
Друга генерација ученика талентованих за физику 
Почетак школске године 
Наш први излет био је посета Музеју Николе Тесле. Нова  стална поставка је допуњена личним 
и техничким предметима који су припадали Николи Тесли као и бројним радним моделима. 
Прво смо погледали кратак филм о животу нашег највећег научника а затим смо учествовали 
у огледима  са струјама високе фрекфенције и високог напона. Никола Тесла, један од 
најблиставијих умова човечанства, рођен је 10. јула 1856. у селу Смиљану, крај Госпића у Лици, 
у тадашњој Аустријској царевини. Ове године се обележава 160 година од Теслиног рођења. 
О њему су написане многе књиге, испричане разне могуће и немогуће теорије, али сигурно је 
да је Тесла је био пре свега изузетно велики научник, а не само изумитељ. Тешко је и замислити 
како би свет данас функционисао без његових открића и несебичног дељења знања.  
Након посете Музеју, из Крунске улице кренули смо ка 
спомен музеју Ива Андрића; обишли смо зграду 
двора, а данас градску скупштину.  Са нама 
(ученицима I-11 и разредним старешином Зорицом 
Марнковић, професорком математике)    ишао је и 
професор српског језика и књижевности Бошко 

Милосављевић који нам је 
причао о догађајима из 
историје Београда. Обишли 
смо и споменик руског цара 
Николаја Другог Романова, и 
поразговарали о њему. 
Посетили смо и спомен 
обележје места где је 
одржана прва филмска 
пројекција у нашој земљи, 
само шест месеци после 
прве на свету која је одржана у Паризу.Било једном у Београду, пре скоро 120 година. 

На уласку у калемегдански парк обишли смо споменике српским 
писцима – Бори Станковићу, Стевану Раичковићу, Милошу 
Црњанском, Радоју Домановићу..... Апострофирани су вајари који 
су радили бисте – а посебно Небојша Митрић, творац идејног 
решења крста који се налази на Храму Светог Саве. 
 Поменули смо да се идентична биста Црњанског налази у порти 
српске саборне цркве у Темишвару,   јер  је великан део свог 
образовања стекао  у Српској школи у том граду са којом Земунска 
гимназија има врло блиску сарадњу. 
Једно од обележја Калемегдана је и прелепо Мало степениште 

(пројекат Јелисавете Начић која је прва жена дипломирани архитекта у Србији) којим смо се спустили на Савско 
шеталиште. 
Шетња је завршена повратком у нашу школу.  
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