
 

 

ДВОЈЕЗИЧНИ СМЕР У ГИМНАЗИЈИ 

 

Стара пословица каже: Quot linguas calles, tot homines vales - Колико језика знаш, 

толико људи вредиш. Другим речима, знање језика је одувек било веома цењено. 

Додуше, ако живите у Војводини, то и није велика вест. У службеној употреби је чак 

шест језика, а у школама се уче по два страна. Више од 26 нација и националних или 

етничких група живи заједно у савршеном складу. 

Кад се све ово узме у обзир, логично је да је у Митровачкој гимназији уписано прво 

двојезично одељење. Ученици прате наставу на српском и енглеском језику из 

математике, географије, информатике и грађанског васпитања. Ђаци уче градиво истог 

обима и према истим критеријумима као и они који те предмете слушају само на 

српском језику. Српски и енглески језик се не искључују него се надопуњују. 

У организацији професорке Марине Јовић, у октобру су нас посетили ученици из 

Чешке, а на пролеће ће наши ученици провести једну недељу у Чешкој. Овако је 

изгледала та радна недеља: 

УПОЗНАВАЊЕ 

 

На часу грађанског, свако је добио свог пара и мало времена да га упозна. Парови су се 

затим међусобно представљали, цртали линије живота и говорили о својим 

успоменама, а затим су по целом кругу послали осмех и стисак руке. 



ГОВОРИ ЕНГЛЕСКИ ДА ТЕ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ 

 

На часу енглеског, гости су сазнали које инструменте свирају Mитровчани, како су 

изгледали кад су били мали, ко има велику породицу, које су им омиљене серије, ко 

воли да кува... Професорка Неда Фабри је затим „представила” и госте. Сваком је 

понудила да изабере слику која му се свиђа, а онда смо анализирали шта та слика 

говори о њему као особи... 

ИЛИ ГОВОРИ СРПСКИ ДА ТЕ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ 

Кад има добре воље, језици нису препрека. То је доказала професорка Владислава 

Вукашиновић, која је, иако зна енглески, свој час одржала на српском и то пишући 

ћирилицом. 

 



ГЕОГРАФИЈА И РАЗГЛЕДАЊЕ ГРАДА 

На часу географије ученици III1 и гости су приказали презентације својих градова. 

После часа су ишли у Царску палату, Музеј Срема, црквицу на Сави и католичку 

цркву. 

 

По повратку у учионицу имали су квиз у коме су показали колико се познајемо. 

НЕМАЧКИ 

 

Гост професор Михал Јамни одржао је радионицу на немачком језику, а присуствовала 

је професорка Јасна Обровац. 

 

 



МАТЕМАТИКА ЈЕ ЛЕПА 

 

Само за храбре, професорка Јадранка Витасовић-Младеновић припремила је Math 

Jeopardy. Наравно, био је ту и мотив: тежи задатак, више бомбона. Ни гости, разредна, 

нити педагог Андреа Чоловић нису одолели. 

 

А затим геометрија. Платонова тела, али од сламчица за сок! 

ФИЗИКА 

Професор Златко Шалић позвао је колегу физичара Јиржија Кубалека да присуствује 

његовом часу и задао му „проблем” – да сутра одржи час, а да притом нема трему. 



 

Професор Кубалек је одржао предавање на енглеском о мерним јединицама и о 

могућности њиховог свођења на неколико основних. 

СПОРТСКИ ДАН 

 

Нестрпљење гостију се исплатило. Професорка Драгана Предић је организовала 

спортски дан. 

НОВИ САД 

Лепа деца, леп град, леп дан... 



 

 

МЕЂУНАРОДНО ВЕЧЕ, ДРУЖЕЊЕ И МАСКЕНБАЛ 

Те вечери су ученици III1 припремили међународно вече и остали на маскенбалу са I1 и 

гостима. Био је то леп завршетак једног лепог дана. 

 

 



 

БЕОГРАД 

У петак смо отпратили наше госте у Београд. 

 

Опет смо имали много среће са временом. Дан је био савршен за сликање - Дунав 

плавозелен, небо ведро, Београд прелеп. Уживали смо у шетњи по центру града и на 

Ушћу. Затим смо се на станици опраштали, грлили, плакали... Морали смо да 

завршимо наше дружење. Бар за сада... 

 

 



И ЈОШ ПОНЕШТО 

Наши гости су рекли да су се дивно провели. Колеге професори су нам упутили 

комплимент да је рад у Гимназији на веома високом нивоу. Деца су потпуно 

усредсређена и активна, иако је комуникација са професорима опуштена и 

пријатељска. 


