Посета професора Томислава Јовановића
У петак, 25. новембра 2016. године, имали смо част да се у нашој школи
дружимо са професором Филолошког факултета, господином Томиславом
Јовановићем. Ова посета је уприличена у оквиру активности којима
прослављамо јубилеј школе, а професор који је родом из Мале Иванче, пре
пола века управо је био ђак наше школе.
Ученици су нестрпљиво чекали сусрет са професором, инспирисано су
припремали разноврсна питања на која су желели да добију одговоре и
разговор је протекао у веома пријатној атмосфери. Наш гост је био веома
непосредан, духовит и није скривао са колико љубави и својеврсне
носталгије је после дуго времена дошао у школу у којој је стекао прва знања.
Пре ђачких питања, професор је дотакао многе занимљиве теме. Говорио је о
некадашњој школи, условима у којима се радило и учило, начину живота
деце и родитеља у оно послератно време, о интересовањима тадашњих
ученика, одржавању дисциплине у школи, играма које су биле актуелне међу
ђацима и сл.

Нарочито је било занимљиво то што је професор детаљно говорио о
својим разноврсним интересовањима из ране младости и избору занимања,
ненаметљиво саветујући наше ученике да пажљиво бирају своје будуће
школе, да узимају у обзир савете и предлоге свих који их добронамерно
усмеравају, али да коначну одлуку увек доносе у складу са својим жељама и
афинитетима, да би једног дана уживали у послу којим се баве.
Током излагања професор Јовановић је наглашавао и
то колико је важно да ученици, поред доброг познавања
књижевног језика, негују и
поштују свој локални говор,
јер тиме чувају своје корене и
свој идентитет.
У том смислу, професор
је истицао и објашњавао неке
наше лепе старе речи, али и
предложио ђацима да сакупе
што више назива околних
атара и да покушају да проникну у етимологију тих имена,
или да уз помоћ своје маште
креирају приче о могућем
настанку датих назива.
Поред занимљивих прича у којима смо сви уживали, професор је нашој
школи поклонио и десетак својих књига, а такође је рекао и да би веома радо
опет ђацима говорио о неким знаменитим личностима наше културе, као што
су Свети Сава или Ћирило и Методије.
Сви се надамо да ће се врло брзо указати прилика да опет слушамо
уваженог професора Јовановића.
Данка Стојановић, наставница српског језика

