
ИНТЕРВЈУ С ЂАКОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Велико ми је задовољство што вам данас представљам своју другарицу, једну од
највреднијих и најсвестранијих особа које знам, Ђака генерације двехиљадеседмог

годишта, Јану Симоновић

Јано, остварила си ограман успех и о твојим радовима ће се још дуго причати у
школи. Бити изабран за ђака генерације, са 20 диплома само из руског и 15 из осталих
предмета, победа je у једној дугој трци. A какав је био стaрт, сећаш ли се првих дана у
школи?

- Свој први дан у основној школи бих описала као једно дивно искуство, али и помало
стресно. Првог дана се сећам сада нарaвно кроз маглу, али сећам се тих најбитних
момената када смо стајали испред школе и питали се заправо код кога ћемо бити наредних
четири године, ко ће нам бити учитељ или учитељица и сећам се своје радости када сам
схватилa да ће управо наш учитељ бити учитељ Милан и, наравно, та моја унутрашња
очекивања и моја интуиција ме није изневерила. Стварно су те четири године биле дивне,
биле су прожете лепим искуствима, са пуно смеха захваљујући, пре свега, учитељу
Милану.

Учествовала си на пуно различитих такмичења, како на оним које оранизује
Министарство, тако и на међународним. На добром делу, да не кажем већини, показала
завидно знање, али знамо да се бавиш и разним ваннаставним активностима, фолклором,
музиком, спортом и другим. Како већ годинама успеваш да одржиш баланс између школе и
тих активности, да ли постоји некаква тајна или ти то просто иде од руке?

- Одговор на ово питање је веома комплексан, као и све те моје активности на приватном
плану, али оно што ме заправо покреће и што чини да одржим тај баланс ових година није
тајна, наравно, већ је то истинска љубав, зато што ја сматрам да само ако нешто заиста
волите, и волите га свим срцем, искрено, ви можете тој активности потпуно да се
посветите. Ја се од малена бавим тим, идем у музичку школу и на фолклор, а то је већ само
по себи повезано. У музици и игри сам некако нашла себе. Касније и кроз школовање
многи други афинитети су се појавли захваљући неким наставницима који су моје таленте
подржали. Сходно томе, због мог карaктера и те љубави, ја нисам могла да одустанeм од
тих активности.

Колико мислиш да су ти наставници помогли у успесима и колико је њихов подстицај
теби био важан?

- Па свакако сматрам су наставници јако битни за све ученике, невезано да ли они учествују
на ваннаставним активностима или на такмичењима и слично или не. Сматрам да је утицај



наставника на однос ученика према предмету који предаје јако, јако важан зато што дете у
тим годинама може наравно из љубави коју сам раније споменула да се усаврши, али ако
нема некога ко је професионална и стручна подршка, он не може добро да напредује и не
може да буде доваљно сигуран у себе, зато што увек морате имати неког ко ће вам
потврдити та ваша знања. Та подршка и подстицај су ми јако важни и .много су допринели
мом успеху.

Да ли постоји неки наставник кога би посебно издвојила?

- Наставник који се посебно издвојио је свакако наставница руског, Мира Симеуновић. У
почетку, када смо се упознале некако сам одмах приметила да између нас постоји нека
посебна веза, да тако кажем. На почетку то је била само професионална подршка, али
касније с годинама, са заједничким успесима (моја је дужност да кажем заједничким, због
тога што без њених идеја и нашег заједничког рада не би било ничега од тога), то је
прерасло и у приватну подршку, тако да ја наставницу Миру сматрам чланом породице.
Посебно ми је драго то што сам управо због наставнице Мире наставила да гајим своју
љубав за руски коју је раније мој отац пренео на мене. С тим што раније нисам имала
прилике да се сусрећем с руским на таквом нивоу. Од петог разреда наставница ми је
пружила све те могућности, на које сам ја наравно пристала, у оквиру конкурса,
такмичења, олимпијада и слично. Сматрам да нас је то изградило и да сам достигла висок
ниво знања руског, али да се уједно повећала љубав коју гајим према руском језику и
култури.

Постоје стереотипи да они који иду на такмичења и који су заинтересовани за наставу
немају времена за другаре, и неретко су називани ,,штреберима’’. Да ли ти имаш таква
искуства и шта о томе мислиш?

- Та искуства постоје, заправо то се веома често дешава. Генерално, то се не може избећи. То
бих пре свега повезала са менталитетом деце, зато што кад неко годинама показује љубав
према раду то у неку руку почиње да смета другој деци. Често се дешава да то прелази
границе, и ја у тим годинама, а и дан данас, не разумем зашто је то тако, зашто та деца која
нису задовољна својим сопственим остварењима морају да се понашају тако грубо према
онима који су се определи за свој пут и да буду успешни. Постоје и разни типови успешних
ђака, постоје и они који своје квалитете користе само да би се показали пред другима. Ја
наравно нисам једна од таквих и све што сам урадила и постигла произлази из те чисте
љубави, не да бих се показивала, или не дај боже неког понижавала тиме, већ само ди бих
себе учинила срећном и испуњеном.

Како видиш своју будућност?

- Своју будућност видим у сфери хуманитарног рада. Када се мој отац разболео пре две
године, моја жеља и тежња, коју имам од најранијег детињства, учврстила се још више. У
питању је медицина. Још од малих нпггу ја сам се колико сам могла трудила да помогним
људима у својој околини. Када сам била мала, увек сам превијала своје лутке када би се оне
,,повредиле’’. Када ми се отац разболео, та моја жеља да помогнем се само појачала и



кристализовала се. Тада сам схватила и којом граном медицине желим да се бавим, сходно
обољењу мог оца, од ког је и преминуо, то је био АЛС, односно спинална мишићна
атрофија. Како сам напредовала са руским, све ми је примамљивија опција и филологија,
али оно што бих највише волела јесте да студирам медицину у Русији.

Сви знамо да се школа може унапредити на овај или онај начин, али шта би ти
издвојила као најважнију ствар која се у школи треба променити?

- Оно што бих издвојила заправо није материјално, јер сматрам да се уз напредак
технологије свакако иде ка томе. Суштински проблем у школи је то што шта год ми,
ученици, рекли, колико год били укључени у парламен,т ништа заправо не можемо да
урадимо и оно што кажемо никад није заправо саслушано.

Разговор водио Раде Мирковић


