Новинарска секција
„Вентури“
Када је први пут изашао, јануара 1928. године, часопис Вентури представљао је значајан
догађај не само у развоју Гимназије, већ и у културном животу града. Литерарна дружина
Гимназије била је задужена за уређивање овог часописа, а данас новинарска секција
Гимназије наставља традицију дугу 87 година. Вентури је имао своје успоне и падове:
једно време није излазио, у једном периоду излазио је часопис Наши видици, да би касније
школски часопис поново излазио под називом Вентури, који ове године слави свој
двадесети рођендан.
Данас са поносом можемо истаћи да новинарска секција броји око 30 чланова који вредно
раде током целе године. Главни и одговорни уредници су професорке српског језика и
књижевности, мр Нела Милојевић и Тања Николић. Захваљући њима и ученицима,
члановима новинарске секције, овај часопис сваке године излази из штампарије у одређено
време спреман да обележи још једну радну школску годину Гимназије. Значајан допринос
имају и ученице главне уреднице Александра Дејановић, матурант природног одељења, и
Миона Динић, ученица другог разреда филолошког одељења. Поред рада на Вентурију,
новинарска секција сарађује и са новинама Град, које објављују радове наших ученика.
Новинарска секција представља, афирмише рад, ангажовање и успехе ученика како у самој
установи тако и ван ње. Новинарско перо је забележило све успехе наших ученика на
такмичењима, у различитим секцијама, у Петници, размени ученика са школама у
Словенији, итд. Циљ Вентурија је да подстиче креативност ученика у писању, али и да
представи креативне и талентоване ученике из свих области. Постигнућа наших ученика
су успех, али и позив осталим ученицима на рад. Новинарска секција Гимназије сваке
године има све већи број чланова, који амбициозно раде на стварању Вентурија у нади да
ће сваки наредни број бити бољи од претходног и да ће генерацијама које долазе и одлазе
омогућити кратко и занимљиво подсећање на њихове школске дане.
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