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с а јам књиГе
Посљедњи Сајам књиге који је одржан у Бањалуци 2005. године, био је веома запажен и успјешан за 

Гимназију. Нисам баш хтјела рећи да су протекла учешћа на сајму била лоша (ако је то већ неко помислио), али 
судећи по многим чињеницама, овај је ипак био успјешнији и љепши. Имали смо један од већих штандова, што је 
велика ствар, јер често смо добијали премале штандове који никако нису задовољавали наше потребе. Тај штанд 
се налазио одмах поред штанда ТЕОЛ-а, који нам је често спонзор. 
 На сајму смо се представили са двије велике активности које се састоје из бројних мањих „подактивности”: 
Представљене су стручне књиге наших професора, затим представе које су слика наших глумачких секција. На 
штанду су извођене представе на српском (IIIЗ), те на њемачком и енглеском (IV1). Наравно ту су и незаобилазни 
образовни компакт дискови професора Жељка Грбића, које су заједно са њим радили ученици на секцији , али и 
за матурски рад: Word, Pascal, Basic, Front Page и др. 
 Наше учешће на сајму је сваким даном употпуњавано музиком, глумом и смијехом, што је чинило наш бора-
вак пријатнијим, како за нас, тако и за посетиоце. Не треба заборавити да су сваку нашу активност пропратили и 
медији, а о чему говоре бројне ТВ и радио емисије. Важну улогу у свему томе имао је и Савјет ученика. 
 
 

 
такмичења 

На недавно одржаном кросу 
под покровитељством РТС-а наши 
ученици су забиљежили успјешне 
резултате. 
 Ученица Драгана Ђурђевић, 
III6, на стази од 800м освојила је 
прво мјесто међу ученицама трећег 
разреда.

 
Бојан Вујновић, ученик III3 одјељења, на 
стази од 1000м освојио је треће мјесто 
у категорији трећег разреда. 

 
Посјета ита лији 

У другој половини априла, Италију је посјетило тридесет 
ученика наше школе који су се показали као најуспјешнији у 
учењу италијанског језика. Уз помоћ мале донације италијанске 
амбасаде, најангажованији ученици 2. 3. и 4. разреда провели 
су пет незаборавних дана у прелијепој Венецији уз пратњу 
професора. Овај програм је помогао нашим гимназијалцима 
при усавршавању овог језика, који је све више кориштен како у 
свијету тако и код нас.
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Вијести




