
 

  

                  

 

Позиву су се у највећем броју одазвали 

гимназијалци који су имали прилике да уз 

своје вршњаке провере  знање страних 

језика и открију нешто ново.  

Можда ће баш овај догађај мотивисати неке 

од будућих средњошколаца да школовање 

наставе у нашој Гимназији. 
 

 Новембар у краљевачкој Гимназији 

отпочео је у знаку Европског дана језика, 

јер су школски кабинети  у суботу, 02. 

новембра, били отворени за све 

љубитеље језика. 

Посетиоци су имали прилике да се 

упознају с УМЕТНОШЋУ, овогодишњом 

темом, о којој се говорило на енглеском, 

француском и немачком језику. 

 

 

 

 
Долазак јесени наговештава и близину 

Европског дана језика, који се 

обележава 26. септембра. Ове године 

је за његово обележавање новембар 

био погоднији због техничких разлога, 

што није умањило његов значај! 

текст приредила: Миња Миловановић 



 

 

              

 

             

 



 

 

У кабинету за енглески језик дан је 
отпочео питањем  ШТА ЈЕ 
УМЕТНОСТ, а целовит одговор 
пружила нам је Марта Нешовић, 
која каже: 
 

,,Припремајући се за Европски 
дан језика, схватила сам да је 
уметност заправо све што нас 
окружује, а да од посматрача 
зависи да ли ће бити примећена 
и у најситнијим стварима.“ 

 

На њено излагање о општој лепоти 
уметности одговорио је Виктор 
Танасковић, сопственим погледом 
на уметност, који је представио 
кроз презентацију о својим 
омиљеним филмовима. 
 
Татјана Раденковић нас је упознала 
са књижевним стваралаштвом 
Вилијама Шекспира. Може се рећи 
да су се на њено излагање 
надовезале Милица Вујовић и 
Исидора Зеленовић, које су 
говориле о његовом животу. 
  

Ментор: Катарина Станковић 

Ментор: Катарина Станковић 



  
 

У међувремену, Ивана Драгањац и Никола 
Сретовић су обојили атмосферу својом 
изведбом песме While My Guitar Gently 
Weeps, представнка енглеске музичке 
културе – чувених Битлса.  
 
Затим ће дан украсити још једном 
изведбом песме All of Me, америчког 
музичара Џона Леџенда. 

         
 

                                        

 

 
 
 
Када говоримо о енглеској музичкој 
култури, себично би било заобићи једну од 
најуспешнијих група икада – групу Квин. 
Симбиозом музичких жанрова освежили су 
свет рока, а  Невена Живковић нам је 
показала зашто се епитет ,,најбољи“  с  
пуним правом  везује уз њихово име. 
 
 

 

Ментор: Оливера Косанић Ментор: Јелена Новитовић 

Ментор: Биљана Громовић 

Ментор: Јелена Новитовић 



  
 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                     

 Виктор Радојевић и  Катарина Дикић говорили су нам о  знаменитостима 

Лондона. 

Кабинетом је прошетала и ,,наша 

Грејс Кели“, Софија Ђуровић, која је 

говорила о ,,свом“ животу  и 

поручила нам: 

,,увек будите стрпљиви и никада не 

одустајте од својих снова, јер ће се 

остварити једино ако верујете“. 
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Ментор: Биљана Громовић 

Презентацијом Миње Миловановић 

представљени су бисери архитектуре 

Уједињеног Краљевства – замкови и 

палате, који својом лепотом одолевају 

времену и сведоче о прошлости. 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

         
 

 

У енглеску њижевност смо такође имали 
увида захваљујући Марији Шалинић и 
Милици Стефановић. 
 
Марија је говорила о књижевним 
техникама које красе књижевна дела Џејн 
Остин, са акцентом на класику њеног 
стваралаштва  -  роману Гордост и 
предрасуда. 
 
С друга стране, Милица нам је приказала 
зашто сматра Оскара Вајлда ,,естетом 
испред свог времена“, осврћући се на 
његово најзначајније књижевно дело, 
роман Слика Доријана Греја. 

 
 

Шекспирову мисао о седам доби човековог живота говорила је Горана Маџаревић, 

док је Мина Максимовић изнела песников осврт на детињство песмом Сам, Едгара 

Алана Поа. 

Ментор: Јелена Новитовић 

Ментор: Катарина Станковић 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз разговор са уметницима ометеним у развоју, дошли смо до одоговора на 

питање 

 како је уметност исцелила њихов ум, а у томе су нам помогли Анђела Петковић, 

Ања Грујовић, Лазар Станисављевић, Тијана Здравковић, Никола Петковић и 

Ивана Јанковић. 

Јована Гогић, Исидора Ердоглија, 

Бранислав Јовановић, Марта Туба, 

Дуња Тимотијевић, Милица 

Чаировић и Теодора Рвовић, 

одлучили су да нас упознају са 

савременијом сликом својом 

презентацијом о енглеској поп 

култури, која обједињује разне теме, 

од моде  преко музике, спорта, филма, 

па све до кулинарског феномена.  

Ментор: Душица Вуковић 

Ментор: Катарина Бјелица 



                 

        

                                                                                                                                                  

 

Посебна гошћа наше Гимназије током ових 

шест месеци долази из Немачке и зове се 

Луција Мак. Уз њу смо били у прилици да 

упоредимо своје земље, Србију и Немачку, 

што је представљало уводни део у 

презентацију немачке културе. 

Књижевност је уметност која своју душу казује речима. 

Сара Марија Пивљаковић казала нам је како Рајнер 

Марија Рилке стиховима говори о својој души и души 

вољеног бића Љубавном песмом. 

Ментор: Снежана Дуњић 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         

 

                

  

             

О сведоцима времена чија лепота не бледи, 

замковима  Немачке, говорила нам је Бојана 

Дреноваковић.  

Ања Радујевић нам је 

представила браћу Грим, који су 

својим збиркама бајки 

обележили детињства многих. 

Ментор: Ана Марија Чорбић 

Ментор: Ивана Вићентијевић 

Своје путовање до немачке 

престонице, на ушћу река Хавел и 

Шпре, Берлина, радо је са нама 

поделила Магдалена Радојевић. 

 

 

Ментор: Ивана Вићентијевић 

 



                

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик је познат као један од 

најмилозвучнијих. Европски дан језика 

је љубитеље француског језика уверио 

да лепота француске уметности иде у 

корак са лепотом језика. 

Јана Љубисављевић и 

Наталија Видовић су 

нам кроз француску 

музику, коју смо 

имали прилике и да 

чујемо, откриле 

лепоту коју виде у њој 

и у француском језику. 

 
Ментор: Радисав Кораксић 

Богата француска књижевност и 

њени песници били су узор 

књижевницима широм света. 

Инспирацију у њиховим делима 

пронашла је и Маша Вукићевић, 

која нам је представила француске 

књижевнике. 

Ментор: Јовица Станковић 

Анђела Радуловић, Катарина Дикић и Милица Вујовић су 

инспирацију пронашле у свевременској архитектури 

Француске. Говориле су нам о њеним знаменитостима и 

велелепним грађевинама које су многе оставиле без даха. 

  

 

Ментор: Радисав Кораксић 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметност је представљена кроз свет филма и музике, књижевности, 

архитектуре, али и савремене културе, повезаних управо језиком.  

Важну улогу одиграли су професорке и професори страних језика, наши 

координатори и ментори, чији су савети и смернице резултирали овом 

разноликом презентацијом страних језика, везама међу културама. 

 

 

 

Анђела Јевтовић се надовезала 

на причу о архитектури својом 

презентацијом о раскошним и 

колосалним дворцима Лоаре! 

Ментор: Јовица Станковић 


