Када су у питању ученици наше гимназије и њихови успеси, никако не треба
заобићи успех постигнут на Градском такмичењу из математике. На овом такмичењу
ученик одељења III7 Коста Стојиљковић је освојио прво место.
„Уопште нисам очекивао да ћу победити. Није ми било ни на крај памети да ћу проћи
на Републичко такмичење, а камоли да ћу бити први у граду“ рекао је Коста када је
угледао своје име на ранг
листи.

Како се осећаш након
овог успеха?
Још увек нисам свестан
свог успеха! Веома ми је
драго

што

представљати

ћу
нашу

школу на Републичком
такмичењу,

које

се

полако ближи.

Када ће се одржати Републичко такмичење и које ће све области бити заступљене?
Републичко такмичење ће бити одржано 15.03. у Нишу. Од математичких области ће
бити комбинаторика, тригонометрија, геометрија и аналитичка геометрија.

Каква су твоја очекивања? Да ли мислиш да ћеш се добро спремити?
Мислим да је све у вежбању, у непрекидном припремању и пре свега, у самом односу
према раду. Тренутно много вежбам и користим сваки слободни дан за вежбање,
будући да знам да ме очекује озбиљно такмичење.
А ко је заправо Коста? Коста је једна од омиљенијих особа у нашој школи.
Његови другови су га окарактерисали као сјајног друга, пуног енергије и жеље да
свакоме помогне. Оно што га чини посебним јесте свакако његова харизма,
несебичност и директност. На питање шта највише воли да ради, одговорио је: „Волим
када своје слободно време проводим са мени драгим љидима. Уживам у кошарци,
гледању филмова и наравно, музици. Ту су и незаобилазне компијутерске игрице.“

Као одличан ученик, и то са свим петицама, доказао је да је кључ пре свега у
доброј организацији. Ужива у путовањима, читању и редовно посећују концерте својих
омиљених група и извођача.
Као што сe могло видети из ове репортаже, Земунску гимназију похађају
одлични ученици, али изнад свега добри људи. Почаствовани смо што ћемо кроз
репортаже о њима, у оквиру наше акције, упознати, како ученике тако и професоре, са
њиховим успесима, али и представити их као личности.
У међувремену је Коста на Републичком такмичењу из математике које је
одржано 15.03. у Нишу освојио трећу награду. ЧЕСТИТАМО МУ!
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