Historia magistra vitae est !
У оквиру пројекта, који је покренула Новинарска секција
Земунске гимназије, под називом Победници међу једнакима, нисмо могли
да не пропратимо успех наших ученика првог разреда, који су, под
вођством професорке историје Љиљане Раковић, забележили на Градском
такмичењу из историје. Ученици који су постигли успех су: Ана
Златковић, Емилија Јовановић, Александар Мандић,
Милорад Сретеновић, Лука Јурановић и Дарко
Величков. Они су освојили прва три места и
пласирали се на Републичко такмичење које ће се
одржати 18. маја у Лозници.
Протекле недеље смо их интервјуисали и
Ана Златковић

они нису крили узбуђење и срећу након постигнутог

успеха.
Да ли сте, до сада, учествовали на неким тамичењима?
Александар: Од трећег разреда се такмичим и хтео сам да ту традицију
наставим и сада, у Гимназији. У осмом разреду сам био први на
Републичком такмичењу из историје.
Ана: У основној школи сам била на такмичењима
из српског, енглеског, физике и географије.
Освајала сам бројне награде на Општинским и
Окружним такмичењима, међутим, највреднија ми
је награда са такмичења из географије.

Александар Мандић

Дарко: Конкретно, што се историје тиче, такмичио сам се од петог до
осмог разреда. Такође, био сам на такмичењима из информатике,
биологије, техничког образовања и италијанског
језика. Постигао сам велики успех и успео да се
пласирам на Републичко такмичење.
Лука: Мени је ово прво Републичко такмичење.
До сада сам освојио награде из математике,

Дарко Величков

биологије, историје, физике, хемије, међутим, то

су све награде са Општинских такмичења. Једина награда са Окружног
такмичења је из петог разреда, када сам освојио друго место из
математике. Овим успехом сам остварио свој сан, да се опробам на
Републичком такмичењу.
Милорад: Ја ћу се скромно похвалити само једним учествовањем, а то је
Републичко такмичење из историје у осмом разреду на којем сам освојио
треће место.
Ема: Учествовала сам на такмичењима из српског, математике, биологије и
многих других предмета. Имам мноштво диплома, а ове године сам се
пласирала на Републичко такмичење из српског језика и историје.
Зашто сте се одлучили баш за историју?
Ема: Historia magistra vitae est !
Алексадар: Волим историју јер је то
једина наука која се, бавећи се
прошлошћу,

готово

једнако

бави

будућношћу. Она је попут скупа
најразличитијих

прича,

које

нас

Емилија Јовановић

подсећају шта су све паметни људи открили, урадили, осмислили...
Лука: Одувек сам волео историју и то ме је занимало, а то сам наследио од
свог старијег брата који је велики заљубљеник у историју.

Милорад: -Искрено, не знам зашто баш историја, али, као што видите,
добро ми иде.
Дарко: Историју сам заволео поприлично
рано. Чим сам дошао у додир са њом.
Почео сам од малена да се интересујем за
историју Земуна, места где сам рођен.
Желео сам много тога да сазнам, а
родитељи су ме, препознавши мој таленат,
Лука Јурановић

одмах подржали.

Ана: Историја је предмет из којег можемо извући поуке. Напросто се
учимо на туђим грешкама, постајемо способнији и образованији.
Сви ученици које смо интервјуисали се слажу да је ово један велики успех
за њих и да је то управо оно што их мотивише. Наравно, осећају се
одговорним, јер представљају школу која има велику традицију у
постизању врхунских резултата на такмичењима. Свакако, за њих ово
представља доказ да се великим радом много тога постиже и чврсто верују
у то да ће следеће године бити још бољи. Сваки
успех, поготову на пољу образовања, веома је
значајан за њих, а подршка њихових другара им
даје подстрек. Они нису само фокусирани на ова
такмичења. Наши ученици су веома свестрани:
интересује их спорт, похађају музичку школу,
иду

на

фолклор,

чланови

су

Маратонске

Милорад Сретеновић

секције...
Ученици Земунске гимназије су још једном доказали да се упорношћу и
жељом за успехом све постиже, а ми ћемо их и даље пратити на путу ка
освајању нових награда.
Анђелија Милићевић III-3
Новинарска секција

