
Анђелка Лукић, IV3
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i Као што сви знамо, од 14. до 19. септембра одржан је 

Девети међународни сајам књига „Бањалука 2004”, 
али не знају сви да се међу 300 излагача ове године 

нашла и Гимназија, иначе једина од средњих школа. Од 
факултета свој штанд је имао само Економски факултет.
Није да се хвалимо, иако за то имамо право, други су 
признали да смо били најоригиналнији. Због тога нисмо 
оставили равнодушним ниједног посјетиоца, нарочито 
бивше гимназијалце који су нас задовољно посматрали и 
нису могли прећутати да су и они завршили Гимназију.
 Када кажем да сам радила на Сајму, сви питају како је 
ишла продаја. Дио штанда био је посвећен и томе, биле 
су изложене књиге наших професора, међутим, то је била 
само споредна активност. Гимназија се, прије свега, поја-
вила на Сајму књига како би ученици спознали дражи 
јавног наступа, како би представила професоре и ученике 
ствараоце, постојеће активности и отворила простор ства-
рању нових. 
 Од дешавања на нашем штанду издвојићу: двије 
представе које су изводили ученици пројекта „Културом 
против дроге” сваки дан и представа „Сан и јава”, коју су 
припремили ученици другог разреда, а сви су били пред-
вођени проф. Вером Бајагић. За све дане сајма, на штанду 
су била постављена четири рачунара са сталном интернет 
конекцијом, а организована је и наградна игра „3x5 бес-
платних сати Интернета”, што је још више привлачило посје-
тиоце, а то нам је омогућио TEOL. Одржано је предавање 
о е-књигама и њиховој примјени у образовању, на којем 
је учествовао студент Борислав Тадић и др Ненад Сузић; 
одржали смо предавање и о интерактвној настави на којем 
је учествовао др Ненад Сузић уз проф. Жељка Грбића; саз-
вали смо округли сто „Интернет у школе” на који су се 
одазвали представници два државна интернет провајдера 
и владе; одржане су и бројне промоције: активности у 
Гимназији, књиге проф. Амире Жмирић, књиге других 

аутора, „Повратак на прави пут”; све ове догађаје уљеп-
шавале су наше плесачице Татјана Бојанић (IV1), Биљана 
Дивјак (IV8) и Милана Дојчиновић (IV5). 
 Све поменуто учинило је да имамо најзапаженији наступ 
на овогодишњем Сајму књига. Акцијом „Поклоните књигу 
да бисмо и ми могли поклонити”  успјели смо прикупити 
импозантан број књига. 
 На крају да кажем да је главни кривац овог петодневног 
дружење кроз рад и забаву најактивнији професор ове 
школе (остали се неће наљутити), проф. Жељко Грбић.
Надам се да ће наступ на јубиларном, Десетом сајму књига, 
бити још успјешнији, али о томе ће вас обавјештавати 
неки други новинар.
Опширније о овоме на сајту: www.enovine.net

Учешће Гимназије на 9. међународном 
сајму књига „Бањалука 2004”

АМЕРИКАНЦИ

Прошле школске године нашу школу је посјетила група професора из САД-а на челу са проф. Данијем Дароном. Група 
је посјетила средње школе у Федерацији БиХ и Републици Српској, у циљу упознавања професора са интерактивним 
методама у извођењу наставе, тачније предмета Демократије и људских права. Њихов домаћин код нас био је проф. 
Илија Калаба, а проф. Дарон је одржао предавања у два одјељења стоте генерације о организацији америчке власти. 
Био је изненађен заинтересованошћу наших ученика за ту тему и, уопште, за горе поменути предмет. Напоменуо је да 
када би реформамама, које се тренутно одвијају, успјели да промјенимо доста незанимљив начин школовања, препун 
теоријске наставе, заинтересованост ученика би знатно порасла како за његов, тако и за остале предмете. Такође је 
истакао да ни амерички начин школовања није „савршен”, као што мислимо, јер је исувише практичне наставе, и да 
би била идеалана комбинација ова два система. Дакле, пажњу на ово треба да обрате „господа” која покушавају да 
нам наставу учине кориснијом и занимљивијом. Сви професори из групе су се сложили да је видно оптимистично 
расположење код ученика БиХ, да сви желе напредак овој земљи, да забораве ружне ствари прошлости, да крену 
ка будућности и миру, те коначно развију лијепе односе и саживот у БиХ.

10 januar 2005.


