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         Из поглавља Кратак историјат Земунске гимназије  

 

                 Да је Земунска гимназија увек неговала традицију види се по прославама 

јубилеја школе (свечане академије поводом прослава: двадесет пет година школе (1883), 

педесет година школе (1908), седамдесет пет школе (1933), сто година (1958), сто двадесет 

пет (1983), сто тридесет (1988), сто четрдесет (1998), сто педесет (2008) и издавању 

монографија (Монографија Земунске гимназије 1858-1983) и (Споменица Земунске 

гимназије 1858-2008), зборницима награђених литерарних радова Трајање речи др Стевана 

Радовановића (1998), кратким биографијима истакнутих личности бивших ученика 

Земунске гимназије штампаних у извештајима школе и у посебним књигама Одјеци 

матураната Земунске гимназије Предрага Брујића (1998), снимању филма историјско-

документарне секције Одјек времена прошлог (2009)...). И овај јубилеј обавезује нас да 

покажемо да смо достојни стопедесетпетогодишње традиције Земунске гимназије и да 

својим радом обавежемо и наредне генерације да буду њени чувари.  

 

 

 

 



 

 

 

                  Из поглавља Прослава јубилеја – 150 година Земунске гимназије 

                                   Споменица Земунске гимназије 1858-2008 

Следећи традицију Земунске гимназије да поводом сваког великог јубилеја се 

објави монографија школе, професори Земунске гимназије су прузели на себе задатак да и 

за прославу сто педесет година Земунске гимназије спреме књигу која ће показати 

континуитет рада управе, професора и ученика наше школе. Главни и одговорни уредник 

Споменице Земунске гимназије 1858-2008 и особа која је координирала током читавог 

процеса рада била је мр Славица Јанковић. Редакцијски одбор, који је радио на јако 

опсежном пројекту, чинили су следећи професори: Милана Сувачаров, председник, 

Славица Арсеновић, мр Маријана Папрић, др Вукосава Живковић, Валентина 

Вукмировић. Редакцијски одбор чинили су и професори Земунске гимназије и стручни 

сарадници у пензији: др Стева Радовановић, Милета Сајић, Предраг Брујић, Стоја 

Влаисављевић, Марина Поповић. Такође у редакцијском одбору су били и земунски 

историчари и хроничари: Миодраг Дабижић и Бранко Најхолд. Издавању монографије 

својим радом помогли су и ученици Петар Шотра и Димитрије Станковић (ученици I 9), 

као и ученици III 8. 



 

 

                                  

                                 Из поглавља Обнова зграде у години јубилеја 

                                           31. 01. 2013. Извор: Вечерње новости 

                                   Земун: Провучеш картицу, па уђеш у школу! 

                                               

Земунска гимназија најсигурнија образовна установа, једина са електронском 

контролом уласка и изласка. У сваком тренутку се зна тачан број присутних ученика. 

Земунска гиманзија је најбезбеднија образовна установа у Србији. Ово је једина школа у 

нашој земљи која је увела идентификационе картице, без којих је немогуће ући и изаћи. 

Иако је нови систем уведен још прошле године, ђацима је дато времена да се навикну, па 

је тек са почетком другог полугодишта систем потпуно пуштен у функцију. 

Како објашњава Милош Бјелановић, директор Земунске гимназије, тренутно је на снази 

блажи режим, који подразумева да један ученик може да уведе два друга из одељења на 

исту картицу. Разлог за то је што су неки ђаци изгубили легитимације, па је у току 



поступак издавања дупликата. Када то буде завршено, пооштриће се систем контроле 

уласка и изласка. 

Ученици су дужни да при сваком уласку и изласку из школе очитају своје картице, јер не 

могу другачије ући - објашњава Бјелановић. - Систем ради 24 часа дневно, а улазак 

непознатих лица је немогућ. За госте постоји посебна процедура, па се у сваком 

тренутку зна колико је ученика у школи. Основни разлог за увођење овог система је 

безбедност ђака и запослених, а одлуку о увођењу картица донели смо после упада двојице 

непознатих младића у школу, који су ушли у учионицу и узели дневнике са стола. 

                             

 

Из поглавља Секције и награде успешним ученицима 

 

                                              ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Литерарна секција (руководилац секције др Вукосава Живковић) је у временском 

интервалу 2008-2013 наставила са претходном  традицијом низања запажених резултата и 

то у различитим областима. Међу њима се издвајају: победе на књижевним конкурсима 

свих нивоа такмичења (од школских, преко општинских и градских до републичких), 

учешће на пригодним манифестацијама, објављивање радова награђених ученика у 

периодичним и другим видовима публикација            

                                                          Дани ћирилице 

                                  Школска 2011/2012. година 

На великом међународном мултидисциплинарном конкурсу Дани српске ћирилице са 

великим поносом истичемо да смо освојили прва два места за литерарно изражавање и то: 

Урош Видовић I 2 за прво место и Јована Горановић I 1. Због великог успеха, награђени 

ученици Земунске гимназије су осим примљене награде у Баваништу 26. маја 2011. 

године, заједно са својим предметним професором мр Валентином Вукмировић 

Стефановић позвани на свечани пријем 30. јуна 2012. у Бели двор код Краљевског 

Височанства престолонаследника Александра Карађорђевића и у зграду Патријаршије код 

Његове Светлости патријарха српског господина Иринеја. 

 

 

                                                  



 

             

 

                                                     

 

 

 

 



                                                   Школска 2012/2013. година 

Наша ученица Ана Бркић IV4 после победа на општинском и окружном такмичењу 

на тему  Крв живот значи  победила је и на републичком нивоу. После доделе вредних 

награда у Црвеном крсту Србије (једна од  награда је и плаћен одлазак на летовање у 

Будву током јула месеца), Ана Бркић је ишла на свечани пријем поводом Дана 

добровољних давалаца крви код председника Републике Србије Томислава Николића, као 

науспешнији литерат.   

 

 
 

 

 

                                               Из поглавља Сајт Земунске гимназије 

 

Земунска гимназија се труди да успешно држи корак са модерним технологијама. У 

двадесет првом веку најбољи вид комуникације је интернет, па тако и ђаци Земунске 

гимназије на најбржи начин стижу до разних информација захваљујући сајту своје школе. 

www.zemunskagimnazija.edu.rs. На наведеној адреси сваки ученик може да се обавести о 

најразличитијим темама и да буде у току са дешавањима у школи. 

 



 

 

Сајт Земунске гимназије својим ђацима омогућава брзо информисање. При упису 

могу наћи списак одељења, списак разредних старешина, распоред звоњења и друге веома 

корисне чињенице. Осим сајта Земунске гимназије, ученици  могу да комуницирају и  са 

другим ученицима преко форума Земунске гимназије, где могу да размењују искуства у 

похађању школе.  

 

                              Из поглавља Књижевне вечери и трибине 

Поред тога што наши ученици и професори вредно раде, реализујући наставне 

програме са великим успехом и запаженим резултатима, наша школа је и на пољу 

ваннаставних активности веома  успешна. Земунска гимназија и у двадесет првом веку 

наставља да буде културно средиште Земуна. 

                                         ГОШЋА МИРА АДАЊА - ПОЛАК 

Мира Адања – Полак, икона српског новинарства, разговарала је са ученицима Земунске 

гимназије о новинарству. Дружење са Адањом - Полак део је пројекта библиотечке 

секције Моје будуће занимање. Организатор сусрета била је мр Славица Јанковић, 

библиотекар школе. Разговор су водиле три ученице: Сања Ћопић, Санда Калебић и 

Катарина Поповић. 

 



   

 

 

 

                                КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ СА МАТИЈОМ БЕЋКОВИЋЕМ 

Имали смо част да поново, након 11 година (сусрет био дан уочи бомбардовања 23. марта 

1999. године), угостимо господина Матију Бећковића у Земунској гимназији. Оба сусрета 

је водила др Вукосава Живковић, професорка српског језика и књижевности. Ово 

гостовање пробудило је огромно интересовање међу ученицима и професорима, што је 

резултирало присуством око 350 људи! Господин Бећковић поделио је са нама стихове 

својих изабраних дела: Ћераћемо се још,  Пут којег нема, Кад дођеш у било који град, Кад 

будем млађи. Новембарско кишовито вече 2010. године улепшао нам је истинитим 

причама, мудрим речима и изузетним хумором. Овом приликом му се још једном срдачно 

захваљујемо! 



 

     СУСРЕТ СА ДАВИДОМ АЛБАХАРИЈЕМ 

Имали смо прилику да се у свечаној сали Земунске гимназије сусретнемо са једним 

интересантним, искреним и скромним човеком - Давидом Албахаријем. Разговор са 

бившим ђаком Земунске гимназије је водила др Вукосава Живковић, професорка српског 

језика и књижевности. Своје велико животно искуство преточио је у речи и успео да нам 

одржи пажњу током читавог излагања. Каријеру је започео писањем песама, али не 

пронашавши се потпуно у томе, наставио је писањем романа и кратких прича и на тај 

начин постигао велики успех. Поред тога што је писац, Албахари је и врсни преводилац. 

Сматра да је превод утицао на његово приповедање, јер је покушавао да пренесе мисли 

људи чија је дела преводио и на тај начин се поистовећивао са њима. Преводио је 

искључиво књиге које су га занимале и тиме потпуно остварио свој стил. На своје 

изненађење, за дело Мамац добио је НИН-ову награду, коју сматра великим доприносом 

каријери. 

                                             

 

                      



 

                    Из  поглавља Сарадња са другим институцијама 

 

                   СРПСКА ГИМНАЗИЈА НИКОЛА ТЕСЛА  (БУДИМПЕШТА) 

Српска гимназија Никола Тесла из Будимпеште и Земунска гимназија успоставиле 

су веома успешну сарадњу. Директори гимназија Јованка Ластић и Милош Бјелановић 

били су иницијатори размене искустава наше две школе. На крају школске 2011/2012. 

године директор Милош Бјелановић је наградио најбоље ученике (по једног  ученика из 

сваког одељења све четири године) и професоре Земунске  гимназије путовањем у главни 

град Мађарске и посетом Српској гимназији Никола Тесла. Ученици и професори били су 

смештени у Дому ученика Српске гимназије и у Текелијануму. Српска гимназија била је 

добар домаћин који је професорима и ученицима наше школе уприличила пријем у 

Амбасади Србије у Будимпешти. Поред тог званичног дела, нашим професорима и 

ученицима домаћини су показали лепоте Будимпеште, највише их упознајући са  

траговима који су Срби оставили у Будимпешти (Српска православна црква, Српска 

улица, Текелијанум...) и Сентандреји (Музеј, српске православне цркве) током прошлих 

векова. Том приликом, професорка историје Јасмина Перишић је домаћинима поклонила 

албум са сликама Земуна (фотографије које су израдили ученици, избор фотографија Сара 

Савић).  

                   

Поводом сусрета наше две школе, настао је и часопис Сусрет са Дунавом (на 

иницијативу професорке Перишић) којег  су припремили ученици Земунске гимназије 

(Младен Радић, Соња Спајић, Јефимија Поповић, Јована Милошевић, Лена Башић, 

Николија Чодановић, Маша Станарчевић, Светлана Станић, Тамара Радовановић) и након 

тога поклонили својим новим пријатељима из Будимпеште. 

 



 

Сарадња се затим наставила доласком професора и ученика Српске гимназије 

Никола Тесла у Земун 15. октобра 2012, на Дан наше школе. При сваком  сусрету 

професори и ученици су размењивали искуства драмске, фолклорне, литерарне, спортске 

секције, као и рада хора и оркестра. Сарадња се затим наставила и позивом Јулијане 

Которчевић, професорке српског језика да наше професорке буду у жирију рецитаторског 

такмичења. 

На Светог Ђурђица, 16. новембра 2012. године у  српској школи Никола Тесла у 

Будимпешти је организовано прво такмичење у рецитовању стихова и прозе на српском 

језику на државном нивоу Мађарске. Ученици и професори Земунске гимназије имали су 

част да буду позвани на ово важно такмичење и да активно учествују у његовом извођењу.  

Наши ученици Александра Петровић, Сара Цојић, Александар Жилић и Угљеша 

Шарановић су имали прилику да представе делић богатства српског поетског језика 

рецитујући стихове народне лирске песме Јеленак и вила, Доментијанову молитву о 

Светом Сави, одломак из Црни биво у срцу до савремене поеме Ћераћемо се још. 

Посебна одговорност и поверење Земунској гимназији указана је тим што су три 

професорке Јасмина Перишић, мр Валентина Вукмировић Стефановић и др Вукосава 

Живковић  изабране да председавају у различитим такмичарским групама рецитатора.  

Ученици и професори су отишли пуни утисака и жеље да се ова сарадња настави.  



 

                                         ПОСЕТА ПРОФЕСОРА ИЗ ДАНСКЕ 

Још једна међународна сарадње започела је дана 15.априла 2013.године, када је нашу 

школу посетило дванаест професора друштвених наука из гимназије града Лангкаера у 

Данској. 

Све је почело почетком, 2012/2013.школске године, када је на нашу електронску адресу 

стигло писмо из Данске. Обратили су нам се колеге из гимназије у Лангкаеру са жељом да 

дођу у Србију, у Земун, код нас у Земунску гимназију, чују и виде како радимо, шта 

примењујемо за постизање квалитетних резултата. Одлучили смо да одговоримо, јер је  

гимназија из Данске занимљива (примера само ради, њу похађа 850 ученика четрдесет 

различитих националности), а жељни смо размене искустава и отворени за сарадњу. 

Потрудили смо се и били добри домаћини: директор Земунске гимназије Милош 

Бјелановић је подржао идеју доласка гостију из Данске; стручно веће професора енглеског 

језика Земунске гимназије је дочекало госте (Теодора Толева је организовала сусрет и 

симултано преводила); професор српског језика и књижевности Бошко Милосављевић је 

гостима на енглеском језику испричао историјат Земунске гимназије. А, највише, као и до 

сада, дивни су били наши ђаци: Петровић Теодора, Сворцан Јован, Клачар Вероника, 

Стојиљковић Коста, Стошић Станислав, као и сада већ бивши ученици Николић Андреа, 

Димитријевић Павле, Бјелобаба Јована, Сутара Петар  и Симић Стефан, који су 

разговарали са гостима, одговарали на њихова питања и представили нашу школу у 

најлепшем светлу. 



 

 

           

              
             Из поглавља Овако ми пишемо  



                                                Земунској гимназији  

                                                         С љубављу, 

                                                     Њени литерати 

                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

Најдражи наши,  

Наталија, Јована, Бојане, Петре, Иванка, Нина, Александре, Ивана, Милице, Ана, Стефане, 

Маријана, Вуче, Тања, Ивана, Љубомире, Невена, Јоване, Вукомане, Илија, Јелена, 

Душане, Мила, Павле, Софија, Теодора, Новаче, Софија, Уроше, Јулијана, Немања…! 

Речи су оне које остају за нама. Њих не могу избрисати снегови,  одувати олује, закопати 

немани, уништити рушитељи, затрти немарни. Може их само окрњити заборав. То није 

судбина ваших речи. Јер, оне су овде. Одавно записане у моме срцу, а сада пред очима 

света који жели да их прочита, да их запамти, да им се диви. 

Учинили сте Земунску гимназију поносном својим речима и успесима који су велики, који 

су трајали и трају… Разноликост и упечатљивост коју сте стварали ишла је од чувања 

традиције као најсветијег што имамо, јер сте јако добро упамтили да неговати своју 

баштину значи палити вечно живи пламен, а не обожавати његов пепео. Али, ваше перо 

није застало на томе. Показали сте да умете и можете да одговорите на изазове 

најсложених форми и захтева писања, пригодних тема и слободних узлета маште, 

пекићевских митологема и доситејевских просвештенија. Због тога сте најуспешнији. Због 

тога сте најбољи. Због тога се оно што сте написали чува и памти. 

Било је част и задовољство уживати у вашем раду годинама, гледати како  сазревају ваше 

мисли, како  постајете све вештији и вештији, испраћати вас ка путевима награда, бити 

почастан гост код најважнијих и најутицајнијих људи садашњице и то зато јер сте ви тако 

сјајно стварали. Тако се воли, тако се чува, тако се гради наша једина Земунска гимназија!  

Хвала вам и јер сте нас толико често учинили најпоноснијим и најсрећнијим на свету! 



                                                                     Ваша професорка, 

                                                                     Вукосава Живковић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУДА САДА,КАДА НЕМА НИ ПУТА НИ ФЕЊЕРА? 

Кудa сaдa, кaдa нeмa ни путa ни фeњeрa,  

Сaмo дим и хлaднoћa,  

Снeг кojи нe jeњaвa,  

Ништa срeћнo нe oбeћaвa. 

 

Зaштo бaш oвдe, мeђу сликaмa и ружaмa, 

 Бeз музикe и сeћaњa,  

Сaмo нeвидљиви стрaнaц je ту,  

Tишинa, нeмa хукa вeтрoвa. 

 

Кoликo дугo, усaмљeн мeђу мислимa, 

 Зидoвимa пуних пeсaмa,  

Oстaћу нeмoћaн,  

И причaти o зaбoрaвљeнoj прoшлoсти. 

 



Збoг чeгa, нaкoн свих лeтa и лeтoвa,  

Брojим сeкундe хaoсa,  

Кao дa чeзнeм,  

И жиг je joш увeк у мeни. 

 

Oдлaзим, aл’ кудa oдлaзим,  

Moждa пoгрeшним путeм,  

Moждa бeз смeрницa,  

Moждa oвo je прeчицa, нeбo или бeздaн. 

 

Нe знaм и нe питaj. 
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Првa нaгрaдa зa пoeзиjу Бoрислaв Пeкић, Београд, мај 2007. гoдинe 

 

                                    Из поглавља Каталог ликовних радова  

                                    бивших ученика Земунске гимназије 

 (избор др Војислава Клачара, професора ликовне културе у Земунској гимназији) 

 

1. Сања Ћопић, студенткиња треће године Факултета ликовних уметности,У атељеу, 

уљани пастел 

 



 

 

 

 


