
Активности ученичког парламента 2017 2018 

Одржано је укупно 6 састанака током године и учешће у низу ванннаставних 

активности. 72 члана свих одељења су на смену одлучивала, давала идеје ученицима и 

директору уз подршку управе и наставника школе. 

 Дечија недеља 

Прва недеља у октобру у читавом свету и код нас посвећена је деци и обележава се 

под слоганом “Градимо мостове међу генерацијама – За радост сваког детета „.  

У оквиру Дечје недеље ученице наше школе, Ива Ђоковић 28 и Нина Митић 27 

учествовале су у интерактивној радионици “Међугенерацијска солидарност и сарадња”, 

која је одржана 3.октобра у Скупштини града између 12 и 15 часова. 

Манифестација је одржана под окриљем Министарства за рад и социјалну политику 

Републике Србије. Било је још 40 школа са наставницима менторима. Циљ је био између 

осталог да се сазнања из радионице пренесу у школе а даље у одељења на шта је указао 

модератор целе трибине Дражен Зацеро. 

Ученицима се прво обратила Милена Бићанин представница Скупштинског одбора 

за прва детета која је говорила о важности међугенерацијске сарадње између свих 

генерација у друштву. Сви чланови друштва треба да разумеју једни друге. Сви треба да 

буду хумани, солидарни и једни другима да будемо подршка. Међусобна сарадња се може 

обавити на ЧОС-у, присуством ученика на Наставничком већу итд.  

Ива Ераковић је била испред организације ,,Пријатељи деце Србије,,  која је истакла да на 

ученике не треба гледати стереотипно као на ,,пубертетлије,, ,,адолесценте,, некога ко 

стреми вршњачком насиљу већ из младих треба извући позитивне и креативне идеје који 

би допринели друштву. 

Долорис Ашковић испред Уније средњошколаца Србије је говорила о партиципацији тј 

учешћу деце у друштвеном животу. Млади су пуни позитивних идеја и ставова и то треба 

изнети на Ученичком парламенту. Она препоручује да на парламент позовемо директора, 

наставнике, госте и разменимо ставове. 

Марија Булат из регионалне канцеларије за сарадњу младих је говорила о друштвено 

корисном раду младих у друштву. Млади треба да пропрате пројекте које расписују разне 

институције а ако се ни један пројекат не учини примамљивим онда је потребно да млади 

сами осмисле чиме би се бавили или сами осмислили неки пројекат и заједно одрадили. 

На сајту www.rycowb.org има разних пројеката од којих ће се ускоро конкурисати за 

међурегионалну сарадњу земаља у региону. Наша школа је тако нешто већ недавно 

одрадила када су се окупиле гимназије из региона на рок концерту. 

Дражен Зацеро модератор смотре је објаснио демогрфску пирамиду тј колико има младих 

радно активних и старих у друштву и на основу тога указао да не буде дискриминације у 

друштву. 

http://www.rycowb.org/


Након коктел паузе уследио је други део трибине када су се ученици јављали за реч и 

давали идеје о томе како реализовати друштвене идеје и како окупити на истом пројекту 

више генерација. Закључак је да се међусобно разумемо, дружимо и будемо уједињени у 

различитости. Уследио је и заједнички ручак у скупштинском ресторану.  

 Национални састанак Уније средњошколаца Србије од 27. до 29. октобра. 

Представљао нас је ученик Андреј Јевремовић 49 који је активно учествовао у раду 

конференције која се одржавала у Дому ученика средње ПТТ школе.                                                

16-18. 3.2018. Јевремовић Андреј је такође учествовао на Генералној скупштини Уније 

средњошколаца Србије са 100 представника Ученичких парламената. Размена мишљења, 

идеја начин рада парламента у средњим школама. 

 Трибина УП у земунској гимназији 

Ученице Ђоковић Ива 28 и Нина Митић 27 су представљале УП наше школе на 

заједничком састанку Парламената у Земунској гимназији на коме се дебатовало о 

демократском одлучивању младих у школском и друштвеном животу. Идеја је да следеће 

године наша школа окупи УП са општине Звездара према плану који ће бити договорен. 

 

 ,,Дани београдске дебате,, 6 и 7 децембар.  

Представљала нас је ученица Андриана Јакшић 38 и ученик Бећирић Јован 47. Они 

су активно учествовали у просторијама Факултета за дипломатију и безбедност. „Дани 

београдске дебате“ је заједнички пројекат председника Ученичких  парламената, 

Студентског парламента Факултета  за дипломатију и безбедност , као и Центра за 

међународне односе и културну сарадњу. У оквиру пројекта 6. и 7. децембра биће 

одржана предавања из области дебате, реторике и дипломатије за матуранте 

заинтересоване за проучавање тих наука и вештина. Велико дебатно такмичење одржаће 

се 16. децембра у свечаној сали Факултета за дипломатију и безбедност. За најбоље 

тимове и појединце обезбеђене су вредне награде, стипендије, дипломе и сертификати. 

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту „Дани београдске дебате“ и да позовете 

матуранте да дебатују на најинтересантније теме из области: Међународних односа, 

геополитике, политике, филозофије, права и многих других. 

 Хуманитарна недеља  

Хуманитарна недеља је трајала од 21. до 25. маја и обухватала хуманитарни турнир 

у баскету у организацији Луке Н. 38 на коме је прикупљено 18.000 динара, затим 

прикупљање гардаробе за дом за незбринуту децу на општини Звездара ,,Дринка 

Павловић,, и завршни рок концетра уз продају око 100 беџева по цени од 200 динара као 

улазница за сам догађај, наступом рок бендова и хора школе, за активно учешће и 

организацију похваљена је матуранткиња Петра Којић 42. Ученици су помагале још и 

Даница Николић 42, Теодора Спасојевић 43, Сара Ђурђевић 33, Ана Драгојевић 34 и 

Минја Moцовић 31, Петар Ковачевић 34 и Лука Русмир 34 који су продавали беџеве. У 

јуну од прикупљених средстава купљене неопходне ставари за децу у прихватилишту и 



однети у дом. Такође хвала наставницима Душки Кисин која сваке године даје свој 

допринос и Физичког васпитања за дежурство и уступљену салу и школски терен током 

наставе као и свима посетиоцима. 

 

 Језички коктел 

Као и сваке године наставила се традиција Језичког коктела- бесплатни курс 

страних језика за средњошколце и студенте, које у овом периоду води волонтер Сара 

Ђурђевић 33, а који окупља грађане суботом у нашој школи. Похађа се неколико језика. 

Овај пројекат добио је прву награду на општини Звездара и наградни ваучер од 17.000 

динара. https://www.facebook.com/JezickiKoktel/. 

 

 Отворена врата за осмаке  

Организовали смо уз подршку управе школе, одштампано је 250 летака који су 

подељени по основним школама уз помоћ бивших ученика тих школа, отворена врата су 

била у међусмени, кабинети за обилазак су отворени и контролисани уз помоћ 

ненаставног особља а посетили су и родитељи ученика. У свечаној сали ученици свих 

разреда су представили на свој начин школовање, представница УП Бојана Стошић је 

говорила о настави и ваннаставним активностима и смеровима, слушала се химна Шесте и 

представљен нов ИТ смер који од ове године окупља око 20 ученика у једно одељење. 

 Сајам за осмаке 

У културном центру ,,Влада Дивљан,, на Палилули школу на сајму за осмаке су 

представиле ученице трећег разреда 33 пре подне а по подне ученице другог разреда 27 и 

28 у пратњи Уроша Тепавца помоћника директора и наставника Грађанског васпитања 

Игора Стогова. 

 Регионални сусрети Западног Балкана 

На почетку школске године 15-17. септембра УП је учествовао у регионалном 

сусрету школа Западног Балкана који се окупио на заједничком рок концерту. Следеће 

школске године у наставку сличних активности у плану је окупљање у Првој гимназији у 

Сарајеву. 

 Секретар Повереника за заштиту равноправности 

21. до 23 мај. 2018. ученице Михајловић Катарина 1-2 и Бркић Душанка учествовале су у 

панелу младих Повереника за заштиту равноправности у тродневној радионици у 

студенском одмаралишту на Авали. Теме дискриминација, неуважавање различитости, 

лоша комуникација са вршњацима, наставницима, родитељима, вршњачко насиље. 

Бранкица Јовановић, Повереница за заштиту равноправности рекла је да јеважно да на 

време науче значај поштовања људских права и поштовања равноправности. Партнер је 

УНИЦЕФ и обратио се директор канцеларије за Србији Мишел Сен Ло. Ученице су 

добиле сертификат као секретари Повереника за равноправност и наставиће рад у школи 

https://www.facebook.com/JezickiKoktel/


са вршњацима и остати у контакту преко друштвених мрежа са базом. 

https://www.facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/ 

 

 Друштвене игре 

У другом полугодишту усвојена је идеја ученика Николе Миловановића 31 да се у 

међусмени од уторка до петак организују Друштвене игре као неки вид слободног времена 

и доколице наших ученика. Игра има циљ развијања логичног мишљења а игра се 

специјалним картама и помоћу пoлигона. Ученик је затражио подршку парламента, место 

за игре и штампање постера. Радиће се на промоцији ових игара и следеће школске 

године. 

Бојана Стошић је закључила да у будуће изабрани представници Ученичког 

парламента буду доследни у својим активностима и идејама које предлажу испред ученика 

школе и директору на одобравање. Многе акције које су започете биће видљиве у будуће. 

Важно је задржати и континуирано спроводити најосновније активности по којима је УП 

препознатљив а то су сарадња са другим парламентима у граду, активно учешће на 

Националном састанку Уније средњошколаца Србије, традиционална Хуманитарна 

недеља у мају, Језички коктел суботом, учешће у Дечијој недељи почетком школске 

године, Друштвене игре у међусмени уторком, средом и четвртком као и разрада 

активности новонасталог секретара Повереника за заштиту равноправности Д. Бркић 34 и 

К. Михајловић 12, отворена врата за осмаке у нашој школи и сајмове за осмаке уз помоћ 

Тима за каријерно вођење и професионалну оријијентацију и упутила позив свим 

ученицима који имају креативне идеје и разрађене планове за спровођење, важно је ове 

активности представити на друштвеним мрежама, фејсбуку, инстаграму и Школским 

новинама. 

 

 

Председник Ученичког парламента 

        Бојана Стошић 33 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/

