
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У 
ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 
•  Дана 06. 09. 2015. године, ученици који похађају часове Верске наставе 

присуствовали су литургији и призиву Светог Духа у Храму Светог Саве на 
Врачару  са  вероучитељима Велибором Мартиновићем  и Лазаром Николићем. 
Литургију је служио епископ Арсеније који је на крају ученицима пожелео успешну 
школску годину и лакоћу у усвајању градива. 

• Дана 7. 10. 2015. године у сали Општине Вождовац одржано је предавање 
игумана Рафаила из манастира Подмаине код Будве на тему ,,Приђите, 
поклоните се". Предавању су присуствовали ученици гимназије са професором 
српског језика и књижевности Биљаном Ђорђевић  

• Дана 18. 09. 2015. Године ученице Соња Вулић и Наталија Јефић учествовале су  на 
Међународном конкурсу ,,Небески добошар” који организује Руски центар из 
Новог Сада, а поводом обележавања 120-годишњице рођења великог руског 
песника Јесењина. Победнике конкурса одлучиће интернет гласање на званичном 
Youtube каналу Руског центра. 

• Дана 25. 09. 2015. године одржан је ,,Фестивал здравља" у Дому омладине у 
центру Београда. Циљ овог фестивала је информисање  о превенцији здравља. 
Ученици Осме београдске гимназије присуствовали су овој манифестацији. 
Одржана су предавања на тему здравља и здравог живота, музичке представе, 
дечије радионице, дегустације здравих производа, бесплатни прегледи грађана итд. 
Ученице ¾: Наталија Николић и Јована Михајлов и ученице 3/3: Ана Карајловић и 
Тања Николић, биле су ангажоване на штанду Завода за јавно здравље. 

• Дана 10. октобра 2015. године, а по позиву Амбасаде Јапана, ученици Осме 
београдске гимназије, у пратњи наставника историје Дарка Радуловића, посетили су 
Народно позориште. Том приликом по први пут у Београду представљен је 
Ракуго, традиционална јапанска уметност комичне приче уметнице Дајен 
Кићиђуцу. 

• Дана 14. октобра 2015. године ученици Осме београдске гимназије су у оквиру 
инклузивне сарадње наше и партнерских школа, а у пратњи наставника верске 
наставе, посетли свечаност под називом ,,Златна јесен" у Клиници за 
рехабилитацију ,,Др Мирослав Зотовић" у Сокобањској улици. Ово је 
традиционална свечаност којом ученици школе ,,Др Драган Херцог" на болничком 
лечењу у Сокобањској обележавају почетак школске године. Овом приликом 
ученици су извели драматизацију бајке ,,Немушти језик", а потом је следио 
неформални део програма уз дружење и послужење. Ученици наше школе, њих 25 
из одељења 2-2, 2-3, 3-1, 3-2 и 4-2 са радошћу и емоцијама су испратили пригодни 
програм, а потом учествовали у комуникацији са својим вршњацима који се 
тренутно налазе на болничком лечењу.

• Дана 15. октобра 2015. године, ученици Осме београдске гимназије посетили су 
изложбу Албрехта Дирера у Конаку књегиње Љубице у пратњи наставника 
верске наставе Лазара Николића, професорке биологије Сање Дамјановић и 
професорке физике Татјане Јоцић. На изложби су видели графике које је овај 
велики ренесансни мајстор сачинио у част хабзбуршког цара Максимилијана Првог. 

  



Након тога саслушали су предавање о конаку и књегињи Љубици као и о 
свакодневном животу владара Србије с почетка XIX векаДана 15. 10. 2015. ученици 
одељења 1-5, 1-8, 3-8, 4-5 посетили су са наставником ликовне културе Николом 
Никачевићем изложбу Деца у Великом рату 1914-1918. у Галерији РТС-а. 

• Дана 16. 10. 2015. године ученици одељења 1-5, 1-8, 3-8 и 4-5 су у пратњи 
професора ликовне културе Николе Никачевића посетили изложбу академика 
Љубе Поповића - Избор из опуса, у Галерији РТС-а. 

• У понедељак, 19. oктобра  ученици одељења I1 I2 I3 и I8 су посетили 
Патријаршију Српске православне цркве и Музеј СПЦ-а са директорком школе 
Иреном Брајевић и вероучитељем Лазаром Николићем. У Музеју су им биле 
представљене неке од драгоцености српске историје од непроцењиве вредности. 
Видели су, између осталог, личне предмете Немањића, одору кнеза Лазара и 
Повељу цара Леополда I којом су се гарантовале повластице српском народу након 
Велике сеобе из 1690. Након тога је вероучитељ одржао кратко предавање у 
Саборној цркви где је била објашњена улога коју је тај храм имао у историји 
Београда и Србије и неке од најбитнијих догађаја који су се у њој десили. 

• Дана 21. 10. 2015. године Вера Ивковић, професор  математике Осме београдске 
гимназије, одржала је у свечаној сали школе предавање за наставнике и ученике 
,,Математика и књижевност". У раду су учествовали ученици  из  одељења 4-3 и 
Вулић Соња из одељења 3-2. Консултати су били наставници српског језика и 
књижевности Мира Благојевић и наставник руског језика Ана Спремић. 

• Дана 22. 10. 2015. године ученици одељења 1-5, 1-8, 3-8, 4-5 посетили су са 
наставником ликовне културе Николом Никачевићем Цркву Светог Марка у 
Београду. 

• Дана 23. 10. 2015. године, поводом Недеље парламентаризма, у Осмој београдској 
гимназији одржан је програм под називом „Инклузивна култура у нашем 
друштву – идеал или стварност“. Садржај програма је био састављен од читања 
најбољих ученичких есеја на тему „Помажући другима изграђујемо себе“ и дебате 
чија је тема била „Широм отворимо врата“. Програму су присуствовали и Татјана 
Матић, државни секретар Министарства трговине, туризма и 
телекомуникације, Дејан Козић, директор удружења „Живимо заједно“ Стари 
град, ученици и представници школе „Стефан Дечански“ која образује и васпитава 
ученике оштећеног слуха, партнери из Хенди-центра „Колосеум“, директор Седме 
београдске гимназије. 

• Дана 26. 10. 2015. године ученици Осме београдске гимназије са професором 
грађанског васпитања Мирјаном Михајловић присуствовали су првој радионици 
под називом ,,Конфликти са родитељима - Изазови и проблеми комуникације", 
у организацији Клуба студената педагогије Филозофског факултела и 
Студентског културног центра. 

• Дана 28. 10. 2015. године ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора 
латинског језика Весне Грубор, посетили су у Конаку књегиње Љубице изложбу 
графика Албрехта Дирера  

• Дана 29. октобра 2015. године у Сали хероја Филолошког факултета 
Универзитета у Београду одржана је церемонија којом је званично почела 
факултативна настава јапанског језика у школској 2015/16. години. Према 
протоколу, и ове године наступао је хор Осме београдске гимназије извођењем 



јапанске и српске химне. Хор предводи професор музичке културе Јелена Петровић. 
Ученицима, полазницима факултативне наставе јапанског језика обратили су се 
Његова екселенција, господин Ђуићи Такахара, амбасадор Јапана у Републици 
Србији, проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког факултета 
Универзитета у Београду и г. Хајаши, представник Мицубиши корпорације. 

• Дана 29. 10. 2015. године на Сајму књига, изведена је представа ,,Свети Сава и 
животиње које су путовале у Јерусалим", чији је аутор вероучитељ Осме 
београдске гимназије Лазар Николић. Представа је рађена на необичан начин и у 
њој се преплићу филмске секвенце ( разговор Светог Саве и монаха Арсенија) и 
разговор животиња, а аниматори и извођачи су драмски уметници позоришта 
,,Пинокио" из Новог Београда. Представу је режирао и текст адаптирао Јован 
Љубеновић. 

• Дана 30. октобра 2015. године, ученици одељења 2-8, у пратњи професора  историје 
Александра Маркова, присуствовали су предавању о Јовану Цвијићу, које је 
одржану на Коларцу. Предавање је одржао професор емеритус др Стеван 
Станковић. Ученици су имали прилику да се кроз једночасовно предавање 
упознају са најважнијим моментима из живота, школовања и научног рада нашег 
најпознатијег географа, оснивача Географског завода. Проф. др Стеван Станковић 
је на бриљантан начин приближио ученицима битне детаље из Цвијићевог живота, 
чиме је продубио њихова знања о знаменитим Србима који су битно утицали на 
развој науке у земљи. 

• Дана 30. 10. 2015. године ученици Осме београдске гимназије у пратњи наставника 
јапанског језика Мине Марковић присуствовали су предавању одржаном у сали 
,,Васко Попа“ (хала 1А) у организацији Амбасаде Јапана у Републици Србији 
на 60. међународном београдском сајму књига. Предавање су одржали господин 
Кеиићиро Хирано и господин Саегуса Рјосуке, а теме су биле ,,Трендови у 
савременој јапанској књижевности“ и како остварити ауторска права за јапанске 
наслове. 

• Дана 31. 10. 2015. године у оквиру 60. међународног сајма књига додељене су 
награде победницима конкурса ,,Небески добошар". Ученица Осме београдске 
гимназије Наталија Јефић освојила друго место. Вредне награде победницима су 
уручили директор издавачке куће ,,Парус" Андреј Шевцов и Ненад Спасић у име 
Руског центра Нови Сад. 

• У оквиру 60. међународног београдског сајма књига по први пут у његовој 
историји организован је програм под називом „Популаризација верске наставе". 
Ученици Осме београдске гимназије су узели учешће у том програму одигравши у 
суботу, 31. октобра, представу под називом „Рођење Стефана Немање", 
адаптирајући текст романа Стефана Дамјановића. Предтаву су припремили 
вероучитељи гимназије - Велибор Мартиновић и Лазар Николић. 

• Дана 05. 11. 2015. године у свечаној сали Осме београдске гимназије, чланови 
драмске секције удружења ,,Живимо заједно" извели су рецитал по стиховима 
Душана Стојановића ,,Балкански рокенрол". 

• Дана 07. 11. 2015. године професори ликовне културе Никола Никачевић и Душан 
Петровић са ученицима гимназије присуствовали су у галерији ,,Богић" отварању 
изложбе јапанског уметника Јасунари Ишиде, Landscape in my mind. Изложбу је 
јапанском песмом отворила ученица Анђела Кертес. 



 
• Дана 12.11.2015. године ученици одељења 2-8  и 3-8 посетили су са наставником 

ликовне културе Николом Никачевићем Јапанско-српски фестивал филма, 
организован у Дому омладине Београда. 

• Дана 17.11.2015. године матуранти Осме београдске гимназије у пратњи наставника 
верске наставе Лазара Николића и наставника грађанског васпитања Миријане 
Михаиловић, посетили су галерију Прогрес у Кнез Михаиловој. Ученици су 
погледали изложбу Портрети и сећања коју је приредио Савез јеврејских 
општина Србије и о самој изложби је говорила једна од организаторки - Ружица 
Девић. Након тога су ученици имали прилику да чују Александра Сашу 
Ајзенберга, човека који је као јеврејски дечак преживео Холокауст и немачку 
окупацију Србије. Једночасовно предавање су ученици слушали са великом 
пажњом и након тога су остали да детаљније погледају изложбу фотографија људи 
који Холокауст у Србији нису преживели.

• Дана 16.11.2015. године ученици одељења 3-2  и 3-4 посетили су са професором 
ликовне културе Николом Никачевићем предавање „ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА И 
НОВЕ РЕЧИ“, др Рајне Драгићевић, професора Филолошког факултета у 
Београду, у оквиру циклуса ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ДАНАС- НЕ ГУЈМО 
СРПСКИ ЈЕЗИК. Ученици су се упознали историјатом установе културе од 
националног значаја, Задужбином Илије М. Коларца, као и активностима 
Коларчевог народног универзитета. 

  

• Дана 20.11.2015. године, ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора 
енглеског језика Оливере Дивац, у Студентском културном центру присуствовали 
су предавању ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ професора. др Томислава 
Брзаковића са Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. 
Након предавања ученици су учествовали у радионици : ''Постани успешан 
предузетник''. 

• Дана 24.11.2015. године наставница физике Татјана Јоцић водила је ученике Осме 
београдске гимназије у Планетаријум на Калемегдану. 

• Дана 25.11.2015. у свечаној сали Осме београдске гимназије, за ученике другог 
разреда одржано је предавање под називом "Зашто вид не види добро - визуелне 
илузије". Гост предавач је др Оливер Тосковић, професор Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, Лабораторије за експерименталну 
психологију. 

• Дана 18.11.2015. годоне ученици одељења 3-2  и 3-4 посетили су са професором 
ликовне културе Николом Никачевићем Студентски културни центар у Београду, 
где су учествовали на еколошкој трибини Како да ефикасно уништимо планету 
у организацији СКЦ-а и Центра за промоцију науке. 

• Дана 25.11.2015.године у холу Осме београдске гимназије отворена је 
перформансом чланова ликовне и драмске секције тематска изложба карикатура 
са радовима који су послати на наградни конкурс ПЈЕР. Поставку у холу школе, 
са радовима ученика свих разреда Осме београдске гимназије, приредила је Ема 
Луковић 3-7, а организовао професор ликовне културе Никола Никачевић. 

• Дана 03.12.2015.године 115 ученика Осме београдске гимназије из одељења I1, I2, 
II1, II5, II7, III3, IV1 IIV3 посетило је 9. Фестивал науке под слоганом ЧУДА СУ 
СВУДА, у пратњи наставника Теодоре Милић, Сање Дамјановић и Ирене Беговић. 



• Дана 4.12.2015. године наставница географије Снежана Пуношевац водила је 
ученике одељења 2-7 у галерију САНУ на изложбу „Београдски атлас Јована 
Цвијића“. 

• Дана 09.12. 2015.године у Скупштини града Београда чланови Унеско клуба Осме 
београдске гимназије подржали су манифестацију хуманитарног карактера 
''Снежна чаролија'', намењену деци из Прихватилишта. 

• Дана, 10.12.2015. године, професори Звонко Обрадовић, Дарко Радуловић и 
Добрила Лукић са ученицима одељења 3-1, 3-3 и 4-1 посетили су мултимедијалну 
изложбу у Историјском музеју Србије "Пупин - од физичке додуховне 
реалности". 

• Дана 11.12. 2015.године ученици Осме београдске гимназије и Унеско клуб Осме 
београдске гимназије посетили су у Историјском музеју, интерактивну изложбу о 
животу и делу Михајла Пупина под називом ''Од физике ка духовној реалности''. 

• Дана 18.12.2015. године директорка Осме београдске гимназије Ирена Брајевић 
водила је ученике првог и другог разреда у Народну скупштину Републике 
Србије. 

• Дана 29.12.2015.године у свечаној сали школе представљена је књига ''Игра 
сенки'' ученице Осме београдске гимназије Сање Вукосављевић. 

• Дана 30.01.2015. године одржан је хуманитарни концерт у организацији ученика 
Осме београдске гимназије у Центру за културу „Божидарац“. Приход од 
концерта намењен је деци оболелој од рака. 

• Дана 17.02.2016. године, ученици Осме београдске гимназије који похађају 
факултативну наставу јапанског језика у пратњи професора Мине Марковић, 
посетили су Факултет политичких наука и присуствовали презентацији студента 
Андреја Вучинића под називом ,,Моја слика Јапана“ , организованој од стране 
Центра за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких наука у 
сарадњи са Амбасадом Јапана. На манифестацији је студент Андреј Вучинић кроз 
презентацију, филм и разговор представио своја искуства са боравка у Јапану у 
оквиру програма ''МИРАИ''.

• Дана 19.02.2016.године по позиву амбасаде Ирана., ученици Осме београдске 
гимназије присуствовали су представљању највећег лирског дела персијске 
књижевности '' Дивана'' од Хафиза. Њ.Е. г. Маџид Фахипмур, амбасадор И.Р. 
Ирана и угледни гости директор Народне библиотеке, управник 
Универзитетске библиотеке и директор Културног центра Ирана презентовали 
су гостима делове овог лирског дела.. 

  

• У понедељак, 22.02.2016. године, ученици Осме београдске гимназије у пратњу 
директора и професора јапанског језика Мине Марковић присуствовали су 
манифестацији под називом „Откривање јапанске хране у Републици Србији, 
2016“ у организацији Амбасаде Јапана у Србији, хотела Краун Плаза (Crowne 
Plaza) и Метро центра (Metro HoReCa centar) са Видиковца. Кувари г.Хироказу 
Томизава и г. ЈошироТакахаши из Јапана су званицама представили 
специјалитете јапанске кухиње и показали због чега се јапанска храна налази на 
УНЕСКО листи нематеријалног блага. 

• Дана, 25.02.2016. године наставници Татјана Јоцић и Лазар Николић водили су 
ученике на трибину у СКЦ-у, „Одакле долазе гравитациони таласи“. Учесници 



трибине су били др Александар Богојевић – директор Института за физику, др 
Милован Шуваков – помоћник министра просвете и др Драгана Илић. 

• Дана 3. марта 2016. године, ученици Осме београдске гимназије у пратњи 
професора јапанског језика Мине Марковић и директора гимназије посетили су 
просторије Амбасаде Јапана. За ученике одржана је радионица оригамија.

• Дана 5.3.2016. године одржан је Сајам образовања у ОШ “Филип Филиповић” 
на Вождовцу. Сајам је отворио хор Осме београдске гимназије. Ученике осмог 
разреда који су били на штанду наше школе највише је интересовао начин уписа, 
смерови, слободне активности и сл. Велику помоћ предметним наставницима 
пружили су и ученици школе.

  

• Дана 9. марта 2016.године ученици Осме београдске гимназије у пратњи професора 
Бранке Ашнер и Биљане Ђорђевић и директора, посетили су Галерију РТС-а, где 
је одржана промоцији књиге г. Хирошија Јамасаки Вукелића, књиге превода 
класичне кинеске лирике "Сто божура у врту кинеских царева"

  

• Дана 14.03.2016.године у свечаној сали гимназије, професор Вера Ивковић одржала 
је јавни час математике. Важност изучавања математике кроз историју, развијање 
позитивног става према математици и уочавање њене везе са осталим наукама и 
свакодневним животом приказано је изложеном методском јединицом "Број π". 

  

• Дана 12.3.2016.године ученици Осме београдске гимназије су у пратњи професора 
ликовне културе Николе Никачевића присуствовали отварању изложбе 
имагинарних портрета интернационалне уметнице Оja Нoja у галерији Богић.

• У четвртак 17.03.2016.године у свечаној сали Осме београдске гимназије одржано 
је књижевно вече. Ученици су упознали писца сатиричара Бојана Љубеновића, 
добитника награде ''Радоје Домановић 2015.“, Удружења књижевника Србије за 
књигу “Писма из Србије”. 

  

• Дана 30.3.2016.године у Свечаној сали Осме београдске гимназије отворена је 
изложба јапанских репродукција из Едо периода које је донирао Хироши 
Јамасаки Вулекић. Изложбу је отворио Аташе за културу амбасаде Јапана 
господин Омори. Овом приликом Амбасада Јапана и Хироши Јамасаки 
Вукелић донирали су по комплет књига нашој школи. 

• У периоду од 1.априла до 31.маја 2016.године у Центру за ликовно образовање 
одржане су за ученике бесплатне радионице "Дизајн по мојој мери" и "Од 
графичког алата до дигиталног заната".

• У јутарњем програму ТВ Пинка, дана 2.априла 2016.године, а у оквиру 
представљања београдских талената, гостовала је ученица Осме београдске 
гимназије Јована Живановић.

  

• Током априла и маја месеца одржана је БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА 
ФОТОГРАФИЈЕ „Слике са изложби“ за средњошколце. Радионицу организује 
Удружење кустоса Алинеја, уз подршку Секретаријата за спорт и омладину 
Града Београда. Радионицу ће водити уметнички и професионални фотограф 
Срђан Вељовић. 

  

• Ученици Осме београдске гимназије из одељења II-8  присуствовали су Трећем 
сајму за треће доба од 1 до 3. априла 2016 године у Хали 3 Београдског сајма. 
Они су на штанду Градског завода за јавно здравље Београд активно учествовали 
и дали свој допринос у афирмацији међугенерацијске сарадње. 


