ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА И ДАЉЕ НИЖЕ УСПЕХЕ
Као што смо навикли, рад литерарне секције и у необичној школској 2019/2020. години
био је изузетно запажен. Чланови ове секције заједно са својим менторима труде се да негују лепу
писану реч и да то своје умеће прикажу другима. Тако су учествовали на литерарним конкурсима
и заслужено односили награде.
Светосавски конкурс у организацији Удружења бивших матураната и професора Земунске
гимназије привукао је велику пажњу љубитеља писања. Прву награду освојио је Василије Раковић
(трећи разред), другу – Вук Баралић (трећи разред), а трећу – Милица Ђурић (први разред).

У овој години велики успех постигнут је и на Светосавском међународном књижевном
конкурсукоји је организован од стране Друштва Свети Сава. Треће место освојио је Вук Баралић,
ученик трећег разреда. На додели награда у Народној библиотеци, заједно са њим, нашу школу је
представљала и његова професорка Валентина Вукмировић Стефановић.

Земунској гимназији припала је изузетна част да буде прва школа у Србији која је
организовала литерарни конкурс у сарадњи са манастиром Хиландаром и уз благослов игумана
оца Методија. Како је конкурс био у периоду прекида наставе због епидемије вируса, избор
награђених и свечана додела награда била је у уторак, 22. септембра 2020. године у просторијама
Задужбине манастира Хиландара у Београду. Церемонији су присуствовали: отац Методије,
игуман манастира Хиландара; Милош Бјелановић, директор школе; ђакон Дарко Радовановић,
вероучитељ; Бошко Милосављевић, професор српског језика и књижевности; Јована Никић –
Провас, професор руског језика, као и добитници награда.
На првом оваквом конкурсу награде су освојили:
Вук Баралић, ученик четвртог разреда – прва награда
Ива Васковић, ученица другог разреда – друга награда и
Теодора Кнежевић , ученица другог разреда – трећа награда.
Велику заслугу за овакав успех има професорка српског језика и књижевностиВалентина
Вукмировић Стефановић, која је била ментор свим добитницима награда.
Награђени ученици наше школе посебно су били задовољни срдачним разговором са
игуманом Методијем, који им је кроз причу показао како су скромност и мудрост врлине које воде
ка спознаји и истини.
„Пре две године посетио сам манастир Хиландар, алитада нисам имао прилику да се
упознам са игуманом Методијем. Сада ми је и та жеља испуњена. Ова награда ми заиста много
значи. То је огромна привилегија. Иако сам ученик одељења за децу са посебним способностима
за физику, литерарна секција за мене представља једно сјајно искуство.Посебно бих се захвалио
школи, али и професоркама које су ми у досадашњем гимназијском школовању биле подршка –
др Вукосави Живковић и Валентини Вукмировић Стефановић“, истакао је Вук Баралић,
првонаграђени.
Како је на додели награда речено, ово је само почетак сарадње Земунске гимназије и
манастира Хиландара. Договорено је да се конкурс настави и у будућим годинама, а планирано је
и објављивање најбољих радова учесника конкурса.

