Јануар 2018. године

9. јануар – уторак. Настављено је прво полугодиште након веселе прославе Нове године и Божића. Ученике је
дочекала реновирана и чиста школа. Наиме, грађевински радови започети у првом полугодишту углавном су
завршени. Учионице и ходници су реновирани, постављени су нови прозори и ламинат. Настава је настављена
са оптимизмом да ће у новим учионицама ученици радити више и постићи још боље резултате.У наредном
периоду биће настављени радови на реконструкцији сале за физичко васпитање.
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Драмска , музичка и ликовна секција почеле су са
припремама Савиндана. Ученици и професори заједно су
саставили текст и програм приредбе. Углавном су
укључени ученици првог, другог и трећег разреда.
Наставници који раде са ученицима су: Ивана Јевтић,
Александра Радовановић, Данијела Поповић, Витомир
Долашевић, Срећко Миленковић и Александра
Неговановић.
Такође је расписан конкурс од стране Министарства
просвете за најбољи рад о Светом Сави на тему
``Путовања Светог Саве``.

Општинско такмичење из математике
После више дана одмарања и празновања, добро дође и мало
(мало више)"гимнастике" за мале сиве ћелијице. Тако су наши
најбољи математичари, у суботу, 13. јануара одмерили снаге са
свијим вршњацима из осталих средњихшкола нашег града.
Ал не свих, јер дошли су само најхрабрији – из
Медицинске школе и Средње школе из Звечана. Ми смо били,
надамо се,
добри домаћини. У тек реновираним учионицама, лепо
загрејаним и пријатној атмосфери, "мозгала" су 42
средњошколца. Решавали су једначине, неједна-чине,
скупове, полиедре, логичке проблеме и остале шеме.
Потпомогнути чоколадицама (јер шећер је храна за
мозак) којеје организатор такмичења (наша школа)
спремио, неке су успели да реше до краја, а неке
закукуљили – замумуљили стављајући осмочлану
комисију на муке. Ипак, једно је јасно, најбољи иду на
Окружно, а то су ученици наше школе.

Из првог разреда:
Зоран и Лазић Марта;

Вујаковић

из другог разреда: Мицић
Момчило и Кречковић Матија;
из трећег разреда: Лазаревић
Алекса, Савић Давид и Ђоровић Милица.
Матуранти су овог пута изостали, кажу спремају се за
факултет. Осим наших ђака, на Окружно такмичење, пласирала су се и два ученика Медицинске школе и
један Средње школе из Звечана. Наша школа ће бити домаћин и овог такмичења, 24. фебруара. Драги наши
математичари, СРЕЋНО!!!
(Аутор текста : Данијела Миленковић)

15. јануар - понедељак .
Одржан је састанак Педагошког колегијума у 9 сати. Дневни ред: 1) Прослава
Савиндана - организација, сечење колача, приредба, додела награда
најбољим ученицима; 2) Сарадња са Филозофским факултетом у погледу
хоспитовања и донација за развој школе; 3) Награђивање најбољих ученика
на крају школске године; 4) Даља организација када су у питању писмене
провере знања и 5) Разно.

У периоду од 15. до 19. јануара одржани су састанци Стручних већа на којима
су чланови већа обавештени о закључцима са састанка Педагошког колегијума
а разговарало се и о организацији такмичења из различитих предмета,
опредељивању ученика четвртог разреда за теме за израду матурског рада.
Договорено је да се теме објаве на огласној табли а наставници ће, по
изјашњењу ученика, записивати имена ученика поред назива теме за коју су
се определили.

