НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ КОМЕНТАРИ НА ТЕМУ:
„Зашто уписати Гимназију?“
1. Коментар са највећим бројем лајкова

Upisom u gimnaziju stičete kvalitetno obrazovanje koje vam može mnogo poslužiti u
budućnosti. I najbitnije, svaki dan možete da užinate najbolje pecivo, najbolje palačinke...

2. Коментар у виду фотографије

3. Најоригиналнији коментар
Добра припрема за факултет и посао, а можете и да се хвалите у друштву како знате да
нацртате молекулску формулу алфа-Д-фруктофуранозе левом руком док десном руком
доказујете формулу квадратне једначине.

4. Најдуховитији коментар

Гимназију треба уписати због тога што кроз четири године стичете опште и квалитетно
образовање које ће вам много значити при упису на факултет као и на самом факултету.
Кроз те четири године пронаћи ћете се у одређеној области која вам највише одговара и
схватити који факултет је најбољи за вас. Тешко је и треба доста учити, али знање које
стекнете биће на врло високом нивоу и значиће вам у будућности. Такође, гимназија се
налази у центру града, преко пута је одлична пекара и још боља палачинкарница, што су
још неке од предности Гимназије.

5. Најкреативнији коментар:
Godine rasta i razvoja
Istraživanjem potkrepite
Misaone aktivnosti pokrenite
Naučne pojmove
Aktivno učite Zadaci u nastavi neka vas vode ka cilju
Identifikujte svoju životnu želju
Jezikom mišljenja nastavnike osvojite
Akademski gradjani postanite
Најлепши коментари:
6. Bићу искрена и прво што ћу рећи, нисам овде да бих неког наговарала да упише
гиманзију, овде сам да вам покажем како је живети као гимназијалац. Иако нисам само
гимназијалац, знам како је тежак и трновит пут којим сви ми, који то јесмо, ходимо.
Тешко је, стресно, понекад и неиздрживо. Пуно обавеза, пуно предмета, велики захтеви,
велика очекивања... Зашто онда било ко од нас још увек иде у ову школи? Зато што сва та
мука вреди, исплати се. Ма колико нам је сада тешко, исплатиће се. Без муке нема науке.
7. Još dok sam bila devojčica, šetajući sa roditeljim divila sam se posmatrajući zgradu Gimnazije.
Kada sam krenula u osnovnu školu, mami sam postavljala hiljadu pitanja o tome šta je
Gimnazija. Veoma brzo sam shvatila da je to škola koju želim da upišem. Za vreme mog
školovanja u osnovnoj školi imala sam nekoliko prilika da posetim moju sadašnju školu i svaki
put bih se divila svemu što bih tu videla. I tako, par godina kasnije našla sam se na pragu
Gimnazije, puna elana i snova, svesna da će mi ova škola i njeni profesori dati vetar u leđa,
znanje i samopouzdanje da ostvarim svoje ciljeve. Tako je i bilo. Već u toku prve godine, uz
divne profesore, shvatila sam čime bih volela kasnije da se bavim. Široki spektar obrazovanja,
svestranost, otvorenost ka novim idejama samo je deo onog šta Gimnazija pruža učenicima.
Zato, svi vi koji ste voljni i željni znanja, stremite ka višim ciljevima, slobodno zakoračite u ove
hodinike, hrabro ispunite naše učionice, učestvujte sa nama u projektima i napunite dušu novim
iskustvima. Upoznajte ono što sam ja upoznala za ove dve godine, i izađite ponosno kroz velika
vrata, spremni za nova iskustva.
Gimnazija nam pruža sve ono što je važno za buduće karijere. Verujte mi, nećete se pokajati što
ste upisali ovu školu, baš kao što se ni ja nisam!
8. Ако волиш да истражујеш и изучаваш, да сваки дан нешто ново сазнаш. Ако те занимају
разне теме, ако волиш да браниш своје ставове и прошириш видике, oнда је наша
Гимназија право место за тебе! Не постоје границе, нити препреке, само изазови које
можемо савладати заједно!

Похваљени коментари:
- Још од шестог разреда основне школе, знала сам да ће Гимназија бити мој избор јер
волим историју и стране језике, а будући да сам неодлучна, схватила сам да је најбоље да
још размислим чиме тачно желим да се бавим. За сваког ко није сигуран у своје тренутне
жеље и могућности, а спреман је и жељан да се труди, ради и стиче нова знања, Гимназија
је прави избор. Завршетком Гимназије, врата сваког факултета су вам отворена, а тада је
свако довољно зрела личност да може самостално донети праву одлуку о избору будућег
занимања. Реформисани програм утиче на стицање нових вештина и знања која ће вам
касније бити корисна, а преко тога ћете додатно упознати себе и своје могућности, што ће
помоћи у избору факултета. Осим тога, створићете лепе успомене и пријатељства која ће
вам значити. Све ово су разлози због којих бих, да сада уписујем средњу школу, поново
изабрала гимназију. Битно да одлука о упису средње школе буде само ваша и у складу са
вашим жељама и размишљањима, као што је била и моја, јер једино тако можете бити у
потпуности задовољни.

- Upiši Gimnaziju ako je to ono što stvarno želiš. Ne čini to iz površnih razloga, pod prisilom,
zato što je tvoj brat/sestra to upisala pa moraš i ti, zato što je to „najlakše", zato što će i tvoji
prijatelji... Biću direktna i iskrena i reći ću ti: ,,Gimnazija nije laka“. Treba mnogo truda da se
uloži, da se dobro zagreje stolica, da se sluša i prati. Treba da znaš da ćeš nailaziti na nepravdu,
da ti se neće sve uvek činiti ispravnim. Ono sa čim se susretneš u Gimnaziji, susrešćeš se i u
životu nebrojeno puta. Ali zato ćeš, ukoliko se odlučiš za Gimnaziju, očvrsnuti kao ličnost. Ova
škola će te naučiti da se izboriš za sebe i svoje ciljeve. U današnjem svetu je veoma bitno znati
zauzeti se za sebe i podupirati svoje stavove. Upiši Gimnaziju ako želiš da naučiš jednu veoma
bitnu lekciju! Ne, ne pričam o školskoj lekciji, već o onoj o koja te uči životu.

- За четири године, чија се пролазност сваке осећа тек у мају, стећи ћеш темељ, а пред
вратима изабраног факултета схватићеш вредност свих лекција које ти је Гимназија
пружила.
Колико таленат мало вреди јер се вреднује само труд, да развијеш свој став и мисао и да
тај исти став одбраниш, да се супроставиш, али и да знаш када се повући. Научићеш
колико те далеко могу однети само речи, а колико рад. Гимназија је реална, она све сањаре
спушта на земљу да би показала кривудав пут. Треба прихватити то, искористити је,
грешити колико год је потребно, јер све је за виши циљ. Упиши Гимназију самоуверено,
до краја веруј у себе и запамти да није лако са разлогом.

- Dok svaka druga srednja škola ima glavne predmete na kojima se baziraju svi drugi, gimnazija
ne dopušta da se „sporedni“ predmeti zapostavljaju, zato što ih nema. U gimnaziji su svi
predmeti podjednako važni. To je, možda, i najbitnije jer nas škola tako priprema na sve u
životu, a ne samo na određenu oblast. Zbog brojnih javnih predavanja, prezentacija i nastupa,
ova škola učenike navikava na rad pred većim brojem ljudi, što je priprema, prvenstveno za
fakultet, a onda i za predstavljanje ličnih ideja, koje će se pojavljivati u budućnosti, na poslu za

koje se školujete. Gimnazija učenicima pruža drugačiji pogled na svet, tj. priprema, ne samo za
fakultet i buduće školovanje, već za život koji je pred vama. Drugim rečima, kad upišete
gimnaziju, vi ste spremni da naučite kako samostalno da rešavate probleme, prvo u školovanju, a
onda i u životu. Baš zato što nema glavnih, stručnih predmeta, gimazija vam pokazuje sve, kao i
životne situacije sa kojima će te se susresti u daljem školovanju i životu. A upravo to je mesto
gde će se učenici drugih škola malo teže snaći. Četiri godine pohađanja gimnazije „Veljko
Petrović“ pripremiće vas za život preko prakse koju vam ova škoka pruža, a to je rešavanje
najpre lakših, a kasnije sve težih životnih problema u vidu školskih zadataka.

- Данас се често каже ако не знаш шта даље, ти упиши гимназију. Мислим да је управо
супротно. Ако знаш да желиш више и боље, ако желиш да поставиш темељ за даље
усавршаваље, ако не желиш да учиш да би учио, већ желиш да учиш како би кроз усвојено
знање могао доносити самосталне закључке, формирати личне ставове, развијати се као
личност онда је гимназија прави избор.
Гимназија је прави избор ако разумеш у чему је суштина и значај твог образовања.

