Понедељак 22. јануар 2018. год. С циљем упознавања са предстојећим променама и стварања
услова за што ефикаснију имплементацију реформе гимназија, у периоду од 10.00 до 13.00 сати,
одржан је информативни састанак гимназија Јужне Србије у Гимназији у Нишу, ул. Светозара
Марковића. Као представници наше школе, састанку су присуствовали директор Слободан
Михајловић и професор физичкoг васпитања Глигорије Јевтић.
Теме састанка су биле:
1. Представљање циљева састанка;
2. Резултати испитивања ставова запослених у
гимназијама: Брошура „Шта је добро у нашим школама, а
шта треба мењати“;
3. Реформисани концепт гимназијског образовања;
4. Правилник и програм матуре уопште и уметничке
матуре;
5. Умрежавање и наредни кораци.

У периоду од 23. до 25. јануара 2018. године
одржано је Окружно такмичење ученика
средњих школа у кошарци. Пошто је на
Општинском
такмичењу
Гимназија
победила Техничку школу „Михаило
Петровић Алас“ резултатом 57 : 41, нашла
се у дуелу са Медицинском школом 25.01. у
11 сати и однела победу резултатом 55 : 47.

Екипу Гимназије чинили су : Делић
Новак, Радуловић Душан, Шевић
Немања, Илић Стефан, Стојсављевић
Михаило,
Марјановић
Немања,
Раденковић Јован, Дражевић Радоња,
Мирковић Матеја, Марнковић Милан,
Здравковић Лука, Радовић Растко,
Јаковљевић Јанко, Павићевић Радош.
Вођа екипе био је : Глигорије Јевтић,
проф. физичке културе.

Петак, 26. јануар 2018. године одржана је генерална проба за обележавање Савиндана. Редовна
проба допуњена је тонском пробом и пробом костима.

Субота, 27. јануар 2018. године
Прослава Савиндана у школи почела је сечењем славског колача.Чин сечења обавио је протојереј
Радослав Јанковић уз помоћ ученика певача и вероучитеља Витомира Долашевића. Домаћини су
били професори Горан Обрадовић и Немања Милић а свечаности су присуствовали и радници
колектива Гимназије и пензионери, бивши радници колектива. Домаћинство за следећу годину
прихватиле су професор хемије Зорица Митровић и педагог Вукица Ракићевић.

Након овог свечаног чина, сви радници са гостима,
представницима општинских структура, присуствовали су
свечаној академији приређеној у част Светог Саве. На почетку је
пресечен ђачки колач који је установљен пре три године а сам
чин су обавили ученици као практичан део онога што су радили
на часовима верске наставе. Ученик Михаило Радичевић се,
након сечења колача, обратио публици и позвао проф. историје
Слађану Алексић Крстић да следеће године она буде задужена за
мешење ђачког колача, који је ове претходне три године правила
Биљана Добрић, проф. енглеског језика.

Затим је
уследио
програм
који су
извели
чланови
драмске
и
музичке
секције.
Програм је почео извођењем Химне Светом Сави коју
је извео женски школски хор под диригентском палицом Срећка Миленковића, проф. музичке
културе. Затим су се смењивале сцене из живота
породице великог жупана Стефана Немање,
замонашења Растка и његовог одласка на Свету
Гору, музичке нумере посвећене Светом Сави у
извођењу женског хора и песме „Онам`, онамо“ у

извођењу мушког хора под диригентском
палицом
вероучитеља
Витомира
Долашевића. Програм су употпунили и
Катарина Јанковић, ученица првог разреда,
песмом „Прелетеше птице ластавице“ и
Јован Кнежевић, ученик трећег разреда,
извођењем народне песме уз гусле.

По завршетку драмског дела, публици се обратио
директор школе и похвалио рад ученика и наставника у
претходном периоду а троје ученика, који су освојили
прва места на републичким такмичењима у претходном
периоду, награђени су књигом. Сви остали ученици учесници републичких такмичења су похваљени.

На изласку из сале, присутни ученици, наставници и гости послужили су се житом и славским
колачем. На крају су учесници приредбе, заједно са наставницима који су радили са њима,
приредили мало славље уз песму и послужење.
Учесници: Михаило Радичевић, Анђела Јокић,
Милидраговић Никола, Гвоздовић Алекса, Максимовић
Магдалена, Ана Костић, Катарина Јанковић, Јован
Кнежевић, Машковић Дарија, Снежана Џоговић,
Бишевац Никола, Марковић Василије, Радосављевић
Данило, Савић Давид, Костић Дарко, Здравковић Лука,
Стоисављевић Михаило, Живковић Богдан, Марковић
Мирослав, Исидора Некић, Кристина Бојковић, Марта
Бракус, Јована Бјелица, Мина Крстић, Јована
Трифуновић, Андријана Станић,...

Уторак, 30. јануар 2018. године одржана је седница Педагошког
колегијума у 9 сати. На дневном реду биле су две тачке: 1) Завршетак
првог полугодишта и правилно закључивање оцена и 2) Реформа
гимназија. Чланови Педагошког колегијума замољени су да обавесте
чланове стручних актива да приликом закључивања оцена воде рачуна
да у рубрици буду најмање четири оцене, осим код предмета који су заступљени једним часом,
где је неопходно имати најмање две оцене, као и да се администрација у дневнику благовремено
заврши. Одељењска већа и Наставничко веће биће одржани у четвртак 1.фебруара 2018. год. а
подела књижица обавиће се 2. фебруара 2018. године у 10 сати. Директор је такође говорио о
реформи гимназија која је усвојена и о ономе шта нам предстоји у образовању од наредне
школске године.
У среду 31. јануара 2018. год. одржани су састанци стручних актива на којима
су чланови обавештени о закључцима састанка Педагошког колегијума.

А сада кутак за поете за крај првог полугодишта: ( Да се мало нашалимо)
Са првог часа изостаћу, знам.
Тад у школу свакако доћи нећу,
Јер хемију морам да одговарам,
Ал` желим оцену што већу.
Па Вас молим, вредан сам био,
И стихове све сам научио,
Да ја сутра не будем уписан
Јер у другом полугођу бићу миран.
Од силног учења градива ми се муте,
Santa Maria Della Salute!
Василије Марковић,II1

