
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 

ГОДИНИ 

 
• Дана 20.09.2016.године, ученици Осме београдске гимназије су, на позив Амбасаде 

Индије,посетили театар „Мадленианум“, где су, заједно са професорима, 

присуствовали извођењу традиционалног индијског плеса – катхак. Чувена плесна 

група „Кадамб“ гостовала је у Београду, у организацији Амбасаде Индије, у 

оквиру прославе седамдесет година независности Индије. 

 

• Дана 25.09.2016. године, ученици Осме београдске гимназије су, у пратњи 

професорке ликовне културе Оливере Штрбац, посетили Винчу. Кустос, археолог 

Драган Јанковић, провео је заинтересоване ученике кроз „златно доба“ старе 

неолитске цивилизације, драгоцено налазиште артефаката и трагова културног 

статуса неолитских становника у насељу Винча. 

 

 

• Дана 26.09.2016. године, поводом Европског дана језика, који се обележава сваке 

године, ученици 21, у пратњи наставника хемије Ирене Беговић, посетили су 

Студентски парк. Циљ је био да се промовише културолошка и језичка 

разноликост старог континента и подстакну ученици да уче што више страних 

језика. Ученици су видели штандове Института Сервантес, Гете института, 

Француског културног центра, као и Амбасада Швајцарске, Румуније, 

Италије, Аустрије, Холандије и Грчке; присуствовали су часовима салсе у 

организацији Института Сервантес, позоришним представама, рецитовању поезије 

и концерту румунске рок групе, која је и затворила ову манифестацију. 

 

• Дана 27.09.2016. године, ученици и професори Осме београдске гиманзије 

учествовали су у обележавању Светског дана срца и Међународног дана старих. 

Манифестација „Плесом до здравог срца, од младости до старости“ одржана је 

на савској променади, и ове године у организацији Канцеларије за здравље 

старих Градског завода за јавно здравље Београд, чији је партнер и наша школа. 

Позитиван став према старијима је цивилизацијска слика једног друштва, а 

међугенерацијска сарадња је најбољи начин брисања предрасуда према старијима. 

Повеља „Пријатељ здравља старих“ је наш велики успех и мотивација да се 

што више појединаца, компанија и удружења,са изразито позитивним ставом и без 

предрасуда,оријентише према старијима.  

 

 

• Дана 27.09.2016. године, ученици Осме београдске гимназије, у пратњи професорке 

ликовне културе Оливере Штрбац,посетили су изложбену поставку првог 

Фестивала мозаика у Србији, одржану у Кући легата у Београду.Ученици су 

имали привилегију да их, кроз ову јединствену поставку, прву такве врсте у 

Србији, проведе лично аутор и идејни творац првог српског Фестивала мозаика – 

мр Петар Вујошевић – чиме је ова посета постала прави мали уметнички празник. 

У једној од централних градских галерија, са богатом историјом, отворен је 

Фестивал мозаика, уз учешће више од педесет аутора и излагање преко стотину 



пробраних дела. Наши ученици добили су увид у историјат, основне појмове о 

техници израде мозаика и  упозналису се са значајем и значењем изложених дела. 

Додатна пригодна предавања о ликовној вредности дела у камену одржала је 

истакнута уметница мр Весна Каракаш. Посебан сегмент овог Фестивала посвећен 

је поставци дела нашег славног уметника мозаика – Борислава Њежића – чиме је 

дат постхумни омаж његовом изузетном доприносу нашој уметности.  

 

• Дана 28.09.2016. године, ученици Осме београдске гимназије су у театару 

„Пинокио“ присуствовали премијерном извођењу представе „AyanasuWoven“, 

инспирисану земљотресом који се догодио 2011. године у Jапану. Представа је 

оставила велики утисак на ученике.  

 

• Дана 30.09.2016. године, матуранти Осме београдске гимназије одељења 45, 46, 47 и 

48 су, са наставником социологије Бојаном Тодоровићем, у „Миксер хаусу“ 

присуствовали Фестивалу ромске културе и активизма (ФРКА). Наши ученици 

су учествовали у дебати о положају ромске деце у образовању у Србији, као и 

румунском документарном филму „Наша школа“, који говори о сегрегацији 

ромске деце у образовном систему. 
 

• Дана 12.10.2016. године, одељења 15 и 38, са професорком ликовне културе 

Оливером Штрбац, посетила су изложбену поставку XXII бијенала таписерије, 

одржануу Великом барутном магацину, где су имали прилику да погледају и 

сталну изложбену поставку римских скулптура, саркофага, пилона и 

фрагмената рељефа, који су пронађени на археолошким налазиштима на 

Калемегдану.  

 

 

• Дана 14.10.2016. године, ученицима првог и другог разреда одржано је предавање 

„Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергијe“. 

Предавање је организовано у сарадњи са Секретаријатом за енергетику и 

Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Града Београда.  

 

• Дана 15.10.2016. године, ученици наше школе су са професорком Оливером 

Штрбац посетили галерију „Богић“, где је одржана изложба „Живот у боји“ 

македонске уметнице Андријане Мациев.  

 

• Дана 15.10.2016. године, ученици Осме београдске гимназије учествовали су у 

церемонији обележавања годишњице рођења Махатме Гандија у организацији 

Амбасаде Индије и Њ.Е. Нариндер Чохан. 

 

 

• У периоду од 11. до 18.10.2016. године, ученици Осме београдске гимназије су, са 

професорком руског језика Аном Спремић, посетили Санкт Петербург као гости 

Средње општеобразовне школе №246 Приморског реона града. Домаћини су нам 

представили најважнија места вољеног Питера: Зимски дворац и Дворски трг са 

Александровим стубом, Адмиралитет, Руски музеј, Кунсткамера, 



Петропавловску тврђаву, Летњи сад, Невски проспект, здање СПГУ – 

државног универзитета, Исакијевски храм, Казањски храм, Цркву Спаса на 
крви. Прешавши мостове преко река и канала – Неве, Мојке, Фонтанке и других, 

разумели смо зашто овај град зову и Северном Венецијом, а уживајући у погледу 

на прелепе грађевине у стилу барока, класицизма и неокласицизма, схватили смо 

да је и назив Северна престоница за овај град сасвим оправдан. Домаћини су нас 

упознали и са још једном знаменитошћу свога града – метроом – једним од 

најдубљих у свету – и испричали нам занимљиве приче о њему и технолошким 

достигнућима која су у његовој изградњи примењена. Осим упознавања са градом 

и начином живота Петербуржана, имали смо прилику да учествујемо и у животу 

школе-домаћина на јавним часовима информатике, физике, хемије, руског језика, 

енглеског језика, математике, биологије. Посебно нам се допала организација 

часова у чијој припреми и чијем извођењу учествују и сами ученици. Наравно, 

наше утиске употпунили су и Петропавловска тврђава, Ермитаж, Руски музеј, 

посета Констатиновском дворцу (данас Председничкој палати) и граду 

Пушкину (некадашњем Царском Селу), „Лабудово језеро“ у Маринском театру, 

као и дружење и са породицама-домаћинима, захваљујући којима смо се на прави 

начин упознали са свакодневним животом становника овог прелепог града. 

Посебан утисак оставља раскошан барокни Александровски дворац са 

Ћилибарском салом и прелепим парком у граду Пушкину (некадашње Царско 

Село, у којем је знаменити А.С.Пушкин похађао чувени Лицеј), који на прави 

начин дочарава епоху у којој су живели и стварали песници и мислиоци златног 

доба руске културе. 

 

• Дана 21.10.2016. године, одељења 25 и 27 су, са професорком ликовне културе 

Оливером Штрбац и професорком биологије Мирјаном Унчанин, посетила 

изложбену поставку XXII бијенала таписерије, одржануу Великом барутном 

магацину. Ученици су погледали и сталну изложбену поставку римских скулптура, 

саркофага, пилона и фрагмената рељефа који су пронађени на археолошким 

налазиштима на Калемегдану.  

 

•  Дана 26.10.2016.године, ученици Осме београдске гимназије су,са професором 

српског језика и књижевности Миланом Шиповцем, посетили 61. Међународни 

београдски сајам књига.  

 

• Дана 29.10.2016. године,ученици Осме београдске гимназије, предвођени 

професорком руског језика, Аном Спремић, учествовали су у манифестацији Недеља 

руске културе у Београду, одржаној у Деветој гимназији ,,Михајло Петровић Алас“. 

Након такмичења из језика под називом ,,Нађи грешку“, ученици су имали 

прилику да пробају традиционална руска јела, као и да уживају у културно-

уметничком програму, из којег се посебно издвојио наступ Хора слависта.  

 

• Дана 03.11.2016. године, поводом прославе индијског Фестивала светлости, 

ученици Осме београдске гимназије су,на позив Амбасаде Индије,са професоркама 

Оливером Дивац и Снежаном Китановић,посетили Југословенску кинотеку. Том 



приликом приказана је пројекција индијског филма боливудске продукције 

,,Бајирао Мастани“.  

 

 

• Дана 07.11.2016.године, ученици Осме београдске гимназије присуствовали су 

отварању Недеље парламентаризма у Скупштини Србије. Манифестација 

Недеља парламентаризма организује се од прошле године и у Србији.Покретач 

иницијативе «Отворени парламент» је Енглеска амбасада у Београду и 

Скупштина Србије, са циљем да се промовишу парламентарни облици 

активности грађана, установа и удружења. 

 

•  Дана 10.11.2016.године  ученици Осме београдске гимназије су  организовали  

дебату на тему родне неравноправности у образовању у школама у Србији. 

Носиоци ове активности су ученици трећег и четвртог разреда: Софија 

Ивановић, Оливера Николић, Ирена Ђоковић, Вукашин Милијановић, Кристина 

Ташић, као и професори Мирјана Михаиловић и Бојан Тодоровић. 

 

  

• Дана 08.11.2016. године, ученици одељења 27, са одељењским старешином 

Мајом Црномарковић, гледали су представу ,,Насиље“ у омладинском 

позоришту ,,Дадов“. Представа је посвећена Алекси Јанковићу, дечаку чија је 

трагична прича потресла земљу. Поремећене вредности, насиље, патња, бол и 

никад досањани сан због преране смрти, у којој је видео једини излаз, шаљу 

јасну поруку да не дозволимо да се овакав немили догађај икад понови. 

 

• Дана 25.11.2016.године, у амфитеатру гимназије, професор Филозофског 

факултета Лабораторије за експерименталну психологију Универзитета у 

Београду – Оливер Тосковић – одржао је предавање из области психологије 

опажања под називом ,,Када око заведе руку“. Ученици су, доласком у 

великом броју и активним учествовањем, показали велику заинтересованост за 

ове теме.  

 

 

• Дана 01.12.2016. године, чланови Унеско клуба Осме београдске гимназије, 

поводом сто шездесет година од рођења генија, посетили су Музеј Николе 

Тесле.  

 

• Дана 03.12.2016. године,чланови Унеско клуба Осме београдске гимназије, са 

професорком  латинског  језика Весном Грубор, посетили су Прихватилиште 

за децу и предали поклоне.  

 

 

• Дана 07.12.2016. године, у изложбеном простору Библиотеке града Београда, 

ученици су се упознали са делима академске сликарке Јелене Виторовић.  



• Дана 07.12.2016. године,посећена је и изложба «Лауреати јесење изложбе 

УЛУС-а од 1985. до 2016.године», у Уметничком павиљону „Цвијета 

Зузорић“, на Калемегдану. Аутор поставке била је Наталија Церовић. 

 

• Дана 07.12.2016. године, ученици Осме беоргадске гимназије посетили су 

Галерију УЛУС-а, у Кнез Михаиловој улици, где су се упознали са 

стваралаштвом академског сликара, проф. Жељка Ђуровића.  

 

 

• Дана 07.12.2016. године, ученици првог разреда гимназије, са професорком 

Оливером Штрбац и помоћником директора Добрилом Лукић, посетили су 

Филозофски факултет, одељење археолошке збирке. Стручно вођство кроз 

поставку и изванредно предавање о Београдској мумији, одржала је Ивана 

Минић, археолог и виши кустос Народног музеја у Београду.  

 

• Дана 21.12.2016.године, ученици првог разреда, са директорком Осме 

београдске гимназије, посетили су Музеј Српске православне цркве, где су 

изложене иконе најзначајнијих иконописаца из времена обновљене Пећке 

патријаршије (1557 – 1690). Том приликом посећена је и Саборна црква.  

 

 

• Дана 22.12.2016.године, ученици Осме београдске гимназије су, у просторијама 

Српског књижевног друштва, присуствовали промоцији најновије књиге г. 

Хирошија Јамасакија, збирке хаику песама Ј. Бусона - ,,Цвет дивље руже“. 

На промоцији су говорили: Кајоко Јамасаки, Војислав Карановић и Симон 

Симоновић. 

 

• Дана 22.12.2016. године, ученици других разредa гимназије, у организацији 

професорке Оливере Штрбац, посетили су Галерију Факултета ликовних 

уметности и изложбу „Урош Предић – цртежи и студије из збирке 

Факултета ликовних уметности у Београду“. 

 

 

• Дана 16.01.2017.године, ученици одељења 13 и 16 су, са професорком 

информатике Снежаном Китановић, гледали  представу „Уображени 

болесник“ у Југословенском драмском позоришту. ,,Уображени болесник“ 

(1673) је последње написано дело најзначајнијег француског комедиографа 

Молијера.  

 

• Дана 18.01.2017.године, у амфитеатру Осме београдске гимназије, одржано је 

предавање проф. др Џејмса Тејтона. Професор Тејтон је саветник Владе 

САД за област образовања и више пута је награђиван. Ученици и професори 

гимназије уживали су у изузетном предавању.  

 

 



• Поводом Дана републике Индије, од 26. до 29.01.2017. године, у Дому 

културе „Студентски град“ (Булевар Зорана Ђинђића 179, Нови Београд) 

одржане су пројекције филмова у оквиру Фестивала индијског филма, који 

организује Амбасада Индије у Београду.  

 

 

• Ученици чланови УНЕСКО клуба Осме београдске гимназије су, са 

професорком Весном Грубор, у периоду од 01.до 09.02.2017. године, били на 

студијском путовању Барселона - Француска - Италија.  

 

•  Дана 22.02.2017.године, ученици првих разреда Осме београдске гимназије, у 

организацији професорке ликовне културе Оливере Штрбац, посетили су 

Археолошко одељење Филозофског факултета, где су имали прилику да се уз 

стручно вођство кустоса, археолога Иване Минић, упознају са историјом и 

значајем Београдске мумије.  

 

 

• Дана 22.02.2017.године, у установи културе ,,Вук Караџић“, ученици чланови 

Унеско клуба Осме београдске гимназије и професоркa Слађана Остојић 

присуствовали су прослави 59. рођендана Прихватилишта за децу.  

 

• У петак, 24.02.2017.године, на позив Амбасаде Индије и Њ.Е. Нариндер 

Чохан, ученици Осме београдске гимназије су, са директорком школе, 

посетили 39. Међународни сајам туризма и штанд Амбасаде. Амбасадорка 

Индије је поздравила ученике и том приликом одржала предавање о култури 

и традиционалним обичајима у Индији.  

 

 

• Дана 26.02.2017. године, поводом Дана државности Индије, ученици Осме 

београдске гимназије, директорка гимназије Ирена Брајевић и професорка 

музичке културе Јелена Петровић, посетили су резиденцију Индије. Хор наше 

гимназије извео је химне Индије и Републике Србије. Њ.Е. Нариндер Чохан, 

поздравила је присутне госте и представила присутнима филм о савременој 

Индији.  
 

• Дана 26.02.2017. године, поводом одржавања  39. Међународног сајма 

туризма у Београду, ученици Осме београдске гимназије су, у пратњи 

професора географије Светлане Радовић и стручног водича, посетили 

споменик Карађорђу, споменике које се налазе у склопу Карађорђевог парка, 

Храм Светог Саве и малу цркву Светог Саве. 

 

 

• У петак 03.03.2017. године, ученици одељења 22 и 23 су, у пратњи професора 

географије Светлане Радовић, посетили Музеј афричке уметности, први и 



једини музеј у региону који је искључиво посвећен културама и уметностима 

афричког континента. Кустос музеја одржала је ученицима предавање које је 

пратило поставку, на којој су највише заступљене маске и скулптуре које се 

сматрају класичним изразом уметности Западне Африке, као и други култни и 

магијски, украсни и употребни предмети у дрвету, затим керамика, фигуре у 

меком камену (стеатиту), као и репрезентативни избор текстила и музичких 

инструмената. 

  

• Ученици Осме београдске гимназије –чланови Унеско клуба – са 

професорком латинског језика Весном Грубор, уживали су у Народном 

позоришту гледајући балет,,Краљица Марго“. 

 

 

• У среду, 15.03.2017. године, ученици наше школе, у пратњи професора 

географије Светлане Радовић и Владимира Милошевића, посетили су 

удружење ,,Милутин Миланковић“. У оквиру популаризације ове 

организације, удружење организује предавања еминентних стручњака. Тема 

овонедељног предавања проф. др Мирјане Поповић-Божић била је „ДИНГ 

у рукама и мислима Ератостена, Џеферсона и Миланковића“. 

 

•  Ученици одељења 31 Осме београдске гимназије гледали су сатиричну 

комедију ,,Уносно место“ у Југословенском драмском позоришту, са 

разредним старешином Шемијом Дураки и професорком информатике 

Снежаном Китановић. „Уносно место“ Островског, једног од највећих руских 

драмских писаца, иако настало још 1875, савршено кореспондира са овим 

временом. Ученици су, како кажу, били одушевљени изванредном глумом 

великана наше сцене. 

 

 

• Ученици Осме београдске гимназије су 24.03.2017. године, у пратњи 

професора историје Биљане Станковић и Александра Маркова, посетили 

гостујућу изложбу у Музеју историје Југославије. Изложба носи назив 

,,Лекције из '91.“ Изложбу је организовао Фото савез Србије у сарадњи са 

Музејем историје Југославије, а пре Београда, била је приказана у Загребу и 

Марибору. Након Београда изложба се сели у Берлин.  

 

• Сусрет школа УНЕСКО клубова Србије: од 24.03.до 26.03.2017. године, 

Основна и средња школа са домом ученика ,,Петро Кузмјак“, у Руском 



Крстуру, нас је угостила и уприличила овај сусрет у циљу упознавања других 

култура и обичаја као и међусобне сарадње Унеско клубова Србије. Марија 

Димитријевић 22и Кристина Бајић 21 представиле су нашу школу и рад Унеско 

клуба Осме београдске гимназије. Упознали смо се са културом и обичајима 

заједнице националне мањине Русина у нашој земљи, уживали у њиховој 

традицији и многим занимљивостима које нам је пружио овај сусрет.  

 

 

• Јована Живановић, ученица Осме београдске гимназије, гостовала је на 

Српској научној телевизији у емисији ,,Арт магазин“(у суботу у 20 часова 

и у среду у 18 часова), где је представила себе, спорт, гимназију и своје 

професоре.  

 

• Ученички парламенти Осме београдске гимназије и Четрнаесте 

београдске гимназије  организовали су прикупљање новца за операцију 

осмогодишње Нине Стојиљковић, која болује од ретке врсте малигног тумора.  

 

• Дана 07.04.2017. године, са почетком у 21 час, у Центру за 

културу,,Божидарац“, одржан је концерт хуманитарног карактера за 

помоћ малој Нини, на коме су наступала три бенда: ,,Достава на кућну адресу 

(ДНКА)“, ,,Сизип“ и ,,Шесто чуло“.  

 

 

• Ученици одељења 21 и 32 Осме београдске гимназије су 06.04.2017. године, у 

пратњи професора историје Александра Маркова, посетили изложбу „Југо 

моја Југо“, у Музеју историје Југославије. Изложба је на ученике оставила 

снажан утисак, а посебно им се допао несвакидашњи начин обиласка 

поставке, кроз унапред осмишљену радионицу под вођством кустоса Саре 

Шопић.  

 

• Ученици првог разреда Осме београдске гимназије, у пратњи професора 

Оливере Штрбац, присуствовали су отварању изложбе,,Најлепше осликана 

ускршња јаја“, која је организована у оквиру обележавања ускршње недеље 

на Вождовцу, у Центру за културу и спорт ,,Шумице“. Том приликом је 

гимназији уручена и захвалница за учешће.  

 

 



• Дана 19.04.2017. године, у дворишту школе, уприличена је садња храста 

Светог Јована Крoнштатског.Засађена   младица је дар потомака породице 

Аврама Петровича Ханибала Осмој београдској гимназији. 

 

• Дана 20.04.2017.године делегација гимназије са гостима из Санкт 

Петербурга,  младицу храста Јована Кронштатског уручила је  у Српској 

Патријаршији  Његовој Светости Патријарху Српском Иринеју 

 

• Ученици првог разреда 11 и 13 су, са са својим одељењским старешинама 

Татјаном Јоцић Стефановић и Снежаном Китановић,посетили Београдско 

драмско позориште 19.04.2017. године. Дело „Драга Јелена Сергејевна“, 

преведено на више светских језика, по тексту Људмиле Разумовске, иако 

настало пре неколико деценија и даље пресликава садашње друштво и 

дешавања у образовању, где млади морају да испитају своје границе, увиде 

колико су спремни далеко да оду у постизању својих циљева. На врло 

интелигентан и суров начин ова представа разоткрива право лице света, где се 

млади људи суочавају са различитим системима вредности.  

 

• Дана 25.04.2017.године ученици гимназије, професор хемије Ирена Беговић и 

директор гимназије јавно  су читали, на шпанском језику у Институту 

Сервантес,  одломке из дела  Дон Кихот , а поводом Међународног дана 

књиге.   


