Уторак, 20. март 2018. године- На иницијативу Министарства одбране, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја расписало је литерарни конкурс за основне и средње школе на тему „Писмо
војнику“. Ученици – аутори најбољих радова награђују се викендом на Тари у термину од 1. до 3. јуна
2018. године, у организацији Министарства одбране.
У среду и четвртак, 21. i 22. марта 2018. године одржано је Државно
такмичење у кошарци у Параћину. Екипу Гимназије из Кососвксе
Митровице чинили су: Немања Шевић, Душан Радуловић, Новак
Делић, Благоје Вукашиновић, Јован Краговић, Немања Марјановић,
Радоња Дражевић, Стефан Илић и Михаило Стојсављевић. Вођа
екипе био је Глигорије Јевтић, проф. физичког васпитања. Жреб није
био наклоњен нашој екипи. У групи са нашом школом биле су још и
Гимназија из Суботице, Медицинска школа из Ниша и Гимназија из
Смедеревске Паланке. Наш тим је прво одмерио снаге са Нишлијама у доста тврдој утакмици где се
предност једне и друге екипе стално смењивала. Тек у финишу, на нашу жалост, али и уз неколико
лоших одлука судија, Нишлије су однеле победу са резултатом 54-58. Друга утакмица се играла
против Гимназије из Суботице. Наш тим је лоше започео игру (разочаран због пређашње судијске
одлуке). У другом полувремену играли смо ангажованије у одбрани и остварили предност од 10 поена
и одржали је до краја меча, који се завршио резултатом 51-61 за нас.
Другог дана резултат на тебели је био следећи:
Победе Пораз
1.Суботица

2

1

2.Ниш

2

1

3. Кос. Митровица 1

1

'- 1

4. Смед. Паланка

1

-1

0

Овај резултат је значио да победа доноси борбу за прво место а пораз играње за седмо место. Од
почетка утакмице показала се обострана жеља за победом. Резултати су били уједначени. У самом
финалу меча водили су са 2 поена. Неколико секунди пре краја, Новак је дао тројку за победу.
Међутим, остало је још 6 секунди. По мишљењима многих, играч, који је у задњем нападу кренуо на
наш кош, направио је фаул . Судија је, ипак, то видео другачије и досудио фаул Шевићу. У неверици је
наш тим гледао како њихов играч даје кошеве за победу. Разочарани одлуком судије, заједно са
екипом из Београда, одбили смо да играмо за седмо место.
На крају су шампиони били момци из Суботице које смо једино ми успели да савладамо.
Похвалио бих моје саиграче на борбености.

(Аутор: Благоје Вукашиновић)

Субота, 24. март 2018. године - Одржано је Општинско такмичење из Српског
језика и језичке културе, са почетком у 10 сати. Такмичило се 12 ученика из
Гимназије из Косовске Митровице. Представника из других школа није било.
За Окружно такмичење пласирале су се две ученице другог разреда:
Анастасија Арлов 2-1 и Слађана Јосифовић 2-3.
(Аутор:Данијела Поповић)

Субота, 24. март 2018. године - Одржано је Општинско такмичење Средњих школа из историје.
Такмичење је одржано у Медицинској школи. Учесници такмичења били су: Машић Лидија, Мишић
Анђела, Миленковић Анђела, Радовић Растко, Павловић Емилија, Ковачевић Анђела, Марковић
Василије, Кречковић Матија, Ковачевић Александар, Марковић Мирослав и Краговић Јован. Следећи
ученици су се пласирали за даље такмичење: Машић Лидија (треће место), Мишић Анђела (треће
место), Миленковић Анђела (треће мсето) - у рангу првог разреда.; Марковић Василије ( друго место),
Кречковић Матија ( треће место) – у рангу другог разреда; Марковић Мирослав ( треће место) – у
рангу трећег разреда и Краговић Јован ( треће место ) – у рангу четвртог разреда.
Желимо им још бољи успех на даљем такмичењу!

Недеља, 25. март 2018. године- Одржано је Окружно такмичење из биологије. Ученици Гимназије који
су учествовали на такмичењу: Марковић Андреа, Бишевац никола, Живковић Богдан, Савић давид,
Фићовић Александра и Адиловић Медина.

Понедељак, 26. март 2018. године - Одржано је Општинско такмичење у малом фудбалу између
женских екипа средњих школа. Одиграна је утакмица између екипа Гимназије из Косовске Митровице
и Медицинске школе са домом ученика. Победила је Медицинска школа са резултатом 2-1.
(Аутор: Андријана Млађовић)

Четвртак, 29. март 2018. године одржана је седница Одељењских већа, са почетком у 17.00 сати.
Дневни ред:
•

Утврђивање успеха ученика на крају првог наставног периода у другом полугодишту

•

Дисциплина ученика

•

Реализација планова и програма

Након седнице Одељењских већа , одржана је седница Наставничког већа.
Дневни ред:

•

•

Усвајање записника са претходне седнице

•

Анализа успеха ученика на крају овог наставног периода

•

Дисциплина ученика

•

Реализација планова и програма

•

Текућа питања

