Дана 1. марта 2018. године (четвртак) одржан је састанак
Ученичког парламента, са почетком у 12 сати. Организација
УНСС-а сваке године организује Национални састанак на коме
присуствује по један члан Ученичког парламента. На овом
састанку изабрана је ученица Тара Турковић као представник
Ученичког парламента Гимназије у Косовкој Митровици. Састанак УНСС-а одржаће се у
Београду у периоду од 16. до 18. марта 2018. год.
Четвртак, 1.март 2018. год.- Одржано је Школско такмичење
из познавања енглеског језика. Учествовало је осам ученика
четвртог разреда. Такмичење је почело у 12.30 и трајало до
13.30. Ученици су радили тест где је требало да покажу
степен познавања морфо-синтаксичких и лексичких структура страног језика.
Учествовали су следећи ученици: Јован Маслар, Исидора Некић, Анђелија Арсенијевић,
Тијана Ђорђевић, Александра Лазаревић, Михаило Арсенијевић, Медина Адиловић,
Јована Милентијевић.
Ученици Јован Маслар и Исидора Некић пласирали су се за Окружно такмичење, које
ће се одржати у Економско- трговинској школи у Кос. Митровици 18. 03. 2018. године.

Дана 1.марта 2018. године одржано је Школско
такмичење из историје. Учествовали су ученици сва
четири разреда- укупно 20 ученика. Први разред: А.
Мишић, А. Машић, А. Миленковић, С. Божовић, А.
Ковачевић, Ђ.Орловић, Е. Павловић, М. Миличковић
и Г. Радовић. Други разред: Т.Ђорђевић, А. Орлић, Д.
Машковић, А. Начић, М. Кречковић,
В. Марковић
и М. Начић. Трећи разред: М. Марковић, Д. Ракић и
А. Ковачевић. Четврти разред: Јован Краговић. Ученици који су имали 50% од укупног
броја поена пласирали су се за Општинско такмичење које ће се одржати 24. априла
2018. године у Медицинској школи у Кос. Митровици.
( Аутор: Слађана Алексић- Крстић, проф. историје)
Дана1. марта 2018. године одржано је Школско такмичење из
биологије, са почетком у 17 сати.
Време решавања теста било је 60 минута. Такмичили су се ученици
првог, другог, трећег и четвртог разреда природно-математичког
смера. Укупан број поена на тесту био је 100. Двадесет три
такмичара је учествовало на такмичењу : 7 ученика првог разреда, 1
ученик другог разреда, 8 ученика трећег разреда и 7 ученика
четвртог разреда.
На Окружно такмичење упућују се следећи ученици: Марковић Андреа 1-1, Бишевац
Никола 1-1, Живковић Богдан 2-1, Савић Давид 3-1, Фићовић Александра 3-2 и
Адиловић Медина 4-1.
(Аутор: Јасмина Гвоздић, проф. биологије)

У суботу, 3. марта 2018. године, одржано је Окружно такмичење
из физике у Средњој школи „Никола Тесла“ у Лепосавићу, са почетком у 10 сати.
На такмичењу је учествовало 6 ученика из 4 школе Косовско-митровачког округа:
Средња школа „Никола Тесла“ из Лепосавића, Средња школа из Зубиног Потока, као и
Гимназија из Косовске Митровице.
Од ученика наше школе, који су се пласирали за учешће на Окружном такмичењу
(Симић Емилија, Јакшић Вељко и Јаковљевић Јанко - ученици првог разреда и Игић
Милорад , ученик другог разреда), учествовали су Симић Емилија и Јакшић Вељко.
Нажалост, због недовољног броја поена, нису се пласирали за даље учешће на
Републичком такмичењу.
Ученик Средње школе „Никола Тесла“ из Лепосавића ће учествовати на Републичком
такмичењу и представљаће наш округ.
Желимо му пуно среће!

(Аутор: Ема Мурић, проф. физике)

У понедељак, 5.марта 2018. године одржана је хуманитарна акција прикупљања новца
у школи за оболелог суграђанина, бившег ученика Гимназије Владимира Славковића,
коме је неопходна хитна операција у иностранству.

Четвртак, 8. март 2018. године - Међународни дан жена , Осми март,
посвећен је свим женама а слави се као дан борбе за економску, политичку и социјалну
равноправност жена и мушкараца.

У нашој школи, поводом овог празника, ученици су као и сваке године изненадили
своје професорке неизбежним цвећем али су , за разлику од претходних година, када
су куповали и поклоне, у духу онога за шта се образују, одлучили да тај новац донирају
за болесног друга и суграђанина Владимира Славковића коме је тај новац хитно
потребан за операцију у иностранству. Професорке су посебно биле обрадоване тим
гестом и овом приликом се захваљују и похваљују све ученике који су учествовали у
овој веома хуманој акцији.

Петак, 9. март 2018. године. - Организована је радна акција чишћења кабинета физике,
који је након реновирања (замене прозора и кречења) био у хаотичном стању.
Професорка физике Ема Мурић је замолила ученике да јој помогну да га очисте и
доведу у радно стање. Ученици су се радо одазвали позиву и након неколико сати
напорног рада , кабинет је био поново у употреби.
Овом приликом се захваљујемо свим ученицима одељења 2-1, 3-1, 4-1 и 4-2 на
солидарности и похваљујемо их због показане одговорности и пружања помоћи у
чишћењу!

