Првих година славски колач се секао у школи, уз присуство црквеног хора ``Бранислав Нушић`` а
након рецитала, у сали за физичку културу у школи у јужном делу Косовске Митровице ,
организован је матине за ученике.

Након рата 1999. године, са преласком Гимназије у зграду Техничке школе у северном делу Кос.
Митровице, наставило се са прославом Савиндана. У почетку, због скромних услова у којима се
радило, рецитали су били кратки и симболични а прославе су организоване у локалним
ресторанима.Колач се носио у цркву Свети Сава у јужном делу Митровице у пратњи КФОР-а и
секао се у присуству домаћина, директора школе, професора и малобројног грађан

(Никола Вучетић, вероучитељ, Даница Радуловић, домаћин славе, Јелена Јакшић и Гордана
Микић, директор)

Године 2001. у школи је почела да се изводи и верска настава по указу тадашњег министра
просвете Гаше Кнежевића.први вероучитељи били су свештеници Станиша Арсић, Никола
Вучетић, Стево Митрић и сада Витомир Долашевић, дипломирани професор верске наставе.

(Гордана Микић, Данијела Миленковић, Слађана Алексић, Даница Радуловић, Биљана Добрићдомаћин славе)

(Зорица Митровић, Слободан Ристић)

Након погрома 2004. године, када је запаљена црква у јужном делу, колач се носио у цркву Св.
Ђорђе у Звечану.

Директор Слободанка Жорић, Војкан Парлић, Звонимир Симић, домаћин славе, Б. Добрић и
Глигорије Јевтић)

(Сузана Гаљак, Зорица Митровић,
Милуника Милосављевић и Даница Радуловић)

(Слободанка Жорић, Надежда Спасојевић и
Надица Миленковић)

Када је направљен амфитеатар Техничке школе, прославе су биле боље организоване, рецитали
богатији а и свештеник је почео да долази и сече колач. Неколико година уназад и ученици имају
свој колач који они сами, пре почетка приредбе, исеку у присуству осталих ученика, професора и
званица.На крају представе, награђују се најбољи писани и ликовни радови на тему о Светом
Сави, као и најбољи ученици.

Пошто су се у послератном периоду смењивали професори музичке културе, школа није имала
свој стални хор, веч је светосавску химну певао црквени хор ``Нушић`` чији су чланови, као и сада ,
углавном ученици Гимназије. Од 2009. Године музичку кутуру предаје професор Срећко
Миленковић и школа добија свој стални хор.

(Анђелка Данчетовић, Милан Милић и Душан ....

(Вероучитељ Стево Митрић и ученик Маја Добрић, директор Милуника Милосављевић и ученик
Вања Радуловић)

