
              Светосавски успеси Земунскe гимназијe 

         И ове године смо били вредни, писали о Светосављу, величини и 

подвизима Светог Саве. И ове године нису изостале хвале и награде. У 

прилици смо да цитирамо део једног извештаја и образложења жирија 

такмичења на које су се наши ученици одазвали пишући о Св. Сави: 

„Ценили смо у радовима посебно и највише писменост, знање и 

маштовитост ученика, што су критеријуми који би требало да 

преовладавају у настави српског језика и књижевности у нашим 

школама.“ За првонаграђени рад ученика Земунске гимназије важи да 

је: „Надпросечно писмен – писао је српским језиком кога се не би 

постидели ни много већи мајстори пера. Желимо да похвалимо 

професоре српског језика и књижевности у Земунској гимназији јер се 

из писања ове деце види да су они вођени добром руком што даје наду 

да ће бар један део младих чувати лепоту српског језика. Писменост и 

маштовитост земунских гимназијалаца просто запада за око.“ 

Седамнаесту годину за редом међу победницима смо републичких 

светосавских литерарних конкурса. Ове године најстарија педагошка 

институција Друштво „Свети Сава“ у сарадњи са Mинистарствoм 

просвете и науке и Mинистарством вера  наградили су 2 наша 

ученика и то: Уроша Станимировића ученика IV-6 и Настасију 

Поповић ученицу I-1. Њима ће награда бити уручена на Савиндан у 

Народној библиотеци Србије. Истом приликом Земунска гимназија ће 

по први пут у историји овог конкурса добити посебну плакету за 

успехе које је остварила. 

Истовремено Клуб матичне културе Земуна је и ове године 

организовао литерарни курс на коме је прво место припало Милану 

Тривићу ученику IV-5, док је трећа награда припала Мии Совачевић 

ученици IV-7 и Емилији Катарлији ученици I-5. Посебне похвале 

добили су радови ученица IV-6 Дуње Калуђеровић и Сање Тошев, 

затим ученице IV-5 Јоване Лековић и Ане Радоман, а иста похвала 

припала је Маји Смиљанић ученици III-2 и Марији Станојковић 

ученици IV-4. Жири је први пут ове године увео посебну награду за 

креативност и маштовитост а она је уз велике комплименте додељена 

Урошу Станимировићу ученику IV-6. 



Традиционално фонд ученика и професора Земунске гимназије 

награђују ученике наше школе у литерарном и ликовном 

стваралаштву. 

III  Трећа награда за најуспешнији литерарни текст на тему 

светосавља припала је Кристини Јовановић, ученици I-10, Маји 

Смиљанић, ученици III-2, и још једна трећа награда припала је Мии 

Ковачевић, ученици IV-7. 

II Две равноправне друге награде освојиле су Анђела Миленковић, 

ученица II-2 и Милан Тривић, ученик IV-5. 

I    Победница овогодишњег конкурса фонда је Јелена Ђолић, 

ученица II-4. 

 

 

                                                         Др Вукосава Живковић 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


