Такмичење "МИСЛИША 2018"
Као и сваке године, од самог почетка организовања математичког
такмичења "Мислиша", пуних 12 година, тако и ове године, наша школа је
била учесник овог лепог својеврсног математичког "празника".
Баш на Дан жена, 8. марта, наши гимназијалци, њих 29, из сва четири
разреда, решавало је лепе математичке задатке.
Мало математике, мало логике, и сви су све решили. Колико добро
сазнаћемо када нам МД "Архимедес" пошаље извештај, јер њихова комисија
прегледа решене задатке наших такмичара као и осталих такмичара са територије целе Србије.
До тада им желимо мало стрпљења и много награда.

Субота, 10. март 2018. године одржана је Књижевна олимпијада на
општинском нивоу, са почетком у 9 сати. На такмичењу су учествовале
следеће школе: Гимназија из Косовске Митровице, Економско- трговинска
школа и Медицинска школа.
За Окружно такмичење, које ће се одржати 14. априла 2018. године,
пласирали су се следећи ученици:
1. Анђела Миленковић, Милица Мићаловић
2.Марта Бракус, Мина Крстић
3. Давид Савић, Јелена Радојковић
Поред ученика Гимназије, пласирала су се и два ученика Медицинске школе.

Уторак- 13.03. 2018. године одржан је Педагошки колегијум са следећим
дневним редом:
1.Оцењивање
2.Изостајање са наставе и редовност похађања наставе
3. Матурски радови - консултације са ученицима
4. Екскурзија- планирање екскурзије за наредну школску годину

У периоду од 14.03. до 16. 03. 2018. године одржани су састанци стручних већа
где су чланови већа обавештени о закључцима са састанка Педагошког
колегијума и анализиране су досадашње и планиране нове активности већа
како би се поспешио рад ученика и наставника. Анализирани су и успеси
ученика на такмичењима и сви ученици су похваљени због ангажовања и
постигнутих резултата.

Недеља, 18. март 2018. године- Одржано је Окружно такмичење у
познавању страних језика (енглеског и руског). Било је укупно 16
ученика из 6 средњих школа
са
територије
општине
Косовска
Митровица,
Вучитрн и Зубин Поток.
Ученици
су
добили
граматички тест који је
требало урадити за 60
минута и ученици
који су су имали
минимално 32 поена
пласирали су се за
Републичко такмичење, које ће се ове године одржати у
Ваљеву.Максималан број поена био је 40. Гимназију из
Косовске Митровице представљали су ученици Јован Маслар
и Исидора Некић (енглески језик). Ученик Јован Маслар се
пласирао за Републичко такмичење у Ваљеву. Ученици који
су се такође
пласирали
за даље такмичење су : Бранко Раичевић, Техничка
школа- Вучитрн и Алекса Ђорђевић- Техничка
школа``Михаило Петровић Алас``, Косовска
Митровица(енглески језик). Нико се није пласирао
за даље такмичење у познавању руског језика.
Свим ученицима желимо пуно среће на даљем
такмичењу а организаторима Окружног такмичења
се захваљујемо на лепо организованом такмичењу
и дружењу.

Понедељак, 19. март 2018. године- У Балон сали у Звечану одржано је такмичење
у малом фудбалу. Гимназија из Косовске Митровице имала је женску екипу у овој
дисциплини.Прва утакмица одиграна је
против екипе Економске школе,али је
завршена поразом Гимназије са резултатом
3:1. Наде још има за бољи пласман
гимназијске екипе,јер ће се играти друга утакмица 26. марта
2018.године противе екипе Медицинске школе.Учеснице
такмичења: Анђела Ковачевић, Ивана Гвоздић, Ана
Радомировић, Андријана Млађовић, Анастасија Бојковић, Ана
Костић, Александра Фићовић.

(Аутор: Ивана Гвоздић)

Уторак,20.03.2018. - Комшије са Природно- математичког факултета
су
и
ове
године
организовале
„Дан
отворених врата“ у циљу
промоције
свог
факултета. Ученици наше
школе су се, као и
годинама уназад радо
одазвали позиву и са
проф.
Емом
Мурић
обишли
факултет.
Учествовали су у бројним
експериментима,
огледима и предавањима која
су за њих припремили
професори и асистенти
са својим студентима,
међу којима су и
бивши ученици наше
школе.

Захваљујемо на гостпримству и желимо пуно успеха у даљем раду!
(Аутор: Ема Мурић)

