Vijesti
опремљен свим музичким инструментима), ученици имају прилику
да развијају своје таленте.
У току наше посјете заиста смо
пуно научили, и ја се искрено надам
да ће успостављање ове врсте дипломатских односа са Шведском
помоћи и нашем школству да се

• Редакција „Орфеја” је добила просторију у којој припремамо и
обрађујемо материјал за школске новине, као и комплетну компјутерску
опрему за овакав рад.

Акције Савјета ученика:
• Наша школа има разглас, тј. музика нам од ове школске године
уљепшава велике одморе.

Ландскрона, пред полазак

развија у позитивном смјеру, а
нас, ученике, мотивисати да и сами покушамо да остваримо побољшање и напредак.

• Постављена је кутија за приједлоге и критике овој школској
организацији у жељи да се побољша рад у школи.
• Због велике заинтересованости, организовани су часови самоодбране
за ученике наше школе.
• Организована је представа такмичарског карактера на тему из римске
митологије.
• Покренуто је прикупљање новчане помоћи за обољелу ученицу Вању
Вучић. Прикупљање помоћи је у току.
Припремила Татјана Вучић, III3

Из Копенхагена

Нашим домаћинима можемо
само да кажемо једно велико хвала, због тога што су учинили
да се у једној далекој и хладној
земљи осјетимо добродошлим и
топло прихваћеним; што су нам
дали примјер на који можемо
да се угледамо и што су успјели
да тих седам дана претворе у незборавно искуство и учине их
снажним конкурентима у избору за
најљепше проведене дане у нашим
животима.
Ана Комљеновић III4
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• Почетак нове школске године обележила су два „Књижевна подневка”. У
читаоници школе, 26. септембра, је одржана промоција нове збирке песама
песника Енеса Кишевића „Свјетлост је твоја сјена”. Енес Кишевић је рођен
у Босанској Крупи, гимназију је завршио у Кључу, глуму у Загребу. Објавио
је више збирки песама, а ово је био његов други сусрет са гимназијалцима
након 12 година.
У Гимназији, 17. октобра, одржан је још један „Књижевни подневак”.
Ученици су имали прилику да чују и виде једног од значајнијих српских приповедача Горана Петровића и књижевног критичара Александра
Јеркова. Горан Петровић је рођен у Краљеву 1961. године. Објавио је
неколико збирки кратке прозе: Савети за лакши живот, Острво и друге
приче, Ближњи, Све што знам о времену, и неколико романа: Атлас описан
небом, Ситничарница „Код срећне руке”, Опсада цркве св.Спаса). Добитник
је Нинове награде за 2000. годину. Александар Јерков је професор на
Филолошком факултету у Београду (Катедра за српску књижевност) и
познати књижевни критичар. За ову дивну посету посебно се захваљујемо
Банском двору.
Сандријела Касагић, проф.
• У петак, 17. 9. 2003. године, већа група ученика II и IV разреда су,
на иницијативу проф. Зорана Пејашиновића, посјетили јединствен
перформанс. Тог поподнева (због тога није било ученика I и III разреда) смо
у галерији и Ликовној радионици „Драгаш” присуствовали презентацији
у којој је више умјетника са простора бивше Југославије демонстрирало
начин на који настају дјела из различитих области ликовне умјетности.
Опширан извештај ћете читати у сљедећем броју „Орфеја”.
Срђан Трбић, IV6
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