
ЗАШТО ЗЕМУНСКА? 
 
 

Живот ми је додељивао разне улоге, добијала сам свакакве епитете. 
Ја сам нечија ћерка, нечија девојка, пријатељ, ја сам била каратисткиња, 
одбојкашица, боксерка, судија, обожавалац. Али назив којим се највише 
поносим је "матурант Земунске гимназије". Објаснићу и зашто.  

Сви смо чули за Земунску. То је установа која се налази на почетку 
Градског парка. Школа коју су завршили Сава Шумановић, Давид 
Албахари, браћа Локнер, Александар Вучић... Образовна установа која већ 
157 година заузима водеће место међу гимназијама, што успеси на 
такмичењима и доказују. Прваци државе у одбојци, прваци у фудбалу, 
вишегодишњи шампиони такмичења драмских секција Србије, успеси 
друштва физичара, бројне награде литерарној секцији... Па која школа 
може да се похвали тиме да има више десетина ученика који су претрчали 
маратон и полумаратон?  

Осим ових формалности које чувају углед гимназије, постоји и онај 
најлепши део школовања,  у овој школи пронаћи ћете пријатеље за цео 
живот, научићете не само лекције из ликовног, књижевности и математике, 
већ животне лекције. Јесте, тешко је, али није немогуће. Сав труд, 
непроспаване ноћи, сав напор који сте уложили временом ће се исплатити, 
понећете најопширније знање из свих области, али поред тога имаћете 
радне навике, стећи ћете особине као што су истрајност, упорност, 
сналажљивост, комуникативност. Сва мука ће се исплатити оног тренутка 
када другарима из основне школе споменете да идете у Земунску и они вам 
кажу: "Свака теби част", тај понос који у том тренутку осетите, то да сте ви 
део нечега посебног, нечега са традицијом, угледом, то се не може 
заменити. Можда у Земунској и не будете одлични ђаци као и до сада, али 
једно је сигурно, постаћете прави људи! 

Сада као матурант, ствари гледам из другачије перспективе, верујте 
ми, радо бих се вратила у ову школу, јер овде сам провела најлепши део 
детињства. Било је и суза, било је и смеха, али највише је било оних 
тренутака за памћење. Пословица каже: "Од колевке па до гроба, најлепше 
је ђачко доба", зато пазите коју школу бирате. Ја знам да бих опет изабрала 
Земунску! 
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