
Дан школе Земунске гимназије 

 

 Земунска  гимназија је имала част да за Дан школе угости 
директорку, професоре и ученике гимназије Никола Тесла из Будимпеште. 
Нестрпљиво смо их чекали будући да су пред нашу школу стигли са малим 
закашњењем. Након упознавања, заједно смо се запутили ка кабинету за 
ликовну и музичку културу где се  иначе одржава ликовна секција. Када 
смо стигли, љубазно су им се представили наши професори ликовне 
културе Војислав Клачар и Зорана Обрадовић. 

 Улазимо у опуштен пријатељски разговор. Ликовна секција постоји и 
у њиховој школи, те  је похађају једном недељно. Начин рада њихове и 
наше секције, како кажу, се не разликује  много, осим што они често раде 
са глином или раде дрворез.У оквиру наше секције, сликање и цртање 
имају приоритет. Заједно са својим домаћинима и ђацима наше секције, 
цртали су и украшавали слова  која заједно представљају име њихове 
школе "СОШИГ"-Српска основна школа и гимназија. 

 Док им је професор Војислав Клачар давао предлоге и савете у вези 
њихових радова, атмосфера је била радна, али изнад свега опуштена и 
позитивна. Под неонским осветљењем, у 30-ак квадрата великој учионици, 
симпатични  гости су били  веома расположени за разговор и дружење. На 
самом крају су нам рекли да су пријатно изненађени, како дочеком, тако и 
гостољубивошћу, те да су задовољни програмом који им је  Земунска 
гимназија наменила, али и да се највише радују предстојећем изласку са 
друштвом и упознавању са чувеним ноћим животом Београда.Наше 
дружење трајало је 3 дана и имало је разноврсне лепе садржаје, од 
креативних радионица, шетње старим градом, посете Народном позоришту, 
приредбе у свечаној сали Земунске гимназије где су извођачи програма 
били и наши и њихови ученици. Последњи дан дружења ових двеју школа  
је почео у касним преподневним часовима, када смо се по договору, нашли 
испред Земунске гимназије, наши гости, њихови домаћини, и чланови 
новинарске секције наше школе. Након  фотографисања пред школом, 
кренули смо у обилазак Земуна који је предводио професор  географије 
Млађан Јанковић. На ученике СОШИГ-а највећи утисак је оставио поглед 
на Дунав са Гардоша, као и шетња новоуређеним кејом. У 12 часова 
вратили смо се пред гимназију и поздравили са новим пријатељима. 
Домаћини су им помогли да се смеcте у аутобус. Растали смо се у нади да 
ћемо се следеће године поново дружити. 
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