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Бањац је друГ с Ваше лијеВе с тране

Ова реченица се налази у канцеларији секретара 
школе. Мислим, налазила се прије неколико го-
дина на календару наше школе. Ко зна, можда се 

и тај стари календар чува?
 Међутим, то није тема ове приче. Желим вам скре-
нути пажњу на бројне могућности, неке вама већ познате, 
које Гимназија пружа својим ученицима.
 Поред честих размјена ученика, гимназијалцима је 
омогућено и учешће у различитим програмима који се
тичу школовања у иностранству. Захваљујући прет-
ходно поменутом, неки ученици су учествовали у 
АФС програму. Они који су имали среће, а показали 
су се као сналажљиви, креативни и упорни, добили 
су једногодишњу стипендију. Срећне руке било је пет 
ученика Гимназије. Они се данас налазе у Њемачкој и 
похађају неку од њихових гимназија.
 У жељи да откријемо како су пола године провели 
без родитеља, пријатеља и каква су њихова досадашња 
искуства, питали смо неке од њих.
 Ђорђе Бањац, ученик тад већ ii10 разреда наше гимназије, из 
чисте радозналости се пријавио код АФС волонтера и 
након низа радионица, доживио је пријатно изненађење. 
Његово име се нашло на списку ученика који ће путовати 
у Њемачку.

 О својим досадашњим искуствима Ђорђе каже: 
„Моји страхови да ћу тешко савладати језик и да се нећу 
прилагодити новој средини, након трећег мјесеца су 
нестали. На почетку смо мало користили енглески је-
зик, њемачки су причали спорије, па сам се и ја брзо 
навикао. Упознао сам много ликова са различитих страна 
свијета и та нова пријатељства су једна од многобројних 
предности које пружа овај програм. Путовао сам у 
Лихтенштајн, често идем на Алпе, спремам се за пут у 
Берлин, а надам се да ће камп, планиран АФС програмом 
у Паризу, бити одржан. Има и једна лоша ствар у свему 
овоме. Ми као малољетни, имамо излаз до поноћи, хм... 
Зато често пропуштам супер концерте и неке party-је. 
Хвала вам што сте ме се сјетили."
 Своје учешће у АФС програму имала је и Сања Лалић, а 
она о својим искуствима каже: „БИТИ ученик на размјени 
значи немати времена за досаду!!! Након 3. мјесеца `мој 
њемачки` је знатно напредовао, па сам сад у могућности 
да без проблема пратим редовну наставу. Оно што ћу 
вјечно памтити су нова, а надам се и дугогодишња прија-
тељства. До сад сам путовала у Холандију, била сам на 
зимовању у Аустрији, а са породицом ћу путовати у 
Амстердам. Надам се да ћу као АФС ученик бити члан 
кампа који ће се одржати у Паризу. Позз свима...“
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Буди Cool, Буди у тренду, Буди Гимназија лац …




