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Akcije

У нашој школи је ове године дошло 
до измјена у облику држања нас-

таве информатике. Наиме, професо-
ри информатике Жељко Грбић и 
Душко Милинчић, те професорица 
Милка Џомбић, уочили су многе 
проблеме предајући нове садржаје 
на стари начин (табла и креда). Стога 
су одлучили да модернизују наставу 
креирајући , помоћу кога учени-
ци лакше усвајају градиво, те га успје-
шно и примјењују. Дакле, ријеч је о 
усвајању градива путем нове техно-
логије којом ће се постићи већа заин-
тересованост ученика на часу. 

Овај ,
за ученике I
разреда, укључује три цјелине: 
1. опште појмове
2. W
3. Word
 Прва цјелина представља теорет-
ски дио градива са описима поједи-
них поступака. Има функцију при-
ручника. Остале двије цјелине садрже 
и примјере за боље разумјевање тео-
рије. Затим, саставни дио ових цјели-
на су и вјежбе гдје се од ученика за-
хтјева да одраде одређене поступке 
или да направе документе који су иден-
тични са приказаним вјежбама. На 
крају се врши провјера знања помo-
ћу тест питања по принципу бирања 
једног од више понуђених одговора.

 Одређене задатке, примјере, вјеж-
бе и теоријска објашњења, ученици 
могу наћи и на сајту www.znanje.org. 
Предвиђено је да и они сами припре-
мају примјере докумената и цртежа 
који ће се појавити на овом сајту у 
току школске године.
 Разговарајући са ученицима, до- 
шла сам до закључка да је овај про-
јекат заиста „пун погодак”, те да ће 
им много олакшати рад и учинити 
наставу занимљивијом.

Овакав систем рада, тачније образо-
вања, сматрам веома корисним, ефи- 
касним, занимљивим... Нови систем 
наставе даје ученицима могућност 

да активно учествују у предавању, 
те на тај начин градиво бива 

пријемчљивије и лакше за ра-  
зумјевање и учење. Пред-

ност је и то што се могу 
приказати примјери оно-
га што се учи, тако да 
предавање није монотоно 
и сувопарно.      

Бранка Кременовић I5

На -у су издвојене све 
важне ствари, које кроз 

наставу можемо брже на-
учити, него што је то био 

случај када смо само слушали 
предавања.

Горан Лубурић I6

Сви су укључени у рад, тако да ни-
ком није досадно на часу и влада 
радна атмосфера. Требало би увести 
више оваквих часова.

Вишња Радовановић I6
Саша Подрашчанин I6

Јелена Антић I6

Овакав рад нас је приближио европ-
ском учењу.

Срђан Загорац I5

 Професорица Гордана Видовић 
је успјешно окупила чланове пси-
холошке секције, с тим да ове го-
дине секцију чине двије групе уче-
ника и то:
1. ученици III разреда (стари чла-
нови)
2. ученици II разреда (нови чла-
нови) који су почели са радом 1. 
новембра.
 Стари чланови су осмислили 
један нови пројекат. Наиме, напра-
вљена је нова кутија која, на неки 
начин, представља поштанско сан-
дуче Гимназије. О чему се заправо 
ради? Путем ове кутије, гимнази-
јалци ће бити у могућности да јед-
ни другима шаљу разне поруке: 
љубавне, пријатељске, пријетеће... 
„Поштари” ће наравно бити чла-
нови психолошке секције, који ће 
сваког другог понедјељка разноси-
ти пошту по разредима. Поруке су 
анонимне. Потребно је само напи-
сати име, презиме и разред уче-
ника коме желите уручити вашу 
поруку. 
 Ова идеја је настала након 
успјешне акције на Дан заљубљених 
— Поруке љубави — коју је такође 
покренула психолошка секција у 
фебруару ове године. Једноставно 
смо помислили да би било заним-
љиво да овакав вид дописивања 
постоји током цијеле године.
 Наш циљ је да се што више 
дружимо, зближавамо, склапамо 
нова пријатељства, можда чак да 
се роди и понека љубавна веза. За-
то, пишимо једни другима и на тај
начин чинимо себи школовање 
занимљивијим, угоднијим и љеп-
шим. Искрено се надамо да ће овај 
пројекат бити подржан од стране 
свих гимназијалаца.
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