
Свечана академија поводом дана школе 
 
 

ао и сваке године, и овог 15. октобра одржана је Свечана 

академија поводом прославе 156 година од оснивања 

Земунске гимназије. Ученици и професори Гимназије су се потрудили да, 

многобројна публика у свечаној сали, и овом приликом, ужива у 

разноврсном и занимљивом програму. 

Прославу је, по традицији, отворио хор Земунске гимназије, под 

вођством професорке музичке културе Анђе Лазовић, химном 

„Gaudeamus“.   

Централна тема академије је била обележавање 100 година од 

почетка Великог рата. Драмска секција, под руководством професорки 

српског језика и књижевности Сање Каљевић и Сање Штрбац, дала је свој 

допринос адаптацијом одломка из романа Време смрти Добрице Ћосића 

који је, на интересантан начин, уклопљен са Плавом гробницом Милутина 

Бојића.  

Након сценског приказа Драмске секције, директор школе, 

Милош Бјелановић, обратио се присутнима упознавши их са оствареним у 

претходном периоду, као и са плановима за будућност. Он се, такође, у име 

ученика и колектива, пригодним поклонима, захвалио запосленима који су 

у Гимназији провели 10 и 20 година, као и онима који су у Гимназији 

дочекали пензију. На крају овог обраћања представљена је химна Земунске 

гимназије, коју је, на текст Данијеле Ђурић ученице II7, компоновао 

Светозар Игић, ученик IV6

Присутнима је свој рад представила и Новинарска секција. 

Приказан је кратки промотивни филм под насловом Зашто Земунска који 

је публика прихватила са симпатијама. У филму ученици и запослени 

Гимназије, одговарају на питање из наслова. 
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Уследио је краћи концерт хора Гимназије који је представљао 

прави „празник за уши“. Наступ је започео песмом Елвиса Прислија Can’t 

help falling in love и шпанском композицијом Con el Vito, а настављен је 

наступима Кристине Мартаћ, која је уз пратњу Петра Атлагића и Бориса 

Мијатовића на гитарама, анђеоским гласом отпевала песму Dèrniere  danse. 

Ученице Сандра Максимовић, Теа Вулетић и Чарна Николић извеле су, уз 

пратњу Кристине Мартаћ на клавиру и Петра Атлагића на гитари, песму 

All of me.  

„Шлаг на торти“ је био наступ професорки Земунске гимназије, 

Анђе Лазовић и Наташе Павловић. Оне су својом маестралном изведбом  

композиције The prayer лагано спустиле завесу на овогодишњу свечану 

академију. 

Присутни су, затим, позвани да посете изложбу у подруму 

Гимназије као и изложбу фотографија под називом Нова лица старе школе 

ученика Младена Андрића, које је приредила Ликовна секција, под 

руководством професора ликовне културе др Војислава Клачара, као и 

занимљиву презентацију на тему Стереометрија – геометријска тела, 

ученика трећег разреда друштвеног смера, коју су урадили на часовима 

математике заједно са својим професоркама Валентином Поповић и 

Зорицом Маринковић, употпуњену фотографијама ових занимљивих 

часова математике.  

Ученици и запослени у Гимназији су и овога пута одговорили 

захтеву, и за прославу дана школе осмислили занимљив програм, али пред 

себе су поставили озбиљан изазов за наредну годину. У ишчекивању 

следеће свечане академије, остаје нам да верујемо да ће они бити кадри да 

том изазову и одговоре на најбољи начин, још бољим програмом. 

Николић Чарна  IV3 
Новинарска секција 



 

 


