
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017-2018. 

ГОДИНИ 

 
- Дана 9. септембра 2017.године, ученицу Осме београдске гимназије Машу 

Терзић, 2/5 наградио је Музеј афричке уметности за свој допринос и рад.  

- Дана 14.9.2017. ученици Осме београдске гимназије са професором руског 

језика Маријом Бакић,у оквиру Недеље руског филма у Србији „Бајке 

детињства”, присуствовали су гостовању композитора и извођача Сергеја 

Светлова у Руском дому. У оквиру исте манифестације погледали су премијерну 

пројекцију филма „ВРЕМЕ ПРВИХ”.  

- Ученици одељења 3/6 и 2/6 посетили су 26. септембра поводом Европског дана 

језика Француски институт, Институт Сервантес и Гете институт где су имали 

прилику да се упознају са овим културним институцијама које раде на 

промовисању учења страних језика. Ученици су се кроз учешће у квизу о 

познавању европских језика и култура упознали и са шведским, грчким, 

италијанским и румунским језиком. Музички део програма био је организован 

на летњој позорници Калемегданске тврђаве. 

- У Осмој београдској гимназији обележен је 26. септембар - Европски дан језика 

који се у целој Европи обележава од 2001. године. Прославама које се 

организују тог дана наглашава се значај свих европских језика и подстиче 

вишејезичност која води ка бољој комуникацији између различитих култура. 

Ученици свих разреда наше школе обележили су Европски дан језика кроз 

музику, поезију, филм и презентације о Србији и везама које постоје међу 

европским језицима. Програм су осмислили Драгана Павићевић, Оливера 

Цветковић Дивац, Зорица Омчикус, Јелена Богатиновић - наставници енглеског 

језика; Драгана Ђурић - наставник немачког језика; Светлана Маринковић - 

наставник француског језика; Ана Спремић, Марија Бакић - наставници руског 

језика; Миле Сајчић - наставник шпанског језика.  

- Дана 28.09.2017. ученици одељења II1 и II3 са професорима Татјаном Јоцић 

Стефановић и Снежаном Китановић, посетили су изложбу научних 

експеримената у Галерији науке и технике САНУ.  

- Ученици Осме београдске гимназије су дана 30. 09.2017.године уз пратњу 

професорке Јелене Богатиновић присуствовали прослави Дана Института 

Конфучије. Манифестација је одржана на отвореном у Кнез Михаиловој улици. 

Ученици су имали прилике да се на непосредни начин приближе кинеској 

култури и традицији. Неке од активности које су биле део ове прославе 

укључују везивање кинеског чвора, кинеску калиграфију, резање кинеског 

папира, демо час кинеског језика. Део програма су такође били плес са 

свиленим тракама, плес ''Xinjiang'' и „Zhang Feng”.  

- Ученици Осме београдске гимназије су имали прилике да присуствују 

представи ,,Галеб“ у Народном позоришту на сцени „Раша Плаовић“ 30. 

септембра 2017. у пратњи професора Јелене Петровић и Јелене Богатиновић. 

Представа је изведена на јапанском језику од стране јапанског авангардног 

театра „A la Place“, у оквиру њихове балканске турнеје“. ,,Галеб“ је ауторско 

дело Антона Павловича Чехова, а изведено је у режији Цујогошија 

Сугијама. Представа је премијерно изведена прошле године у Токију, а, у 

међувремену, са великим успехом изведена је на Трећем међународном 

фестивалу експерименталног театра у Ханоју, у Вијетнаму.  

- Ученици Осме београдске гимназије, са професором хемије Слађаном Остојић, 

присуствовали су промоцији књиге ,,Валентина Терешкова - прва жена у 



свемиру'', ауторке Марије Ранђеловић. Промоција је одржана 3. октобра у 

Руском дому у 19х. Промоцију је отворио хор руском песмом ,,Љебинушка''. 

Према речима ауторке, књига је написана из жеље да се пажња усмери на жене 

као и на њихове велике подвиге, који су, такође, од великог значаја за нашу 

планету и свет, па је стога настала и књига о Валентини Терешковој - жени која 

је прва летела у свемир. У склопу овог догађаја, одржано је и проглашење 

најуспешнијих дела и писаца конкурса ''Доситејево златно перо''.  

- Дана 10.октобра 2017.године у галерији Руског дома, ученици I/8 Осме 

београдке гимназије са професором социологије Бојаном Тодоровићем 

присустовали су ОТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ „МОЈ КРАЈ, ЗАМИШЉЕН И 

НЕЖАН...“ ИЗ ФОНДОВА ДРЖАВНОГ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА СЕРГЕЈ 

ЈЕСЕЊИН, СЕЛО КОНСТАНТИНОВО У РЈАЗАНСКОЈ ОБЛАСТИ. Изложбу је 

пратила нарација о делу и животу чувеног руског књижевника.  

- Дана 12.10. 2017 ученици Осме београдке гимазије су били у посети осмом 

филмском фестивалу особа са инвалидитетом БОСИФЕСТ у Сава Центру под 

слоганом ПОКРЕНИ ПРОМЕНУ. Ученике и ученице IV2, IV5, IV6, IV7 и IV8 је 

на фестивал повео предметни професор социологије Бојан Тодоровић. У 

периоду од 14 до 18 часова ученици су имали прилике да погледају 4 филмска 

остварења: 

  

1. италијански филм: 50ХРио; аутора Франческа Мансутиа из 2016.године  

2. руски филм : Одлазак на плес; ауторке Марјам Махкијеве из 2015. године  

3. индијски филм: Ја сам Џиџа; ауторке Шавати Чакраборти из 2016. године  

4.франацуски филм: Устани и ходај; аутора Метју Фирмина из 2016.године.  

 

Пред почетак последње пројекције, аутор је за свој аутобиографски филм дао 

уводну реч где је предочио са каквим се све изазовима сусретао  

- Ученици Осме београдске гимназије су у пратњи својих професора 

присуствовали извођењу представе ''АЈНШТАЈНОВИ СНОВИ'' дана 

20.10.2017.године која се изводила у Југословенском драмском позоришту. 

Представа, осмишљена по истоименом светском бестселеру Алена Лајтмана, 

америчког физичара и писца, оставила је дубок утисак на све присутне.  

- Ученици трећег разреда Осме београдске гимназије у пратњи директора 

посетили су Српску академију наука и уметности која је највиша научна и 

уметничка институција. ј Академија је ове године отворила своја врата за посете 

, како би заједно могли да уживамо у изузетној заоставштини српске научне и 

уметничке историје. Програмом су били организовани обиласци појединих 

делова Палате САНУ: Улазног хола, Свечане сале САНУ, Легата Олге Јеврић, 

Архива САНУ, Библиотеке САНУ, Галерије САНУ и Галерије науке и технике, 

у складу са актуелним програмом. 

- Дана 27.10.2017.године професори Осме београдске гимназије Слободан 

Главичић и Оливера Дивац са ученицима одељења II2 посетили су Сајам књига.  

- Поводом комеморације 142. годишњице рођења великог друштвеног вође, 

државника и борца за независност Индије, Сардар Валабхаи Патела, ученици 

Осме београдске гимназије су имали прилике да погледају документарни филм 

,,Живот Сардар Валабхаи Патела“ 31. октобра. Филм су погледали у склопу часа 

енглеског језика где им је професорка Јелена Богатиновић одржала кратко 

предавање о индијском националном хероју. Сардар Валабхаи Пател је један од 

оснивача Републике Индије и имао је важну улогу у процесу стицања индијске 

независности од британске власти. Он је водио земљу ка уједињењу, стварању 



независне државе. Због способности да предводи хиљаде људи и истакне се као 

велики лидер, добио је надимак ,,Сардар“, што значи шеф. За образовање и 

проширење основне културе ученика, важно је учити о великанима као што је 

овај индијски херој.  

- Тринаесто издање Слободне зоне-јуниор, одржано је 2. 3. и 6. новембра у 

Дворани културног центра. Око седамдесет ученика Осме београдске гимназије 

имало је прилику да бесплатно погледају три филма : Ћорда, италијанско-

француски филм редитеља Јонаса Карпиђнана, Лето 1993. шпански филм Карла 

Симона и немачки филм Школа за бунтовнике, Александра Клајдера. Сва три 

филма баве се ,,вечитим" проблемима младих, проблематизују важне теме о 

којима се , касније, разговара са ученицима на часовима. Са ученицима су 

пројекцијама филмова присуствовали и професори гимназије Мирјана 

Михаиловић и Бојан Тодоровић. 

- Од 17. до 24. октобра делегација Осме београдске гимназије по други пут је 

посетила Средњу општеобразовну школу № 246 Приморске области града 

Санкт-Петербурга. За време посете између ученика из Србије и Петербурга 

развило се право пријатељство. Заједно смо посадили храст Петра Великог на 

територији школе № 416 града Петерхофа, Вашингтонски и Тургењевски храст 

– у дворишту Школе № 246. У оквиру културног програма посетили смо 

Ермитаж, Руски музеј, Казањски храм, Исакијевски храм, Петерхоф и Летњи 

дворац Петра Великог, Петропавловску тврђаву, место дуела А.С. Пушкина и 

Дом-музеј великог песника у ул. Мојка, бр. 12. А још су за госте из Србије били 

организовани јавни часови из руског језика и књижевности и обиласци објеката 

Школе № 246 која се може похвалити изузетно опремљеним простором – 

савременим кабинетима, базенима за ниже узрасте и одрасле ученике, салама и 

спортским теренима, спелеопећином или ,,сланом“ собом и савременом 

свечаном салом са преко 300 места. У оквиру округлог стола последњег дана 

посете, ученици наше школе су одржали презентације о Београду и Србији и 

паралелама између два језика и културе, говорили су стихове и размењивали 

утиске. Обе стране су посетом веома задовољне и са нестрпљењем ишчекују 

нови сусрет на пролеће следеће године у Београду!  

- Дана 15.11.2017. године, ученици Осме београдске гимназије су са Сањом 

Вукосављевић, библиотекаром школе, посетили Српску академију наука и 

уметности. У оквиру програма посете, ученици су сазнали више о постанку саме 

Академије и њеним члановимаи обишли: Улазни хол, Свечану салу САНУ, где 

су имали прилику да одгледају кратак филм о животу академика Бранка 

Ћопића,  спомен собу Милутина Миланковића, личну библиотеку Марка 

Ристића, спомен собу Бранка Ћопића, са раритетима попут његових шешира, 

гусала и његове писаће машине , библиотеку САНУ , читаоницу и Галерију 

САНУ са актуелном поставком „Српско уметничко наслеђе на Косову и 

Метохији – идентитет, значај, угроженост“. 

- Ученици I, II и IV разреда Осме београдске гимназије, у пратњи одељењских 

стрешина, предметних наставника и адм. радника, 24.11.2017. били су на 

позоришној представи „ Хотел слободан промет“, у ЈДП-у представу.  

Жорж Фејдово дело, играју/играли су; Војин Ћетковић, Драган Јовановић, 

Наташа Тапушковић, Анђелика Симић, Срђан Тимаров, ... 

- Од 28. октобра до 3. новембра 2017. Године одржана 42. Београдска недеља 

моде (Belgrade Fashion Week). Ученици Осме београдске гимназије из одељења 

2/6 присуствовали су отварању по позиву амбасадорке Индије, Њ.Е. Нариндер 

Чохан.  



- Дана 5.12.2017. одржана су предавања др.проф. ЉубишеТописиревић, у 

амфитеатру Осме београдскње гимназије, у организацији професора биологије 

Шемије Дураки (Осма бг.гим.) и Александре Николић (ИММГА). Тема 

предавања: ГМО (генетички модификовани организми). Ученице I1-8, II1-8, 

III1-8 И IV1-8, са одељењским старешинама и предметним професорима 

Иреном Беговић, Снежаном Китановић, Бојаном Зеленовић, Теодором Милић, 

Радмило Светланом Радовић, Радмилом Кошутићем, Мирјаном Унчанин, 

Катарином Радосављевић, Јеленом Богатиновић и Шемијом Дураки, 

присуствовали су предавањима. 

- Ученици Осме београдске гимназије присуствовали су предавањима из 

реторике, дипломатије и дебате која се одржавала 7. и 8.децембра 2017. на 

Факултету за безбедност и дипломатију. Дана 16.децембра 2017.године у 

периоду од 11 до 18 часова одржано је такмичење матураната из Београда 

,,Дани београдске дебате,, на Факултету за безбедност и дипломатију. У Тиму 

Осме београдске гимназије били су Милица Васић 4/5, Кристина Чабаркапа 4/3, 

Јанко Ковачевић 4/2, Јована Радиновић 4/ 6 и Алекса Мојсић 4/6. Кристина 

Чабаркапа и Јанко Ковачевић пласирали су се у полуфинале а Јована Радиновић 

и Алекса Мојсић прошли су у други круг такмичења. 

- Дана, 15. децембра, у Руском дому ученици Осме београдске гимназије су 

заједно са директором, Иреном Брајевић и наставником руског језика, Аном 

Спремић, присуствовали отварању изложбе «Ана Карењина као огледало 

епохе» из колекције Државног музеја Л. Н. Толстоја и пројекцији филма «Ана 

Карењина. Сећања Вронског», прослављеног руског режисера и директора 

кинематографског концерна «Мосфильм», Карена Шахназарова. Ови догађаји 

су део свеобухватног програма под називом »Руски језик: читамо, слушамо, 

гледамо» који ће се одигравати у Руском центру за науку и културу, Руском 

дому, у периоду од 15-19. децембра, a у чијој организацији осим поменутих 

институција учествују Руска хуманитарнa мисија и Центар филмских фестивала 

и међународних програма при Руском Фонду Културе.  

- Дана, 19. децембра, ученици гиманазије посетили су овогодишњи једанаести 

Фестивал науке, где су присуствовали узбудљивим, спектакуларним и 

упечатљивим експериментима које су представиле многе познате организације 

и институције на штандовима Наука у покрету и Наука без престанка. 

- Бесплатне радионице цртања, мозаика и графичког дизајна реализоване се у 

Центру за ликовно образовање Шуматовачка током јануара и фебруара 

2018.године. Програми су намењени ученицима до 19година и подржани су од 

стране Секретаријата за спорт и омладину града Београда.  

- Дана, 19. децембра, ученици одељења 3/4 и професор енглеског језика Драгана 

Павићевић израдили су пано ''British Christmas Tree'' који је изложен у улазном 

холу школе.  

- Дана 22.12.2017.ученици Осме београдске гимназије одељења II3, IV 5,6,8 

посетили су Београдско драмско позориште у пратњи професора Снежане 

Китановић и Јелене Богатиновић, где су имали задовољство да присуствују 

извођењу изузетне представе ''Лет изнад кукавичјег гнезда'' настале према 

истоименом култном филму снимљеном још 1975.  

- Дана 26.12. 2017. год. Ученици одељења IV6 и IV8 са професором ликовне 

културе Јеленом Ивановић Маџоски посетили су изложбу Петра Лубарде у 

Кући легата.  Стручно вођство кроз поставку и изванредно предавање о раду 

Петра Лубарде одржала је Ана Поповић Бодража, историчар уметности и виши 

кустос у Кући легата.  



- У уторак 26.децембра 2017.године ученици гимназије извели су новогодишњу 

представу за децу запослених. Изузетна глума и одлична представа наших 

ученика: Јанка Ковачевића 4/2, Софије Жикић 4/2, Милоша Булатовића 4/2, 

Ђорђа Бакоча 4/4, Јане ристић 4/4,Саре Михић 4/4, Филипа Чорта 4/4, Катарине 

Зорић 4/4, Саше Којадиновића 4/3, Милутина Јаћимовићан 4/4, Милоша 

Милинкова 4/1 и Павла Миловановића 4/3. Преставници Ученичког парламента 

Б смене украсили су и улепшали свечану салу и холове школе, а хор гимназије 

извео је пригодне песмице за децу.  

- Ученици наше школе су присуствовали бесплатним радионицама - цртања  
ЦРТАЊЕ НЕДЕЉОМ ПОПОДНЕ, 18. и 25. фебруара 2018. Године 

- Од 19.02. до 23.02.2018. године, ученици наше школе су присуствовали у 

Етнографском музеју Недељи кинеског филма. 

- Дана 21. фебруара 2018. године, Осма београдска гимназија је обележила 

Међународни дан матерњег језика. Циљ ове активности је подстицање читања и  

неговање матерњег језика, те су ученици, у просторијама школске библиотеке, 

наглас читали песме или одломке из књижевних дела и на тај начин допринели 

очувању српског језика и неговању српске културне баштине. 

- Дана 23.01.2018. године ученици одељења 2-1 су у пратњи професорке физике 

Татјане Јоцић и професора Дарка Радуловића посетили Историјски музеј где је 

била организована амбијентална настава на тему „Смрт Карађорђа Петровића“, 

поводом 200 година од убиства вожда и приказује стање у београдском 

пашалуку пред Први српски устанак, развој устанка и слом са акцентом на 

догађаје који су уследили, вождово изгнанство и убиство 1817. које је имало 

велике последице на државно-политички живот у Србији у 19. и 20. веку и 

сукобе две династије и „Ђорђе Станојевић – ко је осветлио Србију“, посвећена 

његовим доприносима за електрификацију и градњу првих хидроелектрана.  

- Дана 22.02.2018. године ученици одељења 1-1 су у пратњи професора Дарка 

Радуловића посетили Историјски музеј где је била организована амбијентална 

настава на тему „Смрт Карађорђа Петровића“, поводом 200 година од убиства 

вожда и приказује стање у београдском пашалуку пред Први српски устанак, 

развој устанка и слом са акцентом на догађаје који су уследили, вождово 

изгнанство и убиство 1817. које је имало велике последице на државно-

политички живот у Србији у 19. и 20. веку и сукобе две династије, „Ђорђе 

Станојевић – ко је осветлио Србију“, посвећена његовим доприносима за 

електрификацију и градњу првих хидроелектрана и „Градови у покрету“, која 

бележи промене у Београду, Сарајеву, Истанбулу и Анкари, прати развој нових 

држава насталих на остацима Османлијског царства.  

- Предавање јапанске медијске уметнице Мајуко Каназаве најављено у Музеју 

примењене уметности (Вука Караџића 18, Београд) одржано је дана 28.02.2018. 

године у препуној свечаној сали Осме београдске гимназије. Ученици су 

уживали у овој јединственој изложби коју је нам представила Амбасада Јапана 

позивом и излагањем признате и модерне уметнице Мајуко Каназаве која у свом 

уметничком изражавању користи савремена достигнућа у ИТ технологије. 

- Дана 28 02. и 01.03.2018.године ученице и ученици одељења 4/1.4./2,4./3,4./4 

,4./6 , 4./7 4./8 Осме београдске гимназије присуствовали су 5. по реду ''Сајму 

Трећег доба''. Ученици/е су са професором социологије Бојаном Тодоровићем 

били гости штанда Градског завода за јавно здравље из Београда, где су узели/е 

учешће у бројним волонтерским активностима везане за здравље и других 

игровних активности старијих особа. Овим активностима ученици су допринели 



већем међусобном разумевању младих и старих особа и бољој међугенерациској 

сарадњи.  

- У оквиру обраде теме "Српска револуција у 19.веку" примењени су различити 

наставни приступи, методе и наставна средства.Ученици III/ 2 i III/4 су после 

часова на којима су слушали предавања наставника погледали и филмове 

"Кнежевина Србија" и "Смрт Карађорђа Петровића", посетили музеј-театар и 

видели монодраму "На кафи са књегињом Љубицом",обишли Саборну цркву и 

гробове Милоша и Михајла Обреновића,Доситеја Обрадовића и Вука Караџића 

и на крају обишли поставку Музеја историје Србије "Карађорђева смрт" . 

Ученици су посетили поставку и присуствовали предавању о " човеку који је 

осветлео Србију" Ђорђу Станојевићу.  

- Наша гимназија се представила на традиционалној манифестацији Сајам 

средњих школа 10.марта у ОШ "Исидора Секулић", где су ученици осмог 

разреда и њихови родитељи могли на једном месту да се информишу о 

условима за упис и образовним прогфилима који се нуде, као и са начинима 

рада. 

- Јубиларном извођењу представе “39 степеника” 12.марта у Установи културе 

Вук Караџић присуствовали и ученици наше гимназије одељења II3, II7, III1 и 

III7 са својим одељенским старешинама и наставницима.  

- Дана, 17. марта Унеско клуб Осме београдске гимназије посетио је 

Прихватилиште за незбринуту децу.  

- Дана, 14.03.2018. године у емисији РТС ''Проветравање' објављен је прилог о 

одбојкашицама Осме београдске гимназије и постигнутим резултатима на 

спортским такмичењима. 

- Дана 26.03. 2018. године, ученици одељења II1, II2 , II3 и II4, са професором 

ликовне културе Милицом Прелић, посетили су изложбу фотографа Зденка 

Штрицког под називом „Само сенке пролазе“. Изложба је реализована у 

галерији „Богић“. 

На овој изложби приказане су фотографије које добро делују засебно свака за 

себе али истовремено чине и једну компактну целину. За самог аутора – сенка 

представља нешто што је у ликовности стално присутно и даје веома важан 

осећај простора. 

Зденко Штрицки је посебно посвећен сценској фотографији и увек спреман да 

оде корак даље. Делује активно унутар актуелне сцене, присутан је на групним 

и заједничким изложба у родном граду, околини и иностранству. 

- Дана 11.04.2018. године ученици одељењаIII4, III6 и III 8 са професором 

ликовне културе Јеленом Ивановић Маџоски посетили су изложбу „Дакле, Ви 

сте тај Урош Предић“ одржаној у Галерији САНУ. 

- Дана 19.04.2018. 9 матураната и матуранткиња из одељења 4.3, 4.5 и 4.7. у 

пратњи професора социологије Бојана Тодоровића на Факултету за дипломатију 

и безбедност учествовало је у квизу ''Дан знања''. Реч је о пројекту који 

организују Центар за међународне односе и културну сарадњу и Организација 

београдских средњошколаца. Дан знања“ је конципиран у форми квиза, а са 

циљем да подстиче и унапређује неформално образовање средњошколаца. 

- Осма београдска гимназија 22. и 23. априла 2018. године била је домаћин 

Светске смотре истраживачких радова ICYS 2018. Више од 190 младих 

средњошколаца из различитих земаља презентовало је своје истраживачке 

радове, а у холу школе одржано је и такмичење постер презентација.  

- У периоду од 17 до 24 априла 2018 године Осму београдску гимназију посетила 

је други пут заредом делегација наставника и ученика Средње општеобразовне 



школе № 246 из Санкт-Петербурга са којом гимназија има потписан споразум о 

сарадњи и програму размене ученика. Наш ,,април у Београду” протекао је у 

пријатељској атмосфери предивног, сунчаног београдског пролећа. Чак ни 

интензиван програм посете који смо припремили и умор који смо осећали на 

крају сваког дана нису утицали на дивно расположење. Програм посете је за 

циљ имао упознавање са Београдом, историјом нашег народа, српском културом 

и особеностима српског језика, као и размену педагошких и наставних 

искустава између наставника. Кроз организоване јавне часове у школи ученици 

су имали прилику да увиде паралеле између српског и руског језика, али и 

историје и културе. Осим тога, потрудили смо се да допринесемо усавршавању 

енглеског језика ученика из Питера кроз активности у којима су интезивно 

примењивали своја знања. Примењујући савремене технологије, представили 

смо знаменитости Београда и Србије.Обиласци и екскурзије су такође имале 

едукативни карактер и продубљивали су знања и учениика домаћина и гостију: 

посете Војном музеју, Историјском музеју, Музеју Николе Тесле, Народној 

скупштини, цркви Светог Марка и Руској цркви, Храму Светог Саве, 

Патријаршији, Руском дому, екскурзија у Нови Сад, обилазак Петроварадина и 

Музеја града Новог Сада. Имали смо посебну част да ученике гимназије и 

делегацију из Русије у Патријаршији прими управо Патријарх српски Иринеј. 

Овај сусрет је на госте оставио изузетан утисак, о чему сведоче и писма ученика 

из Питера, која можете прочитати на сајту наше школе.  

На завршној свечаности у школи наступали су ученици обе делегације, 

размењивали смо и сумирали утиске, а госте смо изненадили припремљеним 

персонализованим разгледницама Београда са фотографијама ученика и 

информацијама о Београду „сакривеним“ иза QR кодова на полеђини, које ће 

понети као сувенир и успомену на посету Србији и Београду. 

- Хор Осме београдске гимназије отворио је 24 априла 2018.године, наступом у 

крипти Храма Свети Сава, V Фестивал међугенерацијске сарадње '' Океј''. 

- Ученици одељења II3,4,6 посетили су 27.априла позориште Славија где су са 

својим наставницима гледали савремену комедију Упознај мог тату. Представа 

на шаљив начин говори о темама које су део наше стварности, свакодневно се 

провлаче око нас и нису уопште наивне. Јунаци приче, свако на свој начин, 

одбијају да се суоче са истином и проналазе најбизарније могуће начине да од 

ње побегну што даље. Кроз напету и динамичну комедију забуне упознају се 

најтамније стране људске природе, али на веома забаван начин. „Представа нам 

се допала јер је јако смешна. Препоручујемо свима да је погледају јер 

представља нашу свакидашњицу и врло добро су је глумци изнели на сцени“ - 

испричала је своје утиске једна од ученица. Комад "Упознај мог тату" написао је 

Алан Ејкборн 1964. године, а адаптацију и режију потписује Сташа Копривица.  

- Унеско клуб Осме београдске гимназије, ученици одељења: 3-1 Бабић Теодора, 

Бисенић Огњен, Кнежевић Теодора, Његован Александра, Бајић Кристина,3-2 

Димитријевић Марија, Дурацовић Ана, Жеравица Маша, Вукович Теодора

,Ћирковић Јана, Глуховац Анђела,3-3 Антић Ђорђе/ 2-2 Урошевић Бојана, 

Масликовић Стефан, Џекулић Хелена , Комазец Јелена , Павловић Марко, 

Загорац Теодора,2-3 Марјановић Александра, Андрејић Ема, Дукић Нина, 

Марковић Јелена, Раденковић Маша, Андрић Андријана, са проф. Весном 

Грубор, присуствовали су традиционалној манифестацији поводом - Светског 

дана породице- у организацији Прихватилишта за децу. 

- Дана, 19.05.2018.године, обилазак Београдске мумије –Ученици наше школе су 

у оквиру манифестације Музеји за 10 посетили зграду Капетан Мишиног здања 



где су могли видети и открити истину о јединој египатској мумији у Србији, 

која је део колекције Народног музеја у Београду. Током вођења ученици су 

сазнали нешто више о Хаџи Павлу Риђичком, пустоловинама Несминове 

мумије, али и о култу мртвих, мумификацији, историји и култури птоломејског 

Египта из ког мумија потиче.  

- Ученици Осме београдске гимназије - Унеско клуб- 21. 05. 2018. год. у 19 .00 

слушали оперу - Кармен - у Народном позоришту и уживали. 

- Дана  23. 05 2018.год.  у свечаној сали Осме београдске гимназије Одиграна је 

представа Лепа протина кћи ( по мотиву песме Ђорђа Балашевића)  

- Ученици Осме београдске гимназије 31.05.2018. гледали представу 

„Ожалошћена породица“ нашег прослављеног комедиографа Бранислава 

Нушића на сцени Народног позоришта, која је кроз комичност и духовитост 

снажна слика овог времена, у жанровском смислу и комедија и трагедија, визура 

кроз коју Нушић води своје јунаке.  

- Поводом 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа, ученици одељења 

II3 посетили су изложбу под називом „Алас: Родоначелник српске математичке 

школе“ у Галерији САНУ са предметним наставником Вером Ивковић и 

разредним старешином Снежаном Китановић. На изложби су ученици уз богато 

предавање и стручно вођење могли да погледају најважније радове и детаље из 

занимљивог и неконвенционалног живота Михаила Петровића. 

-  


