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Четвртак, 3. мај 2018. Године - Одржан заједнички
родитељски састанак за ученике трећег разреда.
Дневни ред: Давање сагласности од стране родитеља за
организовање матурске екскурзије школске 2018-19. године.
Родитељски састанак држале су одељењске старешине: Рада Михајловић, Марија Чудић и
Биљана Добрић.

Почела је и припремна настава за ученике осмог разреда
основних школа који желе да упишу ИТ смер у Гимназији.
Наставу изводе професори математике Данијела Миленковић и
Миљана Јелић.

Петак, 4. мај 2018. године
– Група ученика из Тима
за превенцију насиља,
заједно са професорима
Иваном Миленковић и
Слободаном
Јакшићем,
посетила је Основну школу ''Бранко Радичевић'' и
одржала предавање на тему ''Превенције вршњачког
насиља'' и при том приказали филм о насиљу који су
сами снимили.

Понедељак, 7. Мај 2018. године. Професор информатике и рачунарства Немања Милић
одржао је презентацију Гимназије у Основној школи „Стана Бачанин“ у Лешку и Основној
школи у Лепосавићу и том приликом промовисао отварање новог ИТ одељења у Гимназији
у Косовској Митровици.

Понедељак и уторак, 7. и 8. мај 2018. године – као део сарадње Гимназије и факултета у
граду, студенти Филозофског факултета ( група за енглески језик и књижевност ) држали су
часове у оквиру свог студијског програма у виду хоспитовања.Часовима су присуствовале
Данијела Кулић и Снежана Зечевић, професори методике енглеског језика на Филозофском
факултету.

Одељење 3-1
Уторак, 8. мај 2018. године- Професор информатике и рачунарства Немања Милић обишао
је Основну школу ''Вук Караџић'' у Сочаници и обавио презентацију Гимназије пред
будућим средњошколцима.
Одржано је и Међуокружно такмичење у атлетици (крос) у
Зубином Потоку. Екипу је водио професор физичког васпитања Предраг
Лалић, Пласман ученика:
1.
Ковачевић Анђела 100m – прво место – пласман за Републичко
такмичење
2.
Богићевић Ива 400m – друго место
3.
Павловић Јелена 800m - друго место
4.
Стевановић Ђорђе 1000m - друго место
Републичко такмичење одржаће се 15. маја 2018. године у Новом Пазару.
Ученицима честитамо на освојеним медаљама а Анђели Ковачњевић желимо пуно среће
на даљем такмичењу!
Уторак, 8. мај 2018. године- Настављена је
припремна настава за ученике основних
школа који желе да упишу ИТ смер у
Гимназији.Настава се држи уторком и
четвртком и до сада је пријављено око 15
ученика.

Среда, 9. мај 2018. године – Одржана седница Одељењских већа, са
почетком у 17 сати.
Дневни ред:
1. Утврђивање успеха ученика
2. Дисциплина ученика
3. Реализација планова и програма
Након седнице Одељењских већа, одржана је седница Наставничког већа.
Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Анализа успеха ученика у претходном наставном периоду
3. Дисциплина ученика
4. Припреме за матурски испит школске 2017-2018. године
5. Припреме за матурско вече
6. Припреме за матурску екскурзију
Компанија „ЕХТИНГ“ из Београдадониралајепрекокомпаније UNO-LUX NS из Београда
комплет LabKIT .
LabKIT је савремено интерактивно учило за извођење лабораторијских вежби из
биологије, хемије, термодинамике и екологије уз помоћ рачунара и сензора. Веома је
једноставан за употребу и наставници и ученици, који су га испробали, уживају да раде са
њим.

Природно-математички
факултет
универзитета
у
Приштини
са
привременим седиштем у Косовској
Митровици помогао је у опремању
кабинета. Сарадња са Природноматематичким факултетом је веома

успешна и одвија се на завидном нивоу
и доприноси бољим условима за
хоспитовање студената и бољим
условима за свакодневни рад ученика и
професора Гимназије.

Петак, 11. мај 2018. године Одржан је традиционални
крос РТС-а „Кроз Србију“.
Манифестација је одржана на Партизанском
брду и окупила је више од 2000 предшколаца,
основаца и средњошколаца.

Такмичари су се тркали у категоријама од 50, 100, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 и 700 метара.
Ученици Павловић Јелена и Стевановић Ђорђе били су
веома успешни и честитамо им на освојеним медаљама.

