КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017-2018.
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Дана 9. септембра 2017.године, ученицу Осме београдске гимназије Машу
Терзић, 2/5 наградио је Музеј афричке уметности за свој допринос и рад.
Дана 14.9.2017. ученици Осме београдске гимназије са професором руског
језика Маријом Бакић,у оквиру Недеље руског филма у Србији „Бајке
детињства”, присуствовали су гостовању композитора и извођача Сергеја
Светлова у Руском дому. У оквиру исте манифестације погледали су премијерну
пројекцију филма „ВРЕМЕ ПРВИХ”.
Ученици одељења 3/6 и 2/6 посетили су 26. септембра поводом Европског дана
језика Француски институт, Институт Сервантес и Гете институт где су имали
прилику да се упознају са овим културним институцијама које раде на
промовисању учења страних језика. Ученици су се кроз учешће у квизу о
познавању европских језика и култура упознали и са шведским, грчким,
италијанским и румунским језиком. Музички део програма био је организован
на летњој позорници Калемегданске тврђаве.
У Осмој београдској гимназији обележен је 26. септембар - Европски дан језика
који се у целој Европи обележава од 2001. године. Прославама које се
организују тог дана наглашава се значај свих европских језика и подстиче
вишејезичност која води ка бољој комуникацији између различитих култура.
Ученици свих разреда наше школе обележили су Европски дан језика кроз
музику, поезију, филм и презентације о Србији и везама које постоје међу
европским језицима. Програм су осмислили Драгана Павићевић, Оливера
Цветковић Дивац, Зорица Омчикус, Јелена Богатиновић - наставници енглеског
језика; Драгана Ђурић - наставник немачког језика; Светлана Маринковић наставник француског језика; Ана Спремић, Марија Бакић - наставници руског
језика; Миле Сајчић - наставник шпанског језика.
Дана 28.09.2017. ученици одељења II1 и II3 са професорима Татјаном Јоцић
Стефановић и Снежаном Китановић, посетили су изложбу научних
експеримената у Галерији науке и технике САНУ.
Ученици Осме београдске гимназије су дана 30. 09.2017.године уз пратњу
професорке Јелене Богатиновић присуствовали прослави Дана Института
Конфучије. Манифестација је одржана на отвореном у Кнез Михаиловој улици.
Ученици су имали прилике да се на непосредни начин приближе кинеској
култури и традицији. Неке од активности које су биле део ове прославе
укључују везивање кинеског чвора, кинеску калиграфију, резање кинеског
папира, демо час кинеског језика. Део програма су такође били плес са
свиленим тракама, плес ''Xinjiang'' и „Zhang Feng”.
Ученици Осме београдске гимназије су имали прилике да присуствују
представи ,,Галеб“ у Народном позоришту на сцени „Раша Плаовић“ 30.
септембра 2017. у пратњи професора Јелене Петровић и Јелене Богатиновић.
Представа је изведена на јапанском језику од стране јапанског авангардног
театра „A la Place“, у оквиру њихове балканске турнеје“. ,,Галеб“ је ауторско
дело Антона Павловича Чехова, а изведено је у режији Цујогошија
Сугијама. Представа је премијерно изведена прошле године у Токију, а, у
међувремену, са великим успехом изведена је на Трећем међународном
фестивалу експерименталног театра у Ханоју, у Вијетнаму.
Ученици Осме београдске гимназије, са професором хемије Слађаном Остојић,
присуствовали су промоцији књиге ,,Валентина Терешкова - прва жена у
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свемиру'', ауторке Марије Ранђеловић. Промоција је одржана 3. октобра у
Руском дому у 19х. Промоцију је отворио хор руском песмом ,,Љебинушка''.
Према речима ауторке, књига је написана из жеље да се пажња усмери на жене
као и на њихове велике подвиге, који су, такође, од великог значаја за нашу
планету и свет, па је стога настала и књига о Валентини Терешковој - жени која
је прва летела у свемир. У склопу овог догађаја, одржано је и проглашење
најуспешнијих дела и писаца конкурса ''Доситејево златно перо''.
Дана 10.октобра 2017.године у галерији Руског дома, ученици I/8 Осме
београдке гимназије са професором социологије Бојаном Тодоровићем
присустовали су ОТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ „МОЈ КРАЈ, ЗАМИШЉЕН И
НЕЖАН...“ ИЗ ФОНДОВА ДРЖАВНОГ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА СЕРГЕЈ
ЈЕСЕЊИН, СЕЛО КОНСТАНТИНОВО У РЈАЗАНСКОЈ ОБЛАСТИ. Изложбу је
пратила нарација о делу и животу чувеног руског књижевника.
Дана 12.10. 2017 ученици Осме београдке гимазије су били у посети осмом
филмском фестивалу особа са инвалидитетом БОСИФЕСТ у Сава Центру под
слоганом ПОКРЕНИ ПРОМЕНУ. Ученике и ученице IV2, IV5, IV6, IV7 и IV8 је
на фестивал повео предметни професор социологије Бојан Тодоровић. У
периоду од 14 до 18 часова ученици су имали прилике да погледају 4 филмска
остварења:
1. италијански филм: 50ХРио; аутора Франческа Мансутиа
2. руски филм : Одлазак на плес; ауторке Марјам Махкијеве
3. индијски филм: Ја сам Џиџа; ауторке Шавати Чакраборти
4.франацуски филм: Устани и ходај; аутора Метју Фирмина

-

-

-

из 2016.године
из 2015. године
из 2016. године
из 2016.године.

Пред почетак последње пројекције, аутор је за свој аутобиографски филм дао
уводну реч где је предочио са каквим се све изазовима сусретао
Ученици Осме београдске гимназије су у пратњи својих професора
присуствовали извођењу представе ''АЈНШТАЈНОВИ СНОВИ'' дана
20.10.2017.године која се изводила у Југословенском драмском позоришту.
Представа, осмишљена по истоименом светском бестселеру Алена Лајтмана,
америчког физичара и писца, оставила је дубок утисак на све присутне.
Ученици трећег разреда Осме београдске гимназије у пратњи директора
посетили су Српску академију наука и уметности која је највиша научна и
уметничка институција. ј Академија је ове године отворила своја врата за посете
, како би заједно могли да уживамо у изузетној заоставштини српске научне и
уметничке историје. Програмом су били организовани обиласци појединих
делова Палате САНУ: Улазног хола, Свечане сале САНУ, Легата Олге Јеврић,
Архива САНУ, Библиотеке САНУ, Галерије САНУ и Галерије науке и технике,
у складу са актуелним програмом.
Дана 27.10.2017.године професори Осме београдске гимназије Слободан
Главичић и Оливера Дивац са ученицима одељења II2 посетили су Сајам књига.
Поводом комеморације 142. годишњице рођења великог друштвеног вође,
државника и борца за независност Индије, Сардар Валабхаи Патела, ученици
Осме београдске гимназије су имали прилике да погледају документарни филм
,,Живот Сардар Валабхаи Патела“ 31. октобра. Филм су погледали у склопу часа
енглеског језика где им је професорка Јелена Богатиновић одржала кратко
предавање о индијском националном хероју. Сардар Валабхаи Пател је један од
оснивача Републике Индије и имао је важну улогу у процесу стицања индијске
независности од британске власти. Он је водио земљу ка уједињењу, стварању
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независне државе. Због способности да предводи хиљаде људи и истакне се као
велики лидер, добио је надимак ,,Сардар“, што значи шеф. За образовање и
проширење основне културе ученика, важно је учити о великанима као што је
овај индијски херој.
Тринаесто издање Слободне зоне-јуниор, одржано је 2. 3. и 6. новембра у
Дворани културног центра. Око седамдесет ученика Осме београдске гимназије
имало је прилику да бесплатно погледају три филма : Ћорда, италијанскофранцуски филм редитеља Јонаса Карпиђнана, Лето 1993. шпански филм Карла
Симона и немачки филм Школа за бунтовнике, Александра Клајдера. Сва три
филма баве се ,,вечитим" проблемима младих, проблематизују важне теме о
којима се , касније, разговара са ученицима на часовима. Са ученицима су
пројекцијама филмова присуствовали и професори гимназије Мирјана
Михаиловић и Бојан Тодоровић.
Од 17. до 24. октобра делегација Осме београдске гимназије по други пут је
посетила Средњу општеобразовну школу № 246 Приморске области града
Санкт-Петербурга. За време посете између ученика из Србије и Петербурга
развило се право пријатељство. Заједно смо посадили храст Петра Великог на
територији школе № 416 града Петерхофа, Вашингтонски и Тургењевски храст
– у дворишту Школе № 246. У оквиру културног програма посетили смо
Ермитаж, Руски музеј, Казањски храм, Исакијевски храм, Петерхоф и Летњи
дворац Петра Великог, Петропавловску тврђаву, место дуела А.С. Пушкина и
Дом-музеј великог песника у ул. Мојка, бр. 12. А још су за госте из Србије били
организовани јавни часови из руског језика и књижевности и обиласци објеката
Школе № 246 која се може похвалити изузетно опремљеним простором –
савременим кабинетима, базенима за ниже узрасте и одрасле ученике, салама и
спортским теренима, спелеопећином или ,,сланом“ собом и савременом
свечаном салом са преко 300 места. У оквиру округлог стола последњег дана
посете, ученици наше школе су одржали презентације о Београду и Србији и
паралелама између два језика и културе, говорили су стихове и размењивали
утиске. Обе стране су посетом веома задовољне и са нестрпљењем ишчекују
нови сусрет на пролеће следеће године у Београду!
Дана 15.11.2017. године, ученици Осме београдске гимназије су са Сањом
Вукосављевић, библиотекаром школе, посетили Српску академију наука и
уметности. У оквиру програма посете, ученици су сазнали више о постанку саме
Академије и њеним члановимаи обишли: Улазни хол, Свечану салу САНУ, где
су имали прилику да одгледају кратак филм о животу академика Бранка
Ћопића, спомен собу Милутина Миланковића, личну библиотеку Марка
Ристића, спомен собу Бранка Ћопића, са раритетима попут његових шешира,
гусала и његове писаће машине , библиотеку САНУ , читаоницу и Галерију
САНУ са актуелном поставком „Српско уметничко наслеђе на Косову и
Метохији – идентитет, значај, угроженост“.
Ученици I, II и IV разреда Осме београдске гимназије, у пратњи одељењских
стрешина, предметних наставника и адм. радника, 24.11.2017. били су на
позоришној представи „ Хотел слободан промет“, у ЈДП-у представу.
Жорж Фејдово дело, играју/играли су; Војин Ћетковић, Драган Јовановић,
Наташа Тапушковић, Анђелика Симић, Срђан Тимаров, ...
Од 28. октобра до 3. новембра 2017. Године одржана 42. Београдска недеља
моде (Belgrade Fashion Week). Ученици Осме београдске гимназије из одељења
2/6 присуствовали су отварању по позиву амбасадорке Индије, Њ.Е. Нариндер
Чохан.
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Дана 5.12.2017. одржана су предавања др.проф. ЉубишеТописиревић, у
амфитеатру Осме београдскње гимназије, у организацији професора биологије
Шемије Дураки (Осма бг.гим.) и Александре Николић (ИММГА). Тема
предавања: ГМО (генетички модификовани организми). Ученице I1-8, II1-8,
III1-8 И IV1-8, са одељењским старешинама и предметним професорима
Иреном Беговић, Снежаном Китановић, Бојаном Зеленовић, Теодором Милић,
Радмило Светланом Радовић, Радмилом Кошутићем, Мирјаном Унчанин,
Катарином Радосављевић, Јеленом Богатиновић и Шемијом Дураки,
присуствовали су предавањима.
Ученици Осме београдске гимназије присуствовали су предавањима из
реторике, дипломатије и дебате која се одржавала 7. и 8.децембра 2017. на
Факултету за безбедност и дипломатију. Дана 16.децембра 2017.године у
периоду од 11 до 18 часова одржано је такмичење матураната из Београда
,,Дани београдске дебате,, на Факултету за безбедност и дипломатију. У Тиму
Осме београдске гимназије били су Милица Васић 4/5, Кристина Чабаркапа 4/3,
Јанко Ковачевић 4/2, Јована Радиновић 4/ 6 и Алекса Мојсић 4/6. Кристина
Чабаркапа и Јанко Ковачевић пласирали су се у полуфинале а Јована Радиновић
и Алекса Мојсић прошли су у други круг такмичења.
Дана, 15. децембра, у Руском дому ученици Осме београдске гимназије су
заједно са директором, Иреном Брајевић и наставником руског језика, Аном
Спремић, присуствовали отварању изложбе «Ана Карењина као огледало
епохе» из колекције Државног музеја Л. Н. Толстоја и пројекцији филма «Ана
Карењина. Сећања Вронског», прослављеног руског режисера и директора
кинематографског концерна «Мосфильм», Карена Шахназарова. Ови догађаји
су део свеобухватног програма под називом »Руски језик: читамо, слушамо,
гледамо» који ће се одигравати у Руском центру за науку и културу, Руском
дому, у периоду од 15-19. децембра, a у чијој организацији осим поменутих
институција учествују Руска хуманитарнa мисија и Центар филмских фестивала
и међународних програма при Руском Фонду Културе.
Дана, 19. децембра, ученици гиманазије посетили су овогодишњи једанаести
Фестивал науке, где су присуствовали узбудљивим, спектакуларним и
упечатљивим експериментима које су представиле многе познате организације
и институције на штандовима Наука у покрету и Наука без престанка.
Бесплатне радионице цртања, мозаика и графичког дизајна реализоване се у
Центру за ликовно образовање Шуматовачка током јануара и фебруара
2018.године. Програми су намењени ученицима до 19година и подржани су од
стране Секретаријата за спорт и омладину града Београда.
Дана, 19. децембра, ученици одељења 3/4 и професор енглеског језика Драгана
Павићевић израдили су пано ''British Christmas Tree'' који је изложен у улазном
холу школе.
Дана 22.12.2017.ученици Осме београдске гимназије одељења II3, IV 5,6,8
посетили су Београдско драмско позориште у пратњи професора Снежане
Китановић и Јелене Богатиновић, где су имали задовољство да присуствују
извођењу изузетне представе ''Лет изнад кукавичјег гнезда'' настале према
истоименом култном филму снимљеном још 1975.
Дана 26.12. 2017. год. Ученици одељења IV6 и IV8 са професором ликовне
културе Јеленом Ивановић Маџоски посетили су изложбу Петра Лубарде у
Кући легата. Стручно вођство кроз поставку и изванредно предавање о раду
Петра Лубарде одржала је Ана Поповић Бодража, историчар уметности и виши
кустос у Кући легата.
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У уторак 26.децембра 2017.године ученици гимназије извели су новогодишњу
представу за децу запослених. Изузетна глума и одлична представа наших
ученика: Јанка Ковачевића 4/2, Софије Жикић 4/2, Милоша Булатовића 4/2,
Ђорђа Бакоча 4/4, Јане ристић 4/4,Саре Михић 4/4, Филипа Чорта 4/4, Катарине
Зорић 4/4, Саше Којадиновића 4/3, Милутина Јаћимовићан 4/4, Милоша
Милинкова 4/1 и Павла Миловановића 4/3. Преставници Ученичког парламента
Б смене украсили су и улепшали свечану салу и холове школе, а хор гимназије
извео је пригодне песмице за децу.
Ученици наше школе су присуствовали бесплатним радионицама - цртања
ЦРТАЊЕ НЕДЕЉОМ ПОПОДНЕ, 18. и 25. фебруара 2018. Године
Од 19.02. до 23.02.2018. године, ученици наше школе су присуствовали у
Етнографском музеју Недељи кинеског филма.
Дана 21. фебруара 2018. године, Осма београдска гимназија је обележила
Међународни дан матерњег језика. Циљ ове активности је подстицање читања и
неговање матерњег језика, те су ученици, у просторијама школске библиотеке,
наглас читали песме или одломке из књижевних дела и на тај начин допринели
очувању српског језика и неговању српске културне баштине.
Дана 23.01.2018. године ученици одељења 2-1 су у пратњи професорке физике
Татјане Јоцић и професора Дарка Радуловића посетили Историјски музеј где је
била организована амбијентална настава на тему „Смрт Карађорђа Петровића“,
поводом 200 година од убиства вожда и приказује стање у београдском
пашалуку пред Први српски устанак, развој устанка и слом са акцентом на
догађаје који су уследили, вождово изгнанство и убиство 1817. које је имало
велике последице на државно-политички живот у Србији у 19. и 20. веку и
сукобе две династије и „Ђорђе Станојевић – ко је осветлио Србију“, посвећена
његовим доприносима за електрификацију и градњу првих хидроелектрана.
Дана 22.02.2018. године ученици одељења 1-1 су у пратњи професора Дарка
Радуловића посетили Историјски музеј где је била организована амбијентална
настава на тему „Смрт Карађорђа Петровића“, поводом 200 година од убиства
вожда и приказује стање у београдском пашалуку пред Први српски устанак,
развој устанка и слом са акцентом на догађаје који су уследили, вождово
изгнанство и убиство 1817. које је имало велике последице на државнополитички живот у Србији у 19. и 20. веку и сукобе две династије, „Ђорђе
Станојевић – ко је осветлио Србију“, посвећена његовим доприносима за
електрификацију и градњу првих хидроелектрана и „Градови у покрету“, која
бележи промене у Београду, Сарајеву, Истанбулу и Анкари, прати развој нових
држава насталих на остацима Османлијског царства.
Предавање јапанске медијске уметнице Мајуко Каназаве најављено у Музеју
примењене уметности (Вука Караџића 18, Београд) одржано је дана 28.02.2018.
године у препуној свечаној сали Осме београдске гимназије. Ученици су
уживали у овој јединственој изложби коју је нам представила Амбасада Јапана
позивом и излагањем признате и модерне уметнице Мајуко Каназаве која у свом
уметничком изражавању користи савремена достигнућа у ИТ технологије.
Дана 28 02. и 01.03.2018.године ученице и ученици одељења 4/1.4./2,4./3,4./4
,4./6 , 4./7 4./8 Осме београдске гимназије присуствовали су 5. по реду ''Сајму
Трећег доба''. Ученици/е су са професором социологије Бојаном Тодоровићем
били гости штанда Градског завода за јавно здравље из Београда, где су узели/е
учешће у бројним волонтерским активностима везане за здравље и других
игровних активности старијих особа. Овим активностима ученици су допринели
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већем међусобном разумевању младих и старих особа и бољој међугенерациској
сарадњи.
У оквиру обраде теме "Српска револуција у 19.веку" примењени су различити
наставни приступи, методе и наставна средства.Ученици III/ 2 i III/4 су после
часова на којима су слушали предавања наставника погледали и филмове
"Кнежевина Србија" и "Смрт Карађорђа Петровића", посетили музеј-театар и
видели монодраму "На кафи са књегињом Љубицом",обишли Саборну цркву и
гробове Милоша и Михајла Обреновића,Доситеја Обрадовића и Вука Караџића
и на крају обишли поставку Музеја историје Србије "Карађорђева смрт" .
Ученици су посетили поставку и присуствовали предавању о " човеку који је
осветлео Србију" Ђорђу Станојевићу.
Наша гимназија се представила на традиционалној манифестацији Сајам
средњих школа 10.марта у ОШ "Исидора Секулић", где су ученици осмог
разреда и њихови родитељи могли на једном месту да се информишу о
условима за упис и образовним прогфилима који се нуде, као и са начинима
рада.
Јубиларном извођењу представе “39 степеника” 12.марта у Установи културе
Вук Караџић присуствовали и ученици наше гимназије одељења II3, II7, III1 и
III7 са својим одељенским старешинама и наставницима.
Дана, 17. марта Унеско клуб Осме београдске гимназије посетио је
Прихватилиште за незбринуту децу.
Дана, 14.03.2018. године у емисији РТС ''Проветравање' објављен је прилог о
одбојкашицама Осме београдске гимназије и постигнутим резултатима на
спортским такмичењима.
Дана 26.03. 2018. године, ученици одељења II1, II2 , II3 и II4, са професором
ликовне културе Милицом Прелић, посетили су изложбу фотографа Зденка
Штрицког под називом „Само сенке пролазе“. Изложба је реализована у
галерији „Богић“.
На овој изложби приказане су фотографије које добро делују засебно свака за
себе али истовремено чине и једну компактну целину. За самог аутора – сенка
представља нешто што је у ликовности стално присутно и даје веома важан
осећај простора.
Зденко Штрицки је посебно посвећен сценској фотографији и увек спреман да
оде корак даље. Делује активно унутар актуелне сцене, присутан је на групним
и заједничким изложба у родном граду, околини и иностранству.
Дана 11.04.2018. године ученици одељењаIII4, III6 и III 8 са професором
ликовне културе Јеленом Ивановић Маџоски посетили су изложбу „Дакле, Ви
сте тај Урош Предић“ одржаној у Галерији САНУ.
Дана 19.04.2018. 9 матураната и матуранткиња из одељења 4.3, 4.5 и 4.7. у
пратњи професора социологије Бојана Тодоровића на Факултету за дипломатију
и безбедност учествовало је у квизу ''Дан знања''. Реч је о пројекту који
организују Центар за међународне односе и културну сарадњу и Организација
београдских средњошколаца. Дан знања“ је конципиран у форми квиза, а са
циљем да подстиче и унапређује неформално образовање средњошколаца.
Осма београдска гимназија 22. и 23. априла 2018. године била је домаћин
Светске смотре истраживачких радова ICYS 2018. Више од 190 младих
средњошколаца из различитих земаља презентовало је своје истраживачке
радове, а у холу школе одржано је и такмичење постер презентација.
У периоду од 17 до 24 априла 2018 године Осму београдску гимназију посетила
је други пут заредом делегација наставника и ученика Средње општеобразовне
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школе № 246 из Санкт-Петербурга са којом гимназија има потписан споразум о
сарадњи и програму размене ученика. Наш ,,април у Београду” протекао је у
пријатељској атмосфери предивног, сунчаног београдског пролећа. Чак ни
интензиван програм посете који смо припремили и умор који смо осећали на
крају сваког дана нису утицали на дивно расположење. Програм посете је за
циљ имао упознавање са Београдом, историјом нашег народа, српском културом
и особеностима српског језика, као и размену педагошких и наставних
искустава између наставника. Кроз организоване јавне часове у школи ученици
су имали прилику да увиде паралеле између српског и руског језика, али и
историје и културе. Осим тога, потрудили смо се да допринесемо усавршавању
енглеског језика ученика из Питера кроз активности у којима су интезивно
примењивали своја знања. Примењујући савремене технологије, представили
смо знаменитости Београда и Србије.Обиласци и екскурзије су такође имале
едукативни карактер и продубљивали су знања и учениика домаћина и гостију:
посете Војном музеју, Историјском музеју, Музеју Николе Тесле, Народној
скупштини, цркви Светог Марка и Руској цркви, Храму Светог Саве,
Патријаршији, Руском дому, екскурзија у Нови Сад, обилазак Петроварадина и
Музеја града Новог Сада. Имали смо посебну част да ученике гимназије и
делегацију из Русије у Патријаршији прими управо Патријарх српски Иринеј.
Овај сусрет је на госте оставио изузетан утисак, о чему сведоче и писма ученика
из
Питера,
која
можете
прочитати
на
сајту
наше
школе.
На завршној свечаности у школи наступали су ученици обе делегације,
размењивали смо и сумирали утиске, а госте смо изненадили припремљеним
персонализованим разгледницама Београда са фотографијама ученика и
информацијама о Београду „сакривеним“ иза QR кодова на полеђини, које ће
понети као сувенир и успомену на посету Србији и Београду.
Хор Осме београдске гимназије отворио је 24 априла 2018.године, наступом у
крипти Храма Свети Сава, V Фестивал међугенерацијске сарадње '' Океј''.
Ученици одељења II3,4,6 посетили су 27.априла позориште Славија где су са
својим наставницима гледали савремену комедију Упознај мог тату. Представа
на шаљив начин говори о темама које су део наше стварности, свакодневно се
провлаче око нас и нису уопште наивне. Јунаци приче, свако на свој начин,
одбијају да се суоче са истином и проналазе најбизарније могуће начине да од
ње побегну што даље. Кроз напету и динамичну комедију забуне упознају се
најтамније стране људске природе, али на веома забаван начин. „Представа нам
се допала јер је јако смешна. Препоручујемо свима да је погледају јер
представља нашу свакидашњицу и врло добро су је глумци изнели на сцени“ испричала је своје утиске једна од ученица. Комад "Упознај мог тату" написао је
Алан Ејкборн 1964. године, а адаптацију и режију потписује Сташа Копривица.
Унеско клуб Осме београдске гимназије, ученици одељења: 3-1 Бабић Теодора,
Бисенић Огњен, Кнежевић Теодора, Његован Александра, Бајић Кристина,3-2
Димитријевић Марија, Дурацовић Ана, Жеравица Маша, Вукович Теодора
,Ћирковић Јана, Глуховац Анђела,3-3 Антић Ђорђе/ 2-2 Урошевић Бојана,
Масликовић Стефан, Џекулић Хелена , Комазец Јелена , Павловић Марко,
Загорац Теодора,2-3 Марјановић Александра, Андрејић Ема, Дукић Нина,
Марковић Јелена, Раденковић Маша, Андрић Андријана, са проф. Весном
Грубор, присуствовали су традиционалној манифестацији поводом - Светског
дана породице- у организацији Прихватилишта за децу.
Дана, 19.05.2018.године, обилазак Београдске мумије –Ученици наше школе су
у оквиру манифестације Музеји за 10 посетили зграду Капетан Мишиног здања
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где су могли видети и открити истину о јединој египатској мумији у Србији,
која је део колекције Народног музеја у Београду. Током вођења ученици су
сазнали нешто више о Хаџи Павлу Риђичком, пустоловинама Несминове
мумије, али и о култу мртвих, мумификацији, историји и култури птоломејског
Египта из ког мумија потиче.
Ученици Осме београдске гимназије - Унеско клуб- 21. 05. 2018. год. у 19 .00
слушали оперу - Кармен - у Народном позоришту и уживали.
Дана 23. 05 2018.год. у свечаној сали Осме београдске гимназије Одиграна је
представа Лепа протина кћи ( по мотиву песме Ђорђа Балашевића)
Ученици Осме београдске гимназије 31.05.2018. гледали представу
„Ожалошћена породица“ нашег прослављеног комедиографа Бранислава
Нушића на сцени Народног позоришта, која је кроз комичност и духовитост
снажна слика овог времена, у жанровском смислу и комедија и трагедија, визура
кроз коју Нушић води своје јунаке.
Поводом 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа, ученици одељења
II3 посетили су изложбу под називом „Алас: Родоначелник српске математичке
школе“ у Галерији САНУ са предметним наставником Вером Ивковић и
разредним старешином Снежаном Китановић. На изложби су ученици уз богато
предавање и стручно вођење могли да погледају најважније радове и детаље из
занимљивог и неконвенционалног живота Михаила Петровића.

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.
ГОДИНИ
•

Дана 20.09.2016.године, ученици Осме београдске гимназије су, на позив Амбасаде
Индије,посетили театар „Мадленианум“, где су, заједно са професорима,
присуствовали извођењу традиционалног индијског плеса – катхак. Чувена плесна
група „Кадамб“ гостовала је у Београду, у организацији Амбасаде Индије, у
оквиру прославе седамдесет година независности Индије.

•

Дана 25.09.2016. године, ученици Осме београдске гимназије су, у пратњи
професорке ликовне културе Оливере Штрбац, посетили Винчу. Кустос, археолог
Драган Јанковић, провео је заинтересоване ученике кроз „златно доба“ старе
неолитске цивилизације, драгоцено налазиште артефаката и трагова културног
статуса неолитских становника у насељу Винча.

•

Дана 26.09.2016. године, поводом Европског дана језика, који се обележава сваке
године, ученици 21, у пратњи наставника хемије Ирене Беговић, посетили су
Студентски парк. Циљ је био да се промовише културолошка и језичка
разноликост старог континента и подстакну ученици да уче што више страних
језика. Ученици су видели штандове Института Сервантес, Гете института,
Француског културног центра, као и Амбасада Швајцарске, Румуније,
Италије, Аустрије, Холандије и Грчке; присуствовали су часовима салсе у
организацији Института Сервантес, позоришним представама, рецитовању поезије
и концерту румунске рок групе, која је и затворила ову манифестацију.

•

Дана 27.09.2016. године, ученици и професори Осме београдске гиманзије
учествовали су у обележавању Светског дана срца и Међународног дана старих.
Манифестација „Плесом до здравог срца, од младости до старости“ одржана је
на савској променади, и ове године у организацији Канцеларије за здравље
старих Градског завода за јавно здравље Београд, чији је партнер и наша школа.
Позитиван став према старијима је цивилизацијска слика једног друштва, а
међугенерацијска сарадња је најбољи начин брисања предрасуда према старијима.
Повеља „Пријатељ здравља старих“ је наш велики успех и мотивација да се
што више појединаца, компанија и удружења,са изразито позитивним ставом и без
предрасуда,оријентише према старијима.

•

Дана 27.09.2016. године, ученици Осме београдске гимназије, у пратњи професорке
ликовне културе Оливере Штрбац,посетили су изложбену поставку првог
Фестивала мозаика у Србији, одржану у Кући легата у Београду.Ученици су
имали привилегију да их, кроз ову јединствену поставку, прву такве врсте у
Србији, проведе лично аутор и идејни творац првог српског Фестивала мозаика –
мр Петар Вујошевић – чиме је ова посета постала прави мали уметнички празник.
У једној од централних градских галерија, са богатом историјом, отворен је
Фестивал мозаика, уз учешће више од педесет аутора и излагање преко стотину

пробраних дела. Наши ученици добили су увид у историјат, основне појмове о
техници израде мозаика и упозналису се са значајем и значењем изложених дела.
Додатна пригодна предавања о ликовној вредности дела у камену одржала је
истакнута уметница мр Весна Каракаш. Посебан сегмент овог Фестивала посвећен
је поставци дела нашег славног уметника мозаика – Борислава Њежића – чиме је
дат постхумни омаж његовом изузетном доприносу нашој уметности.
•

Дана 28.09.2016. године, ученици Осме београдске гимназије су у театару
„Пинокио“ присуствовали премијерном извођењу представе „AyanasuWoven“,
инспирисану земљотресом који се догодио 2011. године у Jапану. Представа је
оставила велики утисак на ученике.

•

Дана 30.09.2016. године, матуранти Осме београдске гимназије одељења 45, 46, 47 и
48 су, са наставником социологије Бојаном Тодоровићем, у „Миксер хаусу“
присуствовали Фестивалу ромске културе и активизма (ФРКА). Наши ученици
су учествовали у дебати о положају ромске деце у образовању у Србији, као и
румунском документарном филму „Наша школа“, који говори о сегрегацији
ромске деце у образовном систему.

•

Дана 12.10.2016. године, одељења 15 и 38, са професорком ликовне културе
Оливером Штрбац, посетила су изложбену поставку XXII бијенала таписерије,
одржануу Великом барутном магацину, где су имали прилику да погледају и
сталну изложбену поставку римских скулптура, саркофага, пилона и
фрагмената рељефа, који су пронађени на археолошким налазиштима на
Калемегдану.

•

Дана 14.10.2016. године, ученицима првог и другог разреда одржано је предавање
„Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергијe“.
Предавање је организовано у сарадњи са Секретаријатом за енергетику и
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда.

•

Дана 15.10.2016. године, ученици наше школе су са професорком Оливером
Штрбац посетили галерију „Богић“, где је одржана изложба „Живот у боји“
македонске уметнице Андријане Мациев.

•

Дана 15.10.2016. године, ученици Осме београдске гимназије учествовали су у
церемонији обележавања годишњице рођења Махатме Гандија у организацији
Амбасаде Индије и Њ.Е. Нариндер Чохан.

•

У периоду од 11. до 18.10.2016. године, ученици Осме београдске гимназије су, са
професорком руског језика Аном Спремић, посетили Санкт Петербург као гости
Средње општеобразовне школе №246 Приморског реона града. Домаћини су нам
представили најважнија места вољеног Питера: Зимски дворац и Дворски трг са
Александровим
стубом,
Адмиралитет, Руски
музеј,
Кунсткамера,

Петропавловску тврђаву, Летњи сад, Невски проспект, здање СПГУ –
државног универзитета, Исакијевски храм, Казањски храм, Цркву Спаса на
крви. Прешавши мостове преко река и канала – Неве, Мојке, Фонтанке и других,
разумели смо зашто овај град зову и Северном Венецијом, а уживајући у погледу
на прелепе грађевине у стилу барока, класицизма и неокласицизма, схватили смо
да је и назив Северна престоница за овај град сасвим оправдан. Домаћини су нас
упознали и са још једном знаменитошћу свога града – метроом – једним од
најдубљих у свету – и испричали нам занимљиве приче о њему и технолошким
достигнућима која су у његовој изградњи примењена. Осим упознавања са градом
и начином живота Петербуржана, имали смо прилику да учествујемо и у животу
школе-домаћина на јавним часовима информатике, физике, хемије, руског језика,
енглеског језика, математике, биологије. Посебно нам се допала организација
часова у чијој припреми и чијем извођењу учествују и сами ученици. Наравно,
наше утиске употпунили су и Петропавловска тврђава, Ермитаж, Руски музеј,
посета Констатиновском дворцу (данас Председничкој палати) и граду
Пушкину (некадашњем Царском Селу), „Лабудово језеро“ у Маринском театру,
као и дружење и са породицама-домаћинима, захваљујући којима смо се на прави
начин упознали са свакодневним животом становника овог прелепог града.
Посебан утисак оставља раскошан барокни Александровски дворац са
Ћилибарском салом и прелепим парком у граду Пушкину (некадашње Царско
Село, у којем је знаменити А.С.Пушкин похађао чувени Лицеј), који на прави
начин дочарава епоху у којој су живели и стварали песници и мислиоци златног
доба руске културе.
• Дана 21.10.2016. године, одељења 25 и 27 су, са професорком ликовне културе
Оливером Штрбац и професорком биологије Мирјаном Унчанин, посетила
изложбену поставку XXII бијенала таписерије, одржануу Великом барутном
магацину. Ученици су погледали и сталну изложбену поставку римских скулптура,
саркофага, пилона и фрагмената рељефа који су пронађени на археолошким
налазиштима на Калемегдану.
• Дана 26.10.2016.године, ученици Осме београдске гимназије су,са професором
српског језика и књижевности Миланом Шиповцем, посетили 61. Међународни
београдски сајам књига.
• Дана 29.10.2016. године,ученици Осме београдске гимназије, предвођени
професорком руског језика, Аном Спремић, учествовали су у манифестацији Недеља
руске културе у Београду, одржаној у Деветој гимназији ,,Михајло Петровић Алас“.
Након такмичења из језика под називом ,,Нађи грешку“, ученици су имали
прилику да пробају традиционална руска јела, као и да уживају у културноуметничком програму, из којег се посебно издвојио наступ Хора слависта.
• Дана 03.11.2016. године, поводом прославе индијског Фестивала светлости,
ученици Осме београдске гимназије су,на позив Амбасаде Индије,са професоркама
Оливером Дивац и Снежаном Китановић,посетили Југословенску кинотеку. Том

приликом приказана је пројекција индијског филма боливудске продукције
,,Бајирао Мастани“.

• Дана 07.11.2016.године, ученици Осме београдске гимназије присуствовали су
отварању Недеље парламентаризма у Скупштини Србије. Манифестација
Недеља парламентаризма организује се од прошле године и у Србији.Покретач
иницијативе «Отворени парламент» је Енглеска амбасада у Београду и
Скупштина Србије, са циљем да се промовишу парламентарни облици
активности грађана, установа и удружења.
• Дана 10.11.2016.године ученици Осме београдске гимназије су организовали
дебату на тему родне неравноправности у образовању у школама у Србији.
Носиоци ове активности су ученици трећег и четвртог разреда: Софија
Ивановић, Оливера Николић, Ирена Ђоковић, Вукашин Милијановић, Кристина
Ташић, као и професори Мирјана Михаиловић и Бојан Тодоровић.

•

Дана 08.11.2016. године, ученици одељења 27, са одељењским старешином
Мајом Црномарковић, гледали су представу ,,Насиље“ у омладинском
позоришту ,,Дадов“. Представа је посвећена Алекси Јанковићу, дечаку чија је
трагична прича потресла земљу. Поремећене вредности, насиље, патња, бол и
никад досањани сан због преране смрти, у којој је видео једини излаз, шаљу
јасну поруку да не дозволимо да се овакав немили догађај икад понови.

•

Дана 25.11.2016.године, у амфитеатру гимназије, професор Филозофског
факултета Лабораторије за експерименталну психологију Универзитета у
Београду – Оливер Тосковић – одржао је предавање из области психологије
опажања под називом ,,Када око заведе руку“. Ученици су, доласком у
великом броју и активним учествовањем, показали велику заинтересованост за
ове теме.

•

Дана 01.12.2016. године, чланови Унеско клуба Осме београдске гимназије,
поводом сто шездесет година од рођења генија, посетили су Музеј Николе
Тесле.

•

Дана 03.12.2016. године,чланови Унеско клуба Осме београдске гимназије, са
професорком латинског језика Весном Грубор, посетили су Прихватилиште
за децу и предали поклоне.

•

Дана 07.12.2016. године, у изложбеном простору Библиотеке града Београда,
ученици су се упознали са делима академске сликарке Јелене Виторовић.

•

Дана 07.12.2016. године,посећена је и изложба «Лауреати јесење изложбе
УЛУС-а од 1985. до 2016.године», у Уметничком павиљону „Цвијета
Зузорић“, на Калемегдану. Аутор поставке била је Наталија Церовић.

•

Дана 07.12.2016. године, ученици Осме беоргадске гимназије посетили су
Галерију УЛУС-а, у Кнез Михаиловој улици, где су се упознали са
стваралаштвом академског сликара, проф. Жељка Ђуровића.

•

Дана 07.12.2016. године, ученици првог разреда гимназије, са професорком
Оливером Штрбац и помоћником директора Добрилом Лукић, посетили су
Филозофски факултет, одељење археолошке збирке. Стручно вођство кроз
поставку и изванредно предавање о Београдској мумији, одржала је Ивана
Минић, археолог и виши кустос Народног музеја у Београду.

•

Дана 21.12.2016.године, ученици првог разреда, са директорком Осме
београдске гимназије, посетили су Музеј Српске православне цркве, где су
изложене иконе најзначајнијих иконописаца из времена обновљене Пећке
патријаршије (1557 – 1690). Том приликом посећена је и Саборна црква.

•

Дана 22.12.2016.године, ученици Осме београдске гимназије су, у просторијама
Српског књижевног друштва, присуствовали промоцији најновије књиге г.
Хирошија Јамасакија, збирке хаику песама Ј. Бусона - ,,Цвет дивље руже“.
На промоцији су говорили: Кајоко Јамасаки, Војислав Карановић и Симон
Симоновић.

•

Дана 22.12.2016. године, ученици других разредa гимназије, у организацији
професорке Оливере Штрбац, посетили су Галерију Факултета ликовних
уметности и изложбу „Урош Предић – цртежи и студије из збирке
Факултета ликовних уметности у Београду“.

•

Дана 16.01.2017.године, ученици одељења 13 и 16 су, са професорком
информатике Снежаном Китановић, гледали
представу „Уображени
болесник“ у Југословенском драмском позоришту. ,,Уображени болесник“
(1673) је последње написано дело најзначајнијег француског комедиографа
Молијера.

•

Дана 18.01.2017.године, у амфитеатру Осме београдске гимназије, одржано је
предавање проф. др Џејмса Тејтона. Професор Тејтон је саветник Владе
САД за област образовања и више пута је награђиван. Ученици и професори
гимназије уживали су у изузетном предавању.

•

Поводом Дана републике Индије, од 26. до 29.01.2017. године, у Дому
културе „Студентски град“ (Булевар Зорана Ђинђића 179, Нови Београд)
одржане су пројекције филмова у оквиру Фестивала индијског филма, који
организује Амбасада Индије у Београду.

•

Ученици чланови УНЕСКО клуба Осме београдске гимназије су, са
професорком Весном Грубор, у периоду од 01.до 09.02.2017. године, били на
студијском путовању Барселона - Француска - Италија.

•

Дана 22.02.2017.године, ученици првих разреда Осме београдске гимназије, у
организацији професорке ликовне културе Оливере Штрбац, посетили су
Археолошко одељење Филозофског факултета, где су имали прилику да се уз
стручно вођство кустоса, археолога Иване Минић, упознају са историјом и
значајем Београдске мумије.

•

Дана 22.02.2017.године, у установи културе ,,Вук Караџић“, ученици чланови
Унеско клуба Осме београдске гимназије и професоркa Слађана Остојић
присуствовали су прослави 59. рођендана Прихватилишта за децу.

•

У петак, 24.02.2017.године, на позив Амбасаде Индије и Њ.Е. Нариндер
Чохан, ученици Осме београдске гимназије су, са директорком школе,
посетили 39. Међународни сајам туризма и штанд Амбасаде. Амбасадорка
Индије је поздравила ученике и том приликом одржала предавање о култури
и традиционалним обичајима у Индији.

•

Дана 26.02.2017. године, поводом Дана државности Индије, ученици Осме
београдске гимназије, директорка гимназије Ирена Брајевић и професорка
музичке културе Јелена Петровић, посетили су резиденцију Индије. Хор наше
гимназије извео је химне Индије и Републике Србије. Њ.Е. Нариндер Чохан,
поздравила је присутне госте и представила присутнима филм о савременој
Индији.

•

Дана 26.02.2017. године, поводом одржавања 39. Међународног сајма
туризма у Београду, ученици Осме београдске гимназије су, у пратњи
професора географије Светлане Радовић и стручног водича, посетили
споменик Карађорђу, споменике које се налазе у склопу Карађорђевог парка,
Храм Светог Саве и малу цркву Светог Саве.

•

У петак 03.03.2017. године, ученици одељења 22 и 23 су, у пратњи професора
географије Светлане Радовић, посетили Музеј афричке уметности, први и

једини музеј у региону који је искључиво посвећен културама и уметностима
афричког континента. Кустос музеја одржала је ученицима предавање које је
пратило поставку, на којој су највише заступљене маске и скулптуре које се
сматрају класичним изразом уметности Западне Африке, као и други култни и
магијски, украсни и употребни предмети у дрвету, затим керамика, фигуре у
меком камену (стеатиту), као и репрезентативни избор текстила и музичких
инструмената.

•

Ученици Осме београдске гимназије –чланови Унеско клуба – са
професорком латинског језика Весном Грубор, уживали су у Народном
позоришту гледајући балет,,Краљица Марго“.

•

У среду, 15.03.2017. године, ученици наше школе, у пратњи професора
географије Светлане Радовић и Владимира Милошевића, посетили су
удружење ,,Милутин Миланковић“. У оквиру популаризације ове
организације, удружење организује предавања еминентних стручњака. Тема
овонедељног предавања проф. др Мирјане Поповић-Божић била је „ДИНГ
у рукама и мислима Ератостена, Џеферсона и Миланковића“.

•

Ученици одељења 31 Осме београдске гимназије гледали су сатиричну
комедију ,,Уносно место“ у Југословенском драмском позоришту, са
разредним старешином Шемијом Дураки и професорком информатике
Снежаном Китановић. „Уносно место“ Островског, једног од највећих руских
драмских писаца, иако настало још 1875, савршено кореспондира са овим
временом. Ученици су, како кажу, били одушевљени изванредном глумом
великана наше сцене.

•

Ученици Осме београдске гимназије су 24.03.2017. године, у пратњи
професора историје Биљане Станковић и Александра Маркова, посетили
гостујућу изложбу у Музеју историје Југославије. Изложба носи назив
,,Лекције из '91.“ Изложбу је организовао Фото савез Србије у сарадњи са
Музејем историје Југославије, а пре Београда, била је приказана у Загребу и
Марибору. Након Београда изложба се сели у Берлин.

•

Сусрет школа УНЕСКО клубова Србије: од 24.03.до 26.03.2017. године,
Основна и средња школа са домом ученика ,,Петро Кузмјак“, у Руском

Крстуру, нас је угостила и уприличила овај сусрет у циљу упознавања других
култура и обичаја као и међусобне сарадње Унеско клубова Србије. Марија
Димитријевић 22и Кристина Бајић 21 представиле су нашу школу и рад Унеско
клуба Осме београдске гимназије. Упознали смо се са културом и обичајима
заједнице националне мањине Русина у нашој земљи, уживали у њиховој
традицији и многим занимљивостима које нам је пружио овај сусрет.

•

Јована Живановић, ученица Осме београдске гимназије, гостовала је на
Српској научној телевизији у емисији ,,Арт магазин“(у суботу у 20 часова
и у среду у 18 часова), где је представила себе, спорт, гимназију и своје
професоре.

•

Ученички парламенти Осме београдске гимназије и Четрнаесте
београдске гимназије организовали су прикупљање новца за операцију
осмогодишње Нине Стојиљковић, која болује од ретке врсте малигног тумора.

•

Дана 07.04.2017. године, са почетком у 21 час, у Центру за
културу,,Божидарац“, одржан је концерт хуманитарног карактера за
помоћ малој Нини, на коме су наступала три бенда: ,,Достава на кућну адресу
(ДНКА)“, ,,Сизип“ и ,,Шесто чуло“.

•

Ученици одељења 21 и 32 Осме београдске гимназије су 06.04.2017. године, у
пратњи професора историје Александра Маркова, посетили изложбу „Југо
моја Југо“, у Музеју историје Југославије. Изложба је на ученике оставила
снажан утисак, а посебно им се допао несвакидашњи начин обиласка
поставке, кроз унапред осмишљену радионицу под вођством кустоса Саре
Шопић.

•

Ученици првог разреда Осме београдске гимназије, у пратњи професора
Оливере Штрбац, присуствовали су отварању изложбе,,Најлепше осликана
ускршња јаја“, која је организована у оквиру обележавања ускршње недеље
на Вождовцу, у Центру за културу и спорт ,,Шумице“. Том приликом је
гимназији уручена и захвалница за учешће.

•

Дана 19.04.2017. године, у дворишту школе, уприличена је садња храста
Светог Јована Крoнштатског.Засађена младица је дар потомака породице
Аврама Петровича Ханибала Осмој београдској гимназији.

•

Дана 20.04.2017.године делегација гимназије са гостима из Санкт
Петербурга, младицу храста Јована Кронштатског уручила је у Српској
Патријаршији Његовој Светости Патријарху Српском Иринеју

•

Ученици првог разреда 11 и 13 су, са са својим одељењским старешинама
Татјаном Јоцић Стефановић и Снежаном Китановић,посетили Београдско
драмско позориште 19.04.2017. године. Дело „Драга Јелена Сергејевна“,
преведено на више светских језика, по тексту Људмиле Разумовске, иако
настало пре неколико деценија и даље пресликава садашње друштво и
дешавања у образовању, где млади морају да испитају своје границе, увиде
колико су спремни далеко да оду у постизању својих циљева. На врло
интелигентан и суров начин ова представа разоткрива право лице света, где се
млади људи суочавају са различитим системима вредности.

•

Дана 25.04.2017.године ученици гимназије, професор хемије Ирена Беговић и
директор гимназије јавно су читали, на шпанском језику у Институту
Сервантес, одломке из дела Дон Кихот , а поводом Међународног дана
књиге.

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У
ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
•

•

•

•

•

•

•

Дана 06. 09. 2015. године, ученици који похађају часове Верске наставе
присуствовали су литургији и призиву Светог Духа у Храму Светог Саве на
Врачару са вероучитељима Велибором Мартиновићем и Лазаром Николићем.
Литургију је служио епископ Арсеније који је на крају ученицима пожелео успешну
школску годину и лакоћу у усвајању градива.
Дана 7. 10. 2015. године у сали Општине Вождовац одржано је предавање
игумана Рафаила из манастира Подмаине код Будве на тему ,,Приђите,
поклоните се". Предавању су присуствовали ученици гимназије са професором
српског језика и књижевности Биљаном Ђорђевић
Дана 18. 09. 2015. Године ученице Соња Вулић и Наталија Јефић учествовале су на
Међународном конкурсу ,,Небески добошар” који организује Руски центар из
Новог Сада, а поводом обележавања 120-годишњице рођења великог руског
песника Јесењина. Победнике конкурса одлучиће интернет гласање на званичном
Youtube каналу Руског центра.
Дана 25. 09. 2015. године одржан је ,,Фестивал здравља" у Дому омладине у
центру Београда. Циљ овог фестивала је информисање о превенцији здравља.
Ученици Осме београдске гимназије присуствовали су овој манифестацији.
Одржана су предавања на тему здравља и здравог живота, музичке представе,
дечије радионице, дегустације здравих производа, бесплатни прегледи грађана итд.
Ученице ¾: Наталија Николић и Јована Михајлов и ученице 3/3: Ана Карајловић и
Тања Николић, биле су ангажоване на штанду Завода за јавно здравље.
Дана 10. октобра 2015. године, а по позиву Амбасаде Јапана, ученици Осме
београдске гимназије, у пратњи наставника историје Дарка Радуловића, посетили су
Народно позориште. Том приликом по први пут у Београду представљен је
Ракуго, традиционална јапанска уметност комичне приче уметнице Дајен
Кићиђуцу.
Дана 14. октобра 2015. године ученици Осме београдске гимназије су у оквиру
инклузивне сарадње наше и партнерских школа, а у пратњи наставника верске
наставе, посетли свечаност под називом ,,Златна јесен" у Клиници за
рехабилитацију ,,Др Мирослав Зотовић" у Сокобањској улици. Ово је
традиционална свечаност којом ученици школе ,,Др Драган Херцог" на болничком
лечењу у Сокобањској обележавају почетак школске године. Овом приликом
ученици су извели драматизацију бајке ,,Немушти језик", а потом је следио
неформални део програма уз дружење и послужење. Ученици наше школе, њих 25
из одељења 2-2, 2-3, 3-1, 3-2 и 4-2 са радошћу и емоцијама су испратили пригодни
програм, а потом учествовали у комуникацији са својим вршњацима који се
тренутно налазе на болничком лечењу.
Дана 15. октобра 2015. године, ученици Осме београдске гимназије посетили су
изложбу Албрехта Дирера у Конаку књегиње Љубице у пратњи наставника
верске наставе Лазара Николића, професорке биологије Сање Дамјановић и
професорке физике Татјане Јоцић. На изложби су видели графике које је овај
велики ренесансни мајстор сачинио у част хабзбуршког цара Максимилијана Првог.

•

•

•

•

•

•

•

•

Након тога саслушали су предавање о конаку и књегињи Љубици као и о
свакодневном животу владара Србије с почетка XIX векаДана 15. 10. 2015. ученици
одељења 1-5, 1-8, 3-8, 4-5 посетили су са наставником ликовне културе Николом
Никачевићем изложбу Деца у Великом рату 1914-1918. у Галерији РТС-а.
Дана 16. 10. 2015. године ученици одељења 1-5, 1-8, 3-8 и 4-5 су у пратњи
професора ликовне културе Николе Никачевића посетили изложбу академика
Љубе Поповића - Избор из опуса, у Галерији РТС-а.
У понедељак, 19. oктобра
ученици одељења I1 I2 I3 и I8 су посетили
Патријаршију Српске православне цркве и Музеј СПЦ-а са директорком школе
Иреном Брајевић и вероучитељем Лазаром Николићем. У Музеју су им биле
представљене неке од драгоцености српске историје од непроцењиве вредности.
Видели су, између осталог, личне предмете Немањића, одору кнеза Лазара и
Повељу цара Леополда I којом су се гарантовале повластице српском народу након
Велике сеобе из 1690. Након тога је вероучитељ одржао кратко предавање у
Саборној цркви где је била објашњена улога коју је тај храм имао у историји
Београда и Србије и неке од најбитнијих догађаја који су се у њој десили.
Дана 21. 10. 2015. године Вера Ивковић, професор математике Осме београдске
гимназије, одржала је у свечаној сали школе предавање за наставнике и ученике
,,Математика и књижевност". У раду су учествовали ученици из одељења 4-3 и
Вулић Соња из одељења 3-2. Консултати су били наставници српског језика и
књижевности Мира Благојевић и наставник руског језика Ана Спремић.
Дана 22. 10. 2015. године ученици одељења 1-5, 1-8, 3-8, 4-5 посетили су са
наставником ликовне културе Николом Никачевићем Цркву Светог Марка у
Београду.
Дана 23. 10. 2015. године, поводом Недеље парламентаризма, у Осмој београдској
гимназији одржан је програм под називом „Инклузивна култура у нашем
друштву – идеал или стварност“. Садржај програма је био састављен од читања
најбољих ученичких есеја на тему „Помажући другима изграђујемо себе“ и дебате
чија је тема била „Широм отворимо врата“. Програму су присуствовали и Татјана
Матић,
државни
секретар
Министарства
трговине,
туризма
и
телекомуникације, Дејан Козић, директор удружења „Живимо заједно“ Стари
град, ученици и представници школе „Стефан Дечански“ која образује и васпитава
ученике оштећеног слуха, партнери из Хенди-центра „Колосеум“, директор Седме
београдске гимназије.
Дана 26. 10. 2015. године ученици Осме београдске гимназије са професором
грађанског васпитања Мирјаном Михајловић присуствовали су првој радионици
под називом ,,Конфликти са родитељима - Изазови и проблеми комуникације",
у организацији Клуба студената педагогије Филозофског факултела и
Студентског културног центра.
Дана 28. 10. 2015. године ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора
латинског језика Весне Грубор, посетили су у Конаку књегиње Љубице изложбу
графика Албрехта Дирера
Дана 29. октобра 2015. године у Сали хероја Филолошког факултета
Универзитета у Београду одржана је церемонија којом је званично почела
факултативна настава јапанског језика у школској 2015/16. години. Према
протоколу, и ове године наступао је хор Осме београдске гимназије извођењем
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•

јапанске и српске химне. Хор предводи професор музичке културе Јелена Петровић.
Ученицима, полазницима факултативне наставе јапанског језика обратили су се
Његова екселенција, господин Ђуићи Такахара, амбасадор Јапана у Републици
Србији, проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког факултета
Универзитета у Београду и г. Хајаши, представник Мицубиши корпорације.
Дана 29. 10. 2015. године на Сајму књига, изведена је представа ,,Свети Сава и
животиње које су путовале у Јерусалим", чији је аутор вероучитељ Осме
београдске гимназије Лазар Николић. Представа је рађена на необичан начин и у
њој се преплићу филмске секвенце ( разговор Светог Саве и монаха Арсенија) и
разговор животиња, а аниматори и извођачи су драмски уметници позоришта
,,Пинокио" из Новог Београда. Представу је режирао и текст адаптирао Јован
Љубеновић.
Дана 30. октобра 2015. године, ученици одељења 2-8, у пратњи професора историје
Александра Маркова, присуствовали су предавању о Јовану Цвијићу, које је
одржану на Коларцу. Предавање је одржао професор емеритус др Стеван
Станковић. Ученици су имали прилику да се кроз једночасовно предавање
упознају са најважнијим моментима из живота, школовања и научног рада нашег
најпознатијег географа, оснивача Географског завода. Проф. др Стеван Станковић
је на бриљантан начин приближио ученицима битне детаље из Цвијићевог живота,
чиме је продубио њихова знања о знаменитим Србима који су битно утицали на
развој науке у земљи.
Дана 30. 10. 2015. године ученици Осме београдске гимназије у пратњи наставника
јапанског језика Мине Марковић присуствовали су предавању одржаном у сали
,,Васко Попа“ (хала 1А) у организацији Амбасаде Јапана у Републици Србији
на 60. међународном београдском сајму књига. Предавање су одржали господин
Кеиићиро Хирано и господин Саегуса Рјосуке, а теме су биле ,,Трендови у
савременој јапанској књижевности“ и како остварити ауторска права за јапанске
наслове.
Дана 31. 10. 2015. године у оквиру 60. међународног сајма књига додељене су
награде победницима конкурса ,,Небески добошар". Ученица Осме београдске
гимназије Наталија Јефић освојила друго место. Вредне награде победницима су
уручили директор издавачке куће ,,Парус" Андреј Шевцов и Ненад Спасић у име
Руског центра Нови Сад.
У оквиру 60. међународног београдског сајма књига по први пут у његовој
историји организован је програм под називом „Популаризација верске наставе".
Ученици Осме београдске гимназије су узели учешће у том програму одигравши у
суботу, 31. октобра, представу под називом „Рођење Стефана Немање",
адаптирајући текст романа Стефана Дамјановића. Предтаву су припремили
вероучитељи гимназије - Велибор Мартиновић и Лазар Николић.
Дана 05. 11. 2015. године у свечаној сали Осме београдске гимназије, чланови
драмске секције удружења ,,Живимо заједно" извели су рецитал по стиховима
Душана Стојановића ,,Балкански рокенрол".
Дана 07. 11. 2015. године професори ликовне културе Никола Никачевић и Душан
Петровић са ученицима гимназије присуствовали су у галерији ,,Богић" отварању
изложбе јапанског уметника Јасунари Ишиде, Landscape in my mind. Изложбу је
јапанском песмом отворила ученица Анђела Кертес.
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Дана 12.11.2015. године ученици одељења 2-8 и 3-8 посетили су са наставником
ликовне културе Николом Никачевићем Јапанско-српски фестивал филма,
организован у Дому омладине Београда.
Дана 17.11.2015. године матуранти Осме београдске гимназије у пратњи наставника
верске наставе Лазара Николића и наставника грађанског васпитања Миријане
Михаиловић, посетили су галерију Прогрес у Кнез Михаиловој. Ученици су
погледали изложбу Портрети и сећања коју је приредио Савез јеврејских
општина Србије и о самој изложби је говорила једна од организаторки - Ружица
Девић. Након тога су ученици имали прилику да чују Александра Сашу
Ајзенберга, човека који је као јеврејски дечак преживео Холокауст и немачку
окупацију Србије. Једночасовно предавање су ученици слушали са великом
пажњом и након тога су остали да детаљније погледају изложбу фотографија људи
који Холокауст у Србији нису преживели.
Дана 16.11.2015. године ученици одељења 3-2 и 3-4 посетили су са професором
ликовне културе Николом Никачевићем предавање „ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА И
НОВЕ РЕЧИ“, др Рајне Драгићевић, професора Филолошког факултета у
Београду, у оквиру циклуса ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ДАНАС- НЕ ГУЈМО
СРПСКИ ЈЕЗИК. Ученици су се упознали историјатом установе културе од
националног значаја, Задужбином Илије М. Коларца, као и активностима
Коларчевог народног универзитета.
Дана 20.11.2015. године, ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора
енглеског језика Оливере Дивац, у Студентском културном центру присуствовали
су предавању ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ професора. др Томислава
Брзаковића са Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије.
Након предавања ученици су учествовали у радионици : ''Постани успешан
предузетник''.
Дана 24.11.2015. године наставница физике Татјана Јоцић водила је ученике Осме
београдске гимназије у Планетаријум на Калемегдану.
Дана 25.11.2015. у свечаној сали Осме београдске гимназије, за ученике другог
разреда одржано је предавање под називом "Зашто вид не види добро - визуелне
илузије". Гост предавач је др Оливер Тосковић, професор Филозофског
факултета Универзитета у Београду, Лабораторије за експерименталну
психологију.
Дана 18.11.2015. годоне ученици одељења 3-2 и 3-4 посетили су са професором
ликовне културе Николом Никачевићем Студентски културни центар у Београду,
где су учествовали на еколошкој трибини Како да ефикасно уништимо планету
у организацији СКЦ-а и Центра за промоцију науке.
Дана 25.11.2015.године у холу Осме београдске гимназије отворена је
перформансом чланова ликовне и драмске секције тематска изложба карикатура
са радовима који су послати на наградни конкурс ПЈЕР. Поставку у холу школе,
са радовима ученика свих разреда Осме београдске гимназије, приредила је Ема
Луковић 3-7, а организовао професор ликовне културе Никола Никачевић.
Дана 03.12.2015.године 115 ученика Осме београдске гимназије из одељења I1, I2,
II1, II5, II7, III3, IV1 IIV3 посетило је 9. Фестивал науке под слоганом ЧУДА СУ
СВУДА, у пратњи наставника Теодоре Милић, Сање Дамјановић и Ирене Беговић.
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Дана 4.12.2015. године наставница географије Снежана Пуношевац водила је
ученике одељења 2-7 у галерију САНУ на изложбу „Београдски атлас Јована
Цвијића“.
Дана 09.12. 2015.године у Скупштини града Београда чланови Унеско клуба Осме
београдске гимназије подржали су манифестацију хуманитарног карактера
''Снежна чаролија'', намењену деци из Прихватилишта.
Дана, 10.12.2015. године, професори Звонко Обрадовић, Дарко Радуловић и
Добрила Лукић са ученицима одељења 3-1, 3-3 и 4-1 посетили су мултимедијалну
изложбу у Историјском музеју Србије "Пупин - од физичке додуховне
реалности".
Дана 11.12. 2015.године ученици Осме београдске гимназије и Унеско клуб Осме
београдске гимназије посетили су у Историјском музеју, интерактивну изложбу о
животу и делу Михајла Пупина под називом ''Од физике ка духовној реалности''.
Дана 18.12.2015. године директорка Осме београдске гимназије Ирена Брајевић
водила је ученике првог и другог разреда у Народну скупштину Републике
Србије.
Дана 29.12.2015.године у свечаној сали школе представљена је књига ''Игра
сенки'' ученице Осме београдске гимназије Сање Вукосављевић.
Дана 30.01.2015. године одржан је хуманитарни концерт у организацији ученика
Осме београдске гимназије у Центру за културу „Божидарац“. Приход од
концерта намењен је деци оболелој од рака.
Дана 17.02.2016. године, ученици Осме београдске гимназије који похађају
факултативну наставу јапанског језика у пратњи професора Мине Марковић,
посетили су Факултет политичких наука и присуствовали презентацији студента
Андреја Вучинића под називом ,,Моја слика Јапана“ , организованој од стране
Центра за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких наука у
сарадњи са Амбасадом Јапана. На манифестацији је студент Андреј Вучинић кроз
презентацију, филм и разговор представио своја искуства са боравка у Јапану у
оквиру програма ''МИРАИ''.
Дана 19.02.2016.године по позиву амбасаде Ирана., ученици Осме београдске
гимназије присуствовали су представљању највећег лирског дела персијске
књижевности '' Дивана'' од Хафиза. Њ.Е. г. Маџид Фахипмур, амбасадор И.Р.
Ирана и угледни гости директор Народне библиотеке, управник
Универзитетске библиотеке и директор Културног центра Ирана презентовали
су гостима делове овог лирског дела..
У понедељак, 22.02.2016. године, ученици Осме београдске гимназије у пратњу
директора и професора јапанског језика Мине Марковић присуствовали су
манифестацији под називом „Откривање јапанске хране у Републици Србији,
2016“ у организацији Амбасаде Јапана у Србији, хотела Краун Плаза (Crowne
Plaza) и Метро центра (Metro HoReCa centar) са Видиковца. Кувари г.Хироказу
Томизава и г. ЈошироТакахаши из Јапана су званицама представили
специјалитете јапанске кухиње и показали због чега се јапанска храна налази на
УНЕСКО листи нематеријалног блага.
Дана, 25.02.2016. године наставници Татјана Јоцић и Лазар Николић водили су
ученике на трибину у СКЦ-у, „Одакле долазе гравитациони таласи“. Учесници
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трибине су били др Александар Богојевић – директор Института за физику, др
Милован Шуваков – помоћник министра просвете и др Драгана Илић.
Дана 3. марта 2016. године, ученици Осме београдске гимназије у пратњи
професора јапанског језика Мине Марковић и директора гимназије посетили су
просторије Амбасаде Јапана. За ученике одржана је радионица оригамија.
Дана 5.3.2016. године одржан је Сајам образовања у ОШ “Филип Филиповић”
на Вождовцу. Сајам је отворио хор Осме београдске гимназије. Ученике осмог
разреда који су били на штанду наше школе највише је интересовао начин уписа,
смерови, слободне активности и сл. Велику помоћ предметним наставницима
пружили су и ученици школе.
Дана 9. марта 2016.године ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора
Бранке Ашнер и Биљане Ђорђевић и директора, посетили су Галерију РТС-а, где
је одржана промоцији књиге г. Хирошија Јамасаки Вукелића, књиге превода
класичне кинеске лирике "Сто божура у врту кинеских царева"
Дана 14.03.2016.године у свечаној сали гимназије, професор Вера Ивковић одржала
је јавни час математике. Важност изучавања математике кроз историју, развијање
позитивног става према математици и уочавање њене везе са осталим наукама и
свакодневним животом приказано је изложеном методском јединицом "Број π".
Дана 12.3.2016.године ученици Осме београдске гимназије су у пратњи професора
ликовне културе Николе Никачевића присуствовали отварању изложбе
имагинарних портрета интернационалне уметнице Оja Нoja у галерији Богић.
У четвртак 17.03.2016.године у свечаној сали Осме београдске гимназије одржано
је књижевно вече. Ученици су упознали писца сатиричара Бојана Љубеновића,
добитника награде ''Радоје Домановић 2015.“, Удружења књижевника Србије за
књигу “Писма из Србије”.
Дана 30.3.2016.године у Свечаној сали Осме београдске гимназије отворена је
изложба јапанских репродукција из Едо периода које је донирао Хироши
Јамасаки Вулекић. Изложбу је отворио Аташе за културу амбасаде Јапана
господин Омори. Овом приликом Амбасада Јапана и Хироши Јамасаки
Вукелић донирали су по комплет књига нашој школи.
У периоду од 1.априла до 31.маја 2016.године у Центру за ликовно образовање
одржане су за ученике бесплатне радионице "Дизајн по мојој мери" и "Од
графичког алата до дигиталног заната".
У јутарњем програму ТВ Пинка, дана 2.априла 2016.године, а у оквиру
представљања београдских талената, гостовала је ученица Осме београдске
гимназије Јована Живановић.
Током априла и маја месеца одржана је БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА
ФОТОГРАФИЈЕ „Слике са изложби“ за средњошколце. Радионицу организује
Удружење кустоса Алинеја, уз подршку Секретаријата за спорт и омладину
Града Београда. Радионицу ће водити уметнички и професионални фотограф
Срђан Вељовић.
Ученици Осме београдске гимназије из одељења II-8 присуствовали су Трећем
сајму за треће доба од 1 до 3. априла 2016 године у Хали 3 Београдског сајма.
Они су на штанду Градског завода за јавно здравље Београд активно учествовали
и дали свој допринос у афирмацији међугенерацијске сарадње.

