
Посета професора и гимназијалаца 

Данске Земунској гимназији 

 

Професори и ученици Земунске гимназије били су, 17. и 18. 

марта, домаћини својим вршњацима из данског градића Лангкаера 

(Лангкаер је предграђе Архуса другог по величини града у Данској). У 

посету нам је дошло 24 ученика са својим професорима, професорком 

Данског језика и филма Биргите Холм Јоргенсен и професором 

друштвених наука Торбеном Равнсмед Хомборгом.   

Сарадња наших гимназија је почела у априлу 2013. године, када 

је, на иницијативу помоћника директора Теодоре Толеве, дванаест 

професора друштвених наука гимназије из Данске посетило нашу школу, и 

када су започети разговори о моделима будуће сарадње. Данци су били 

заинтересовани да дођу у Србију, у нашу школу, како би упознали нашу 

културу, наш начин живота, проблеме са којима се млади сусрећу. 

Директор Земунске гимназије, Милош Бјелановић, је подржао ову идеју, 

док је стручно веће професора енглеског језика, заједно са одабраним 

ученицима наше школе, дочекало госте. Професор српкског језика и 

књижевности Бошко Милосављевић је госте укратко упознао са 

историјатом школе. Након очигледно добрих утисака које су наши гости 

стекли о нама и које су понели у Данску, ове године је остварена пуна 

сарадња гимназије из Данске и Земунске гимназије. 

Као што смо рекли, у понедељак, 17. марта 2014. године, 

гимназијалци из Лангкаера су посетили Земунску гимназију. На свом 

студијском путовању у Србију, прва дестинација коју су посетили је била 

наша школа. Циљ њиховог путовања је био снимање документарног филма 

о животу младих у Србији. Заједно са ученицима наше школе, били су 

подељени у пет група. Свака група је обрађивала по једну тему из живота 

младих, запослење, перспектива, односи међу људима... Ученици су веома 

брзо нашли заједнички језик, тако да су, на лицу места, додавали нове теме 

својим разговорима.  Посебну димензију овом догађају дала је и посета 

Зорице Лабудовић шефа Одсека за сарадњу са канцеларијама за младе и 

удружењима при Министарству омладине и спорта и Весне Видојевић 

самосталног саветника у Министарству омладине и спорта, које су 



похвалиле иницијативу наше школе и охрабриле нас да и у будућности 

наставимо са оваквим пројектима.  

Након овог, званичног дела, гости из Данске су изразили жељу да 

боље упознају Земун, у чему су им ученици Земунске помогли. Иако су 

били поприлично уморни, приметили смо да су веома задовољни и да им 

се допада оно што виде. 

Након овог дивног искуства, наши гости су се вратили у Данску 

са, надамо се, пуно позитивних утисака и лепих успомена на Београд и на 

дружење са ученицима и професорима Земунске гимназије, као и жељом 

да нас у будућности поново посете, као и да нас угосте у њиховом граду и 

гимназији. 

Надамо се да је ова посета ученика и професора из Данске само 

почетак једне догорочне и плодоносне сарадње. 

Чарна Николић III3 

Новинарска секција 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 



 

 

 


