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ЕКО-ГИМ
Еко-гим је еколошка секција Гимназије која не ради као класичне секције. Умјесто 
да сједимо у учионици и кабинету и расправљамо о одређеним темама, ми кроз 
одговарајуће активности развијамо еколошку свијест. Тако смо у сарадњи са ЕКО-
-Бањалука учествовали неколико пута у прољећном чишћењу Трешњика, чишћењу  
обала Врбаса и тврђаве Кастел.
 Године 1999. родила се идеја да наше школско двориште претворимо у ботаничку 
башту. Одмах смо кренули у реализацију ове идеје, те сваког прољећа богатимо наш 
парк са десетинама нових биљака. У акције су укључени сви ученици, а не само 
неколицина, те сви заједно водимо бригу о посађеним биљкама. Ове године смо организовали акцију у којој је свако 
одјељење 100-те генерације посадило своје дрво. Да се похвалимо, до сада смо посадили више од сто биљака, а ове 
године смо освојили прву награду града Бањалуке за најљепше уређено двориште.
 Наши планови за будућност су бројни. Овог прољећа ћемо нашу ботаничку башту обогатити дрвећем и грмљем 
из околних шума, а размишљамо и о изградњи воденог екосистема са одговарајућим аквакултурама. Посебна жеља 
нам је да оплеменимо наше учионице у којима проводимо већи дио времена.
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Почетком нове школске године своје 
активности наставила је и планинарска 
секција наше школе. Досад је та секција, уз 
сарадњу са планинарским друштвом Козара, 
организовала излете на Козару, Маглић и 
Фрушку Гору, а ове школске године ишли 
смо и бањалучком трансверзалом, те смо 
обишли извор Јања и Дабарску пећину.

 Поход бањалучком трансверзалом организован је 19.9.2004. године. Упркос малом броју учесника овог излета, 
авантура и добра забава нису изостале. Пјешачећи смо обишли позната бањалучка излетишта (Трешњик и Шехитлуке), 
а идући даље кроз разнолике терене, стигли смо до планинарског дома Шибови. Тај излет оставио је лијеп утисак на 
нас, а интересантно нам је било и слађење шумским јагодама којих тамо има чак и у септембру.
 Наша планинарска знатижеља није нам дала мира, па смо тако, три седмице послије, кренули у нове авантуре. Пун 
аутобус ученика, 8. октобра, кренуо је у Шипово гдје су нас дочекали водичи који су нас старим римским путем одвели до 
извора Јања. Водич нам је причао легенде, показивао цркве, околна села и ендемичне биљке. Из свега се највише издваја 
легенда о камену по којој дјевојке треба да се провуку кроз уски отвор (40-50цм) у камену, изговарајући име момка у којег 
су заљубљене, да би се он у року од 2 дана заљубио у њих. Некима од нас тај мукотрпни труд се није баш исплатио, а неке 
су биле мање скромне па су замишљале и по 2-3 имена. Прелазак преко ријеке Јањ биo је једна од занимљивих препрека јер 
су извиђачи, увјек спремни на помоћ и наши сапутници, преносили цуре, а боме и професорице преко те мале, али хладне 
ријеке. И тако смо планинарећи видјели медвјеђе брлоге (на сву срећу 
празне), јели разне шумске плодове и уживали у прелијепој боји ријеке 
Јањ, а онда смо се уз пјесму вратили кући.
 Трећи у низу излета био је обилазак Дабарске пећине. Тако смо се 
30. октобра нашли у Санском Мосту и након обиласка града и вожње 
у рингишпилу, кренули ка циљу. Најљепши утисак на нас оставила 
је Дабарска пећина којој су они храбри, предвођени професором 
Глушцем, покушали наћи крај. Иако су пјешачили 90 минута, тај 
циљ нису остварили, али су били одушевљени љепотом пећине. На-
ша група наставила је пут старом стазом која годинама није била 
кориштена, али јој није недостајала љепота.
 Сваки од ових излета карактеристичан је на свој начин, јер пружа 
могућност упознавања са околином и са новим друштвом. Зато сви 
ви који волите природу и имате авантуристички дух, прикључите нам 
се, јер добар провод, забава и авантуре сигурно неће изостати.
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