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Поводом манифестације „Ноћ Истраживача“,Осма београдска гимназија била је
домаћин промо-активностима гостујућим предавањима колега из Музеја Никола
Тесла. Предавања на тему„Представљање уређаја за виртуелну реалност закорачите у свет Николе Тесле“ одржана су у петак, 14.09.2018.године, у
амфитеатру школе. Предавачи и демонстратори апликација били су Владимир
Перић и кустос музеја Ивана Ћирић. Организатори гостујућих предавања биле
суШемија Дураки, професор биологије и директор Осме београдске гимназије,
Ирена Брајевић.
Ученици одељења 4/1, 4/2 и 4/3 Осме београдске гимназије, у пратњи професора
социологије Бојана Тодоровића, присуствовали су Самиту младих„Youth4Youth“,
под слоганом „Сутра које желимо“.Самит је одржан на иницијативу Организације
београдских средњошколаца у петак 28.09.2018, на Факултету за дипломатију и
безбедност. Овогодишња тема самита је била „Можемо ли заједно? – Окружење
које желе млади“.
Поводом прославе Европског дана језика, ученици Осме београдске гимназије су,
у сарадњи са професорима страних језика, спремили приредбу посвећену овој
манифестацији.
Ученици одељења 4/1 и 4/3, са наставницом биологије Шемијом Дураки,
присуствовали су и активно учествовали на Конференцији о предузетништву
„Усуди се да будеш оригинал“. Конференцију су организовали Фондација Новак
Ђоковић, Оригинал магазин и Привредна комора Србије, у Дорћол плацу.
Конференција је посвећена промоцији предузетништва у Србијии конкретних
производа за тржиште, као и изложби предузетништва на којој су своје идеје
представила 33 домаћа предузетника.
Од 2007.године, по одлуци Уједињених нација, 02. октобар се обележава као дан
не-насиља. Овај дан је одабран јер је то уједно и рођендан једног од највећих
заговорника мира, Махатме Гандија. У сарадњи са амбасадом Индије, ученицима
другог разреда омогућено је да погледају документарни филм о Гандију под
називом „Да ли је Ганди битан? “ (DoesGandhimatter?).
У четвртак, 04.10.2018.године,ученици одељења 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 и3/2 су са
професором социологије Бојаном Тодоровићем,у Дому Војске Србије, посетили
18. јесењи Фестивал здравља под слоганом, „Мисли раније бирај здравије“.
Поводом годишњице рођења Иве Андрића, ученици Осме београдске гимназије су,
у библиотеци школе, организовали књижевно поподне посвећено Андрићевом
стваралаштву. Учествовали су ученици првог и трећег разреда, који су приказали
епизоде из романа «На Дрини ћуприја“, као и одломак из беседе «О причи и
причању“.
Дана 10.10.2018.године, ученици Осме београдске гимназије присуствовали су
Деветом београдском интернационалном филмском фестивалу особа са
инвалидитетом - Босифест2018, одржаном у Сава Центру. Ученици одељења 4/5,


















4/6, 4/7 и 4/8, у пратњи професора социологије Бојана Тодоровића, погледали
сучетири филмске пројекције које су тога дана биле на репертоару.
Дана 11.10.2018.године, ученици Осме београдске гимназије су са директором
школе, у Народној скупштини, присуствовали коференцији „Нисте сами“, која
је за циљ имала превазилажење предрасуда према младим особама са проблемима
из области менталног здравља и особама са инвалидитетом. Конференцију је
отворила председница Народне скупштине г-ђа Маја Гојковић.
Дана 11.10.2018.године, ученициодељења 3/3, у пратњи одељењског старешине
СнежанеКитановић, посетили су Музеј илузија.
Дана 18.10.2018.године, ученици Осме београдске гимназије су са директором
школе присуствовали презентацији и предавању о трговању на берзи. Том
приликом обишли су «dealingroom», просторију у којој се приказују тренутни
подаци о трансакцијама у целом свету.
Дана 26.10.2018. године, ученици одељења 3/2 су са професором ликовне културе
Милицом Прелић, посетили међународну изложбу „Октобарски салон – Чудо
какофоније“ у Музеју града Београда. Ученицима је организовано стручно
вођење кустоса, које им је омогућило да перципирају на који начин се развија
актуелна уметничка сцена у Србији и у свету.
Ученици првог разреда Осме београдске гимназије присуствовали су серији
предавања о малолетничкој деликвенцији, видовима и мерама превенције
ризичних облика понашања, које је одржао инспектор Одељења за сузбијање
малолетничке деликвенције ПУ Београд.
Дана 31.10.2018.године, Амбасадор Индије Њ. Е. господин Субрате Батачарџи
(Subrata Bhattacharjee ) је у Осмој београдској гимназији одржао је предавање
поводом обележавања 150. годишњице рођења Махатме Гандија. Тим
поводом, хор гимназије извео је химне Индије и РС, као и омиљену песму великог
Гандија.
Дана 08. и 09.11.2018 године, ученици одељења1/2, 1/4, 2/6, 2/8, 3/6, 3/8, 4/5, 4/6, 4/7
и 4/8 присуствовали су филмском фестивалу „Слободна Зона“, у пратњи
професорке Грађанског васпитања Снежане Милошевић.
Ученици Осме београдске гимназије: Емилија Крантић, Лидија Божиновић,
Михаило Пешут, Никола Милутиновић из одељења 3/2, Јована Кесеровић, Ђорђе
Ђоловић, Урош Стојанов, Исидора Ранисављевић из одељења 3/4 и Ђорђе Бањац из
одељења 3/7, предвођени наставницом географије Добрилом Лукић и наставницом
руског језика Аном Спремић, учествовали су на IV Географском диктату Руског
географског друштва. Исти је одржан у просторијама Руског центра за науку и
културу у Београду (Руски дом).
У жељи да ученицима гимназије објасни основе јапанске калиграфије и открије
тајне израде папира који се најчешће користи у калиграфији, амбасадор Јапана у
Републици Србији, Њ. Е.г. Ђунићи Марујама одржао је предавање о јапанској
калиграфији у четвртак 15.11.2018.године у просторијама Осме београдске
гимназије.

















Дана 10.11.2018.године ученици одељења 3/1, са професором српског језика и
књижевности, Далиборком Ранђеловић, присуствовали су извођењу драме
„Коштана“ на сцени Позоришта Славија. На овај начин ученици су поред
прочитаног текста имали могућност и да се упознају и с музиком, песмом и игром
који чине важан структурни елемент ове драме.
У оквиру пројекта „STUDYINTHEUSA – YOUCANDOIT“ фондација TeachUsAllje
у сарадњи са реномираним центром за стране језике „HOUSEOFENGLISH“
одржала је предавање ученицима Осме београдске гимназије на тему могућности
добијања спортских и академских стипендија за студирање у Сједињеним
Америчким Државама. Наша позната веслачица, вице-шампионка Европе, Ивана
Филиповић је одржала презентацију и ученицима дала објашњења о начину
конкурисања за бесплатне стипендије САД.
Дана 28.11.2018.године у Студентском културном центру, у сарадњи са
Факултетом за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) ,ученици
Осме београдске гимназије, одељења 4/2 и 4/3 учествовали су у радионици
„ЗНАЊЕМ ДО БУДУЋНОСТИ“ са темом Продаја и технике продаје“. .
Предавач на овој радионици је била Невена Ђурић, сарадница у настави на МЕФ-у.
Радионица је имала предавачко-такмичарски концепт. Ученици су били у пратњи
наставника који су чланови Тима за предузетничко учење Осме београдске
гимназије.
Дана 26.11.2018.године ученици трећег разреда посетили су Југословенско
драмско позориште, где су гледали представу „Случајна смрт једног
анархисте“. Ова представа рађена је по чувеном комаду италијанског нобеловца
Дарија Фоа.
Дана 01.12.2018.године ученици Осме београдске гимназије, од I до IV разреда,. у
присуству наставница биологије:Мирјане Унчанин., Катарине Радосављевићи
Шемије Дураки, присуствовали су XII ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ, највећој
манифестацији у области промоције науке и образовања. Тема овогодишњег
фестивала је била „Земља будућности“.
Ученици одељења 4/1: Никола Балевић, Јана Величковић, Кристина Бајић и Ђорђе
Бошковић, освојили су прво место на такмичењу организованом у оквиру пројекта
„HighSchoolCaseCompetition“
на
Факултету
организационих
наука
Универзитета у Београду. Пројекат је обухватао решавање пословног проблема
који су задале као радни задатак такмичарима најпрестижније компаније. У
конкуренцији 60 тимова и учешће 39 школа ученици наше гимназије изборили су
се за прво место.
Ученици гимназије са гостима из Кефалоније у пратњи директора и професора обе
школе, посетили су током боравка у децембру, Конак Књегиње Љубице, Српску
Саборну цркву, Општину Вождовац, изложбе Дому Војске и остале знамените
објекте у Београду. Почасни конзул који је тим поводом посетио гимназију био је и
гост Патријарха Српског г.Иринеја.
Дана 21.12.2018. године, ученица одељења 3/2 Осме београдске гимназије Емилија
Крантић, на позив председника Српске академије наука и уметности академика











Владимира С. Костића, присуствовала је пријему који је приређен за све ученике
средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним
такмичењима.
Ученици одељења 1/10 – специјализованог ИТ смера - имали су прилике да
присуствују кратком курсу из електронике на часу из предмета Рачунарски
системи, где су са много интересовања учествовали у огледима и дискусији у
разговору са Бојаном Бандуком, запосленом у сектору архитектуре софтвера
огранка Аутомобилске индустрије. Кроз различита питања о начину функцинисања
електронских компоненти у дигиталним уређајима, доносили су закључке о
деловању сигнала и сензора у покретним механизмима. На истом часу видели су и
како један кратак програм написан у популарном програмском језику Python
управља хардверским компонентама повезаним помоћу мини рачунара
RaspberryPi.
Ученици другог разреда су 26.12.2018.године учествовали у радионици коју је
креирала ЦЕПОРА (Центар за позитивни развој деце и омладине) на тему
наркоманије. Ученици су се на радионици бавили утицајем који наркоманија има
на физички и психички развој и живот, као и на окружење особе која психоактивне
супстанце. Ученици су такође учили о разним начинима на који могу рећи «не» у
разним животним ситуацијама када је то потребно. Активност је одржана у
амфитеатру Осме београдске гимназије.
Ученици другог, трећег и четвртог разреда су присуствовали предавању на тему
студија и стипендија у иностранству и каријерног усмеравања. Предавање је
одржала Јована Тринтор, један од оснивача компаније Виа Академика. Предавање
је одржано 24.01.2018.године у Свечаној сали Осме београдске гимназије.
У понедељак 04.03.2019.године, у свечаној сали Осме београдске гимназије,
одржано је предавање на тему„Шта могу да научим из компјутерских игара“.
Предавање је одржао господин Ранко Трифковић, који се едукацијом деце и
омладине кроз предавања, радионице, семинаре и курсеве, бави преко 20 година.
У среду, 06.03.2019. године,Удружење Небоград, које се залаже за неформално
образовање и алтернативне приступе у преношењу знања кроз музику и друге
видове активност, било је гост Осме београдске гимназије. У оквиру пројекта
Заједно смо јачи, који је финансиран од стране Градског секретаријата за
социјалну заштиту,. У оквиру овог пројекта предвиђено је и одржавање четири
трибине у београдским школама у циљу промовисања представе и упознавања са
проблемима особа са инвалидитетом, чиме ће се кроз уметност сензибилисати
шира друштвена јавност, а пре свега ученици београдских школа, да прихвате
различитост. Како је Осма београдска гимназија у сарадњи са професором
Историје, Александром Марковим, одабрана за једну од четири школе у којима ће
овај пројекат бити презентован, ученици су имали прилику да се упознају са
начином рада овог удружења, као и са проблемима са којима се суочавају особе са
инвалидитетом и начинима за њихово превазилажење и укључивање у ширу
друштвену заједницу.















Ученици одељења 2/2 су 06.03.2019. године учествовали у креативној радионици
,,Знањем до будућности“ у организацији Факултета за примењени менаџмент,
економију и финансије (МЕФ) у Малој сали Студентског културног центра.
Радионица је имала предавачко-такмичарски концепт на тему ,,Јавни наступ“ са
циљем да се успешно реше дати задаци и поставе најкреативније идеје.
У понедељак 15.03.2019. године, у Свечаној сали Осме београдске гимназије,
одржано је предавање на тему: дрога нема последњу реч. Предавање је одржано
од стране заједнице-центра за превенцију и лечење болести зависности „Земља
Живих“. Организација је подржана од Министарства здравља Републике
Србијеи врсних стручњака у овој области. Предавачи су били: психолог Дуња
Топавски и координатор терапеутске заједнице господин Андреја Јовановић.
Догаћају су присуствовали штићеници исте организације, који су кроз своја
искуства приближили ученицима негативне утицаје психоактивних супстанци као
и њихове негативне последице, на лични живот али и на оне најближе.
Велики број ученика и наставника је испратио овај догађај са великом пажњом.
Испред Светског центра Реалног Аикида Љуба Врачаревић одржан је семинар
уз ангажовање најпознатијих мајстора ове вештине Ана и Сање Врачаревић, Игора
Петровића и Милоша Мијатовића. Учешће на овом мајсторском семинару
омогућено је и ученику Осме београдске гимназије, Луки Јеремићу1/7, коме је
пружена прилика да као носиоцу браон појаса стекне вештине и знања и том
приликом је додељен и сертификат о ућешћу са светским познатим мајсторима.
У понедељак 18.03.2019.године, у свечаној сали Осме београдске гимназије,
одржана је радионица на тему: вешто реци нешто – мала школа
комуникацијиских вештина. Радионицу су водили мр Снежана Милошевић
Јешић - педагог и породични психотерапеут, оснивач и председник центра за боље
васпитање „Завири“ као и господин Зоран Јешић, адвокат и дугогодишњи тренер
асертивне комуникације. Циљ радионице био развијање и побољшање асертивне
комуникације, јавног наступа и побољшање комуникацијских вештина код
ученика. У радионици су учествовали ученици првог, другог и трећег разреда.
Поводом обележавања осам векова аутокефалности Српске православне цркве
на конкурсу „Осам векова моје Цркве“, ученик одељења 3/4 Осме београдске
гимназије Данило Говедарица један је од победника литерарног конкурса, а Бојана
Шегуљиз одељења 2/8 и Анђелија Илић из одељења 3/8 победнице су на
литерарном конкурсу.
У Крипти Храма
Светог Саве а поводом обележавања осам векова
аутокефалности Српске православне цркве, ученици Осме београдске
гимназије су били реализатори програма свечане церемоније.
Поводом 61. рођендана „Прихватилиштa“, са којим Осма београдска гимназија
има дугогодишњу сарадњу, ученици гимназије са професорком Латинског језика
Весном Грубор, присуствовали су прослави и уживали у дружењуу новом
квалитетном простору. „Прихватилиштe“су посетили: Бранковић Ленка,
Радовановић Алекса 4/4, Андрић Андријана, Вуковљак Милица 3/3, Жикић
Емилија, Миловановић Анастасија 3/2.















Поводом Светског дана позоришта (27.март), ученици одељења 3/3 и 3/4, са
професорком информатике Снежаном Китановић и професорком физике Бојаном
Зеленовић, присуствовали су традиционалном извођењу Молијерове представе
„Тартиф“, једном од најмоћнијих, најхрабријих и најзначајнијих дела највећег
комедиографа у историји француског и светског позоришта.
Дана 28.03.2019.године у амфитеатру Осме београдске гимназије господин.
Павле Јоцић, ИТ стручњак„Raiffeisen“ банке, одржао је предавање за ученике
са посебним способностима за рачунарство и информатику. Ученици су
уживали у представљеним апликацијама и стекли основна примењена знања у
области банкарства и ИТ технологије.
Поводом Међународног дана позоришта и годишњице рођења Боре
Станковића у Осмој београдској гимназији приказана је хуманитарна
представа по мотивима из дела Боре Станковића „У ноћи“. Учествовали су
следећи ученици: Емилија Андрејић 3/3, Петар Петровић 2/8, Никола Антонијевић
3/2, Ђорђе Јовановић 3/1, Миљана Ристић 3/1, Маша Раденковић 3/3, Јелена
Марковић 3/3, Ања Пеција 3/1, Софија Костић 3/1, Душан Белча 3/1, Димитрије
Буха 3/1, Софија Милијановић 3/1, Стефан Радосављевић 1/8, Милица Костић 1/7.
У четвртак 28.03.2019.године ученици и ученице 4/1, 4/3 и 4/4 Осме београдске
гимназије, у пратњи наставника социологије Бојана Тодоровића, посетили су 19.
Пролећни фестивал здравља у организацији Министарства здравља Србије.
Фестивал се традиционално одржава у Дому Војске Србије у Београду.
Матуранти су и у сали за предавање посетили и трибину о менталном здрављу
младих као и превенцији суицида.
У петак 29.03.2019. године ,у Осмој београдској гимназији, одржана је
радионица: појам и облици насиља, као и реаговање у таквим ситуацијама, у
којој су учествовали ученици првог, другог и трећег разреда. Радионицу је водио
Зоран Златковић извршни директор „Организације креативног окупљања“-ОКО.
Ова радионица је уједно и прва активност званичне сарадње Осме Београдске
гимназије и организације ОКО.
У среду 03.04.2019. године, у Осмој београдској гимназији, одржана је
радионица: стереотипи, предрасуде и дискриминација. Циљ одржане радионице
је да кроз рад у малим групама оснажи ученике, и помогне им да имају јасно
разумевање стереотипа и предрасуда као и кораке који воде ка дискриминацији.
Део радионице се заснивао на разговору о врстама дискриминације, са посебним
освртом на школско окружење и прихватање различитости , док је други креативно
– практични део био у форми форум театра. Радионицу је водила Наталија Марић
вршњачка едукаторка, из организације „ОКО“.
У петак, 05.04.2019. године,у амфитеатру школе, ученици четвртог разреда
присуствовали су радионици ,,Покрени се, пронађи свој пут“, чији је креатор
Мрежа професионалаца Србије ,,Споне“. Радионице су као вршњачку едукацију
одржали ученици Осме београдске гимназије: Ана Миладиновић, Миа Кнежевић
(4/6), Кристина Бајић и Никола Балевић(4/1).



















У петак, 05.04.2019. године, у Свечаној сали школе, ученици трећег разреда
гимназије присуствовали су предавању ,,Само од тебе зависи“,које су у оквиру
истоимене кампање одржали представници Канцеларије за младе Града
Београда. Тема предавања била је упознавање са штетним последицама и јачање
негативних ставова према злоупотреби дрога.
У оквиру ликовне секције и секције за визуелну уметност, ученице Анђелија Илић
3/8, Милица Ловчевић 2/8, Оливера Ћурдић 2/8, Јулијана Костић 2/2 и Рада
Питулић 1/1, осликале су дрвена јаја за ликовни конкурс „Најлепше јаје“.
Конкурс је реализован од стране Центра за културу и спорт – Вождовац.
У петак 12.04.2019. године, у Осмој београдској гимназији, одржана је вршњачка
радионица: не говору мржње. Радионица је одржана од стране обучених
вршњачких едукатора из Канцеларије за младе Града Београда, у сарадњи са
Центром за позитиван развој деце и омладине (ЦЕПОРА). Радионица је имала
за циљ борбу против говора мржње и дискриминације, као и промоцију
различитости и толеранције, а присутвовале су ученице другог и трећег разреда.
У среду, 24.04.2019. године, у амфитеатру школе, матуранти гимназије су
учествовали у интерактивној радионици ,,Популарна демократија“ коју су
водили студенти Факултета политичких наука уз подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Ученице Осме београдске гимназије Рада Питулић 1/1 и Јулијана Костић 2/2
награђене су одлуком селектора изложбе осликаних дрвених јаја и цртежа са
васкршњим мотивима „У Сусрет празнику“ у организацији Пријатеља деце
општине Вождовац. Отварање изложбе и додела признања одржано је у уторак
16.04.2019.године у Изложбеној галерији Вождовачког центра„Шумице“.
Дана 23.04.2019.године, ученици одељења 1/3 и 1/4 посетили су изложбу
међународно тријенале проширених медија „Ре – конекција“ у павиљону
Цвијета Зузорић и изложбу уметника Петра Мошића у галерији Х-витамин.
Тријенале проширених медија представља избор и пресек актуелних и нових
тенденција на савременој уметничкој сцени у области проширених уметничких
медија и других релевантних интермедијалних уметничких форми.
Дана 07.05.2019.године ученици одељења 1/5 присуствовали су, у пратњи
професора српског језика, књижевној вечери која је одржана у Кући Ђуре
Јакшића. Том приликом ученици су слушали народну епску поезију уз гусле коју
су изводили истакнути гуслари.
На међународном конкурсу видео радова ,,Артек без границ“ у категорији
сународника Катарина Јаблановић 3/4, освојила је награду за видео о везама између
Русије и Србије.
Дана 10.05.2019.године, ученици одељења 3/3 и 3/4, у пратњи наставника
информатике Снежане Китановић, били су учесници дванаестог издања
Међународног фестивала документарног филма Beldocs 2019, у оквиру кога су
у Дому омладине гледали филм „У раскораку“. Фестивал Beldocs је током
минулих једанаест година постао највољенији пролећни фестивал документарног
филма који окупља најбоља остварења савремене документаристике.



















У уторак, 14.05.2019.године, у концертној сали Руског дома у Београду ученици
Осме београдске гимназије наступили су на петом Концерту ученика гимназија и
средњих школа, на којем је учествовало 20 школа из Београда, као и гости из
Зрењанина и Младеновца. Публика је имала прилику да ужива у препознатљивим,
али и потпуно новим извођењима руске поезије и песме.
Центар за промоцију науке, у сарадњи са Математичким институтом САНУ је
организовало
националну научнопопуларну манифестацију „Мај месец
математике“. У галерији на Андрићевом венцу наши ученици су били у
прилици да се упознају са интерактивним експонатима на изложби „Кроз
математичке пределе“, али и да чују занимљиво предавање о свестраности
Милутина Миланковића у Галерији науке и технике САНУ.
Ученица 3/2 Емилија Крантић, предвођена професорком Устава и права грађана
Снежаном Милошевић, успела је да буде међу 32 полазника курса„Европска
дебата“. У ЕУ инфо центру у Београду са полазницима је радио Ђорђе Јовићевић,
дугогодишњи тренер дебате и учесник бројних домаћих, европских и светских
дебатних турнира. Теме којима је посвећено највише времена су: аргументација,
анализа теме и комуникација. Курс је трајао од почетка новембра до краја јануара.
Лепо и успешно дружење, унапређено знањима и вештинама заокружено је
финалном дебатом и церемонијом доделе диплома у Народној скупштини
Републике Србије у уторак 28. маја.
У среду 29.05.2019.године, ученици одељења 2/2 су, са одељењским старешином
Јеленом Богатиновић, гледали представу ,,Хамлет у Мрдуши доњој“ у изведби
чланова студија глуме Две бесне глисте. Ова комедија са трагичним елементима
је приказана у позоришту Академија 28. Једну од главних улога играла је Милена
Јовић, ученица одељења 2/2.
Ученици III и IV разреда су 29.05.2019. године, са наставницима Биљаном
Станковић и Снежаном Китановић, гледали драму Синише Ковачевића –
темељно писан сценарио од 13 година, у Народном позоришту.
У уторак 11. јуна 2019.године ученици гимназије су са Њ.Е. г. Субрата Батачарџи
амбсадором Индије, Градоначелником Београда и директором школе били
учесници бициклистичке трке чији је организатор амбасада Индије а поводом
годишњице М.Гандија.
У недељу 16.06.2019.године, ученици одељења 2/2 и 2/4 Осме београдске гимназије
су, са наставницама Јеленом Богатиновић и Снежаном Китановић, присуствовали
обележавању Међународног дана јоге на платоу испред Народне скупштине.
Међународни дан јоге је организовала је Амбасада Индије, а у складу са
Протоколом који су препоручили стручњаци за јогу из Индије.
Ученици одељења 1/1, у пратњи одељењског старешине Миле Штуле и Шемије
Дураки, професора биологије, су дана 17.06.2019.године гледали су представу
„Госпођица“ у Југословенском драмском позоришту
Дана 20.06.2019.године, професор Верске наставе, Радмило В. Кошутић је са
ученицима одељења 2/5, посетио Музеј Српске православне цркве. Том
приликом кустос музеја је веома лепо ученицима изложила историјат духовно



културног блага које се налази у музеју, истакавши његов духовни и културолошки
значај за српски народ. Након посете Музеју, ученици су са вероучитељем
посетили Саборну цркву, где им је вероучитељ испричао историјат везан за храм,
појединости (ризница, мошти, живопис), као и понешто о личностима, великанима
наше прошлости који тамо почивају.
Дана 25 јуна професор Ликовне културе Јелана Ивановић поставила је изложбу у
холу Осме београдске гимназије којом је представљена
пројектна настава
изборног програма Уметност и дизајн који су похађали ученици првог разреда.

