
 
 
УЧЕНИЦИ ДРУГЕ KРАГУЈЕВАЧKЕ ГИМНАЗИЈЕ И ОСНОВНЕ ШKОЛЕ „РАДОЈЕ 
ДОМАНОВИЋ” ПОСЕТИЛИ ИЗЛОЖБУ „НАЈЛЕПША ЗЕМЉА” 
 
– 4. новембар 2021. године – 
 
 
 Ученици Друге крагујевачке гимназије и Основне школе „Радоје Домановић” 
данас су посетили изложбу „Наша земља” у галерији Народне библиотеке „Вук 
Kараџић”. Изложба је постигла велику популарност нарочито међу школском 
омладином, којој је дигитална фотографија као уметнички материјал веома блиска 
тема. 
 Групу ученика трећег и четвртог разреда, која у Другој крагујевачкој 
гимназији учи руски језик као други страни језик, предводио је предметни 
професор Јовица Јанковић. Ученици Основне школе „Радоје Домановић”, 
одељења 6/3 и 7/1, дошли су у пратњи професора енглеског језика Наташе 
Штулић и професора географије Гордане Петровић.  
 Њих је, у име библиотеке, поздравила Сања Живковић, организатор 
културних програма ове установе. Она је истакла да изложба – поред тога што, 
кроз игру симбола и дигиталне стилистике, развија естетски укус – има и веома 
важан образовни значај: њоме се постиже корелација бројних наставних предмета 
као што су страни језици, географија, биологија, историја, уметност и дизајн, 
медији и култура... 
 Ученици су видели најзанимљивије фотографије које су пристигле на 
конкурс који сваке године расписује Руско географско друштво. Све фотографије 
су снимљене на територији Русије и одражавају аутентично виђење окружења у 
којем су настале.  
 На изложби је представљено више од 50 експоната. Ученици су разгледали 
фотографије, разматрали технику израде, указивали на детаље и призоре који су 
снимљени из необичних ракурса... Ништа слично раније нису видели. Изложба им 
је пружила могућност да се удубе у контекст живота који се одвија на простору 
удаљененом неколико хиљада километара од њих.  
 Основци Лазар Мараш и Вук Ђорђевић испричали су о историји Русије – од 
оснивања империје до данашњих дана. Један део својег предавања Лазар Мараш 
је изложио на блиставом енглеском језику, чиме је побрао аплаузе многобројне 
публике. 
 На крају посете изложби, ученици Друге крагујевачке гимназије су 
„прогласили" победничку фотографију. Већину гласова је добила фотографија 
под називом „Најбољи пријатељи” („Лучшие друзья”). Професор Јанковић је 
такође изабрао своју омиљену фотографију: у његовој руци се одједном нашла 
права правцата кашика којом се „придружио” деди и унуцима усликанима у 
тренутку док кусају мед.  
 Изложба је отворена до 13. новембра. 
 
 
 У оквиру радне посете Крагујевцу, изложбу је 10. новембра обишао 
Јевгениј Баранов, директор „Руског дома” у Београду. 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  
 

 



 
 

 


