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У петак 21.10.2022. године у 13.00 часова у медијатеци школе одржана је друга 

седница Ученичког парламента. Присутни су били представници 17 од 24 одељења школе, 

односно 31 од 48 чланова Парламента, тако да је констатовано да седница може да се одржи. 

Према предложеном дневном реду седнице, првo je одржана радионица Центра 

ЦЕПОРА на тему говора мржње. У оквиру радионице дискутовало се о томе како се 

процењују други и ствара слика на основу првог утиска, како настају стереотипи и 

предрасуде, шта подразумева говор мржње и због чега је опасан. Ученици су лепо реаговали 

на радионицу. Сматрају да је тема корисна да се о њој више говори. Једина примедба је била 

да радионица дуго траје (око сат времена) и да је појединима пала пажња, нарочито 

ученицима који су имали преподневну наставу. Чланови парламента су обавештени да ће 

међу ученицима бити спроведена анкета на тему говора мржње.  

Под другом тачком дневног реда дискутовало се о екскурзији 3. и 4. године и 

излетима за 1. и 2. годину. Констатовано је да ће ови излети највероватније бити 

организовани на пролеће.  

Под тачком разно ученици су поставили питање да ли ће бити враћен тоалет-папир 

пошто је претходно најављено ученицима и родитељима да ће бити уклоњен из тоалета, јер 

су се поједини ученици играли са њим, квасили и лепили целе ролне по зиду и бацали их у 

шоље, узрокујући тако загушења. Предлог неких чланова парламента је био да се уграде 

диспензери за папир како не би могле да се извлаче целе ролне.  

На крају седнице дат је предлог да се спроведе одлагање отпада ради рециклаже. 

Пошто фирме за рециклажу не долазе по мање количине отпада, дат је предлог да се школа 

удружи са другим школама и организујемо масовнија акција, по принципу пројекта за 

рециклажу. Након седнице, на вибер групи Парламент предложено је да се организује групна 

посета Сајму књига. Председница Парламента је преузела на себе ту обавезу. План је да се 

представници Парламента обрате директорки са свим предлозима.  

Седница Парламента завршена је у  14:30 часова. 

 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 

Јана Мартиновић                                                                                                        Марија Зорнић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


