
Догађаји у Гимназији у школској 2017/ 2018. 

Ученици Гимназије годинама постижу изузетне резултате на такмичењима 

у знању и на конкурсима из разних области, али то нису истицали, јер су 

резултати само њихови, а заслужни су и помагали им многи људи који су 

дио њиховог одрастања, родитељи, наставници и професори.... 

Издвајамо дио  активности у школској  2017/2018. години: 

слушали смо о „Значају српског језика и ћириличног писма“а  говориоје 

Проф.  др Милош Ковачевић, познати лингвиста из Београда, 7. 9.2017. г у 

амфитеатру Гимназије. Догађају су присуствовали Дане Малешевић, 

Министар просвјете и културе, Зоран Аџић, Начелник Општине Градишка, 

господин Гојко Слијепчевић, протојереј, парох градишки, директори 

основних и средњих школа, грађани и ученици средњих школа. Овај 

догађај је отворила директорица Гимназије, као почетак градске 

манифестације „Градишка јесен“. 

У ШКОЛИ 

- ученици су припремили и и извели „Крмчију св. Саве“-драмолет, поводом 

школског празника Светог Саве; 

-припремили су представу „Успавана љепотица“, са професорицом 

Амарелом Станић; 

-извели су програм за 8. Март у амфитеатру, а припремила их је Дијана 

Миленковић; 

-присуствовали су представљању  књиге: Калдрмом мисли, које је одржана  

у амфитеатру, аутор је бивши гимназијалац Срђан Пуцар ; 

-одржана је Скупштина СПиКД „ Просвјета“  

-БИЉАНА ВИДОВИЋ, професорица енглеског језика је организовала час 

преко скајпа. Ученици друштвено-језичког смјера 2-4 су разговарали са 

радником у парку ЈЕЛОСТОН у Америци. То је био интерактивни час 

конверзације, занимљив разговор с обзиром да је код њих зима и парк још 



није био отворен за посјетиоце. Ученицима је било занимљиво да 

разговарају о ерупцији вулкана, гејзирима, клими... 

 

Такмичења: 

ТАКМИЧЕЊА: У НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА И УМЈЕСТНОСТИ И У СПОРТУ, 

ГОВОРНИМ ВЈЕШТИНАМА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Најбоље одјељење по успјеху у шк. 2017/ 2018. г. на крају 

првогполугодишта  је 3-1 (Р. Јокић, Б. Латиновић), најмање изостанака има  

2-1 (М. Будимчић); 

 

Успјех на такмичењима у научним областима: 

1. МЈЕСТО ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И НА РЕГИОНАЛНОМ И НА РЕПУБЛИЧКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ ЈЕ ОСВОЈИО УЧЕНИК ДРУГОГ РАЗРЕДА ВЛАДАН ЦВЈЕТКОВИЋ, 

ОБА ТАКМИЧЕЊА 100 БОДОВА; припрема се за Државно такмичење;  

Друго мјесто из Историје: Огњен Крунић и на регионалном и на 

републичком такмичењу, ученик 4. Разреда, Едина Заховић је проф. 

3 ПРВА МЈЕСТА из математике на регионалном такмичењу: Милица 

Сладаковић, Младен Чергић, Милош Марјановић и два трећа: Теодора 

Латиновић, Бојан Башкало;  

1. Мјесто на регионалном из физике: Милица Сладаковић; Младен 

Чергић и Наталија Крсмановић друго, Бојан Башкало И Теодора Латиновић  

треће мјесто;  

Милица Сладаковић-четврто мјесто у Источном Сарајеву из математике, а 

пето мјесто на републичком такмичењу  у Бијељини из физике;  



Милица Сладаковић-4. награда у Алексинцу, на конкурсу Експериментални 

радови средњошколаца за рад „Кориолисов ефекат“, (Ранко Радујко, 

проф.) 

Стефан Јејинић 11. А Наталија Крунић, 15. Мј. од 40 такмичара из Њемачког 

језика;  

Миња Ковачевић и Тијана Ђукић су учествовале на републичком 

такмичењу „Spelling bee“у Бањој Луци, 12.4.2018. (Тања Тадић, проф.);  

-на Конкурсу за најљепшу математичку причу радове су послали ученици: 

Милица Сладаковић и Бојан Башкало , Ведрана Глигорић, Соња Вујчић... 

Конкурс је 14. И 15. маја, поводом манифестације Дани математике у Б. 

Луци, а организаторје Министарство науке и технологије, ПМФ, и РПЗ. 

-на школском такмичењу из Демократије побједник је 4-3; Данка 

Петровић, Гордана Јовановић;  

 

УСПЈЕХ У СПОРТУ: екипа Гимназије је освојила 1.МЈЕСТО У ОДБОЈЦИ НА 

РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ (дјевојке); четврто на републичком у 

Требињу;  

Јелена Шкрбић је позвана у „Будућност-Бемакс“ да игра кошарку 

професионално; 

Мушка екипа је освојила друго мјесто на општинском такмичењу у 

одбојци;  

На Општинском такмичењу у фудбалу мушка екипа је освојила друго 

мјесто; општинскотакмичење у кошарци, ж. Друго мјесто;  

30. априла је одржан КРОС; Марко Зец, Милан Јунгић, проф. Побједници 

су: Нађа Лакић, Бане Матић, МИЛОШ кукавица, Јелена Каран, Теодора 

Латиновић, Асмир Хамзић, Теодора Лукић; Никола Субашић; 



Остало: 

-гимназијалка  Јулија Кандић је освојила бројне награде у плесу; 

-много ученика се бави спортом у клубовима (Милош Кукавица, Јован 

Јанковић, Белмин Џигум, Јелена Шкрбић...) 

-ученици Гимназије су активни у фолклорним друштвима 

-Владан Цвјетковић, Стефан Јејинић и Лука Санчанин су успјешно  

наступили на Вечери гимназијалаца са својим бендом (2 гитаре и бубњеви), 

 

ОБЛАСТ УМЈЕТНОСТИ: на Конкурсу „Шта култура (мени ) значи, који је 

расписало Министарство просвјете и културе, у 32 најбоља рада је 

одабрана композиција и текст пјесме који су урадиле Николина Мандић, 

Ирена Обреновић, Вања Поповић, Ања Мисимовић, а технички дио Виктор 

Ћурић. Ученици су сами све урадили на идеју и уз малу   помоћ Данке 

Петровић, проф. Филозофије и соц. Гостовали су у згради Владе, добили 

награду, сваки ученик је добио таблет а у студију РТРС-а, су снимили прилог 

који ће бити емитован на телевизији. 

Професор ликовне културе је учествовао у припреми „15. Ликовне 

колоније“, коју су посјетили ученици Гимназије; 

- посјетили су изложбе: Епархија бањалучка; Изложби кућне радиности  

испред Културног центра (са ученицима су ишли професориОгњен 

Тепавчевић, Миланка Будимчић, НедељкаМарјановић  и Снежана Ласица-

Котур.                

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ВАН ШКОЛЕ: 

Ученици трећег  и четвртог разреда су гледали „Урнебесну комедију2 у 

Народном позоришту у Бањаој Луци, мр С. Гајевић, Б. Видовић, проф. 

УЧЕНИЦИ: Нађа Дубајић, Милош Марјановић и Игор Панић, са 

професорицом енглеског језика Миром Вучковић, су учествовали у 



тродневном програму ( од 6. до 8. Октобра, 2017.)  у програму развијања 

комуникативних способности. Тренинг „Симулација међународних 

преговора“ је одржало неколико предавача, а слушали су ученици из 

Бањалуке, Градишке, Приједора, Теслића и Источног Сарајева. Организатор 

је Центар за социјално-економски развој (ЦЕСАР). 

Били су учесници међународног такмичења у Љутомеру од 8. до 10. Марта, 

2018. Г. 

ЕКСКУРЗИЈА:  ученици 4. разреда у школској 2017/2018. години су били у 

Италији  од 18.9. до 25. 9.2017. Посјетили су: Венецију, Верону, Римини, 

Фиренцу, Пизу и Монте Катини. У пратњи ученика су ишли Весна Крунић, 

Данијела Вуковић, Мара Вујчић, Едина Заховић и Жељко Кресојевић. Вођа 

пута је била Мара Вујчић. Екскурзију је реалзовала Стар травел, агенција из 

Бања Луке. 

Посјета Сајму књиге : путовали смо у Београд ( од  27. до 29. 10. 2017. );  

-одавање поште жртвама  у Јасеновцу, 15. априла, 2018. -  на помен у 

Градину су ишли ученици првог разреда и професори, Д.Миленковић, 

Т.Тадић, Ј.Суботић, О.Тепавчевић и В. Крунић, директорица; 

-Дани сјећања- у организацији Центра за истраживање жртава ратних 

злочина и тражења несталих лица, у Меморијалном центру –комплексу 

Мраковица је одржан Историјски час , 17.4. ком су присуствовали ученици 

4-2 (најмање изостанака  у три године школовања) и Данијела Вуковић, 

одјељенки старјешина; 

- ЕТФ-у и Машинском факултету-ученици четвртог разреда, М. С ладојевић, 

проф. 

-Вече гимназијалаца-спектакуларно је изведено у Културном центру 

19.4.2018. године. Учествовало је седамдесет ученика. Организатор је 

Савјет ученика-Данило Десанчић и професорица Снежана Гајевић. 

Техничка помоћ- Виктор Ћурић.  Дијелове програма је припремало више 

професора (Б.Видовић, Ј. Суботић, М. Кисин, А. Вучић Којић, А. Станић, 



С.Гајић, Ј.Плавшић, Г. Ђилас. Прикупљено је од улазница 1500 км, за 

екскурзију ученика трећег разреда. 

 

Ученици Гимназије су учествовали у манифестацијама:  

Дан без аутомобила;  „Енергетски дани општине Градишка,“ „Омладинско 

вече“; 

У акцији уређења града- „Еколошка секција са Миленом Шмитран, проф. 

-на Сајму занимања 3. 3. 2018. У Приједору су учествовали : Данка Шукало, 

Јулија Кандић, Анђела Марчетић, Сања Николић, Алекса Ковачевић, Бојан 

Башкало и Данило Десанчић, (Мара Вујчић и Михајло Сладојевић, 

професори), а у „Панел дискусији“директорица, В. Крунић. 

 

РАДО САРАЂУЈЕМО СА СВИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ НАС ПОЗОВУ НА 

ЗАНИМЉИВЕ ДОГАЂАЈЕ. 

У програму Народне библиотеке су ученици присуствовали и учествовали 

поводом међународног дан писмености, 8.9. 2017. учествовањем.  

Одломак „ О писменима „ Црнорисца Храбра“  су говорили Младен Чергић 

и Теодора Шврака, припремала их је Дијана Миленковић. 

Одломак из драме „Јазавац пред судом“,                Снежана Гајевић; 

Одломак из комедије „ Госпођа министарка“, Милана Мракић и Владилена 

Лекић, припремила Милана Кисин.Присуствовали су представљању  књига: 

„Духови дуж Дрине“, 

Директрица Библиотеке је поклонила „Историју српске православне цркве 

у БиХ од 1945-1948. Г.“ директорици Гимназије; 

У Културни центар су организовано ишли на приказивање филма “Ана 

Карењина- сјећање Вронског“, 



Теа Гутић, ученица трећег разреда (мрСнежана Гајевић, проф.) је 

учествовала у програму градске Свечанане Светосавске академије,  

Светосавском пријему код Начелника општине су присуствовали: Бојан 

Башкало, ученик четвртог разреда и С. Гајић, проф; 

-ученици су прикупили помоћ за мање имућне породице –намјернице, 

гардеробу, храну и предали у  Црвени крст; 

Учествовали су у такмичењу указивања прве помоћи и освојили друго 

мјесто, а познато је да годинама највише гимназијалаца чини Екипу 

Црвеног крста 

 

Семинарина којима су учествовали професори и управа школе:  

професорица математике, Драгана Мисимовић и директорица, Весна 

Крунић су присуствовале састанку са представницима РПЗ-а, који је одржан 

7.11.2017. г. у Бањој Луци, а тема је „Екстерно оцјењивање ученика“. 

 Драгана Мисимовић је ушла у групу професора , који су састављали 

задаткеиз математике за екстерну провјеру у основној школи, а одабрана 

је на основу резултата које су постизали њени  ученици на такмичењима из 

математикеу Гимназији;  

Александра Вучић-Којић је ишла на Савјетовање из њемачког језика, 

организовано 24.11.2017. г. у Бањој Луци. 

Учествовали смо у изради Плана интегритета и Развојнох плана Школе, 

-на семинару за директоре и педагоге у Теслићу, директорица и педагог  

- симпозијуму за проф. физике и хемије у Теслићу (Недељка Марјановић, 

Гордана Ђилас и Јово Плавшић), 

-  семинару за библиотекаре у Требиње-Дејан Вучковић,  



- стручно предавање о талентованој дјеци- слушлали су педагог Никола 

Галић  и Данијела Бјекић, психолог;  

Тања Тадић је присуствовала семинару “ЕУ фондови и израда пројектних 

апликација“;  

 Припрему школског листа и сајт Школе раде ученици: Бојан Башкало, 

Виктор Ћурић, Сара Челић, Никола Субашић, Богдан Чавка, Огњен Мирић, 

Срђан Перић, а информације  о Школи су им дали професори, Михајло 

Сладојевић, Слободанка Гајић и Весна Крунић. 

Набављено је за потребе наставе у шк. 2017/ 2018; историјске и географске 

карте и глобус; 28 клупа, 56 столица, 2 лаптопа, 3 тв-а, 2 рачунара, 2 слике, 

штампач, усисивач, радио; 

За одржавање дворишта:  тример, косилица, брусилице, бушилице, 

урађена је дјелимична реконструкција и адаптација крова. 

 

         Подаци су из Љетописа 

Школе, Слободанка Гајић, проф. 

 


