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Орфеј: Када си открио свој дар за
физику? Шта те је подстакло да
наставиш детаљније изучавање и
примјењивање ове науке?
Немања: Уопштено, мене су привлачиле природне науке још од првог разреда. Када сам у шестом разреду добио физику као наставни
предмет одмах сам је заволио и већ
те године сам учествовао на неким
такмичењима.
Иначе, волим природне
науке, за разлику од друштвених, јер оне проучавају
природу и омогућавају човјеку да боље разумије свијет
око себе, па тако поред физике волим и биологију, математику.
За рад на пољу физике подстакло ме је то што је ова наука најопштија наука о свијету
око нас и има много занимљивих подручја. Због тога сам
константно на такмичењима.
Орфеј: Да ли си имао нечију
подршку и, ако јеси, чију?
Немања: Кад су у питању
одласци на такмичења сви су
ме подржавали (родитељи и
друштво). Родитељи су ми морали плаћати пут пошто школе нису биле у стању, а они су
ми набављали збирке и остали
материјал.
У основној школи сам са
наставницом Босом Врховац, која
ми је тад предавала, имао припреме
пред такмичења (скоро свакодневно) и тада сам и научио да вјежбам
те такмичарске задатке. Сад у средњој школи и нема толико припрема, али има и изузетака – пред

april 2004.

Орфеј: Када си први пут учествовао
на такмичењу и који си резултат постигао?
Немања: Већ у шестом разреду сам
први пут учествовао на такмичењу
и стигао сам до републичког такмичења гдје сам освојио друго мјесто, а
онда сам учествовао на савезном такмичењу (Србија и Црна Гора) и
тамо сам добио похвалу (то је нешто
послије треће награде). Због тог
првог резултата сам и највише
заволио физику.

У првом разреду сам остварио
свој највећи успјех – освојио сам
прву награду на савезном такмичењу. У другом разреду сам на републичком такмичењу освојио друго, а
у трећем прво мјесто. У другом сам
учествовао и на савезном такмичењу, али се не сјећам тачно резултата, а у трећем нисам због екскурзије. У трећем разреду сам постигао још један велики успјех –
квалификовао сам се да као представник БиХ одем на свјетско такмичење (са још четворо ученика)
које се одржавало на Тајвану.
Тамо, нажалост, нико из нашег
тима није постигао неке посебне резултате, јер смо имали много лошије
припреме. Учествовало је око 50 земаља са 4-5 такмичара, значи укупно
око 250 такмичара.

Орфеј: Остала такмичења и резултати?
Немања: Па, послије оног такмичења у шестом разреду, и у седмом
сам наставио са успјесима – прво
мјесто на републичком такмичењу и
још неки мањи резултати. И у средњој школи је било успјеха.

Од других такмичара смо сазнали да друге земље много озбиљније схватају не само такмичења
већ и науку. То свједочи и количина
новца уложена на припрему такмичара – око 500 хиљада долара.
Ту су укључени и кампови који су
код њих трајали седмицама.
+

олимпијаду смо сви ми из БиХ ишли
на заједничке припреме које су
трајале (само) пет дана.
Подршке баш и нема онолико
колико би требало бити, али, ипак,
има људи који су заинтересовани да
помогну такмичарима.

da se vidi i...

емања Стијак је један од
најбољих и најуспјешнијих
физичара у нашој школи,
па и шире. Он је један од ријетких
ученика на нашим просторима
који се, поред изучавања саме физике, бави и иновативним радом.
Ево како Немања објашњава своју
повезаност са овом, за многе комплексном, науком:
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