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 Ако ђака генерације замишљате као штребера са 
дебелим „цвикерима“, „смотаног“ и са гомилом књига 
под пазухом, интровертног и неспособног да прича о 
било чему осим о школи, нисте у праву - јер Душан, 
Марко, Катарина, Тања, Немања, Драгана... нису такви.

 Сви су редом лепи, згодни и паметни; школа им 

јесте важна, али исто тако умеју да причају и о музици, 

филму, спорту... Они су омиљени у друштву, воле да 

излазе и да се, осим школе, баве још гoмилом других 

ствари. Постижу све! 

 Душан Поповић је ђак генерације за 2013. годину. За себе каже да је весео, 

дружељубив. На питање како се постаје ђак генерације има једноставан одговор: 

„Грам талента + килограм рада = УСПЕХ.“

 Из разговора са њим сазнали смо неке интересантне појединости о наградном 

путовању које је организовано за ђаке генерације.

 "Неколико дана након матурске вечери, разредни ми је рекао да као ђак генерације  

највероватније идем у Херцег Нови. У том тренутку сам био изненађен, на неки начин 

срећан (пошто обожавам да путујем), али и помало збуњен. 

 Отишао сам у Народни универзитет и тамо сам се сусрео са  ђацима генерације из 

осталих основних школа Пчињског округа. Свако од нас је имао задатак да научи  мали 

текст, како би извели једну кратку сцену из филма „Лајање на звезде“.  У 6 часова, кренули 

смо пут Херцег Новог. Са мном је путовала и учитељица Милудинка Петковић. Сви смо се  

опустили и брзо  здружили -  завладала је позитивна атмосфера. 

 Боравили смо у Игалу. Све време док смо били у Херцег Новом, падала је  киша, па 

нисмо видели много тога. И поред наше упорности, због лошег времена  нисмо успели да 

се окупамо (у мору).

 Костими које смо носили на самој представи су били веома смешни и нашу тачку су 

учинили занимљивијом. Али, у хали је било преко 40 добро припремљених екипа из целе 

Европе, тако да су наше шансе да победимо биле веома мале. Међутим, то ме уопште није 

омело да се са овог путовања вратим срећан, обогаћен новим познанствима и једним 

интересантним искуством".

 

 Прилика је да се са задовољством присетимо и који су ученици пре Душана 

Поповића били НАЈБОЉИ У СВОЈОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ: 

1997. Јелена Станковић

1998. Марија Миленковић

1999. Марија Јањић

2000. Станислава Ђорђевић

2001. Александра Костић

2002. Милош Пешић

2003. Анита Стаменковић и

          Марина Бојковић

2004. Тијана Миленковић

2005. Јована Денић

2006. Милица Стојчић

2007. Милица Стајић и 

          Милош Милосављевић       

2008. Јелена Стојановић

2009. Драгана Недељковић

2010. Немања Малиновић и 

          Тања Златковић

2011. Катарина Савић

2012. Марко Малиновић34
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