Посета Техничком факултету у
Косовској Митровици

Ученици Гимназије у Косовској Митровици су, заједно са ученицима Техничке школе
„Михаило Петровић Алас“, обишли Факултет
техничких наука у Кос. Митровици, где је наставно
особље факултета са студентима урадило
презентацију студијских програма за упис
студенета наредне школске године. Ученицима се
у амфитеатру прво обратио декан Факултета
Небојша Арсић, редован професор, који је
објаснио
ученицима
зашто би требало уписати овај факултет. Након тога,
ученици су обишли лабораторије за извођење
експеримената из физике, хемије, симулација из
екологије, архитектуре и других области. Такође су
имали прилике да виде и најсавременији
мултим
едијалн
и HDTV студио за реализацију ТВ
програма . Студио је основан у циљу
стицања знања из области дигиталне
телевизијске технике и емитовања и
опремљен
је
најсавременијом
4К
опремом за комплетну продукцију и
постпродукцију и може се повезати са
било којом ТВ у свету.

Уторак, 17. април 2018. године - Директор Гимназије у Косовској Митровици обишао
је Високу школу струковних студија за информационе технологије у Београду и том
приликом добио донацију за нашу школу у лаптоповима, таблет рачунарима и шест
стручних књига а биће достављени и материјали у ПДФ-у за одређене предмете, које
ће наставници моћи да користе у наредним наставним периодима.
Већ неколико година уназад у школи и граду постоји велико
интересовање за оснивање посебног одељења за
информационе технологије, па је Гимназија одлучила да
формира посебно одељење за децу која су надарена за
информатику. Донацију директору Слободану Михајловићу
уручио је професор информационе интерне технологије
вршилац дужности директора ITS Славко Покорни.
Висока школа струковних студија је издвојила део
информатичке опреме коју користе њени студенти и
ученици Средње школе за информационе технологије
уз помоћ оснивача компанија Com Trade и Link group.
Том приликом је директор Високе школе изјавио да
им је част што могу да донирају ову опрему Гимназији
која идуће године слави 100 година да успешно
реализује план да формира информатички кабинет. У
овој школи је 12 ученика наше Гимназије похађало наставу а у овој последње три године
их је 8.

Том приликом, директор Гимназије уручио је
професору Покорном монографију школе и
захвалницу за сарадњу и помоћ нашој школи.
Директор је такође потписао и меморандум о
сарадњи са ITS и ITHS школом. Скупу су
присуствовали и директор Високе школе
струковних студија за информационе технологије
др Бојан Ристић и Горан Радић , извршни менаџер
и професор ITS-a.

Поред донација ITS школе из Београда, наша школа је добила и
донацију у виду 10 комплет дресова за женску одбојкашку екипу
школе. Донацију је уручио Никола Радомировић, члан Управе
Одбојкашког клуба Косовска Митровица.

Среда, 18. април 2018. године - Одржан је састанак Педагошког
колегијума.

Дневни ред:
1. Радна субота - надокнада часова за петак ( часови изгубљени због извођења
екскурзије)
2. Матурско вече- припреме
3. Матурска екскурзија - припреме
4. Одељењска већа и Наставничко веће заказани за 5. мај 2018. године
5. Извештај о посети Високе школе струковних студија информационих технологија и
добијеним донацијама

У периоду од 19. до 21. априла 2018. године одржани су састанци
Стручних актива где су чланови актива обавештени о закључцима
састанка Педагошког колегијума.

Субота, 21. април 2018. године - Одржано је окружно такмичење у рецитовању под називом
„Песниче рода мог“. Ученици наше школе освојили су следећа места:
1.Михаило Радичевић - прво место
2. Снежана Џоговић - друго место
3. Дарија Машковић - треће место

Свим ученицима честитамо на овако добром пласману и желимо им успеха у даљем
такмичењу.
( Текст и фотографија: Александра Радовановић)

Субота, 21. април 2018. год.
На овогодишњем 31 – ом
Београдском
маратону
имали смо и представнике
наше школе. Учествовали су
професор физичке културе
Предраг Лалић и ученица
Александра Фићовић из
одељења 3-2. Професор
Лалић је истрчао време
1: 39:58 и заузео 199. место
од 5151 учесника кои су
трчали полумаратон од
21км. Александра Фићовић
је
трчала
у
Трци
задовољства и постигла
солидан резултат.
Уторак, 24. април 2018. године
Одржана је презентација Гимназије у Основној школи
„Бранко Радичевић“.
Промоцију школе радиле су
професорка физике Ема Мурић и професорка информатике
Ивана Миленковић.

Четвртак, 26. април 2018. године
- Професорке математике и информатике Данијела Миленковић и Рада Михајловић одржале
су презентацију Гимназије у Основној школи „Свети Сава“ а посебно су се осврнуле на
отварање новог ИТ одељења.
Петак, 27. април 2018. године
-

Професор физике Ема Мурић и ученик Василије Марковић одржали су презентацију школе
у којој раде и уче у Основној школи '' Вук Караџић'' у Звечану.
Професор математике Слободан Јакшић одржао је промоцију Гимназије у Основној школи
„Јован Цвијић“ у Зубином Потоку и Основној школи „Благоје Радић“ у Зупчу.

Субота, 28. април 2018. године+ Одржано је Окружно такмичење из
историје у Средњој школи ''Григорије Божовић'' у Зубином Потоку.
Учествовало је 4 ученика : Василије Марковић, Матија Кречковић,
Анђела Миленковић и Јован Краговић. Ученик Василије Марковић
пласирао се за Републичко такмичење. Екипу из Гимназије водила је
професор историје Александра Радосављевић.
Ученику Василију Марковићу желимо пуно среће на даљем такмичењу!

Понедељак, 30. април 2018. године – Одржан је састанак
Директора и одељењских старешина трећег разреда, будућих
матураната. Тема састанка је била почетак припрема за
организовање матурске екскурзије у школској 2018-19. години.

Током марта и априла одржани су часови хоспитовања из
различитих предмета : математике, српског језика и
књижевности, физике, хемије, географије, историје, уметности,
социологије. Најављено је и хоспитовање из енглеског језика.
Овим се остварује сарадња наше школе са факултетитма који
раде у нашем граду, пре свега са Природно- математичким и
Филозофским факултетом.

