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У периоду од 31.марта до 2. априла 2018. године, група ученика Гимназије обишла је српске
манастире у Црној Гори: манастир Златица, где су наши ученици (чланови мушког хора) учествовали у
програму поводом манастирске славе за велики празник Цвети. Затим су обишли манастир Острог, где
су целивали мошти светитеља Василија Острошког, затим Цетињски манастир, где су посетили
најбогатију манастирску ризницу на територији Балкана, у којој се налази Десна Рука Светог Јована
Крститеља и Честица Часног Крста. На овом путовању нису заобишли ни манастире Дајбабе и
Ждребаоник. Путовање је организовао вероучитељ Стеван Соврлић (трећу годину заредом), бивши
ученик наше школе. На том путовању је, осим наше школе, било и још 250 ученика Медицинске
школе, студената и грађана који су желели да обиђу ове манастире. У пратњи ученика Гимназије био
је вероучитељ наше школе Витомир Долашевић.
(Аутор: Михаило Радичевић)

(Фотографије: Ива Богићевић)
У периоду од 10. до 14. априла 2018. године одржани су родитељски састанци
за све разреде након првог наставног периода у другом полугодишту школске
2017-2018. године.
У суботу 14. априла 2018. године одржано је Општинско такмичење у
рецитовању под називом „Песниче
народа мог“. Ученици наше школе
освојили су прва четири места у рангу
средњих школа:
1. Дарија Машковић
2. Михаило Радичевић
3. Снежана Џоговић
4. Ана Костић

Екипу наше школе водиле су професорице српског језика и књижевности: Александра Радовановић,
Данијела Поповић и Ивана Јевтић.

Субота, 14. април 2018. године - Одржано је Републичко такмичење из
енглеског језика у Шестој београдској гимназији . На такмичењу је било 430
ученика средњих школа. Нашу школу је представљао Јован Маслар, ученик 4/2
разреда.

Субота, 14. април 2018. године - Одржано је Окружно такмичење из хемије у
Средњој школи у Звечану, са почетком у 10 сати. Поред наше школе,
учествовале су и Средња школа из Звечана, Средња школа из Лепосавића и
Медицинска школа са домом ученика из Косовске Митровице. Ученици
Гимназије који су учествовали на такмичењу: Симић Емилија, Машић Лидија,
Бишевац Никола и Стевановић Ђорђе (први разред), Крстић Мина, Кречковић Матија и Мицић
Момчило (други разред), Ива Богићевић и Давид Савић (трећи разред) и Адиловић Медина и
Миловановић Никола (четврти разред). Професор хемије Зорица Митровић водила је екипу наше
школе заједно са професорицом Милетић Настом.
(Аутор : Давид Савић)

Субота, 14. април 2018. год. - Одржано Окружно такмичење из књижевности, са почетком у 13 часова.
Домаћин такмичења била је Гимназија и техничка школа - Вучитрн. Учествовале су Медицинск школа
из Косовске Митровице, Гимназија и техничка школа - Вучитрн, Гимназија из Косовска Митровица, СШ
„Никола Тесла“ из Лепосавића и СШ „Григорије Божовић“ из Зубиног Потока.
За Републичко такмичење , које ће се одржати у Сремским Карловцима, пласирали су се следећи
ученици наше школе: 1. разред - Милица Мићаловић и Анђела Миленковић; 2. разред - Мина Крстић:
3. разред - Давид Савић, Ива Богићевић, Јелена Радојковић, Ивана Гвоздић, Софија Недељковић и
Миленија Милић.
(Аутор: Данијела Поповић)

