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ПОСјета	УЧеНиКа	МедиЦиНСКе	ШКОЛе		иЗ	ГрадиШКе

Вечито радимо, укључујемо се 
у разне пројекте, путујемо, до-
чекујемо и испраћамо разне 

госте; оне млађе, а богами и оне 
старије.Чини се да се стално ширимо 
и постајемо једна велика породица 
са ни сама не знам коликим бројем 
чланова.
 Ето, тако смо 20. новембра уго-
стили ученике Медицинске школе
из Градишке, које су предводила два 
њихова професора. Група ученика 
бањалучке Гимназије, заједно са 
проф. Вером Бајагић и Жељком 
Грбићем, потрудили су се да се као 
домаћини прикажу у што бољем 
светлу, те смо ми, ученици, уз угодно 
ћаскање вршњацима пожелели 
добродошлицу, док су професори   
попили кафицу „одморушу” упо-
знавши се са директорицом. Затим 
је уследило подуже предавање у 

кабинету информатике. Уз помоћ  
већ поменутих професора, показа-
ли смо гостима шта смо све пости-
гли у последњих неколико година, 
где смо се појављивали, глумили, 
путовали, итд. Циљ је био да им 
се укаже на чињеницу да у овој 
школи сарадња међу ученицима и  
професорима постоји, да као „умна 
снага” делујемо на сваком пољу, да 
се за нас зна на Балкану, али да нам  
ни то није довољно и да хоћемо да 
идемо још даље!
 Нисмо хтели да се ова посета 
своди на стереотипно предавање  

„ти седиш и слушаш, а ја причам”, већ  
смо се припремили да направимо 
неколико пауза и да их попунимо, 
како смехом и причом, тако и 
сокићима и сендвичима које већ 
дуги низ година наше „тете” из 
школске кухиње вредно праве и 

без којих, бар ја, не могу замислити 
радну седмицу у школи. Шалу на 
страну, али заиста је било тако! 
Важно је споменути и то да смо 
госте обрадовали и поклонима! 
У разговору са неким ученицима 

– гостима, сазнала сам да већ неко 
време у својој школи покушавају да 
организују другачији вид наставе, и 
да им се овакав вид наставе какав 
је код нас, учење преко ЦД-ова и 
учешћа ученика у настави, чини као 
добра идеја.
 Шта још да вам кажем, допада 
им се код нас и волели би да се још 
дружимо. Па нема проблема! Само 
ви дођите или нас зовите, и ето нас! 
Ионако једва чекамо да дигнемо си-
дро и одемо негде. Ма, млади смо, 
када ћемо ако нећемо сад?!

Николина Грбић 

септембар 2005.
Педагог Гордана Павловић, после плодотворног и пожртвованог рада, отишла у заслужену пензију.

од 20. до 29. септембра
Сајам књиге у Бањалуци — ученици наше школе на гимназијском штанду одржали бројне наступе.

3. октобар
Ученици другог и четвртог разреда учествовали у емисији посвећеној недјељи дјетета, на РТРС-у.

17. октобар
Ученици Гимназије учествовали у ТВ-емисији „Забрањени форум” у Сарајеву. Тема емисије била је реформа 

образовања.

20. октобар
Награђeни разред са најмање изостанака посјетио је Дом народа у Сарајеву.

Посјета Средње мјешовите техничке школе из Градишке.

од 21. до 23. октобра
Други разред, у оквиру екскурзије, посјетио Врњачку Бању, Жичу, Студеницу, Мокру Гору и Вишеград.

од 22. до 26. октобра 
Гимназија учествовала у Лиги хуманиста.

27. октобар.
Одржано предавање о међународној матури (IBO).


