
И ове године, ученици Земунске гимназије постижу велике успехе на 
такмичењима из многих предмета. Успехе су, између осталог, низали на такмичењима 
из српског језика и књижевности, на којем је ученица првог разреда Ивона Гиздовић, 
вођена и саветована од стране професора Милане Сувочаров, остварила веома запажен 
резултат. То је био повод да је представимо у нашој акцији Победници међу једнакима. 

Ивона, можеш ли нам рећи нешто о своме успеху? 

Школске 2014/15. године учествовала сам на градском и републичком такмичењу 
из српског језика и језичке културе. На оба нивоа освојила сам друго место. Предметни 
професор ми је Милана Сувачаров и од ње сам добила велику подршку у припреми за 
такмичење.

Да ли си учествовала на још неким такмичењима, и да ли си освајала још неке 
награде? 

  

Осим поменутог, нисам учестовала на такмичењима из других предмета. Иако сам 
ученик природно-математичког смера, одлучила сам се за српски језик јер сам редовно 
учестовала и освајала награде од општинског до републичког нивоа и у основној 
школи. Такође, желела бих да следеће године  идем на такмичење из биологије или 
хемије јер волим те предмете а и на такмичењима из ових предмета сам освајала 
награде у основној школи.  

Да ли мислиш да ће ти успех који си постигла на такмичењу помоћи у даљем 
школовању и како? 

Свако учешће на било ком такмичењу је корак више у надоградњи постојећег 
знања и за мене представља нови изазов и доказивање. Не схватам га као борбу са 
конкурентима, већ као додатну проверу знања и сигурности у себе. Побољшала сам 
концентрацију, елиминисала трему, што ће ми, верујем, помоћи у даљем школовању и 
животу. Наравно, такмичења су идеална места за упознавање нових људи и склапање 
пријатељстава.  

За крај, можеш ли нам представити Ивону Гиздовић у неколико реченица?  

Рођена сам у јулу 1999. године у Земуну. Између осталог, то донекле појашњава 
избор гимназије. Завршила сам ОШ ,,Михајло Пупин". Осим редовних школских 
активности, у слободно време  возим бицикл поред Дунава. Волим спорт, тренирала 
сам одбојку 4,5 године. Слушам рок музику и редован сам посетилац концерата 
чувених група (Guns N Roses, Whitesnake, Deep Purple...) Такође волим да са 
пријатељима одлазим у биоскоп и погледам добар филм. 

Као што сe могло видети из овог интервјуа, Земунску гимназију похађају одлични 
ученици, али изнад свега добри људи. Почаствовани смо што кроз репортаже о њима, а 
у оквиру наше акције, упознајемо, како ученике тако и професоре, са њиховим 
успесима, али их и представљамо као личности. 
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