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ГИМНАЗИЈА У ПАРАЋИНУ 

ШКОЛСКА СЛАВА 

ПЕТАК, 27.01.2017. 

 У 12:00Ч           СЕЧЕЊЕ СЛАВСКОГ КОЛАЧА 

У 18:00Ч           СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У ГРАДСКОМ ПОЗОРИШТУ 

 

- Сечење славског колача је обављено у школи у 12:00ч уз присуство свештеника 
цркве Св.Тројице. Колачари су били наставници физичког васпитања Биљана и 
Данијел Ђукић а колач за наредну годину узела је наставник немачког језика 
Вера Драгишић. Послужење је обезбедила Фондација „Марко Тодоровић“ у 
сарадњи са особљем хотела „Орбис“; 

- Поводом школске славе школа је расписала наградни литерарни конкурс и 
ученици су могли радове да предају у времену од 11 – 24.01.2017. године на 
тему „Великани српске науке и духовности – путоказ мојој генерацији“. На 
конкурс је пристигло 38 радова под шифром. Комисија коју су чинили 
наставници српског језика и књижевности, Светлана Филиповић и Душица 
Илић, прегледала је приспеле радове и одабрала за прву награду рад под 
шифром „Чувар мисли“ ученице Вање Радосављевић из одељења 4/2, општи 
смер.  

- Свечана академија је одржана у сали Градског позоришта, 27.01. у 18:00ч. 
Академија је тематски била посвећена јубилеју – 160 година од рођења Николе 
Тесле. Драмски приказ из Теслиног живота представили су наши ученици у 
режији наставника Светлане Филиповић; 

- На почетку Академије прозвани су сви ученици који су писали литерарне 
радове, њих 38, и уручене су им награде за учешће – књига: Никола Тесла – 
Живот је магија природе – поклон Фондације; 

- Ученици Вањи Радосављевић, за најбољи рад, уручена  је награда Фондације: 
златник са ликом Св. Саве, десет хиљада динара и књига Годишњи обичаји у 
Срба, аутора Мила Недељковића, Младинска књига;  



- Осим ове награде, додељене су и две награде за друго и две награде за треће 
место као и посебне награде: једна за оригиналност у приступу идеји а друга за 
поетски израз у приступу идеји на светосавском литерарном конкурсу. Награде 
за два друга и два трећа места ученицима је доделило „Друштво српских 
домаћина“, општински огранак у Параћину којим руководи госпођа Душица 
Чолић. У питању су по две вредне књиге у издању овог удружења: Антологија 
српске народне поезије и Споменица стогодишњице ослобођења Старе Србије 
1912-2012. а као посебне награде уручене су ученицима књиге о кнезу Лазару и 
по један роковник компаније Матокс; 

- Све ученике који су учествовали у наградном конкурсу и њихове наставнике 
Друштво српских домаћина наградило је једнодневном екскурзијом која ће се 
реализовати на пролеће на дестинацији по избору; 

- Списак ученика добитника награда: 
 
Р.бр. Награда  Ученик  Одељ. Шифра рада 
1. 1. место Вања Радосављевић  4/2 Чувар мисли 
2. 2. место Милошевић Нађа 2/1 KGA7C00 
3. 2. место Јовановић Миња 2/1 211 
4. 3. место Катић Дуња 2/1 129 
5. 3. место Милојевић Мила 3/2 0114 
6. Поетски 

приступ 
Петровић М.Ана 1/3 Ars longa,vita brevis 

7. Оригиналност Илић Вања 2/2 Felikitas 
 


