш знати да је то учинила Незнанка.
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I živjela je
Slijepa i lakoma
Ni čovjek, ni žena
Ni dijete, ni sjena
Promašena. 

I živjela je, kažu
U zloglasnom kraju grada
I hodala bulevarom
Kojim
Mladost strada.

I živjela je, 

Nada
Piše:  Dragana žarić

Opet kažu, 
I radila sve iznova.
Kao paučina
Ili pjena, 
Promašena.

I živjela je
Kao usamljen glumac:
Bez aplauza, 
Bez scenarija.
Iluzija.

I živi...
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Pišem, a goluba nemam
Ni koverat nemam, 
Nemam ni adresu, 
Pogled skreće, 
Brojim niti paukove
Okačene o zavjesu.

Gledam, i mislim, 
A ni sam a ne znam o čemu, 
Zagledam se i još više mislim...
Zašto te vidim u svemu ?

Slušam, a zvuci bježe,
I oktave idu,
Ma svi me lažu, 
Pažnja skreće, 
Vidim drvene vojnike
I preuzimam stražu.

Čuvam je, i čuvam, 
A ni sama ne znam zbog čega,
Čuvam, i još duže čuvam,
A opet se sjećam svega.

...

Da li prolaze ikad snovi
Ili ostaju zapleteni,
Da li ih ikad zamjenjuju novi, 
ili bivaju potčinjeni...

...

Ako ti nekad stigne pismo
I u njemu mali vojnici od drveta 
Znaj da sam tamo gdje više nismo 
Na onoj suprotnoj strani svijeta.M
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Piše:  Dragana žarić
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Како је чудно кад те мирис опомене

Да се вратиш прошлости коју волиш

Да магија потече кроз твоје вене

Да поново све што си вољела и сад 
волиш

Јер нешто те тјера у љубав

Коју ниси могла да истјераш из тијела

Коју си вољела и кад си се трудила да 
је мрзиш

А сада поново хоћеш да је створиш.

И та љубав се не буни да буде јака као 
прије

Неће да тоне, јер она само извире

Хоће да хода срцем твојим

Јер зна да таква моћ тешко умире

И зато ти овим мириси маме осмјех

Буниш се помало, али то није гријех

Само се препусти и десиће се чудо

Вратиће се вријеме, а то не може 
увијек.

Мириси

Пише:  миа марковић
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Радови чланова ликовне секције 
на тему:
“180 година од смрти Петра I 
Петровића - Његоша”.

Десно: Новак Савељић
Доље: марко лалић

180 година 
од смрти 
Петра I 
Петровића - 
Његоша
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ako od njemačkog naroda tražim 
žrtve , i ako treba i žrtvovanje svega 
, onda na to imam pravo , jer sam ja 

spreman da podnesem svaku ličnu žrtvu – 
Adolf Hitler .

Godina je 1939 . Osvanulo je njeno prvo, 
a kobno septembarsko jutro . Nečiji SAN 
uzeo je građu od tijela tuđih duša  i zidao 
je svoju KUĆU negdje, naizgled, daleko. 
Cvijeće je , kako kaže Lalić , i tog jutra 
kod nas na brdovitom Balkanu zamirisalo 
po starom , svjedočeći da postoji jedno 
malo carstvo koje ne haje za fašizmom 
i ne priznaje ratu pravo da sve zemaljske 
puteve iskrivi . 

Tamo daleko od brdovitog Balkana , rađala 
se tužna melodija koja je kao opijum 
otrovala nejake. Nejake duhom da ne 
pokleknu. Nejake snagom da ne istraju...

Tamo „daleko“ sazdana na promašenim 
iluzijama i idealima, KUĆA pogrešnih 
ideologija postala je srce koje je pulsiralo 
mržnjom prema čovjeku, a ljubavlju 
prema sebi, zatrovanu krv. Ta ljubav i nije 
bila ljubav, već gluvonijemo čudovište što 
sebe naziva ljubavlju, a ne zna šta će sa 
sobom... I kao djetetu obećava ono što ne 
može dati .
Jedna neshvaćena djetinja duša... Jedan 
čovjek... Jedan ljudski um... I nikad dovršena 

bitka anđela i đavola.

Jedno zarobljeno, nevino dijete, čuči 
negdje u unutrašnjoj pomrčini što se zove 
duša, kao potlačena klasa u čovjeku na 
momente је kao podmukla raja, koja hoće, 
koja je htjela, da budi, budi i probudi iz 
otrovanog sna, ali samoj sebi nije umjela 
da kaže ni ZAŠTO  ni KAKO ...

I neko je svoj san počeo sanjati na javi... 
U ruhu košmara za milione drugih harao 
je prljajući najsvetiju zastavu čovjekovu – 
LJUDSKOST.

„Osjetite, svijet je postao teži za jedan 
ljudski mozak”, kako kaže Miodrag Pavlović, 
a „smrt je ostajala u praznim sobama i 
spuštala je zavjese...“ Evropom u mraku...

Punih ŠEST godina. 

Pozornica života svela se na bojno polje, 
na zvuke oružja, tenkova, ratničkih aviona, 
razornih atomskih bombi. Kao da je sam 
đavo sišao na Zemlju, među ljude i rekao: 
„Od sad vladam ja... I neka bude mrak...“. I 

Pobjeda slobode

“Čovjek nije umio da bude 
čovjek a jedino mu je taj zadatak 
predoređen po rođenju. Čovjek 
je postao samo broj. A smrt je 
postala samo stvar statistike.”
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bio je mrak, onaj koji nema ničeg osim 
zuba... I koji njima glođe, grize, kida i odnosi, 
a nikad ništa ne donosi jer nema odakle...  
 
Ljudski životi su se gasili tek tako, kao 
kad nespretno strujanje vazduha ugasi 
plamen nedogorjele svijeće. A svijeće su 
gorjele... I iste su se gasile VAZDUHOM iz 
Aušvica, iz Mathauzena, Dahaua, Gradiške,  
Jasenovca... 

Otrovna rijeka zla probijala je brane, 
divljajući kao krvoločna zvijer željna krvi. 

“Sloboda ZA pobijedila je 
slobodu OD... A čovječanstvo 
je pravdalo tezu da je tek 
krhki suvenir kome se čuvaju 
poslednje kapi smisla svijeta. “

Gašeni su životi, gašene su nade, umirali su 
ideali, rušili se idoli... Znamenje razočarenja 
u život, koji je okreta leđa duše ubijenih 
odnijele su u vječnost.

Čovjek nije umio da bude čovjek a jedino 
mu je taj zadatak predoređen po rođenju. 
Čovjek je postao samo broj. A smrt je 
postala samo stvar statistike.

Previše slobode na pogrešnom mjestu... 
Moćnog oružja u nejakim, fašizmom 

zatrovanim rukama. Suviše neosnovane 
slobode da gaze po drugima, da gaze po 
ljudima, otimajući im neprikosnoveno 
čovjekovo pravo, pravo na život. 

Ali ne, nije čovjek to što se može smjestiti 
samo u jedan grob, kako kaže Nikolaj 
Velimirović, već je čovjek ono što se ne 
može smjestiti ni u vasioni.

Možda je čovjek na momente zaboravio 
da bude čovjek. Ali i dalje ostaje filozofska 
istina da čovjek nije ono što jeste, već 
ono što još uvjek nije, jer čovjek je biće 
mogućnosti. 

Ipak je čovjek taj koji je skinuo mračne 
zavjese sa ratom i užasom zahvaćene 
Evrope... Ne tako davno. Krvožedno 
čudovište je ubijeno, zlom pokrenuta rijeka 
pripitomljena je branom pa presušila.

Čovjek je pobijedio čovjeka... 

Anđeo đavola...

Sloboda ZA pobijedila je slobodu OD... A 
čovječanstvo je pravdalo tezu da je tek 
krhki suvenir kome se čuvaju poslednje 
kapi smisla svijeta. 

Istorijska sekcija Gimnazije
„Petar I Petrović Njegoš“
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Русија… Москва… Далеко на хиљаде 
километара. Упркос томе, ја већ годинама 
шетам Црвеним тргом, уздишем прохладне 

московске вечери. Изгледа савршено и оставља ме 
без даха... У сну.

Већ у раном дјетињству, осјетих неку чудновату 
сродност са руским језиком. Уживала сам учећи 
нова слова, ријечи... Сваки нови час руског језика 
уносио је у моје цијело биће топлину. Касније 
спознах и вриједност највећих књижевних 
дјела писаних управо на руском. И руска музика 
остави ме без даха. Препуштала бих се свакој 
новој мелодији и у мислима плесала Кремљем и 
скакутала Црвеним тргом. Љубав према руском 
језику и руској књижевноси наставила се и у 
тогу гимназијског школовања. На моје огромно 
задовољство, професорица Нада Кривокапић је 
убрзо препознала мој таленат. То је било и вријеме 
мог највећег успјеха. 

Приближавало се и државно такмичење. Све 
припреме су биле у току. Свакодневно учење нових 
ријечи, израза... Свака нова ријеч бјеше цигла за 
темеље здања мога бића. Имала сам и подршку. Тада 
сам научила да је свака топла ријеч и осмијех милован 
љубављу вриједан труда. На прошлогодишњем 
државном такмичењу освојила сам треће мјесто.  

Моја
руска
бајка

Убрзо сам упознала и руског амбасадора у Црној 
Гори Јакова Герасимова. Спектар руских познаника, 
ширио се. Постигла сам велики успјех. Захвалност 
дугујем својој професорици руског језика, која је 
од самох почетка била уз мене. Полако је почео да 
се остварује мој сан. Припремала сам се за пут у 
велику Русију. У јулу прошле године боравила сам 
на московском институту руског језика ,,Пушкин”.

Московски професори су били одушевљени мојим 
знањем. Похађала сам највећи ниво и уживала у 
часовима руске културе и књижевности. У Москви 
сам стекла бројне пријатеље из разних земаља, а и 
продубила сам своје знање. Боравак у Русији заувијек 
ћу памтити и по прелијепим грађевинама. 

Изгледале су љепше него у сну. Коначно сaм 
прошетала Црвеним тргом, сазданим од милион 
ситних плочица. Сада сам могла да заплешем, 
скакућем по тргу, не као онда, у сну. Услиједиле 
су посјете музејима, галеријама, црквама које 
љепоту Москве чине потпуном. Златне куполе и 
даље видим како се пресијавају у даљини попут 
анђеоског орала. Жарке, јулске московске дане 
смјењивале су прохладне вечери, који су ме на 
трен подсјетиле на оне хладне руске зиме, по чему 
је Русија и највише позната. 

Нова такмичења очекујем са нестрпљењем. 
Очекујем успјех. Он ће ме водити ка сигурној 
луци. У мени биће дио Русије, јер знам колико 
је снаге уградила у мене својим постојањем 
кроз ријечи и слике једне дивне приче, која 
ће живјети заувијек.

Пише:  марија Јововић



ДАН СПОРТА
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У  здравом тијелу, здрав дух - ова античка крилатица незаобилазна је кад год се говори о одрастању, 
правилном развоју и образовању младих људи. 

Гимназија “Петар I Петровић - Његош” одувијек је поклањала велику пажњу спорту и спортским 
активностима, а као једна од најважнијих манифестација се Дан спорта који се одржава два пута 
годишње - на јесен и на прољеће. 

Јесењи Дан спорта за ову школску годину одржан је у петак, 15. октобра. Иако временске прилике нису 
биле идеалне за одржавање кроса, са поносом морамо истаћи да су готово сви ученици учествовали 
на овој популарној трци.  Иако је мјеста на подијуму било само за тринаест најбржих, морамо истаћи да 
су у нашим очима побједници били сви они који су учествовали. 

ПОбЈЕДНИцИ ТРКА

Важно је 
учествовати

Дјевојчице - I и II разред
1. Радуловић Марица 
2 . Остојић Софија 
3. Перовић Ана 

Дјечаци – I и II разред
1. Раичевић Немања  
2. Павићевић Иван  
3. Булатовић Иван 

Дјевојчице – III и Iv разред
1. Кадић Јелена  
2. Бабић Слађана  
3. Манојловић Адријана 

Дјечаци – III и Iv разред
1. Бубања Војислав  
2. Ђуровић Вељко  
3. Татар Никола  
4. Дринчић Филип



Naša škola je tokom četiri decenije 
svog postojanja iznjedrila mnogo 
generacija vrhunskih sportista. 

Sjetimo se samo Ivana Boškovića, 
proslavljenog fudbalera Sutjeske, 
Budućnosti i Grblja, prošle sezone 
najboljeg strijelca Prve lige Crne Gore. 
Ne smije se zaboraviti ni Risto Lakić, 
povremeni reprezentativac Crne Gore 
koji je u dresu hrabrih “sokola” upisao čak 
sedam utakmica, kao ni Marko Šćepanović, 

SPORT

koji je uspješno nastupao u domaćim i 
inostranim klubovima.

Naša škola, međutim, nije proslavljena samo 
po vrhunskim fudbalerima. Imali smo i više 
generacija veoma uspješnih košarkaša. 
Pomenućemo Nemanju Blagojevića koji je 
kao kadet branio boje Budućnosti, Danila 
Ivanovića, Danila Pavićevića. Vladan Mrdak, 
redovni učenik  danilovgradske gimnazije 
aktuelni je kadetski reprezentativac Crne 
Gore. 

Spisak reprezentativaca naše zemlje tu se ne 
završava - Marko Bobičić i Dejan Pavićević 
već godinama sa velikim uspjehom brane 
boje kadetske reprezentacije Crne Gore u 
rukometu.

Atletičarima smo se oduvijek dičili. 
Pomenućemo Dana Žegarca, rekordera  
i reprezentativca u nekoliko disciplina 

Sportisti, 
ponos naše škole
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Tokom četiri decenije svog 
postojanja naša škola je iznjedrila 
veliki broj vrhunskih sportista. 
Podsjetimo se fudbalera, 
košarkaša, džudista, rukometaša, 
atletičara, plesača i svih drugih 
koji su proslavili našu ginmaziju 
na sportskim borilištima...



SPORT

srednjih staza, zatim Luku Rakića 
rekordera  i reprezentativca kratkih staza, 
kao i Vušura Vušurovića reprezentativca u 
disciplini skok u dalj. 

Imali smo i imamo mi i vrhunskih takmičara 
u borilačkim sportovima. Nabrojaćemo 
samo neke: Miloš Petrović, Darko Badnjar, 
Marko Vratnica, Marija Kipa, Obrad 
Radović...
Imali smo i imamo i uspješnih 
sportistkinja. Sestre Milonjić uspješne 
su atletičarke, Ivana Popović je 
prvakinja države u krosu, džudistkinju 
Milicu Badnjar, rukometašicu Andreu 
Mugošu, teniserka Mariju Radulović...
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O količini medalja koje su u vlasništvu 
članova plesnog kluba Matriks mogla 
bi se i knjiga napisati. Pomenućemo 
Milicu  Bukilić trenera, zatim Ivanu 
Vuković prvakinju u latino šouu, 
Sladjanu Sekulić prvakinju u disko 
densu, a nikako ne smijemo zaboraviti 
ni Marka Ćipovića, višestrukog prvaka 
Balkana u modernim plesovima.

To su samo neki od mnoštva sportista koji  
sa ponosom  ističu da su bili ili su sada 
učenici naše škole. Neka nam oproste svi 
oni čija imena nismo pomenuli, o njima 
ćemo nekom drugom prilikom.  



Јуна 2010. године сам матурирао,  а 
у јулу уписао факултет Пословне 
студије на Универзитету Медитеран. 

Током године, уз учење и свакодневне 
тренинге, успјешно сам наступао на 
14 међународних и шест домаћих 
такмичења на којима сам освојио више 
златних медаља. Сезону сам завршио са 
два државна јуниорска рекорда (на 100 
и 200 метара). Био је то мали корак за 
човјечанство, али велики за мене. 

СВЕ ТО НЕ бИХ мОгАО бЕз ВАС! 

НАШИ СПОРТИСТИ: Лука Ракић

У спорту сам од малих ногу. Кошакру 
сам тренирао од двете године и дошао 
до кадетске репрезентације Црне Горе. 
Од мене су очекивали да прекинем 
редовно школовање, али за мене није 
било дилеме. Одлука да предност 
дам редовном образовању и уједно 
покушам да останем у спорту, показала 
се исправном. Атлетика је била 
компромисно рјешење, али и  сугестија 
моје драге професорице физичког 
образовања Маријане  Стефановић.

Мјесеци који су слиједили нису били 
једноставни - живио сам у Подгорици, 
школу сам учио у Даниловграду, а 
тренирао сам у Бару, повремено 
и Љубљани. О такмичењима да не 
говорим... Ипак, научио сам да је 
све могуће када се хоће и кад имате 
подрушку и разумијевање родитеља и 
школе. 

Сениорска злата 
на прсима јуниора
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“Наши професори били су за 
нас једна велика породица. 
Понекад се чинило да смо 
им ми и наше образовање 
и васпитање, једина брига 
на овом свијету. Остаћете 
увијек у мом сјећању и мом 
срцу, за цио живот...” 

Пише:  лука Ракић,  
 јуниорски првак Црне Горе



НАШИ СПОРТИСТИ: Лука Ракић

Из дана у дан ређале су се слике - 
средњошколске обавезе, хаос у глави, 
пубертет, дани када ни сам не знаш 
шта ћеш са собом, преиспитивања - ко 
си, шта си и којим путем ићи, падови и 
успони, заљубљивања, надметања... У 
једном тренутку си Бодлеров “Албатрос”, 
спутан и гажен, у сљедећем “Облак у 
панталонама” Мајаковског, на крају 
ухватиш себе како се вртиш у круг око 
магловите Лелејске горе...

Ко би могао заборавити наше дивне 
професоре. Захтјевну Лидију Лакић, 
која зна шта мислиш и кад не мислиш 
(крвник да научиш, мајка да те заштити), 
па Кекића, са узвишеним приступом 
изучавања психологије и филозофије. 
Нашег Вукића који обожава спортисте, 
или Јанка и његове математичке 
проблеме... 
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Шта тек рећи о директорки Славици, 
бастиону школе, увјек ведрој, 
расположеној и спремној на сарадњу...  

И сви остали професори које нисам 
споменуо били су за нас једна велика 
породица. Понекад се чинило да смо 
им ми и наше образовање и васпитање, 
једина брига на овом свијету. Остаћете 
увијек у мом сјећању и мом срцу, као и 
срцу мојих родитеља, за цио живот. 

ХВАлА ВАм! 

“Одавно ми није било тако лијепо да 
знам гдје сам и да не сумњам гријешим 
ли или не гријешим што чиним”, ријечи 
су Лада Тајовића, јунака Лелејске горе, 
када је пронашао излаз из магле. 

Цитат за читав живот. 



СЈЕЋАЊА
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