
 ПОВОДОМ  ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ШКОЛЕ -  31. МАРТ 2021. ГОДИНЕ 

         

       Пандемија корона вируса је од марта прошле године почела да уноси многобројне 
промјене у начин реализације наставе, ваннаставних активности, али и сва друга дешавања 
у школи. Дана 26. марта прошле године први пут је реализована настава на даљину. 
Почетак нове школске године ученици су дочекали у школским клупама,  али организација 
наставе је претрпила бројне измјене. Одјељења су подијељена у 2 групе, а часови трају по 
20 минута, нема великог одмора, ученици не мијењају учионице... Због погоршане 
епидемиолошке ситуације  ни ове године нисмо у могућности да Дан школе обиљежимо 
онако како смо навикли: организовањем различитих активности кроз које ученици исказују 
знања и креативност.  Надамо се да ћемо у скорој будућности да се вратимо у школске 
клупе и наставимо да учимо и радимо заједно. Савремена технологија је одлично помоћно 
средство у образовном процесу. Међутим виртуелна комуникација не може замијенити  
контакт ученика и наставника, учионицу којом се ори жамор, смијех,  дружење у школским 
ходницима и  испред школе, разговор колега у зборници.   

          

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

In memoriam 

 

 
 



      Дана 6. јуна 2020. године дугогодишњи директор наше школе Спасоје Васиљевић 
преминуо је од посљедица корона вируса. Директор наше школе био је од 2000 до 2020. 
године. Рођен је 23. септембра 1963. године у Добоју гдје је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду. Од 1991. године радио је као 
професор стручне групе предмета у Саобраћајној и електро школи, а 2000. именован на 
мјесто директора . Под руководством господина Васиљевића наша школа је постала једна 
од најпрестижнијих и најопремљенијих у Републици Српској.  Руководио је градским 
Активом директора средњих школа, регионалним Активом директора средњих школа, као 
и Удружењем директора средњих школа Републике Српске. Радио је и као координатор 
Комисије за измјене и модернизацију НПП-а за групу предмета из саобраћајне струке. Био 
је тих, племенит и способан, поштован као човјек, педагог, професор, руководилац. 
Комеморација је одржана у Центру за културу у Добоју 8. јуна 2020 године. У име наше 
школе на комеморацији је о „Спалету“, како су га звали пријатељи, говорио  професор 
Милан Пејичић: "Био си у стању да нађеш рјешење и када су други сматрали да то не 
постоји, што је врлина само великих", изјавио је Пејичић. Од директора Васиљевића, у име 
ученика школе, пригодном бесједом опростили су и  се ученици Милица Савић и Вања 
Пејић. 

        

 

 

Спасоје Васиљевић са награђеним ученицима који су побиједили на такмичењима организованим 
поводом Дана школе 2019. године 



 

 

 

Обиљежавање Дана Светог Саве 2017. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДСЈЕТИМО СЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЊА У ШКОЛИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ 
ГОДИНИ: 

 

 

Хуманитарна акција “Једно дијете – један слаткиш” 

 

   Хуманитарна акција “Једно дијете – један слаткиш” реализована је у периоду од 4. 
децембра до 21. децембра 2020. године. У акцији прикупљања слаткиша учествовали су 
сви наставници и ученици наше школе. Пакетићи су уручени дјеци из социјално угрожених 
породица.  

 

 



 

 

Побједници  Регионалног Аpp изазова - 

Тим наше школе“Еlectronic Code” међу најбољим програмерима у региону 

 

        Наши ученици постигли су велики успјех у четвртом циклусу М:tel Аpp такмичења за 
средњошколце у изради апликација за мобилне телефоне и уређаје. На такмичење су ове 
године  пријављене три екипе наше школе са израђеним апликацијама. Међу пет најбољих 
апликација на државном нивоу нашла се апликација „Leafy” тима Еlectronic Code чији су 
чланови наши ученици Бојан Долић IV-1 и Александар Долић IV-2. Aпликација „Leafy“ 
представља нову епоху савремене пољопривреде помоћу ИТ-а, која скенирањем биљака 



открива и спречава њихове болести. Такође, “Leafy” повезује пољопривреднике при 
куповини и продаји производа.  

          Аутори изабраних апликација учестововали су на међудржавном такмичењу које је 
одржано 10. марта гдје су се такмичили са својим вршњацима из Србије и Црне Горе. По 
пет најбољих тимова средњошколаца из све три земље, који су побједници националних 
такмичења, овога пута сусрели су се у онлајн окружењу и своје апликације представили 
путем видео-конференције. Међу три најбоље регионалне апликације нашла се  
апликација побједничког тима наше школе. Побједнички тимови као главну награду 
добиће информатичку опрему. Чланови тима “Electronic Code” o такмичењу су рекли: 
„Овогодишње такмичење је било занимљиво и помало необично због ванредне ситуације, 
али је здравље свих учесника ипак најважније. Веома смо срећни и узбуђени јер је 
регионална побједа нешто што смо сањали од првог циклуса такмичења, а сада смо је и 
остварили. То је доказ да се труд и рад на крају исплате. Претходно искуство је имало 
великог утицаја на презентацију и приступ пројекту који смо развијали.“  Њихов ментор 
професор Горан Радојчић, нагласио је да је веома важно унапређивање знања у 
ваннаставним активностима, због бољег приступа раду, као и самој организацији рада јер 
се тада ученику посвети ви[е пажње и он може доћи до изражаја у области за коју има 
смисла и у којој се проналази. „Највећа вриједност овог такмичења је заправо размјена 
искуства у знању и вјештинама између ученика и професора, развијање нових апликација 
корисних за друштво, те стицање нових познанстава. Свакако, ту је и подстицај младим 
људима да се заинтересују за програмирање, односно даљи избор ИТ професије на 
факултетима и запослењу у успјешним компанијама попут M:тел-а, а не треба занемарити 
ни вриједне поклоне којима се ученици награђују“, нагласио је Радојчић. 

        Школа је  уручила пригодне награде и признања побједницима М:тел App такмичења. 
Награђени су ученици  и њихов ментор. Директор школе Мирослав Топаловић честитао им 
је на овом великом успјеху, који је истовремено и успјех наше школе и града. 

 

 



 



 

 

Отварање СТЕМ кабинета 

 

       Дана 19. марта 2021. године свечано је отворен СТЕМ кабинет у нашој школи. Отварању 
је присуствао градоначелник Добоја Борис Јеринић, као и представници медија. Професори 
информатике су окупљенима представили опрему и могућности СТЕМ кабинета. 

       Наша школа учествује у пројекту „ Бољом управом до бржег економског раста“( ЕЕГ). 
Овај пројекат Владе Краљевине Норвешке имплементира Развојни програм Уједињених 
Нација у Босни и Херцеговни ( УНДП) у периоду 2019-2021. Пројекат подржава креирања 
мреже СТЕМ кабинета и „фаб-лаб“-ова у основним и средњим школама у партнерству са 
јединицама локалне самоуправе с циљем подизања нивоа интереса за техничке науке и 
стимулисање предузетништва. У пројекту учествују 3 основне и 2 средње школе из 
Републике Српске. Кабинет је поред новог намјештаја и рачунарске мреже опремљен са 14 
рачунара, паметном таблом, два 3Д принтера, 10 сетова Raspberry Pi 4, Stemi Hexapod 
Robotic сетом и осталим материјалом потребним за рад. Поред опремања кабинета, у 



оквиру пројекта је путем зум платформе организована обука наставника (Радомир 
Симикић, Драгослав Цвијановић, Горан Радојчић и Санди Божичковић)  за употребу опреме 
у наставним и ваннаставним активностима. Обука је реализована у 3 модула, и трајала је 
од 25. фебруара до 11. марта 2021. године.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 



ПОШТУЈУЋИ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЈЕРЕ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 
ОБИЉЕЖАВАЛИ СМО ЗНАЧАЈНЕ ДАТУМЕ: 

 

Свјетски дан срца – 29. септембар 2020. 

 



 

Свјетски дан хране – 16. октобар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свјетски дан јабуке – 20. октобар 2020. 

 

 
 

 



 



Дан Светог Саве – 27. јануар 2021. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Дан сигурнијег интернета – 9. фебруар 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дан заљубљених – 14. фебруар 2021. 

 

 
 

 
 



 

Међународни Дан жена– 8. март 2021. 

 

 

 
 

УСПЈЕХ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

И ове године наши ученици постизали су значајне резулате на такмичењима. Ученик 
Саша Спасојевић III-1 освојио је друго мјесто на регионалном такмичењу из математике које 
је одржано (онлајн)  06.03. 2021. године. 

 



 

 

ИЗ УГЛА УЧЕНИКА – ИСКУСТВА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА 

 

Дали смо прилику и ученицима да кажу како се осјећали од почетака пандемије, 
каква су њихова искуства са онлајн наставом и новим начином организације наставе у овој 
школској години, те како је пандемија утицала на њихов друштвени живот у школи и ван 
школе.  

 

 

 

            



             Изненада појави се она, 

Болест лажна названа корона 

Већ годину по свијету хара 

Због ње нема ништа више чара 

 

У школама није као прије, 

У ходнику нико се не смије, 

Стално мјере уводе нам нове, 

Биће исто и године ове 

 

Ништа њима за вјероват' није, 

Јер се нешто иза свега крије, 

Све нам бране и ништа не дају, 

Само нове тензије стварају 

 

А на крају многи ће схватити, 

Да се нису требали плашити, 

Јер све ово превара је била, 

Иза маске вјешто се сакрила 

 

А медији сваког дана лажу, 

Измишљају шта ће да нам кажу, 

И музику они нама бране, 

Једног дана ово ће да стане 

Милан Ђурић III-5 

 



          Почетак пандемије нисам схватила озбиљно. Зезала сам се с друштвом како је то само 
обичан грип и како ће проћи. Међутим како је вријеме пролазило и мени се мишљење 
мијењало. Почела сам да осјећам страх. Много људи је почело да умире, схватила сам да 
то није обични вирус. Живот се у потпуности промијенио. Настава је обустављена. Дуго 
нисам виђала другове како бисмо се сачували. Корону нисам имала, а хвала Богу нисам 
била ни у изолацији. Организација наставе у школи је била одлична. Професори дају све од 
себе како би нам помогли да градиво што боље схватимо. Почетак ове школске године 
нисам замишљала овако. Због пандемије су нас подијелили у двије групе. У школским 
клупама сједимо по једно. Међутим вирус нас није спријечио да упознамо другове из друге 
групе. Послије или прије наставе увијек причамо, наравно на дистанци. Надам се да ће што 
прије проћи ово све и да ћемо се дружити нормално као прије.  

                                                                                                        Дијана Зоран I-5 

 

       На почетку је било веома тешко прихватити да су се многе ствари промијениле, 
али како је вријеме пролазило, навикли смо се на цијелу ситуацију. Како овој пошасти не 
видимо краја, потпуно нормално нам је постало ношење маски. Кад погледамо скуп много 
људи из прошлости, рецимо на неком концерту прије пар година, све нам буде изузетно 
необично, јер смо у потпуности постали опсједнути овим вирусом.  

         Једини страх који имамо јесте страх да ово неће проћи у скорије вријеме. 

         Што се тиче онлајн наставе, мислимо да смо се снашли добро с обзиром на 
околности и саму организацију. 

        Неки су од нас били у изолацији и такво искуство уопште није пријатно. 

       Организација у овој школској години је у складу са околностима добра, јер 
вјерујемо да људи који су су све ово организовали били ограничени само на овај избор или 
евентуално онлајн наставу.  

        Једино што нам се не допада, јесте то што се много ствари мијења у току 
школске године и не знамо каква нас нова вијест може сачекати сутра. 

        То је можда и најжалоснија ствар јер другове из друге групе гледамо као да нису 
наше одјељење. 

       Промијенило се доста тога, сви закључујемо да смо постали отуђенији, а када 
све ово прође требаће нам много времена да се вратимо на старо. 

 

                                                                                                   Друга група одјељења I-2 

 



 

 

       

 Корона вирус и није много имао утицај на нас. На почетку смо били уплашени, али 
временом тај страх је постепено нестајао. Имали смо велика очекивања за наредни период 
да ће све брзо да се заврши, да ће се ситуација са пандемијом временом побољшати, и да 
ће се све вратити на старо. Што се тиче искустава са наставом, имали смо и добра и лоша 
искуства. Мало смо се и теже навикнули на све то, али смо схватили да је тако и да ништа 
не можемо промијенити. На сву срећу код нас нико није био заражен корона вирусом. 
Организација наставе у овој школској години је одлична. Пошто похађамо први разред 
средње школе и самим тим нисмо ни упознали другове из друге групе и немамо нека 
осјећања поводом тога. Мислимо да ћемо се мало теже уклопити када се све врати на старо 
и одјељење поново буде заједно. Друштвени живот током пандемије ван школе се и није 
много промијенио, могли смо и даље да се дружимо, али смо мање проводили вријеме 
заједно. А друштвени живот у школи током пандемије се много више промијенио. Имали 
смо мање контаката, још увијек морамо да сједимо одвојено, и не можемо да дијелимо, 
да се дружимо са другим ученицима из других одјељења. 

 

                                                                                                                Одјељење  I-5 

    



 

 

 

Већ годину дана не пушта нас она 

Нека болест, име јој корона. 

 

Због короне ништа исто није 

У кафићу кафа се не пије! 

 

Ни музика не чује се више, 

Нит'  се смије слободно да кише. 

 

До доктора не може се доћи, 

Једва чекам кад ће ово проћи. 

 

На дневнику они само лажу, 

Ја не вјерујем све што они кажу.  

                                                                    Марија Јеремић  III-5 

                                                                                                                                                                                      


