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СЕПТЕМБАР  

 
 
 

1. септембар 2018. године.  
 

 
Данас славимо први рођендан Летописа наше школе. Иако нам се у почетку 

чинило да се нећемо снаћи, добро нам је кренуло. Прошла је једна година 
стрпљивог скупљања материјала, писања, уређивања и објављивања. Школа је и 
раније радила пуном паром, али тек сада као да је одједном оживела јер смо 
имали прилике да свакодневно читамо о дешавањима у њој и да се њоме 
поносимо. Посебно нам је протекла година била плодоносна а надамо се да ће 
такве бити и све наредне.  

Овом приликом желимо да се захвалимо свим ученицима и колегама који су 
схватили озбиљно свој задатак и несебично помагали да овај наш летопис заживи. 
Иако се у почетку одвијало стихијски, временом је све то постало уходано. Нисмо 
морали ни да кажемо да нам треба текст или фотографија о неком догађају, 
задатак је већ био обављен. Одједном су сви постали новинари.  

Хвала свима и надамо се да ће се сарадња још успешније наставити.  
 

   3. септембар 2018. (понедељак)  

Школска година је почела са четири нова одељења првог разреда - два 
одељења природно-математичког смера, једним одељењем друштвено- језичког 
смера и једним одељењем за информационе технологије, што је новина у нашој 
школи. Овим се наша школа придружила многим школама у Србији које прате 
најновије трендове у образовању и развоју друштва. Тренутно у школи има 13 
одељења: 
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1/1 природ.-матем. ; одељ. старешина  Миљана Јелић, проф. матем. 

1/2 природ.-матем. ; одељ. старешина  Ема Чечовић, проф. физике 

1/3  друштв.-језич. ; одељ. старешина  Јасмина Гвоздић, проф. биологије 

1/4 одељ. за информатику и рачунарство ; одељ. старешина Немања Милић, проф. 
информатике и рачунарства 

2/1-прир.-матем. ; одељ. старешина Зорица Митровић, проф. хемије 

2/2-прир.-матем. ; одељ. старешина Ивана Миленковић Јездимировић, проф. инф. 

2/3 друштв.-језич. ; одељ. старешина Славољуб Јевтић, проф. биологије 

3/1 природ.-матем. ; одељ. старешина Данијела Миленковић, проф. математике 

3/2 друштв.-језич. ; одељ. старешина Славица Сталетовић, проф. енглеског језика 

3/3 друштв.-језич. ; одељ. старешина Вукица Радосављевић, проф. философије 

4/1 природ.–матем. ; одељ. старешина Биљана Д обрић, проф. енглеског језика 

4/2 природ.-матем. ; одељ. старешина Марија Чудић, проф. француског језика 

4/3 друштв.-језич. -; одељ. старешина Слађана Алексић-Крстић, проф. историје 

Број ученка уписаних у школској 2018/2019. години дат је у следећој табели. 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА И ОДЕЉЕЊИМА 

Р 

Б 
Назив подручја рада 

и образовног профила 

I разред II разред III разред IV разред Укупно 

Бр. 

одељ. 

Бр. 
учен 

Бр. 

одељ. 

Бр. 
учен 

Бр. 

одељ. 

Бр. 
учен 

Бр. 

одељ 

Бр. 
учен 

Бр. 

одељ. 

Бр. 
Учен 

1 Гимназија 

природно-математички 
2 43 2 40 1 21 2 36 7 140 

2 Гимназија  

друштвено-језички 
1 26 1 23 2 36 1 19 5 104 

3 Гимназија 

 ученици са посебним 
способностима за 
рачунарство и 
информатику 

1 9 / / / / / / 1 9 

 Укупно: 4 78 3 63 3 57 3 55 13 253 
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Кадар којим Гимназија располаже у овој школској годиније: 41 професор у 
настави, директор, педагог, шеф рачуноводства, секретар, библиотекар, техничар 
за одржавање информационих система, референта за правне, кадровске и 
административне послове, домар, 2 помоћна радника и 4 хигијеничара. 

Квалификациона структура кадра је одговарајућа и полазна основа да нам 
рад у овој школској години буде још креативнији и успешнији.  Структура кадра 
дата је у следећој табели. 

 

Степен стручне 
спреме VII VI IV  III I 

Број запослених 45 - 7 1 1 
 

 Просторни услови у којима се обавља образовно-васпитни рад су 
задовољавајући што се тиче саме квадратуре.   
 

Ред.бр Назив просторије 

1.  Учионица I-1 

2.  Учионица I-2 

3.  Учионица I-3 

4.  Учионица I-4 

5.  Учионица II-1 

6.  Учионица II-2 

7.  Учионица II-3 

8.  Учионица III-1 

9.  Учионица III-2 

10.  Учионица III-3 

11.  Учионица IV-1 

12.  Учионица IV-2 

13.  Учионица IV-3 

14.  Кабинет рачунарства и информатике 

15.  Кабинет физике 

16.  Кабинет хемије 
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17.  Кабинет страних језика 

18.  Фискултурна сала са свлачиноицама 

19.  Библиотека 

20.  Просторија за консултације  са родитељима 

21.  Разгласна станица 

22.  Наставничка канцеларија 

23.  Канцеларија директора 

24.  Канцеларија секретара и шефа рачуноводства 

25.  Канцеларија педагога 

26.  Улазни хол 

27.  Ходници 

28.  Мокри чворови 

29.  Степеништа 

 

 

У периоду од 3. до 8. септембра 2018. год. одржани су родитељски састанци на 
којима су се родитељи упознали са динамиком рада и Правилником  школе у 
новој школској 2018-2019. години 

06.09.2018. (четвртак) - Одржан је састанак савета родитеља 

Дневни ред 

1. Конституисање Савета родитеља 
2. Избор председника и заменика председника 
3. Предлог два члана за Школски одбор 
4. Избор предстаника за Општински савет родитеља 
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07. септембар 2018.  (петак)    -  Одржан је родитељски састанак  

Дневни ред: 

1. Извођење матурске екскурзије 
 
 

Дана 11.09.2018. године  (уторак) – Одржан је састанак  Педагошког 
колегијума. 

Дневни ред: 

1.Усклађивање и планирање писмених провера 
2. Разно 
 
 
 
 

 
У периоду од 11. до 18. септембра 2018. године одржани су састанци 
стручних актива и већа на којима се разговарало о закључцима са састанка 
Педагошког колегијума. 
 
 
 

Дана 12.09. 2018. године (среда) - Одржан је састанак 
Ђачког парламента 

 
Дневни ред 
1. Потврда мандата чланова парламента 

2. Читање Пословника о раду ученичког парламента 
3. Избор председника парламента 
4. Избор члана који ће присуствовати састанцима Школског одбора 
5. Текућа питања 
 
Следећи ученици су изабрани за руководиоце Ђачког парламента: 
1. Данило Ракић 4-2- председник 
2. Благоје Вукашиновић 4-3 – присуствује састанцима Школског одбора 
3. Миличковић Милош 2 раз. – секретар 
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Дана 13.09.2019.године (четвртак)  

 Одржан је састанак Школског одбора 

Дневни  ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 
2017/2018. годину 

3. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 
2017/2018. годину 

4. Усвајање Извештаја о реализацији школског Развовојног плана за школску 
2017/2018. годину 

5. Усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању рада школе за 
школску 2017/2018. годину 

6. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за школску 
2017/2018. годину 

7. Доношење одлуке о усвајању Годишњег плана рада за школску 2018/2019. 
годину 

8. Доношење одлуке о усвајању анекса Школског програма рада школе 

9. Доношење плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину 

10. Доношење сагласности на Акт о организацији и систематизацији послова 
за школску 2018/2019. годину 

11. Усвајање Акционог плана за заштиту ученика од насиља за школску 
2018/2019. годину 

12. Доношење одлуке о усвајању Школског развојног плана за период од 2018-
2021. године 

13. Текућа питања 
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У периоду од 15. до 23. септембра 2018. године обављења је матурска 

екскурзија на релацији Косовска Митровица - Лидо ди Језоло – Венеција - Ница- 
Кан – Барселона - Монте Карло – Монако – Верона – Трст – Крањ - Косовска 
Митровица. Екскурзија је обављења у организацији туристичке агенције ,,Rapsody 
Travel'' из Београда. Екскурзија је трајала девет дана. Ученици три одељења 
четврте године били су у пратњи одељењских старешина Слађане Алексић-
Крстић, Марије Чудић и Биљање Добрић и Драгана Јочића, вође пута. 

 

“Коначно смо стигли и до те 
четврте године нашег 
образовања. Како би рекли моји 
вршњаци „дуго очекиване”. 
Јединствена прилика да сви 
заједно отпутујемо на предивна 
места ван наше државе. О 
екскурзији се од почетка нашег 
школовања у Гимназији, 
говорилио са највећим 
узбуђењем. Екскурзија је прави 
начин да се коначно одвојимо од 
родитеља и кренемо на 

путовање на коме је свако одговоран за 
своје поступке, где можемо правити 
глупости, заљубљивати се, свађати, 
покушавати да не спавамо целу ноћ, али 
једно је сигурно- свако ће је памтити по 
нечемо посебном. 
Оног тренутка када смо крочили у 
аутобус, заузели смо своја места. 
Журка је могла да почне. Кренули смо на 
дуг, али незабораван пут кроз Шпанију, 
Италију и Француску. 
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У посебном сећању нам је 
остало путовање бродом до 
предивне Венеције. С обзиром на 
облаке који су нас пратили 
током нашег пута, Сунце нас је 
у Венецији прилично затекло и 
изненадило, али нас није омело у 
разгледању овог историјског 
града. Слушали смо о култури и 
историји Венеције, видели 
бројне знаменитости, сликали 
се на Тргу Светог Марка. 
Туристички водич, са којим смо 
се јако зближили, убеђивао нас 
је у то како је немогуће изгубити се у Венецији, али некоме је и то у једном 
тренутку пошло за руком.Изненадило нас је и гостопримство и ведрина 
људи и продаваца у Венецији. Неки другари су у самом центру уз свираче и 
хит Despasito заиграли. Након одређеног слободног времена, напустили смо 
овај град са пријатним утисцима и сликама уских улица, канала, гондола и 
невероватне архитектуре.  

 
 
 

 
 

Још један изузетан дан протекао је у вожњи до италијанске и француске 
долине, да бисмо у вечерњим сатима стиглиу Монако и Монте Карло. Већина 
ученика, која се до тада није сусретала са таквом раскоши, била је 
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изненађена и без коментара. Судити о богатству Монака могуће је једино 
ако се налазите на лицу места, али постоје и неке чињенице које о томе 
довољно говоре, као на пример, она да почетна цена таксија у Монаку износи 
40 евра! Остали смо запањени грађевинама Монака, али и уредношћу и 
обиљем цветних врста са којима смо се сусретали на улицама. Са друге 
стране, Монте Карло остао је упамћен по луксузу и огромним 
коцкарницама. 

 
Скоро три пуна дана провели смо у месту Љорет де Мар, које је широм 
Шпаније познато као туристичка атракција. Море нас је у Шпанији 
изненадило својом хладноћом, што није спречило појединце да искористе 
шансу за купање. У Љорету смо дошли у контакт са људима из различитих 
делова света. Наше углавном добро познавање енглеског језика није нас 
изневерило, али је у одређеним ситуацијама било бескорисно.Споразумевали 
смо се  на различите начине, што је на махове изгледало помало и комично. 
Све три ноћи у Љорету провели смо у оближњој дискотеци TROPICS, коју је 
немогуће заборавити.Тамо смо чак у једном тренутку разговарали са 
групома наших вршњака из Црне Горе и Босне, који су се такође налазили на 
матурској екскурзији.Прво вече у Љорету обележила је посета фламенко 
бару, која је изазвала опште одушевљење шпанском културом, традицијом 
и менталитетом.  
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Остала два дана у Шпанији протекла су у обиласку Барселоне и њених 
знаменитости. Поред своје 
величине, Барселона је 
позната и по споју 
традиције и модерних 
технологија. Наш водич нам 
је причао о Гаудију, творци у 
креатору архитектуре по 
којој је данас Барселона 
позната, о његовој чувеној 
Саграда Фамилији (Света 
породица), огромном парку 
чији је нацрт сам смислио, 
те о многим другим 
знаменитостима Барселоне. 
Посетили смо и парк Гуељ, 
отишли на брдо Мон Жуик, 

одакле се пружа предиван поглед на комплетан град и где смо својим 
фотоапаратима забележили велики број успомена, обишли акваријум, 
шетали главном улицом Рамблом, куповали у тржном центру, помало 
залутало и тако оставили Барселону иза себе. При самом одласку из 
Шпаније, свратили смо још и у Музеј Салвадора Далија у његовом родном 
месту. Без обзира на све екстравагантне чињенице које смо до тада чули о 
овом уметнику, ипак смо из музеја изашли пуни различитих утисака и 
чуђења поводом његовог стваралаштва. 

 
Констатација да је Француска најлепша од три државе које смо посетили, 
потврдила се и у Ници и у Кану. Уживали смо у топлоти и боји мора, као и 
сунчаном дану који нас је тамо затекао. Још смо се дуго присећали 
Француске и жалили што нисмо имали прилике да ту останемо мало дуже. 
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Видели смо велику Арену у Верони и чули застрашујуће приче о 
гладијаторима и њиховим борбама; обишли смо центар Вероне и на крају 
дошли до Јулијине куће. Сликали смо се поред Јулијине статуе, купили понеки 
сувенир, написали који стих или име на зиду куће. Претпоследње вече 
провели смо у италијанском летовалишту Лиду ди Језолу. 
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Последњи дан провели смо у Крању, једном од туристичких атракција 
Словеније , републике некада наше заједничке државе Југославије.  

Последњи сати наше екскурзије прошли су уз шалу, музику и песму, а 
забава се није прекидала чак ни на бројним паузама које смо правили у току 
пута. Атмосфера у аутобусима у потпуности је потиснула исцрпљеност и 
ми смо, пуни енергије, стигли назад у Митровицу, где су нас чекале породице 
и пријатељи.  

Све до самог краја четвртог разреда говорићемо о екскурзији као о 
нечему што се дуго и жељно ишчекује.Сада када је она прошла, сигурно је да 
ће задуго бити  ако не главна,онда једна од наших омиљених тема. 
Занимљиво је то, што после свега, не бисмо са сигурношћу знали рећи ни где 
нам је најбоље, ни шта нас је највише одушевило.Упитате ли, на пример, мој 
разред да наведу само једану ствар која их подсећа на екскурзију, они ће 
сигурно рећи “Антиперспирант!”или “Игра истине!”, ма колико то 
бесмислено звучало, све те ситнице,колико год безначајно изгледале, 
сачињавају прегршт успомена, за које верујем да ћемо сви ми, још дуго 
времена, носити са собом и чувати у себи.“ 

(Аутор: Ана Костић 4-3) 
 
 
 
Дана 24.09. 208. године (понедељак)  - Одржан је састанак Ђачког парламента 

Дневни ред 

1.Дечија недеља 

2.Промена смене 
           3. Припрема за прославу дана школе 

 

   Дана 27.09.208. године (четвртак) - Одржан је састанак 
Ђачког парламента                  

                                           Дневни ред 

1. Припрема програма за прославу Дана школе 
2. Текућа питања 
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ОКТОБАР 
01.октобар 2018. године (понедељак)  

Настава се у овом месецу одвија, на основу договора са Економско-трговинском 
школом, у поподневној смени.  
02.10.2018. ( уторак)  

Одржан је састанак Педагошког колегијума 

Дневни ред 

1.Допунска и додатна настава 

2. Анализа наставе у протеклом периоду 

У периоду од 02. до 09. октобра одржани су састанци стручних актива и већа на 
којима се разговарало о закључцима са састанка Педагошког колегијума. 

 

04.октобар 2018. године ( четвртак) 

 Одржана је седница Наставничког већа у 18.00 сати: 

    Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Извештај са матурске екскурзије 
3. Допунска и додатна настава 
4. Припреме за Дан школе 
5. Разно 

 

Од 04.октобра 2018. године почео је и да се примењује нови 
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно 
хуманитарно рада на основу Закона о основама система 
образовања и васпитања који је прописало Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. 
 

 

11.10.2018. (четвртак) 

 Одржан је састанак Савета родитеља 

Дневни ред 

1. Извешај о реализацији матурске екскурзије 
2. Разно 
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Дана 18.10. 2019. године ( четвртак)  

 Одржано је такмичење у малом фудбалу  

ПРВО КОЛО ОМЛАДИНЦИ   

МЕДИЦИНСКА-ГИМНАЗИЈА 6 : 0 

ДРУГО  КОЛО- 22.10.2018. (понедељак)  

ОМЛАДИНЦИ  ГИМНАЗИЈА  - ЕКОНОМСКА    0 : 7 

ОМЛАДИНКЕ ГИМНАЗИЈА  - ЕКОНОМСКА     7 : 0  

МЕДИЦИНСКА  –  ГИМНАЗИЈА   1 : 3 

ТРЕЋЕ  КОЛО 24.10.2018. среда 

ОМЛАДИНЦИ  ТЕХНИЧКА   - ГИМНАЗИЈА  3 : 0 СЛ 

ОМЛАДИНКЕ  ТЕХНИЧКА   –  ГИМНАЗИЈА   2 : 2 

Табела  М   Економска, Медицинска, Техничка, Гимназија 

Табела  Ж    Гимназија, Медицинска, ТехничкаЕкономска 

 

 

Група од 50 ученика, од првог до четвртог 
разреда Гимназије, заједно са професорима наше 
школе, посетили су Сајам књига одржан 25. 
октобра 2018. године (четвртак) у Београду. 
Професори, који су провели време са својим 

ученицима, потрудили су се максимално, да пут прође у најбољем могућем реду.  

 

(Наталија Савић, Лана Радовић, Теа Савић) 

Обишли смо препуне штандове издавачких 
кућа као што су Вулкан, Лагуна, Завод за 
уџбенике,... Сем што смо стекли нова искуства 
и допунили наше полице новим књигама, дан 
смо употпунили дружењем, забавом и 
стицањем нових пријатеља. По повратку у 
Косовску Митровицу, размењивали смо утиске 

и коментаре, и прелиставали смо странице тек купљених књига. 

                                                                   Петронијевић Николија, I-1 
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(Теа Савић и Николија Петронијевић) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Сусрет са певачем поп музике Сергејом 
Ћетковићем морао је да буде забележен. 

Шездесет и трећи по реду Међународни 
београдски сајам књига, под слоганом 
,,Радост читања“, одржан је од 21-28. 
октобра 2018. године. Дана 26. октобра, 
окупљању љубитељима књиге придружили 
су се и ученици Гимназије у Косовској 
Митровици. Сајам је посетило 52 ученика у 
пратњи професора: Јелене Ђорђевић 
Гвоздић, Катарине Марковић, проф. 
српског језика и књижевности, Игора 
Војиновића проф. историје и Немање 
Милића проф. математике.  

При доласку на Сајам, ученици су прво посетили штанд Канцеларије за Косово 
и Метохију, на којем су се читалачкој публици представили Дарија Машковић својом 
збирком песама ,,Жврљотине“ и Вук Пантовић књигом кратке прозе ,,Страх смирења“, 
ученици треће године Гимназије у Косовској Митровици.  

Након ове промоције ученици су посетили и остале штандове Сајма (,,Лагуна“, 
,,Вулкан“ , ,,Делфи“) трагајући за књигама које су се налазиле на њиховим списковима. 
Било је ту разних наслова од љубавних романа, па све до озбиљније литературе. У 
касним поподневним сатима уследио је повратак за Митровицу који је био испуњен 
утисцима ученика.                    (аутор текста: Катарина Марковић, проф. српског језика) 
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НОВЕМБАР 

 
У току новембра месеца одржан је турнир у малом фудбалу за 
девојке које су биле победнице на Општинском и Окружном 
такмичењу. Екипу је предводио Предраг Лалић, професор 
физичке културе. Учеснице турнира биле су: 

Анђела Ковачевић, Јелена Павловић, Магдалена Антић, Николија Петронијевић, 
Анђела Миленковић, Анђела Мишић, Тамара Јовановић, Марија Борисављевић и 
Снежана Џоговић. 

 
Окружно такмичење у малом фудбалу за жене  02.11.2018. (петак) Звечан  

ГИМНАЗИЈА  -  ЗУБИН ПОТОК  4 : 0 

ГИМНАЗИЈА  - МЕДИЦИНСКА  4 : 3 ПЕНАЛИ 

Међуокружно такмичење у малом фудбалу 15.11.2018. (четвртак) ГРАЧАНИЦА 

ГИМНАЗИЈА ПР. - ГИМНАЗИЈА К.М 1 : 1,  ПЕНАЛИ 1: О 

 

 
У периоду од 5. до 25. новембра 2018. године, поводом Дана школе којим се             
1. децембра 2018. године обележава 99 година рада Гимназије у Косовској 
Митровици, расписује се наградни ликовни конкурс на којем могу учествовати 
ученици свих разреда Гимназије са својим радовима. Тема конкурса је: Ретро стил. 
Технике могу бити: цртеж, графика, слика, фотографија. Радове ће оцењивати 
стручно веће за уметност и књижевност. Награде ће бити додељене 1.децембра 
2018. године на прослави Дана школе, а изложба најбољих радова биће 
постављена у холу Митровачког двора где ће се одржати и представа. 
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Дана 06. новембра , 2018. године у  14:45   

Директор Гимназије Слободан Михајловић био је гост у студију Радио Косовска 
Митровица и говорио о обележавању 99 година рада школе. 

Школа је почела са радом у 
децембру 1919. Тим поводом 1. 
децембра у Митровичком двору 
ће бити одржана свечана 
академија и културно-уметнички 
програм који припремају 
наставници и ученици ове 
школе, казао је директор 
Слободан Михајловић, гостујући 
у емисији Митровица на длану, 
Радио Косовске Митровице. 
,,Улагање у нове генерације и 

обезбеђивање бољих услова за учење ђацима један је од циљева митровичке Гимназије, 
која је пример савремене, креативне школе са јасном визијом, стручним кадром и пре 
свега потенцијалом'', истакао је Михајловић. 
Кроз четворогодишње образовање ученици  се припремају за наставак школовања на 
некој од високошколских установа или факултета, а како Михајловић истиче, они се 
максимално труде да за то обезбеде и савремену кабинетску опрему. Део рачунарске 
опреме је према његовим речима прибављен путем донација. 
,,Гимназија у Косовској Митровици препознала је потенцијал својих ученика тако да је 
поред друштвено-језичког и математичког смера ове године формиран посебан смер за 
децу која су надарена за информатику. То је додатно 13. одељење у школи, једно од 
укупно 44, колико их има у целој Србији.''' 
Михајловић такође истиче добру сарадњу са истородним школама, попут братске Прве 
гимназије из Београда и Гимназије из Суботице. 

(Извор: Радио Косовска Митровица) 
 

Дана 08.новембра 2018. године (четвртак) 

Прослављена је градска слава 
поводом Митровдана. Група 
ученика је, са професором верске 
наставе Витомиром Долашевићем, 

присуствовала литургији и учествовала у 
литијама које су ишле по улицама града и 
носили иконе. 
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У току новембра одржан је и турнир у одбојци између одељења 
Гимназије поводом Дана школе. Жребом је направљен распоред 
играња а утакмице су одржане у сали за физичку културу након 
седмог часа у последње две недеље новембра. Одељењске 

старешине и ученици школе су пружили подршку својим одељењима. 

 

09.11.2018. (петак) 

 Одржан је састанак Педагошког колегијума 

Дневни ред 

1.Припреме за Дан школе 

2. Анализа успеха у протеклом периоду 

3. Рад стручних већа и актива 

 

У периоду од 09.11. до 16. 11. 2018. године одржани су састанци стручних актива и 
стручних већа на којима се разговарало о темама са састанка Педагошког 
колегијума. 

Дана 15.11.2019. године (четвртак) 

 Одржана је седница Наставничког већа, са почетком у 17.00 сати. 

Дневни ред 

1. Анализа успеха ученика на крају првог наставног периода 
у првом полугодишту школске 2018/2019. године 

2. Дисциплина 
3. Разно 

 

У периоду од 16. до 22. новембра 2018. године одржани су 
родитељски састанци на којима су родитељи упознати са успехом и дисциплином 
ученика у првом наставном периоду. 
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ДЕЦЕМБАР 
1.децембар 2018. године  (петак) 

 Одржано је финале турнира у 
одбојци поводом Дана школе. Финална утакмица 
одржана је у 
сали за физичку 
културу између 
одељења 4/1 и 
3/1. Победник 
турнира била је 
екипа одељења 
4/1 која је, и 

поред два повређена играча, играла до краја и 
однела победу. Екипу одељења 4/1 чинили су :  
Ива Богићевић, Анђела Јокић, Анђела Краговић, Ана Радомировић, Давид Савић, 
Алекса Гвоздовић и Лука Здравковић. За најбољег играча и ове године је проглашена 
Ива Богићевић.  

 
Пре финалне утакмице одржана је пријатељска утакмица између запослених 
Техничке школе ,,Михајло Петровић Алас” и Гимназије. 

 

19



 
 

Представа поводом Дана школе одржана је у 
сали Митровачког двора, са почетком у 17:00 
сати. Драмска секција Гимназије припремила 
је представу „Ујеж “ по истоименој драми 
Бранислава Нушића. 

Свечаност у Митровачком двору почела је 
химном ,,Боже правде'' у извођењу хора 

Гимназије. Своје умеће и таленат на овој свечаности показали су чланови драмске 
секције који су премијерно извели комедију ,,Ујеж''  Бранислава Нушића. А присутни 
гости наградили су их громогласним аплаузима.  

Честитајући годишњицу, директор Слободан Михајловић је указао на на дугу 
просветитељску традицију гимназије у Косовској Митровици о којој сведочи велики 
број научника и културних радника. Директор Михајловић је истакао да Гимназија 
Косовска Митровица идуће године слави велики јубилеј, 100 година постојања.  

 

Након представе, додељење су награде ученицима који су 
били победници ликовног конкурса на тему „Ретро стил”. 
Најбољи радови били су изложени у холу сале и посетиоци 
су могли да их погледају пре почетка представе. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након представе, ученици су организовали журку да заједнички прославе Дан школе. 
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     13.12.2018.год. (четвртак) 

       О Д Б О Ј К А – Општинско такмичење 

     КУП СИСТЕМ  ОМЛАДИНЦИ  

                                            МЕДИЦИНСКА    - ГИМНАЗИЈА  2:0 ( 25:23; 27:25 ) 

   ТЕХНИЧКА -   ЕКОНОМСКА      1 : 2 ( 20 : 25; 25:10, 11:15) 

Финале                           МЕДИЦИНСКА  -   ЕКОНОМСКА 2:0 ( 25:18;25:19) 

 

13.12.2018. (четвртак) 

 Одржан је састанак Педагошког колегијума 

Дневни ред 

1.Извештај сасаветовања директора 

2.Спремање тема за матурски испит 

3. Анализа успеха у протеклом периоду 

 

 

У периоду од 13.12. до 20.12. 2018. године одржани су и састанци стручних већа на 
којима се разговарало о закључцима са састанка Педагошког колегијума. 

 

Дана 13.12.2018. године (четвртак) 

 Одржана је седница Наставничког већа, са почетком у 18:00 
сати. 

Дневни ред: 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

2.Извештај са саветовања директора гимназија 

3.Анализа рада у претходном периоду 

4. Припреме за прославу Савиндана 

5. Разно 
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У периоду од 14. до 16. децембра 2018. године Ниш је био 
доимаћин кик бокс спектакла Balkan Best Fighters. На 
турниру је учествовало преко 700 такмичара из 11 
земаља. Чланови клуба КБК - 028 из Косовске Митровице 
остварили 

су запажене 
резултате. 

Међу њима 
биле су и ученице првог разреда 
Гимназије Наталија Савић и Јована 
Божовић. Наталија Савић освојила је два 
злата у две дисциплине а Јована 
Божовић освојила је бронзану медаљу. 
Честитамо им на овом успеху и желимо 
да и даље успешно представљају своје 
породице, школу и град. 

 

 

У периоду од 14. до 21. децембра 2018. године одржани су 
родитељски састанци на којима је родитељима прочитан успех 
ученика у претходном периоду. 

 

 

Омладински купу одбојци 21.12.2018. (петак) 

Медицинска школа -   Гимназија Кос. Митровица   2:1 
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Дана 27. децембра 2018. године (четвртак) 

Поводом предстојећих божићних и новогодишњих празника, Привремени 
орган општине Косовска Митровица свечано је доделио плакете, похвале и повеље 
најзаслужнијим у овој години. Међу похваљенима били су и најбољи ученици 
средњих и основних школа. Као најбољи ученик четвртог разреда Гимназије 
захвалницу је добио ученик одељења IV1 Давид Савић и ученица одељења I1 
Наталија Савић за остварене резултате у кик боксу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ово су успеси из 2018. године за које je Наталија добила признање од Општине 
Косовска Митровица: 
11.02. – Треће место на европском купу у кик боксу,  Карловац (Хрватска); 
 
14.03.  – Друго место на Појединачном првенству Србије у боксу; 
 
17.03.  – Прво место на Европском купу у кик боксу, Београд; 
 
24.03.  – Прво местона Балканском купу у кик боксу,   Тешањ(БиХ); 
 
15.04.  – Прво место на Државном првенству у К1, Власотинце; 
 
21.04.  – Прво место на Првенству југоисточне Србије у боксу, Лесковац; 
 
28.04.  - Прво место на Првенству централне Србије у К1, Ниш; 
 
06.05.  – Друго место на Државном јуниорском првенству у low kick дисциплини, 
Врање; 
 
13.05. – Прво место на Државном кадетском првенству  у low kick дисциплини, 
Рума; 
 
26.05.  – Прво место на Првенству централне Србије у low kick дисциплини, 
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,Крагујевац; 
 
24.06. – Прво место на Првенству Балкана у low kick дисциплини,  
,Сарајево(БиХ); 
 
15.08.  – Треће место на Купу нација у боксу, Врбас; 
 
21.09.  – Прво место на Светском првенству у low kick дисциплини, Лидоде 
Јесоло(Италија) ; 
 
16.11. – Прво место на Државном првенству у full contact дисциплини, Сента; 
 
16.12.  – Прво место на Балканском купу у low kick дисциплини, Ниш; 
 
Све честитке Наталији на постигнутим успесима! 

 

Наша школа је ове године у децембру месецу имала част да, 
поред 4 школа из јужног дела Косова и Метохије, буде гост 
Војне академије у Београду. Та част је припала матурантима 
који се ове године уписују на факултет, па је ово била добра 
прилика да се упознају са овом високошколском установом.  
Ученици Алекса Гвоздовић, Никола Милидраговић, 
Александра Ристић, Кристина Дробњаковић и Ана Костић 
били су у пратњи Славољуба Јевтића, професора биологије. 

„Искуство које смо  тамо стекли било је одлично. Имали смо 
прилике да видимо како кадети живе, њихове собе, мензу, кантину, кодекс облачења и 
начин одлагања ствари. Живели смо са њима 4 дана. То су дивни и љубазни људи, са 
којима смо и даље у контакту. 
Били смо на речној флотили и возили се бродом, што је било незаборавно.Чак нас ни 
лоше време није спречило у томе. На броду нам је одржана презентација а имали смо 
и ручак. 

 
Обишли смо и Војни музеј на Калемегдану уз 
савршеног водича. Одатле смо изашли са 
поклонима наших домаћина, пуни утисака и 
прелепих успомена. 
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Једна од најузбудљивијих посета била је посета Гарди Војске Србије и кабинета 
оружја, где смо уживо видели све оно што смо раније могли видети само на 
телевизији. Гарда је јединица Војске Србије, ранга бригаде. Намењена је за 
обезбеђивање виталних објеката система одбране и за војне почасти највишим 
страним, домаћим и војним званичницима. Указано нам је поптуно поштовање а 

једна од наших 
ученица је имала и 
част да салутира и да 
их свечано поздрави. 
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Велико изненађење био је и квиз који су нам припремили. Присуствовали су сви 
кадети Академије. На крају квиза изашли смо на сцену, где смо заједно са њима 
отпевали неколико песама. 

Један дан је био предвиђен и за обилазак аеродрома ,,Батајница''. Ту смо имали 
прилику да видимо бројне авионе и летелице.Улазили смо у хеликоптере, обишли разне 
симулационе просторије, упознали велики број пилота.  

Велика част и задовољство нам је што смо имали могућност  да видимо све 
ово и упознамо тако дивне људе. Надамо се да ће се овакве посете наставити и да ће 
се и будуће генерације осећати пријатно као што смо и ми.  

 
 
 

( Аутор: Ана Костић 4/3) 
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27.12.2018.  (четвртак) 

 Одржан је састанак Педагошког колегијума 

Дневниред 

1.Припреме за Савиндан 

2.Реализација наставе у протеклом периоду 

У периоду од 27.12. до 30.12. 2018. године одржани су састанци стручних актива на 
којима се разговарало о учешћу актива у прослави Савиндана. 

 

Дана 27.12.2018. године (четвртак) 

Одржана је седница Одељењских већа у 18:00 сати. 

Дневни ред: 

1. Анализа испеха ученика у протеклом наставном периоду 
2. Дисциплина и васпитно-дисциплинске мере 
3. Реализација наставних 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 протеклом наставном периоду 
3. Дисциплина ученика 
4. Усвајање тема за матурске радове у школској 2018/2019. г. 
5. Текућа питања 
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ЈАНУАР 

 
Дана 19. јануара 2019. године (субота)  

Oдржано је Општинско такмичење из математике у Гимназији у 
Косовској Митровици. Пласман на такмичење на окружном нивоу 
остварили су следећи ученици:  

Први разред:                                  Други разред:                          Трећи разред: 

1.Теа Савић                                    1.Вељко Јакшић                       1.Милорад Игић 

2. Саша Радић                               2. Емилија Симић                    2.Момчило Мицић 

3. Емилија Васић                                                                              3. Матија Кречковић 

4. Ања Јовановић 

5. Филип Леповић 

Из четвртог разреда нико се није пласирао на Окружно такмичење. 

Честитамо свим ученицима на оствареном успеху. 

 

20. јануар 2019. године (недеља)  

 Општинско такмичење из физике одржано је са почетком у 
10 часова, у СТШ "Михаило Петровић Алас" у Косовској 
Митровици. Учествовало је 10 ученика наше школе и то: 

8 ученика првог разреда (Савић Теа I1, Ристић Даница I3, Војиновић Анастасија I2, 
Игрутиновић Валентина I2, Радић Саша I4, Марковић Страхиња I4, Недељковић 
Филип I4 и Перовић Данило I4) и 2 ученика другог (Симић Емилија II1 и Јакшић 
Вељко II1). Најбоље резултате и пласман на окружно такмичење остварила су 4 
ученика првог разреда (СавићТеа, РистићДаница, Радић Саша и Марковић Страхиња). 

 
У току јануара месеца одржана су такмичења из одбојке на 

окружном и општинском нивоу у категорији девојака. Екипа 
Гимназије освојила је друго место на Општинском такмичењу а на 
Окружном, које је одржано у Лепосавићу, није се  пласирала за 
даље такмичење. Вођа екипе био је Предраг Лалић, проф. физичког 
васпитања.  
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Екипу су чиниле: 

1.Ива Богићевић                                           6.Наталија Савић 
2. Василија Јосифовић                                7. Анђела Елезовић 

3. Исидора Мирковић                                8. Лана Радовић 
4. Софија Недељковић                              9. Јована Божовић 

5. Андреа Марковић 

 

23.01.2019. (среда) 

 Одржан је састанак Педагошког колегијума 

Дневни ред 
1.Прослава Савиндана 
2.Припреме за крај првог полугодишта 

Након састанка Педагошког колегијума, одржани су и састанци стручних већа на 
којима су председници већа обавестили чланове о закључцима састанка Педагошког 
колегијума и дали своје предлоге за реализацију појединих тачака са састанка. 
 

24.01.2019. (четвртак) Лепосавић 
Одржано окружно такмичење средњих школа у одбојци  - омладинке  

Гимназија КМ. - Медицинска школа КМ 0:2(16:25; 24:26) 

Лепосавић              -  Зубин Поток             0 : 2( 15:25;16:25) 

 

Финале 

Медицинска школа КМ - Зубин Поток  0:2(16:25;20:25) 
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Дана 25. јануара 2019. (петак)  

У Митровачком двору, у организацији Градске библиотеке 
„ВукКараџић“ а под покровитељством Привременог органа 
општине Косовска Митровица,  данас је одржано финално 
такмичење основних и средњих школа у квизу „ Стопама Светог 
Саве“, у сусрет Савиндану. 

Такмичиле су се у категорији основних школа О.Ш. 
„БранкоРадичевић“ и О.Ш. „СветиСава“ а победу је однела екипа 

О.Ш. „СветиСава“ са једним бодом разлике. У  категорији средњих школа такмичиле 
су се екипе Гимназије и Медицинске школе са домом ученика. Победу је однела 
екипа митровачке Гимназије.  

 

Гимназију на овом такмичењу представљали су ученици Теа Савић 1/1, Кошанин 
Лука 1/3 и Марковић Василије 3/1. Претходно је одржано такмичење на школском  
нивоу: Николина Шапић, Мемаровоић Јелена, Марковић Василије, Кречковић 
Михаило, Војиновић Александар, Кошанин Лука, Савић Теа, Радовановић Василије, 
Милидраговић Никола, Марковић Јелена, Недељковић Филип, Арсенијевић Младен, 
Леповић Филип и Војиновић Анастасија. Свим ученицима се захваљујемо на 
такмичењу. 
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Дана 27.јануара 2019. године (недеља)  

 Обележен је Савиндан. Свечано сечење 
колача почело је у 10.30 у зборници школе. 
Домаћини ове године биле су педагог Вукица 
Ракићевић и Зорица Арсенијевић, професор 
хемије. 

 

Након сечења колача, сви запослени и 
гости присуствовали су представи коју 
ученици Гимназије традиционално 
припремају сваке године поводом овог 
празника. Након представе, директор 
школе Слободан Михајловић доделио је 
награде ученицима који су у претходној 
години освојили једно од прва три места 
на неком од државних такмичења. Награђени ученици били су:  

1. Софија Недељковић, III разред  -  освојила ТРЕЋЕ место 
2. Крстић Мина, II разред  -  освојила ТРЕЋЕ место 
3. Беловић Петар, I разред 
4. Мицић Момчило, II разред 
5. Лазаревић Алекса, , III разред 

Похвале се упућују и свим ученицима и наставницима који су учествовали у 
припреми програма . 
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Дана 31.01. 2019. (четвртак) 

Седница Одељењских већа са почетком у 17:00 сати. 

      Дневни ред: 

1. Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 
2. Дисциплина ученика 
3. Реализација наставних планова и програма 

Након седнице Одељењских већа, одржана је седница Наставничког већа. 
Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха ученика на крају првог плугодишта 
3. Дисциплина ученика 
4. Подела тема ученицима за матурски рад  
5. Текућа питања  

 

Дана 1. фебруара 2019. године (петак)  

 Обављена подела ђачких књижица. 
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Фебруар  
У периоду од 18. до 25. фебруара 2019. године, на основу 
одлуке Министарства просветe, наукe и технолошког 
развоја, свим ученицима основних и средњих школа 
распуст ће бити продужен за још недељу дана, па ће у 

школу кренути 25. фебруара. 

Препоруку о продужењу распуста због грипа донела је Влада 
Србије и проследила је свим локалним самоуправама. Ова 
препорука донета је због смањења ризика и изложености ђака 
вирусу грипа. 

Према последњим подацима, вирус грипа је у протеклој недељи 
прешао из средњег у висок степен активности, са широком регионалном 
распрострањеношћу. Од почетка сезоне је оболело 104.687 људи, а забележено је 
и 30 смртних исхода који се могу довести у везу са грипом код пацијената код 
којих је лабораторијски потврђен овај вирус. 

Према евиденцији Института за јавно здравље ,,Батут'', највећи број оболелих 
региструје се међу школском децом узраста до четири године, па онда у следећој 
узрасној групи до 15 година. Продужавање школског распуста је, како кажу у 
Министарству здравља које је предложило да се за пет дана одложи повратак 
ђака у клупе, мера којом би требало да се смањи ширење вируса. 

(Извор: Вечерње новости) 

 

Субота- 23.02.2019.године 

Иако су се неки надали да буде одложено (папочетак другог 
полугодишта је одложен), Oкружно такмичење из 
математике је одржано (и ниједне године није било 
одложено) у нашој школи 23. фебруара. 

Седамнаест ученика је 3 сата решавало задатке за пласман на Државно 
такмичење. У лепој атмосфери, „догрејаној“ лепим задацима али и слаткишима, 
пласман на Државно такмичење обезбедила су 4 математичара, и то 3 из наше 
школе: Теа Савић, ученица I1, Емилија Симић и Вељко Јакшић, обоје ученици 
одељења II1. Четврти ученик је из Лепосавића. 

Државно такмичење ће се одржати 16. марта у Новом Саду. 

Желимо им пуно успеха! 

(Аутор: Данијела Миленковић, проф. математике) 
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Педагошки колегијум у другом полугодишту 

26.02.2019. (уторак) 

Дневи ред 

1. Анализа успеха у првом полугодишту 
2. Надокнада изгубљених дана због 

продуженог распуста 
3. Увођење електронског дневника 

 
Дана 26.фебруара 2019. године  (уторак) 
одржана је седница Наставничког већа   

       Дневни ред 

1.Поштовање Правилника о понашању у 
школи 

 
 

 
 
У периоду од 26.02. до 28.02. 2019. године одржани су 
састанци стручних већа и актива на којима су чланови већа 
и актива обавештени о закључцима и одлукама са састанка 
Педагошког колегијума. 
 

 

Дана 27. и 28. фебруара одржано је школско такмичење 
Књижевна олимпијада и Српски језик и језичка култура.  

 

 

 

Дана 28. фебруара 2019. године (четвртак) одржана је 
седница Наставничког већа, са почетком у 17 сати са 
следећим дневним редом: 
 

1. Анализа успеха у првом полугодишту 
2. Надокнада изгубљених дана због продуженог распуста 
3. Увођење електронског дневника 
4. Предлози за обележавање 100 година рада школе 
5. Разно 
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У периоду од 25. до 28. фебруара 2019. године одржани 
су родитељски састанци, на којима су родитељи 
упознати са успехом ученика у првом полугодишту и 
дисциплином, као и са одлуком да се од другог 
полугодишта користе и електронски дневници. 

 
 

    28.02.2019. године – Министарство одбране Републике Србије 
расписало је литерарни конкурс за ученике основних и средњих 
школа на тему ,,Војник понос Србије''. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава 
иницијативу Министарства одбране за реализацију литерарног 
конкурса. 

Рок за доставу је 15. април 2019. године а резултат конкурса 
биће објављен најкасније до 20. маја. 

Аутори 20 радова (по 10 радова за ученике основних и средњих школу) биће 
награђени тродневним боравком у Београду (крајем јуна и почетком јула), у 
организацији Министарства одбране и Министарства просвете. 
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Maрт 
Дана 1.марта 2019. године (петак) 

Одржано је Школско такмичење из енглеског језика за ученике 
четвртог и првог разреда. Ученици четвртог разреда, уколико се 
пласирају, одлазе и на окружно такмичење док је за ученике првог 
разреда ово припрема за право такмичење у четвртом разреду. 
Такмичење је трајало 90 минута, од 10:45 до 12:15. Укупно 13 

ученика четвртог разреда је учествовало на такмичењу: Спасојевић Кристина, 
Ковачевић Маша, Лазаревић Алекса, Клајић Николина, Радојковић Јелена, Станић 
Андријана, Недељковић Софија, Ђоровић Милица, Милентијевић Марина, Милић 
Тијана, Николић Лука и Тепша Сашка. За такмичење на окружном нивоу пласирали 
су се : Спасојевић Кристина 4-1, Недељковић Софија 4 -2 и Милентијевић Марина 4-3. 

Ученици првог разреда: Анастасија Симоновић, Даница Поповић, Марија Васић, 
Василије Павићевић, Дарко Новески, Матеја Димић, Петар Савић, Страхиња 
Марковић, Данило Перовић, Филип Леповић, Младен Арсенијевић, Лука Кошанин, 
Саша Радић, Теа Савић, Невена Недељковић, Лука Марковић, Пеко Ковачевић, Матеја 
Радојевић, Филип Недељковић, Тијана Мирковић, Данило Гурешић, Јана Васић, 
Јована Аксентијевић, Александра Алексић. 

 

У периоду од 28. фебруара до 3. марта 2019. 
године наша школа је имала част да учествује 
на манифестацији ,,Дани демократске културе'' 
(ДДК) на тему ,,Еколошко разгибавање''. 
Манифестацију су организовали чланови 
Ђачког парламента 
Земунске гимназије 
у трајању од четири 
дана. Нашу школу 
су представљале 
Анђела Јокић, 
Јована Анђелковић 

и Лидија Машић.  

Наишли смо на велику гостољубивост када смо стигли у 
Земун на отварање ове манифестације 28. фебруара. Све 
је било добро организовано, па смо првог дана обишли 
Народни музеј у Београдуа сутрадан отишли у 
Виминацијум, где смо остали још два дана.  
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Имали смо различите активности, од 
обилажења археолошког налазишта 
Виминацијум, радионице старих заната, 
адреналин парка, па све до Округлог стола, 
што је био и кључни 
догађај. Све је било 
организовано у циљу 
подизања еко- свести. 

Било је и неколико гимназија из Србије, али и из региона, што 
је било дивно искуство, пошто смо научили нешто ново, а што 
је још битније, склопили много нових пријатељстава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви учесници скупа у Виминацијуму.                             

 (Аутор: Јована Анђелковић 3-1) 
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На општинском такмичењу – Књижевна олимпијада - одржаном 
01.03.2019. године (петак)  у 10 сати у Гимназији Косовска 
Митровица, учествовало је тринаест ученика: Н. Петронијевић,     
Н. Савић, Т. Симић, А. Михајловић, Е. Јакупи, Е. Симић, Г. Ристић, 
В. Јакшић, М. Бракус, М. Васиљевић, Т. Милић, М. Ђоровић          

А. Фићовић. Поред наше школе учествовала је и Медицинска школа са домом ученика. На 
окружно такмичење из наше школе пласирали се следећи ученици: Н. Петронијевић,       
Н. Савић, Т. Симић, А. Михајловић, Е. Јакупи, Е. Симић, М. Бракус, Т. Милић. 

(Аутор  текста: Данијела Поповић, проф. српског језика и књижевности) 

 
 

Дана 03.03.2019. године (недеља) 
 Одржано је окружно такмичење из физике у 10 сати у 
средњој школи „Григорије Божовић“ у Зубином Потоку. 
Учествовали су ученици гимназије из Косовске Митровице, 
СТШ „Михаило Петровић Алас“ Косовска Митровица, 
средње школе „Григорије Божовић“ из Зубиног Потока и 

средње школе „Никола Тесла“ из Лепосавића. Табела са резултатима такмичења и 
радови ученика прослеђени су државној комисиji. 
 

     (аутор: Ема Чечовић, проф. физике) 
 
 

Дана 07.03. 2019. године (петак) 
На конкурсу, који је намењен ученицима основних и средњих 
школа са темом ,,О теби желим да пишем'', наша ученица 
другог разреда, Едина Јакупи, освојила је 
другу награду (проф. Александра 
Радовановић). Организатор је била 

Установа за спорт и омладину и специјализоване услуге. 
Директор ове установе, 
Петар Трајковић, изразио је 
задовољство због великог 
броја пристиглих радова 
(170) додајући да је 
комисија, чији су чланови 
асистенти и професори са 
Филозофског факултета - 
Катедра за српски језик и 
књижевност - имали тешак 
задатак да одаберу три 

најбоља у категорији ученика  средњих школа. Прву награду освојио је ученик 
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четвртог разреда ТШЦ ,,Михаило Петровић Алас'', Лука Ђелић (проф. Звездана 
Перовић). Трећу награду је однела ученица трећег разреда Медицинске школе са 
домом учеика из Косовске Митровице, Марина Ћивотијевић     (проф. Славица 
Ракић). Додела награда обављена је у Градској библиотеци ,,Вук Караџић''. Свим 
добитницима честитамо на освојеним наградама.  

 
 
 

 
08.03.2019. године (петак) Међународни дан жена 
 
Неки су прославили овако 
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а неки овако 

 
 
 

 
Дана 10.03.2019. године (недеља) 
 Одржан је шеснаести Међународни турнир у каратеу у Хали 
спортова у Краљеву. Учествовало је 412 такмичара из 40 
клубова из Србије, Босне и Херцеговине и Македоније. У 
дисциплинама KATE, KOBUDO, TAMASHIWARI и FUDOKAN 
SPORT KUMITE, ученици наше школе Михаило Радичевић и 
Никола Милидраговић, чланови спортског удружења KIHON 

из Кос. Митровице, остварили су запажен успех. Михаило Радичевић (4-1) је освојио 
две златне  и једну сребрну медаљу  у дисциплинама кате и ломљење дасака а 
Никола Милидраговић (4-1) једну златну и једну бронзану медаљу. 

 
 
 

40



 
Дана 13.03.2019. године (среда)  
 
Одржан је Педагошки колегијум. 
 
Дневни ред  

 
1. Реализација Електронског дневника 
2. Припреме за планирање екскурзије за матуранте у школској 2019/2020. г. 
3. Припреме за Матурско вече за матуранте школске 2018/2019. године 
4. Почетак припрема за прославу 100 година рада Гимназије  
5. Држање родитељских састанака 
6. Текућа питања 

 
У периоду од 13. до 20. марта 2019. године одржани су састанци стручних већа на 
којима се разговарало о одлукама са Педагошког колегијума. 
 

Дана13.03.2019. године  
 Одржана је седница Наставничког већа, са почетком у 9.10. 
 
Дневни ред  
1.Поштовање Правилника о понашању у школи 
2. Разно 

 
 

 У периоду од 13. до 15. марта 2019. године обављено је хоспитовање 
студената са Природно – математичког факултета Универзитета у 
Приштини, са привременим седиштем у Кос. Митровици. 
Хоспитовање су обавили студенти са групе за биологију. 

 
 

 
Дана 14.03.2019. године (четвртак) 
 
 Одржана је промоција наше школе у основној школи 
,,Бранко Радичевић“ за упис ученика у први разред 
школске 2019/2020. године. Ове године у нашу школу 
уписаће се 20 ученика на природно-математичом смеру, 40 
ученика на друштвено-језичком смеру и 15 ученика у 

одељење са посебним способностима за информатику и рачунарство (ИТ- одељење). 
Припремна настава за полагање пријемног испита за ИТ одељење организоваће се у 
нашој школи четвртком од 17.00 сати почев од 21. марта 2019. године. 
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Дана 16.03.2019. године (субота) 

 Одржано је Окружно такмичење у познавању 
енглеског језика. Организатор такмичења била је 
Економско - трговинска школа из Косовске 
Митровице. Такмичење је почело у 10 сати а 
учествовала су 22 ученика из Средњих школа из 

Лепосавића и  Зубиног Потока, Гимназије и Техничке школе из Вучитрна, 
Медицинске школе  са домом ученика из Кос. Митровице, Економско - трговинске 
школе из Кос. Митровице и Гимназије из Кос. Митровице. 

 

 

Ученици Гимназије су остварили завидан успех: Кристина Спасојевић 4-1, освојила је 
прво место и пласирала се на Државно такмиче, Лука Николић 4-2 је освојио друго 
место и Марина Милентијевић 4-3 је освојила пето место. Свим учесницима 
честитамо на оствареном успеху а Кристини Спасојевић желимо пуно успеха на 
Државном  такмичењу. 
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Комисија за преглед тестова (бивши ученици Гимназије: Милена Ристић, Драгица 
(Бараћ) Милидраговић, Невена Милентијевић, Оливера (Милисављевић) Калаба и 
Божидар Орлић. 

 

 

 

Овогодишње државно такмичење из Математике 
одржано је 16.03.2019. године на Департману за 
математику и информатику ПМФ-а у Новом Саду, 
на којем је Гимназија из Косовске Митровице 
имала 3 представника: Теа Савић1-1, Емилија 
Симић 2-1 и Вељко Јакшић 2-1. 

 На Републичком такмичењу били смо у  пратњи Миљане Јелић, професора 
математике.  

У раним јутарњим часовима на пут су нас испратили директор Гимназије Слободан 
Михајловић и родитељи. Иако је пут био дуг, прошао је у разговору, забави али и 
обнављању градива. Када смо стигли у Нови Сад,  дочекала нас је и пружила нам 
срдачну добродошлицу  госпођа Мирјана Милинковић, шеф службе смештаја 
Студентског центра у Новом Саду, где смо одсели и где смо се заиста осетили као код 
куће. 
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У Нови Сад смо дошли дан раније, тако да смо имали времена за мало шетње као и за 
обнављање. Сутрадан смо устали и пуни узбуђења кренули на такмичење. Иако смо 
имали трему, дали смо све од себе. Задаци су очекивано били тешки али нас то није 
спречило да постигнемо добре резултате. Након такмичења смо одлучили да се мало 
опустимо и забавимо: са професорком Миљаном обишли смо Петроварадинску 
тврђаву са подземним војним галеријама и велики ратни бунар...А онда је дошло 
време за полазак кући... 

Пут је поново прошао кроз 
причу и смех, а када је већ пала 
ноћ и када је изашао кључ 
задатака, Емилија и Вељко су 
проверавали и радили задатке 
за које нису били сигурни како 
су урадили. А онда смо након 
дугог пута стигли кући, 
уморни али пуног срца знајући 
да смо дали све од себе и да је 
изузетан успех бити део 
оваквог такмичења. 

Задовољни смо својим успехом, 
али се већ сада радујемо још 

бољем следеће године! 

(Аутор: Теа Савић) 
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Дана 17.03.2019. године (недеља) 

Одржано је Општинско такмичење средњих школа из 
историје. Организатор такмичења била је Економско - 
трговинска школа из Косовске Митровице. 

На такмичењу је било 13 ученика из Гимназије, 
Економско – трговинске школе и Медицинске школе са 
домом ученика. 

Решавање тестова трајало је 60 минута а рад је почео у 12: 20. Резултати су следећи: 

Први разред средње школе 

1. Младен Арсенијевић, 51 поен - друго место ( Гимназија) 
2. Филип Леповић, 49 поена – треће место (Гимназија) 
3. Кристина Трајковић, 45 поена – треће место (Економско-трговинска школа) 
4. Игор Лањин, 37 поен –( Медицинска школа) 

Други разред средњих стручних школа 

1. Ранко Миловановић, 38 поена – треће место (Медицинска школа ) 

Други разред гимназије, природно- математички смер 

1. Ђорђе Стевановић, 22 поена- треће место ( Гимназија) 
2. Едина Јакупи, 22 поена – треће место ( Гимназија) 
3. Анђела Мишић, 20 поена – Гимназија 
4. Василија Радовановић, 19,5 поена – Гимназија 
5. Анђела Миленковић, 17,5 поена – Гимназија 

Трећи разред гимназије, природно- математички смер 

1. Матија Кречковић, 42 поена – друго место ( Гимназија) 
2. Василије Марковић, 40 поена- друго место (Гимназија) 

Четврти разред економске школе, правно- биротехнички смер 

1. Тадија Радивојевић, 36,5 поена – треће место- (Економско- трговинска школа) 

Од укупно 13 ученика који су учествовали на такмичењу, девет ученика се пласирало 
на Окружно такмичење: 

Младен Арсенијевић, Филип Леповић, Кристина Трајковић, Ранко Миловановић, 
Ђорђе Стевановић, Едина Јакупи, Матија Кречковић, Василије Марковић и Тадија 
Радивојевић. Укупно шест ученика из Гимназије иде на даље такмичење.  

Свим учесницима честитамо на уложеном труду а онима који су се пласирали за 
виши ниво такмичења желимо много успеха! 
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Дана 17.03.2019. године (понедељак) 

  На почетку другог часа сви ученици и професори 
Гимназије присуствовали су пројекцији 20-минутног 
филма посвећеног погрому на Косову и Метохији 17. 
марта 2004. године ,,Да се не заборави''. Филм је 
приказан у амфитеатру Техничке школе. 

 

У периоду од 17. до 22. марта 2019. године, часовима 
географије, историје, философије, социологије и српског 
језика и књижевности присуствују и студенти и 
професори са Природно-математичког и Филозофског 
факултета у Кос. Митровици са катедри за ове 
предмете. 

 

Дана 23.03.2019. године (субота)  

Одржан је образовни тренинг за наставнике средњих школа 
на Косову и Метохији на тему ,,Млади као савезници у 
превенцији насиља и промоцији родне равноправности''. 
Организатор семинара био је Омладински едукативни клуб 

,,Синергија'' из Косовске Митровице. Учесници семинара били су професори 
ТШ,,Михаило Петровић Алас'' и Гимназије из Косовске Митровице а  предавачи 
Стефан Вељковић и Тијана Михајловић (некадашњи ученици Гимназије) и Филип 
Радовановић (бивши ученик Техничке школе). Семинар је био занимљив, 
интерактивног типа а предавачи су се потрудили да оправдају поверење својих 
бивших професора у сада обрнутој улози. Учесници семинара из Гимназије: Слободан 
Мијаловић, Рада Михајловић, Предраг Лалић, Ема Мурић, Александра Радовановић, 
Ивана Јевтић и Биљана Добрић. 
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Предавачи су били веома успешни у својој намери. 

 

На крају семинара додељене су и дипломе. 

 

 

Дана 23.03.2019. године (субота) 

 Одржано је Општинско такмичење ученика гимназија и 
средњих школа из Српског језика и језичке културе. 
Организатор такмичења била је Гимназија из Косовске 
Митровице. Укупно је учествовало 16 ученика од првог до 
трећег разреда. Пласман је био следећи: 
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Први разред: 

1. Саша Радић – Гимназија 14 поена 
2. Теа Савић – Гимназија  13 

3. Кристина Трајковић – Економско - трговинска школа  12 
4. Младен Арсенијевић- Гимназија  10 

5. Милица Николић – Медицинска школа са домом ученика 10 
6. Страхиња Марковић- Гимназија  9 
7. Елена Гаљак - Медицинска школа 8 

8. Валентина Игрутиноцић – Гимназија  8 

9. Филип Недељковић – Гимназија 8  
10.Аида Бајтал – Медицинска школа 7 
11. Ксенија Касаловић - Економско- трговинска школа 7  
12. Јелена Марковић – Гимназија 7  

13. Огњен Здравковић- Медицинска школа  4 

Трећи разред: 
1. Слађана Јосифовић – Гимназија  12 поена  

2. Анастасија Арлов - 10 поена 

Четврти разред: 
1. Кристина Дробњаковић – Гимназија 10 поена 

На основу освојених поена  за Окружно такмичење пласирао се наш ученик Саша 
Радић . 

 

Дана 23.марта 2019. године 
(субота) 

 Више од 140 ученика са Косова и 
Метохије угошћено је у 
Генералном секретаријату 
председника Републике и за њих је 
Позориште ,,Пркос'' из Београда  
извело представу ,,Јазавац пред 
судом''. 
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Гимназијалце је у име председника 
Републике поздравио његов 
генерални секретар , Никола 
Селаковић, који је српској деци са 
Косова и Метохије , а која су дошла 
из Косовске Митровице, Косовског 
поморавља, Шилова, Косовске 
Каменице, Лапљег села и других 
места, пожелео добродошлицу. 

Селаковић им је пожелео да 
уживају у представи коју изводи 

група младих глумаца који су верни српским драмским текстовима које желе што 
више да приближе нашој публици. 

Представу изводе глумци Јаков Јевтовић, Михаило Лаптошевић, Дејан Стојаковић и 
Данијел Ковачевић,који је изразио задовољство што представу изводи за српску децу 
са КиМ. 

Упитан зашто баш представа 
,,Јазавац пред судом'', Ковачевић 
каже да то величанствено дело 
Петра Кочића је свевременско и 
чије реченице имају идентичан 
смиасао као и данас. 

Боравак деце у Београду 
организовала је Канцеларија за 
КиМ. Ученици наше школе били су 
у пратњи професора Вукице 
Радосављевић и Глигорија Јевтића. 

 

Дана 25. марта 2019. године (понедељак)  

 Ученици Гимназије гостовали су на 
телевизији Мост и позвали грађане, 
родитеље, професоре и све ученике да 
заједнички обележе Свечаном академијом 
20 година од агресије НАТО снага на 
Југославију. Назив академије гласи 

,,Феникс савременог згаришта''. Никола Бишевац, Дарија Машковић и Ана Костић 
говорили су и о представи ,,Ујеж'' по тексту Бранислава Нушића којом ће се 
представити широј публици у априлу месецу у оквиру Смотре ученичких 
позоришта.Ову представу су први пут имали прилике да виде грађани Кос. 
Митровице приликом прославе Дана школе 1. децембра 2018. године. Такође су 
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говорили и о овој години као јубиларној када се обележава 100 година постојања 
наше школе. 

У Митровачком двору, пригодним 
програмом обележено је 20 година од 
почетка НАТО агресије на нашу земљу. 

Ученици и професори Гимназије су уз 
пратњу црквеног хора ,,Бранислав 
Нушић''под диригентском палицом 
Петра Ракића и музичког члана КУД 
,,Косовски Божур'' Банета Николића 
уприличили обележавање под 
називом ,,Феникс савременог 
згаришта''. 

Учесници програма су казивали стихове о патњи и страдању српског народа током  
протеклих 20  година. 

,,Наши ученици и професори су на пригодан начин обележили 20 година од НАТО 
бомбардовања. Хтели смо да се неке ствари не забораве тако да смо и ми покушали 
да дамо један допринос томе да се не забораве жртве и све патње нашег народа у 
протеклим временима. Ово је и почетак нашег обележавања 100 година рада наше 
школе који ћемо крунисати 1. децембра свечаном академијом.'', рекао је директор 
Гимназије Слободан Михајловић. 
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Идеју за припрему програма дао је ученик Никола Бишевац.Вук Пантовић је написао 
прозне текстове прозне текстове. Михаило Радичевић је говорио текст ,,Писмо војника 
мајци из рова'' а Емилија Симић ,,Писмо брату на фронту'' Стихове су говорили Дарија 
Машковић, Снежана Џоговић, Ана Костић, Кристина Дробњаковић, Василије Марковић, 
Aнђела Јокић, Матија Милетић, Богдан Живковић. 
 
Песму ,,Заспанка за војника'' отпевала је Анђела Елезовић у пратњи Банета Николића на 
хармоници. Мешовита певачка група извела је Песму о херојима са Кошара. Групу су 
чинили: Јован Кнежевић, Мирослав Марковић, Василије Марковић, Никола Бишевац, 
Никола Милидраговић, Срђан Степановић, Богдан Живковић, Данило Радосављевић, 
Катарина Јанковић, Дарија Машковић, Јована Бјелица, Анђела Михајловић, Ђурђина 
Радивојевић. Програм је водила Марта Ђурић. 
Свим ученицима честитамо на добро спремљеном програму. 
 

 
 
Захваљујемо се на несебичној помоћи професорицама српског језика и књижевности 
Александри Радовановић, Ивани Јевтић, Јелени Гвоздић и Катарини Марковић, као и 
професору веронауке Витомиру Долашевићу, који је спремао певачку групу.  
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Од 27. до 30. марта 2019. године одржани родитељски састанци 
за ученике трећег разреда. На дневном реду је потписивање 
сагласности родитеља за организовање матурске екскурзије 
школске 2019-2010. године. 

 

 

Дана 28. марта 2019. године (четвртак) 

 у Јутарњем програму ТВ Мост гостовао је наш ученик 4. 
разреда Михаило Радичевић, као победник прошлогодишњег 
такмичења рецитатора ,,Песниче народа мог'' у организацији 

Установе за спорт, омладину и специјализоване услуге и тиме се пласирао за 
Републичко такмичење, где је постигао завидне резултате. Од укупно 47 такмичара 
на нивоу Србије ушао је у финале и освојио 7. место. 

 

 
 

 Установа за спорт, омладину и специјализоване услуге је, на челу са Петром 
Трајковићем, изразила жељу да Михаило, као прошлогодишњи победник 50. 
јубиларног такмичења у Ваљеву, ове 2019. године отвори Општинску смотру 
рецитатора са прошлогодишњом песмом Владислава Петковића Диса ,,Наши дани'', 
која ће се одржати 30. марта у 10 сати, као и Окружну смотру са истим задатком. 
Треба напоменути да ће се он и ове године наћи у улози такмичара са песмом 
,,Тишина за Оливера'' аутора Новице Соврлића. 
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Дана 29.марта 2019. године (петак) 

 Одржан је састанак Педагошког колегијум  
након тога и састанци стручних већа . 

Дневни ред 

1. Преименовање одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја о 
начину надокнаде часова изгубљених током распуста који је продужен због 
проглашене епидемије грипа. 

2. Разно 

Наиме, Министарство је одлучило да раније донешену одлуку о надокнади часова 
суботом промени и да се часови надокнађују током радних дана као претчасови или 
након редовне наставе. 

30.март 2019. године (субота) 

На општинској смотри ,,Песниче народа мог“, која 
је данас одржана у Косовској Митровици, међу 
бројним учесницима из овдашњих основних и 
средњих школа, изабрани су најбољи рецитатори у 

категоријама старијих, средњих и млађих ученика. 

У категорији средњи узраст  
средњих школа, победница је 
Снежана Џоговић из Гимназије, 
друго  и треће место заузели су 
Дарија Машковић и Михаило 
Радичевић, такође из Гимназије, а 
на четвртом месту је Ђуршица 
Михајловић из Медицинске школе 
са домом ученика. 

Победница Снежана Џоговић је рецитовала песму 
,,Пишем мами песму у пиџами''. Марије Шимоковић.  
,,Јако сам задовољна због тога што сам практично до 
последњег дана размишљала коју ћу песму да казујем. На 
крају ме некако емоција повукла, јер увек је мама та која, 
макар у мени, изазива највећу емоцију.''- каже Снежана. 
Чланове жирија су сачињавале Марија Миљковић и 
Ленка Милојевић, асистенткиње на Катедри српску 
књижевност и језик Филозофског факултета и Милица Мандић, драмска уметница. 
Победници овог такмичења у Митровици, учествоваће на окружној смотри рецитатора, 
која је заказана за 6. април, такође у Митровичком двору, где ће се изабрати најбољи 
ученици за републичко такмичење рецитатора које се одржава маја месеца у Ваљеву. 
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АПРИЛ 

01. април 2019. године- понедељак 

Гимназијалци на #trashtag часу за чистију околину 

 
  

 
 
Trashtag изазов у Косовској Митровици поприма све веће размере и нове облике. 
Осим младих, активиста, љубитеља животиња, овој акцији су се јуче 
прикључили и митровички гимназијалци. На иницијативу њиховог професора 
физичког васпитања Предрага Лалића, ђаци Гимназије, одељење 4/1, заједно са 
овим професором и школским домаром Звонком Симићем, скупљали су смеће на 
звечанској тврђави. 

Остацима средњовековне тврђаве похвалило би се свако друштво. Хвали се и 
наше, али на испиту пажње и бриге очигледно би добили негативне оцене., 
судећи по стању које је наша екипа, пре акције гимназијалаца, затекла на тврђави 
и на путу до ње. Све цвета, буја, зелени, али из тог зеленила вире пластичне 
флаше, кесе, омоти слаткиша, марамице... 

Митровички гимназијалци учинили су да тврђава бар после њихове посете добије 
на својој лепоти и заблиста под сунцем, без одсјаја смећа између тек озеленеле 
траве и грана дрвећа. 
Уместо у школској сали, ови ђаци су последњи час и још један додатан провели 
чистећи звечанско здање. 

,,Знамо да се сличне акције организују у граду. Спојили смо лепо и корисно, а 
ученици су дали свој допринос за чистију околину,'' казао је њихов професор 
Предраг Лалић у изјави за Алтернативну Интернет страницу. 
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После доприноса, по неписаном правилу #trashtag –а , средњошколци су се 
фотографисали са својим ,,пленом''. (Извор: Алтернативна Интернет страница) 
 

 
Дана 02.04. 2019. године (уторак)  
 
Одржано је Међуокружно такмичење у атлетици у Зубином 
Потоку . Наши ученици су узели учешће у следећим 
дисциплинама и постигли следеће резултате: 
 

Омладинке: 
Анђела Ковачевић - 1. место (400м), 
Јелена Павловић – 3. место ( 800м), 
Наталија Савић - 3. место  
Омладинци: 
(100м) Јован Недељковић - 2. место, 
(1000м) Ђорђе Стевановић – 1. место. 
Ученици Анђела Ковачевић и Ђорђе 
Стевановић пласирали су се за 
Републичко такмичење, које ће се 
одржати 18.04.2019. године у 
Сремској Митровици. 
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Дана 06. априла 2019. године ( субота) 

Одржано је Државно такмичење у познавању 
енглеског језика у Четрнаестој београдској 
гимназији. Међу 15о учесника била је и 
представница наше школе Кристина Спасојевић 
4/1, која је на достојанствен начин представила 
школу као једини такмичар са Косова и Метохије 
и за основне и за средње школе.  

Док су ученици распоређивани по учионицама које су овог пута носиле називе по 
ликовима чивеног романа Хари Потер, директорка школе је поздравила све 
професоре који су били у пратњи својих ученика, пожелела им добродишлицу и 
срећу на такмичењу. Такмичење је трајало од 10:00 до 12 :00. Након тога уследио 
је преглед радова који је трајао око два сата . Такмичење је протекло у пријатној 
атмосфери и сама чињеница да скоро сваке године имамо по неког представника 
на републичком нивоу је довољна да покажемо да и ми као школа постојимо. 

 

 У периоду од 08. априла до 18. априла одржавају се пробе 
драмске секције, пошто се наша школа први пут пријавила за 
Позоришне сусрете  ученика гимназија Србије, која ће се 
одржати у Крагујевцу 19. априла 2019. године. Представа коју 
ће извести наши ученици је адаптација комедије Бранислава 
Нушића ,,Ујеж'' , која је први пут изведена 1.децембра 2018. 
године за Дан наше школе. Пробе су у току а ученици и 
професори српског језика и књижевности улажу максималне 
напоре да се припреме и представе у најбољем светлу на 
позоришним сусретима. 

 

Неке од фотографија са пробе. 
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Дана 11. априла 2019. године ( среда) –  

На почетку радног дана у школи, професори и студенти 
Економског факултета Универзитета у Приштини са седиштем у 
Кос. Митровици одржали су презентацију свог факултета 
ученицима четвртог разреда као потенцијалним будућим 
студентима факултета. 

 

Дана 11. априла 2019. године ( среда) 

Одржана је седница Одељењских већа, са почетком у 18 сати. 

Дневни ред 
1.Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду 

2. Дисциплина ученика 
3. Реализација планова и програма 

Непосредно након седнице Одељењских већа, одржана је и седница Наставничког 
већа. 
Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду 
3. Дисциплина ученика 
4. Предлог чланова Школског одбора из редова запослених  

Настаници су на крају седнице Наставничког већа тајним гласањем предложили 
чланове Школског одбора из редова запослених: Данијелу Миленковић, проф. 
математике, Предрага Лалића, проф. физичког васпитања и Ему Чечовић, проф. 
физике. 

 

Дана 16. априла 2019. године ( уторак) 

Окружно такмичење Књижевна олимпијада одржаноје 30. марта. 
Такмичили су се ученици Медицинске школе, Гимназије из 
Косовске Митровице, Гимназије Вучитрн, Средње школе из 
Зубиног Потока и Лепосавића. Ове године се пласирало пет 
наших такмичара за Републичко такмичење  у Сремским 

Карловцима. Дана  23. марта одржаноје и Општинско такмичење из Српског 
језика и језичке културе. На окружно такмичење се пласирао само један ученик –
Саша Радић, прва година. Дана 6. априла одржана је окружна смотра рецитатора 
„Песниченародамог“. На Републичко такмичење у Ваљеву пласирала се Дарија 
Машковић, ученица 3. разреда са песмом „Светлост изненада". Окружно 
такмичење из Српског језика и језичке културе одржано је 16. априла у Звечану. 
Нема пласираних такмичара за такмичење на републичком нивоу. 
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У периоду од 15. до 20. априла 2019. године часовима хемије 
присуствују студенти хемије са Природно-математичког 
факултета из Косовске Митровице Универзитета у Приштини 
са седиштем у Косовској Митровици. 

 

 

Дана 18. априла 2019. године (четвртак) 

Природно - математички факултет Универзитета у Приштини 
са привременим седиштем у Косовској Митровици расписао је 
конкурс за ученике средњих школа у Републици Србији на 
тему: Значај природно-математичких наука: биологије, хемије, 

физике, математике , географије, информатике у разумевању света који нас 
окружује. 
Своје радове ученици могу достављати у виду: писаних радова – есеја (5 до 7 
страна), фото репортажа или фото радова и мултимедијалне форме (аудио и 
видео радови, стрип, презентација, интернет страница, апликација, игрица и 
видео и аудио анимација).  Конкурс је отворен до 30. априла 2019. године. 

 

Дана 19. априла 2019. године (петак) 

Ученици митровачке Гимназије са представом Ујеж пласирали су 
међу 14 најбољих гимназија на 23. Позоришним сусретима који су 
одржани у Крагујевцу. 
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У позоришту „Јоаким Вујић ’’ у Крагујевцу од 
укупно 66 пријављених гимназија из целе Србије, 
ученици из наше школе су својим извођењем 
комада УЈЕЖ ушли у најужи избор, а коначни 
резултати се очекују у четвртак 25. априла. 

Комедија је први пут изведена у Народном 
позоришту у Београду 1935. године а написао 
је Бранислав Нушић. У њој на сатиричан начин 
коментарише покрет за женска права у 
Краљевини Југославији оног времена. 

Ученици су представу спремали са професоркама српског језика и књижевности 
Александром Радовановић и Иваном Јевтић. 

Уленици који су учествовали у представи су: Снежана Џоговић, Михаило 
Радичевић, Анђела Јокић, Никола Милидраговић, Алекса Гвоздовић, Магдалена 
Максимовић, Василије Марковић, Михаило Стојсављевић, Андреа Марковић, 
Никола Бишевац, Марија Власачевић, Марија Борисављевић, Лидија Машић, 
Даница Вукадиновић, Алекса Соврлић, Милица Мићаловић, Едина Јакупи и 
Емилија Симић. 

 

Дана 20. априла 2019. године ( понедељак) 

Ученица наше школе Исидора Мирковић (4-3) одржала је 
изложбу својих радова у галерији ,,Акваријус'' у Косовској 
Митровици под називом ,,Make It Shine''. 

Ово је била њена прва званична изложба радова на тему 
модног дизајна којом је скренула пажњу митровичке 
публике на свој рад. Поред модних илустрација, скица и 
цртежа, публика је имала прилику и да види настајање 
једне њене креације , тј, ,,еко'' хаљине направљене делом од 
пластичних кеса а делом од претходно направљеног 
корсета од плиша са украсима од циркона. Исидорин 

перформанс увеличала је Снежана Џоговић, такође ученица Гимназије, која је 
овом приликом била у улози манекенке (иначе је у улози рецитатора или 
глумице). Публика је перформанс наградила огромним 
аплаузом и тиме дала ветар у леђа младој креаторки и 
уверила је да је на добром путу. Инспирацију налази у 
обичним стварима и идеје непрестано навиру а посебно је 
инспирисана радовима Салвадора Далија и радовима 
шпанских аутора. Исидорини модели су иначе били и лајт 
мотив прошлогодишње представе за дан школе ,,Љубав и 
мода и још по нешто...''. 
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(Фотографије: Милан Кабашић, бивши ученик Гимназије) 

 

„  

Дана 23.04. 2019. године (уторак) 

Одржано је Окружно такмичење у кошарци - мушка екипа. 
Претходно су одржана такмичења на општинском нивоу (26.03, 
28.03 и 04.04. 2019. године). Екипу је водио професор физичког 
васпитања Глигорије Јевтић. Екипу су чинили следећи ученици: 

Јанко Јаковљевић 2/1, Немања Марјановић 2/3, Благоје Вукашиновић 4/3, Радоња 
Дражевић 2/1, Растко Радовић 2/2, Матеја Мирковић 2/3, Матеја Спасојевић 1/3, 
Лука Марковић 1/3, Александар Војиновић 3/1, Михаило Стојсављевић 3/3 и Лука 
Здравковић 4/1. Резултати су били следећи: 

Општинско ( Међушколско) 

1. Гимназија(КМ) – Техничка школа  61 : 31 
2. Гимназија(КМ) – Економско трговинска школа   58 : 26 
3. Гимназија (КМ)– Медицинска школа 55 : 38 

Табела:  
1. Гимназија  
2. Медицинска школа 
3. Економско- трговинска школа 
4. Техничка школа 

Гимназија и Медицинска школа оствариле су пласман за Окружно такмичење. 
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Окружно такмичење 
1. Гимназија ( КМ) – Гимназија (Вучитрн)  66 : 23 
2. Гимназија ( КМ) – Средња школа ( Звечан)  50  : 40 
3. Гимназија (КМ) – Медицинск школа  41 : 35 

Табела : 

1. Гиназија (КМ)- остварила пласман за Међуокружно такмичење 
2. Медицинска школа (КМ) 
3. Средња школа ( Звечан) 
4. СТШ Лепосавић 
5. Гимназија ( Вучитрн) 

Екипи наше школе честитамо на оствареним резултатима  и желимо пуно успеха 
у наредним такмичењима. 

 

Дана 25. априла 2019. године (четвртак) 

На 23. Позоришним сусретима гимназија 
одржаним у Крагујевцу, од 66 укупно 
пријављених, драмска група наше школе ушла је 

у избор 14 најбољих школа са својом представом ,,Ујеж'', рађену по истоименој 
драми Бранислава Нушића.  

Настали на иницијативу Прве 
крагујевачке Гимназије, Позоришни 
сусрети окупили су више од 300 
ученика, чланова драмских секција из 
целе Србије. На додели награда наша 
ученица Снежана Џоговић добила је 
награду за најбољу споредну женску 
улогу.  

Честитамо Снежани на освојеној 
награди а и свим осталим ученицима 
који су својом глумом и залагањем 
допринели успеху наше школе! 
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Мај  

Од 17.04. до 25.04. 2019. године 

Након зимског семинара биологије у Истраживачкој станици у Петници, 
од 06.02.-12.02.2019. године, позвана сам и на вежбовни семинар 
биологије, па сам у Петници боравила и од  17.04.-25.04.2019. године. 
Током зимског семинара, који је био теоријски, и где смо слушали 
предавања и писали семинарски рад истражујући литературу, на овом 
семинару је било сасвим другачије.  

Током овог семинара, спроводили смо теренска и лабораторијска 
истраживања, која су обухватала све етапе научно-истраживачко града, 
кроз свакодневни и целодневни рад у лабораторији или на терену, 
вођење лабораторијског и теренског дневника, писање извештаја о добијеним резултатима 
лабораторијских испитивања и њихово презентовање, базирано на малим научним пројектима, 
које смо сами реализовали од почетка до краја. Такође, имали смо предавања: Раствори и 
пуфери, Статистика, Методе одвајања, Оптичке методе инструменталне анализе... 

Током ових девет дана, радили смо девет пројеката: Биохемијска карактеризација бактеријских 
сојева, Бактериолошка исправност, Антимикробние 
сеји: Антибиограм и МИК, Фитоценозе у околини ИС 
Петница, Заједнице водених бескичмењака на 
локалитетима у околини ИС Петница, 
Фотосинтетички пигменти, ПЦР и електрофореза, 
Прављење микроскопских препарата и 
микроскопирање.  О сваком реализованом пројекту 
смо предавали извештај који је подразумевао 
теоријску обраду тема, опис материјала и метода 
које смо користили приликом лабораторијског 
испитивања, представљање добијених резултата, и 
закључак на основу тих резултата.   

Током мог боравка у ИС Петница, станицу је посетила и премијерка Р. Србије, Ана Брнабић,  која је 
присуствовала свечаном уручењу спектрометра станици и с којом смо имали прилику да 
разговарамо.   

          (Аутор: Теа Савић 1/1) 

Дана 7. маја 2019 ( уторак) 

Представници Алфа БК Универзитета из Београда са 
седиштем у Зубином Потоку одржали су промоцију 
факултета ученицима четвртог разреда и представили 
најбоље студијске програме за будуће студенте. 
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Дана 10. маја 2019. године ( петак) 

Ове године је наша школа део националне 
манифестације "Мај месец математике". 
Заједно са 45 градова исписали смо математичку мапу 
Србије. Који градови и који садржаји може се погледати на 
сајту  m3.cpn.rs. као и на facebook страници 
 https://www.facebook.com/majmesecmatematikeM3/. 
Наш садржај је реализован 10. маја у холу наше школе где је 
организован математички квиз у којем су се у два круга 
надметале четири групе гимназијалаца из свих разреда. 
Победници кругова су у финалу одмерили снаге, и после 
тесног резултата победу је однела група II у саставу: Емилија 
Васић (1.разред),  Јакшић Вељко (2.разред), Мицић Момчило 

(3.разред) и ЛазаревићАлекса (4.разред). 

Публика је уживала гледајући и навијајући да њихови бистроумни фаворити брже 
предају одговоре од оштроумних 
противника. Лепи, кратки, 
занимљиви задаци су забавили све 
који су имали прилику да у овој 
манифестацији учествују било као 
такмичари, било као публика. 

Овај математички квиз, осим што је део ове 
манифестације, он је и једна од низа активности 
којом ове године обележавамо 100 година рада 
наше школе.  
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 (Професори:Ема Чечовић, Рада Михајловић, 
Слободан Јакшић, Миљана Јелић и Данијела 
Миленковић) 

 

(Аутор: Данијела Миленковић, проф. 
математике) 

(Фотографије: Мирослав Марковић 4/1) 
Гимназијалци, нека вам је срећно!!! 

 

 

 

Дана 10. маја 2019. ( петак) 

Одржан је крос РТС-а Кроз Србију у органзацији Министарства 
просвете, Установе за спорт, омладину и специјализоване услуге. 
Домаћин је овог пута била Медицинска школа са домом ученика.  
Ученица наше школе Анђела Ковачевић- 2/2 освојила је прво место 
у категорији девојчица првог и другог разреда на трци 500m.  

Честитамо Анђели на постигнутом успеху! 

 

Дана 10. – 12. маја 2019. године  

Међуокружно такмичење из хемије за ученике средњих школа одржано 
је 13.04.2019. године у Пољопривредној школи Приштина, у Лешку. 
Прво,  друго и треће место за ученике првог разреда освојили су 
ученици Гимназије из Косовске Митровице, Теа Савић I-1, Невена 
Недељковић I-1 и Матеја Димић I-1.  

Ученице ТеаСавић и Невена Недељковић пласирале су се на Републичко такмичење, које 
је одржано 10.-12.05.2019. године на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета 
у Београду.   

Ученице су пут Београда отпутовале у пратњи професора Тање Минић, где су међу преко 
200 ученика и професора представљале нашу школу. Изради теста приступило се 
11.05.2019. године, а за 20% најуспешнијих приликом израде тестова, за сутрадан је 
заказан експериментални део такмичења. Наше ученице су оствариле одличан пласман, 
што представља изузетан успех.  

Ученице кажу да је непроцењиво искуство, као и част и задовољство, представљати школу 
и бити део једног оваквог такмичења.  

64



Искрено се захваљују професору Зорици Арсенијевић, која је препознала њихов 
потенцијал и припремала их за тест, и професору Тањи Минић, која их је припремала за 
експериментални део и пратила их на такмичењу, у чему су неизмерно уживале. 
Једва чекају нови циклус школског такмичења, и очекују још бољи резултат. 

(Аутор : Теа Савић 1/1) 

 
(Теа Савић, Невена Недељковић и Тања Јевтић, проф. хемије) 

 
Дана 12. маја 2109. године ( недеља) 

Одржанa је Републичка књижевна 
олимпијада у Сремским Карловцима. 
И ове године имали смо 
представнике школе: Наталија 

Савић. Анђела Миленковић, Едина Јакупи и Тијана Милић. 
Ученице су биле  у пратњи Александре Божовић Радовановић, 
проф. српског језика и књижевности. Ученица Тијана Милић 
освојила је прво место. Имала је максималан број поена. Тест 
се састојао од 20 питања, од којих су нека била на 
заокруживање, нека да се допуне, да се препозна текст, 
одреди правац дела, а обухваћено је било градиво сва четири 
разреда. За Тијану није било тешко да од око седамдесетак 
учесника завршних година из школа широм Србије понесе 
титулу најбоље. Управо такмичење је помогло Тијани да 
донесе коначну одлуку након вишемесечног размишљања шта коначно да упише а 
то је српски језик и књижевност. 
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. 

 

(Фотографије: КОССЕВ и Александра Божовић Радовановић) 
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Дана 14.05. 2019. године ( уторак)  

Одржано је Међуокружно такмичење у кошарци (мушка екипа) у 
Косовској Митровици. Наша школа играла је против Економско- 
трговинске школе из Лапљег села (измештене из Приштине) и 
пласирала се за Републичко такмичење у Караташу код Кладова. 
Нашу екипу чинили су Јанко Јаковљевић 2-1, Немања Марјановић 2-

3, Благоје Вукашиновић 4-3, Радоња Дражевић 2-1, Растко Радовић 2-3, Матеја 
Мирковић 2-3, Матеја Спасојевић 1-3, Лука Марјановић 1-3, Александар Војиновић 3-
1, Михаило Стојсављевић 3-3 и Лука Здравковић 4-1 .Вођа екипе био је Глигорије 
Јевтић, проф, физичке културе.  

Честитамо нашој екипи на победи и желимо им још више успеха у наредном 
такмичењу! 

Дана 14.05. 2019. године ( уторак) 

Одржано је прво полуфинале 64. Песме Евровизије, 
најдуговечнијег фестивала у историји музике. Нашу земљу 
представљала је Невена Божовић, бивша ученица наше школе, 
која је на ,, Беовизији'' званично изабрана да са песмом ,, Круна'', 
коју је сама компоновала, представи Србију  у Тел Авиву , у 
Израелу. Након прве вечери  Невена је прошла у финале које ће 

се одржати 18. маја. 

Невена Божовић је представљала Србију на 
Дечијој песми Евровизије 2007. у Ротердаму са 
песмом Пиши ми и освојила треће место. 
Године 2013. Такмичила се у другој сезони 
талент-шоуа Први глас Србије, где је освојила 
2. место, а потом је са две преостале 
финалисткиње, Мирном Радуловић (1. место) 
и Саром Јовановић (3. место) оформила 

групу Моје 3. Са песмом Љубав је свуда победиле су на 
Беосонгу и тако представиле Србију у Малмеу на 
Песми Евровизије 2013.  Тиме је Невена постала прва 
учесница која се такмичила на Песми 
Евровизије након учешћана Дечјој песми Евровизије. 

Невена је похађала основну и музичку школу и 
гимназију у Кос. Митровици (друштвено - језички 
смер-одељењски старешина - Славица Сталетовић). 
Наставила је музичко образовање на Академији 

музичке уметности у Београду. 
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15.мај – 24. мај 2019. године  

Одржано такмичење Гимназије Косовска Митровица поводом Дана 
школе ( 100 година од почетка рада) 

Распоред утакмица и победници 

    I2   :  II3  ( победник II3)               II1: III1 ( победник III1) 

IV1 : I4 (победник IV1)                I1 : III2 (победник I1)                                   

                            I3 :  III3 победник (I3)        IV2:I3 (победник IV2) 

II3: II1 ( победник II1)                 IV1:II2 (победник IV1)                    

IV3:I1 ( победник IV3)                  II1:IV1  (победник II1) 

                                    IV3:IV2 (победник 4-2) 

        II1 : IV2 (победник II1) 

                                         Победник турнира је одељење II1. Честитамо им на победи! 

 

 

. Дана 15.05. 2019. године (среда)  

Одржан је састанак Педагошког колегијума у 9:10, са следећим 
дневним редом: 

1.Организација матурске вечери 

2. Одржавање заједничког родитељског састанка за матуранте 

3. Протекла и текућа такмичења 

4. Оцењивање 

5. Разно 

Дана 15. маја 2019. године ( среда) 

Ученица наше школе, Маша Ковачевић 4-3, на избору за ,,Мис седам 
континената''који се одржао у Бодруму у Турској  представљала је 
Србију и освојила титулу,, Мис модне писте''.На избору је 
представила народну ношњу Србије и носила заставу наше земље и 
говорила о њеним лепотама, а у финалној вечери носила креације 

познатих модних дизајнера. 
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Дана 18. маја 2019. године ( субота) 

У суботу 18. маја 2019.године, на Филозофском  факултету, 
на одељењу за класичне науке, Универзитета у Београду, одржано је 
Републичко такмичење у знању  латинског и старогрчког  језика за 
ученике средњих школа. 

  
По први пут на овом 
такмичењу Гимнaзија из Кос. 
Митровице је имала своје 
представнике. Нашу школу 
представљале су ученице Теа 
Савић и Наталија Савић, из 
одељења I-1. Ученице  је  за 
такмичење припремала њихова 
професорка  латинског језика, 
 Марија Чудић.  
 Нашe представницe освојиле 
су велики број поена и 
оствариле висок пласман у 
категорији ученика 1. разреда, 

Теа Савић 95/100 (4. место) и Наталија Савић 84/100 (13.место), међу више од 60 ученика 
гимназија из целе Србије.  
 
Теи, Наталији и професорки Марији се  захваљујемо  на  времену,  труду  и  залагању  и  
поносимо  се  њиховим  успесима.  
 

На слици: Теа Савић, Марија Чудић, проф. латинског и Наталија Савић 
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Дана 18.маја 2019. године ( субота) 

Ученик Гимназије Данило 
Радосављевић (3-1) освојио је 
сребрну медаљу на светском 

првенству у grappling-у, одржаном у Ковину. Он је 
учествовао у такмичењу под окриљем АДДЦ-а, највеће 
светске организације у овом споју бразилске џиу џицe и 
рвања. Данило се такмичио у категорији ,,beginners'', до 70 
кг и овом победом постао вицешампион света. 

 

 

 

 

Дана 19. маја 2019. године (недеља ) 

Дарија Машковић, 
ученица трећег разреда 
Гимназије освојила је 
треће место (3. место) на 
републичком такмичењу 

51. смотре рецитатора Србије ПЕСНИЧЕ 
НАРОДА МОГ у Ваљеву у категорији старији 
узраст. 

 

 

(Фотографија: Радио Митровица Север) 

 

 

Дана 20.маја 2019. године ( понедељак) 

Одржан је заједнички родитељски састанак за ученике 
четвртог разреда у 17 сати. 

Дневни ред: Организовање матурске вечери и обавезе ученика и наставника 
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Дана 22. маја 2019. године (среда) 

Поводом 100 година постојања, секција  природних наука Гимназије организовала је 
четврти фестивал науке ,,Физикус''. Ученици су , у холу школе, приказали занимљиве 
експерименте из биологије, хемије, физике, математике и информатике. 
Представили су закон одржања енергије и импулса,игру ,,Не буди меду''која 
приказује струјно коло, Галилејев оглед којим су показали оптички пад и оптичку 
клупу,која путем дифракције и дисперзије пројектује дугу. Ученици су урадили 20 
огледа. Приказани су и холограми, Њутново клатно, робот кога покреће соларна 
енергија, Tеслина плазма кугла под високим напоном,.. 

Професор физике Слободан Јакшић 

Алекса Лазаревић,  ученик одељења 4-1, представио је квиз знања, илузије и видео 
игру која је била и тема његовог матурског рада. 

 

Оптичка клупа                                                  ,,Како дишемо'' 
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Струјно коло ,,Не буди меду''                                    Холограм 

(Фотографије: Радио Митровица Север) 

Дана 23.маја 2019. године ( четвртак) 

ТВ Мост у Звечану угостила је Младена Арсенијевића, ученика 1-4 одељења  наше 
школе и Ему Чечовић, професора физике. Повод је био организовање фестивала 
физике и природних наука ,,Физикус'' и отварање новог одељења за информациону 
технологију. Ученик и професорка су говорили о досадашњем искуству у раду 
оваквог одељења, пошто је Младен прва генерација ученика која је уписала први 
разред ИТ смера.Такође су говорили  о припремним часовима математике за ученике 
који желе да се ове године упишу на овај смер, као и о традицији организовања 
фестивала природних наука у нашој школи.  

Дана 24. маја 2019. године ( петак) 

Матуранти наше школе прославили су данас 
завршетак средњег образовања. Након 
трећег часа, уз музику и ди џеја на кратко у 
учионици, a онда уз звуке трубе,прошетали 
су градом до трга Цара Лазара, до главног 
ибарског моста, ,,црвеног солитера'' и назад 
до школе.Коло се играло на кружном току и 
на шеталишту.  
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(Фотографије: Радио Контакт Плус) 

 

23.мај – 26. мај 2019. године 

  
У периоду од 23. до 25. маја 2018. године, на 
позив Миломира Радића, директора Средње 
школе „Лукијан Мушицки“ у Темерину, шест 
ученика и два професора Гимназије из Косовске 
Митровице су били у посети овој средњошколској 
установи и граду Темерину. Ова посета је 
организована поводом дана школе наших 
домаћина и ради потписивања протокола о 
сарадњи наших установа. У посети су били 
ученици Гимназије: Бракус Марта, Бјелица Јована, 

Кандић Александар, Стоисављевић Михајло, Џоговић Снежана, Арлов Анастасија и 
професори Јочић Драган и Јакшић Слободан.  
Идеја о сарадњи двеју школа настала је спонтано на једном семинару на којем су 
учесвовали директори двеју школа Миломир Радић и Слободан Михајловић.  

Првог дана посете, домаћини су нас дочекали у вечерњим часовима испред школе. Након 
упознавања и кратког боравка у просторијама школе ученици су отишли код својих 
другара домаћина а професори на заједнучку вечеру са  колегама.  

Другог дана организован је обилазак школе и промотивних штандова. По завршетку 
посете уприличен је пријем у Општини Темерин од стране председника Ђуре Жиге и 
члана већа за образовање Коране Ћировић. У пријатној атмосфери и уз речи захвалности 
и подршке како домаћина, тако и гостију, потписан је Протокол о сарадњи Гимназије из 
Косовске Митровице и Средње школе „Лукијан Мушицки“ из Темерина. Изражена је 
обострана жеља да ће овај Протокол о сарадњи трајати много година, те да ће надживети 
садашње професоре и ђаке и да ће га поштовати генерације које долазе.  
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Уследило је слободно време и 
обилазак етно-куће у Темерину. 
Затим су сви ученици и професори 
отишли да гледају позоришну 
представу „Госпођа министарка“ 
коју су припремили ученици школе 
„Лукијан Мушицки“. По завршетку 
представе организован је обилазак 
Новог Сада  и посета галерији 
Матице Српске. Ово је била изузетна 
прилика да се види изложба слика 
„Ђура Јакшић, између мита и 
стварности“. Слике из оног Ђуре 

Јакшића којег већина препознаје као једног од највећих српских писаца.  Остало је и мало 
времена да се обиђе само један део сталне поставке галерије која обилује ремек-делима 
српског сликарства.  

 

Након кратке шетње централним градским улицама  ученици и професори су се упутили у 
Сремске Карловце. Обилазак овог града духовности, културе  и вина завршен је у касним 
вечерњим сатима.  

Последњег дана гости и домаћини су се окупили у просторијама школе где смо 
разменили утиске и добили обећање од домаћина да ће нам првом приликом узвратити 
посету. За све време ове посете са нама су поред домаћина били и ученици и професори 
Средње школе „Иво Андрић“ из Вишеграда, са којом су прошле године наши домаћини 
такође потписали споразум о сарадњи.  

Желимо да се захвалимо нашим домаћинима на позиву и изузетном гостопримству. 
Надамо се да ће овако лепо успостављена веза између наших школа постати традиција. 
Посебну захвалност изражавамо директору Миломиру Радићу на срдачном пријему, на 
непосредности која је на моменте била дирљива и на чињеници да је допринео 
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зближавању наших школа упркос географске удаљености. Такође се захваљујемо свим 
наставницима који су се веома потрудили да ова посета остане у лепом сећању. Можемо 
да кажемо да су у томе успели и да једва чекамо да им узвратимо гостопримство.  

  

 
 (Аутор: Драган Јочић, професор француског језика) 

 
 

Дана 27.маја 2019. године ( понедељак) 

Одржано је матурско вече за ученике четвртог разреда Гимназије. 
Ученици су се у свечаним хаљинама и оделима окупили око 20 
сати испред школе и направили заједничку фотографију са 
одељењским старешинама и присутним професорима. Затим су у 
колони прошетали 
до главног трга и 

дошли до хотела No.1, где се одржала 
прослава њиховог завршетка средњег 
образовања.Ученике су до хотела, у 
свечаном дефилеу, испратили  
родитељи, комшије, познаници, 
пријатељи, али и ученици других 
школа уз музику трубача. 
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Одељењски старешина:Слађана Алексић Крстић(4-3) 
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Одељењски старешина: Марија Чудић(4-2) 

 

Одељењски старешина:Биљана Добрић(4-1) 
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(Колектив Гимназије)-Миљана Јелић, Александра Неговановић, Јелена Гвоздић, Наташа 
Миленковић, Данијела Миленковић, Рада Михајловић, Катарина Марковић, Слађана 
Алексић- Крстић, Ема Чечовић, Марија Чудић, Драгана Лазић, Јасмина Гаџе, Ивана Јевтић, 
Данијела Поповић,  Душица Радосављевић, Александра Радовановић, лево - Слободан 
Јакшић, Предраг Лалић, Слободан Михајловић, Драган Јочић, Звонимир Симић, Никола 
Раденковић 

 

27.мај-29. мај 2019. године  

Студенти Филозофског факултета (група за Енглески језик и 
књижевност) одржали су часове ученицима наше школе у оквиру 
студијског програма методике страног језика. 

 

 

 

 

 

 

Одељење 3-1 , Снежана Зечевић, проф. 
методике енглеског језика(лево) и студенти 
енглеског језика 
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Дана 29.маја 2019. године ( среда) 

Одржана седница Одељењских већа у 17 сати.  

Дневни ред  

1.Анализа успеха ученика 

2. Дисциплина ученика 

3. Реалзација планова и програма 

Након седнице Одељењских већа, одржана је и седница Наставничког већа. 

Дневни ред 

1.Анализа успеха ученика 4. разреда на крају школске 2018-19. 
године 

2. Формирање испитних комисија за полагање матурског испита 

3. Избор ученика за Ђака генерације 

4. Разно 

 

 

Дана 30. маја 2019. године (четвртак) 

Одржан је завршни час обук3 ученика за полагање 
пријемног испита за специјализовано ИТ одељење 
у нашој школи. Часове математике држали су 
професори математике Данијела Миленковић и 
Миљана Јелић и Рада Михајловић.. 
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Јун 

Одржане су матурске вечери генерација које су славиле од 10 до 40 година матуре. 

 

(Генерација 20 година са проф. српског језика и књижевности Надеждом Спасојевић и проф. 
математике Емилијом Живковић и проф. мизичке културе Петром Ракићем) 

 

Генерација 25 година 
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(Генерација  40 година матуре са проф. историје Горданом Микић и проф. опште техничког 
образовања Слободаном Танићем) 

(Фотографије : Александра Неговановић) 

 

Дана 02.06.2019. године ( недеља) 

Ученици осмог разреда који имају посебну склоност према рачунарству и информатици 
полагали су пријемни испит за ИТ одељење у нашој школи, друго по реду. Испит је био 
организован у Краљеву а на испиту је било преко 180 ученика из различитих делова 
Србије. У комисијама за прегледање тестова из математике биле су и наше две 
професорке Данијела Миленковић и Миљана Јелић. 

 

Дана  05.06.2019. године ( среда) 

Ученици четвртог разреда полагали су матурски испит из српског језика и 
књижевности . 
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Дана 07.06.2019. године ( петак) 

Одржан је писмени матурски испит из математике и енглеског језика. 

 

Припрема за израду рада. 

 

 

 

 

(Фотографије: Миљана Јелић) 

 

Дана 07.06.2019. године( петак) 

Најуспешнији ученици основних и средњих 
школа из Косовске Митровице, који су у 
протеклој години постигли одличне 
резултате на ученичким такмичењима 
широм Србије, добили су од општине 
Косовска Митровица плакете и захвалнице, 

а неки и новчане награде од 10,000 динара.  
Ученица наше школе Дарија Машковић ( трећи разред) је 
међу добитницима награда за освојено треће место на 
републичком такмичењу 51. смотре рецитатора  Србије 
ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ у Ваљеву, Снежана Џоговић друго 
место на Позоришним сусретима у Крагујевцу и Тијана 
Милић прво место на Државном такмићењу књижевна 
олимпијада у Сремским Карловцима. 

 

Дана 09.и 10. 06. 2019. ( недеља и понедељак)  

Одржана је обука наставника страних језика и латинског језика који 
раде у основним и средње струшним школама. То је други круг обуке 
коју је започело Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 
сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања. Обука је 
и овог пута била на тему Настава и учење оријентисано на исходе и 
стандарде.На обуци је било 25 учесника. Водитељи обуке били су 

Божидар Петровић и Биљана Добрић, професори енглеског језика. 

Дана 10 и 11. јуна 2019. године  

Одржана одбрана матурских радова. 

 

82



Дана 12. јуна 2019. године ( среда)  

Одржан састанак Испитног обора за матурски испит у 17 сати.  

Дневни ред 

1. Анализа успеха ученика на матурском испиту 
 

Дана 13. јуна 2109. године (четвртак) 

Одржан састанак Школског одбора у 12.30. 

              Дневни ред 

1. Конституисање новог Школског одбора 

За председника Школског одбора изабрана је Данијела Миленковић, проф. математике, као и два 
члана из колектива: Ема Чечовић, проф. физике  и Предраг Лалић, проф. физичког васпитања,  три 
представника родитеља и три представника из општинских структура. 

 

Дана 14. јуна 2019. године (петак) 

Обављена је подела диплома матурантима у амфитеатру Техничке 
школе. Додели диплома присутвовали су, поред ученика и професора, и 
родитељи матураната. На почетку се присутнима обратио директор 
школе Слободан Михајловић а након кратке музичке тачке коју су извели 
Данило Радосављевић и Богдан Живковић, ученици одељења 3-1, 
пригодним говорима ученицима су се обратиле и разредне старешине 

одељења четвртог разреда Биљана Добрић, Марија Чудић и Слађана Алексић Крстић. После 
музичке нумере коју је на виолини извела ученица првог разреда Марија Николић, ученици су 
прозивани да им се доделе дипломе док су се на видео биму појављивале њихове фотографије. 
Ученици који су освојили неко од прва три места на окружном такмичењу или се пласирали за 
републичко награђени су и књигом. Ученик генерације Давид Савић добио је и посебан поклон  од 
школе. На крају, Дарија Машковић, ученица трећег разреда, која је на републичкој смотри 
рецитатора Србије ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ освојила треће место, рецитовала је песму којом је 
освојила награду. И ученици осталих разреда који су показали успех на такмичењу добили су 
књиге као скромну награду од школе. На крају су се и ученици и гости послужили тортом а 
матуранти опростили од своје школе. 
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(Фотографије:Миљана Радивојевић) 

 

 

 

 

 

84



У периоду од 15. до 17. јуна 2019. године десет ученика 
Гимназије, у пратњи проф.  информатике и рачунарства Иване 
Миленковић, били су гости ученика Прве београдске 
гимназије која ове године слави 180 година од свог настанка. 
Ученици су присуствовали Свечаној академији ,,У славу 
просветитељства'' поводом овог јубилеја која је одржана у 
Народном позоришту.  

 

Дана 16. и 17. јуна 2019. године (недеља и понедељак) 

Одржана је друга обука по реду  за наставнике страних језика и 
латинског језика на тему Наставе и учења оријентисаних на 
стандарде и исходе. Обуку су држали професори енглеског језика 
Божидар Петровић и Биљана Добрић. 

  

Дана 18. 06. 2019. године ( уторак) 

Ученица наше школе Наталија Савић освојила је златну медаљу на 
међународном турниру ''Трофеј Београда'' у дисциплини ''low kick'' , до 70 кг.На 
турниру је учествовало више од 300 учесника из земље и региона. 

 

(Фотографија: Алтернативна Интернет страница) 

 

Дана 20. јуна 2019. године ( четвртак) 

Ученици Гимназије од првог до трећег разреда, заједно са својим професорима 
Слађаном Алексић Крстић, проф. историје, Александром Неговановић, проф. 
ликовне културе и Биљаном Добрић, проф. енглеског језика, су  одржали 

туристичку презентацију Косовске Митровице под називом Сувенир Митровице. Пројекат је 
урађен на тему предузетништва која се од прошле године реализује на основу  наставних планова 
и програма за гимназију а чији је циљ развијање међупредметних компетенција код ученика.  
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Израда пројекта је трајала три месеца а ученици су на часовима ликовне културе правили 
прототипове сувенира Митровице. Остали ученици су припремили презентације рељефних и 
климатских карактеристика Кос. Митровице, историјског развоја Митровице, развоја индустрије, 
културног наслеђа Митровице, као и музичке и спортске сцене Митровице. Презентације су 
приказане у виду постера или power point-а. Између презентација гости су могли чути и старе 
српске песме: „Маријо, ћери море“ у извођењу Анђеле Елезовић, „Хајде, Јано“- женске певачке 
групе, „Косово“ – Катарине Јанковић. Стихове Алексе Шантића које је написао 1912. године и 
посветио храму Св. Саве у јужном делу Кос. Митровице говорио је Александар Касаловић.  

 

(Фотографије: радио Косовска Митровица Север и Александра Неговановић) 

На крају, женска фолклорна група извела је сплет старих градских игара.  Направљена је и изложба 
ученичких радова, као и старих предмета и хране. Сви гости, родитељи, ученици и професори 
учествовали су и у хуманитарној акцији куповањем сувенира Пројекат су подржали и многи други 
професори помагањем ученицима око проналажења података и њиховог сређивања, као и разне 
институције у Митровици, попут Градске библиотеке, Градског музеја, итд. Такође су професори и 
остало особље помогли у спремању техничке подршке и помоћи у реализацији пројекта. У сврху 
овог пројекта основана је и виртуелна хране али пружању туристичка агенција Гимназија турс. 
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(Фотографије: Александра Неговановић) 

Посебно се захваљујемо КУД –у „Косовски божур“ и господину Душану Николићу који су нам 
изашли у сурет и обезбедили ношње за наступ учесника. 

 
(Фотографије: Миљана Радивојевић) 
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(Фотографије: Александра Неговановић) 

 

Дана 21.06. 2019. године (петак) 

Завршена је настава за школску 2018-19. 
годину. 

 

 

 

 

Дана 22. и 23. јуна 2019. године (субота и недеља) 

Одржана је обука за наставнике биологије на тему Настава и учење 
оријентисани на исходе. Обуку су држале Љиљана Вукадиновић и 
Јасмина Гвоздић, професори биологије. 

 

Дана 24.јуна 2019. године (понедељак)  

Одржана је седница Одељењских већа за први, други и трећи разред за крај 
наставне 2018-19. године, са почетком у 10 сати. 
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Дневни ред 

1. Утврђивање успеха ученика на крају наставне 2018-19. Године 
2. Реализација планова и програма 
3. Разно 

Истог дана одана је и седница Наставничког већа. 

                                 Дневни ред 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха ученика на крају наставне 2018-19. године 
3. Реализација планова и програма 
4. Текућа питања 

 

Дана 24. и 25. јуна 2019. године ( понедељак и уторак) 

Одржана је трећа обука наставника страних језика и латинског језика у овој 
школској години на тему Настава и учење оријентисани на исходе. Обуку су 
држали Божидар Петровић и Биљана Добрић, проф. енглеског језика. 

 

 

 

Дана 26. јуна 2019. године ( среда) 
Одржан је састанак стручних актива, са почетком у 9 сати.  
Дневни ред 

1. Анализа рада стручних актива у току наставне 2018-19. године 
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Јул 
У периоду од 24. до 28. јуна 2019. 
године, ученици трећег разреда 
Анђела Елезовић, Јелена Павловић, 
Михаило Стоисављевић, Маријана 
Начић, Сања Михајловић и Марија 
Власачевић, у пратњи проф. 

историје Слађане Алексић Крстић, посетили су 
Војну академију у Београду. 

 

 

 

 

 

1.јула 2019. године-понедељак –Одржана је седница Наставничког 
већа у 9 сати. 
Дневни ред 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
2. Формирање тимова и актива 
- Истраживачки тим за развојно планирање 
- Тим за израду Годишњег плана рада 
- Тим за израду Школског програма 
3. Стручно усавршавање и израда портфолија 
4. Израда извештаја рада стручних већа, актива, тимова и секција 
5. Календар рада за август 
6. Упис ученика у први разред 
7. Разно ( годишњи одмори, изборни предмети, оцењивање, учешће у 
раду Наставничког већа, екскурзија ученика четвртог разреда) 
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08. и 09. јула 2019. Године - Обављен је упис у први разред 
Гимназије- укупно 71 ученик - једно одељење природно-
математичког смера, два одељења друштвено-језичког смера и 
једно одељење ученика са посебним склоностима за рачунарство и 

информатику. 

 

   Август 

 

19.08.2018. године – понедељак - Одржана је седница Наставничког 
већа у 9 сати. 

Дневни ред 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
2. Распоред рада у августу 2019. године 
3. Извештај о упису ученика у први разред, школске 2019-20. године 
4. Припрема за почетак школске године 
5. Активности око матурске екскурзије 
6. Разно 

20. август 2019. – уторак-Одржани су састанци стручних већаи 
стручних актива у 9 сати. 

Дневни ред 

1. Предлог плана усавршавањa запослених 
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21. август 2019. године- среда- Одржани састанци стручних већа у 9 
сати 

Дневни ред 

1. Предлог уџбеника за коришћење у школској 2019-20. години 

23. август 2019. – петак- Одржани састанци стручних већа у 9 сати. 

Днени ред 

1. Предлог поделе часова по предметима 

26. август 2019. године – понедељак- Одржана седница 
Наставничког већа у 9 сати. 

Дневни ред 

1.Извештај о вредновању и самовредновању 

2.Конституисање стручних већа 

 3. Разно 

 

27. август 2019. – уторак –Одржани су састанци стручних већа у 9 сати. 

Дневни ред 

1.Анализа рада у претходној школској години 
2. Усвајање плана писмених задатака и контролних вежби 

 

   +  
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У10.00 одржана је презентација на тему интердисциплинарности у настави. Предавање 
су одржале Ивана Миленковић, проф. информатике и рачунарства, на тему израде Power 
Point презентације и Јасмина Гвоздић, проф. биологије , која је уз помоћ ППТ-а одржала 
предавање на тему ''Гени и канцер''. Оба предавања су била јако корисна и занимљива и 
могу се употребити у настави других предмета. Предавање је слушало око 20-ак 
професора. 

Јасмина Гвоздић, Јелена Гвоздић, 
Слободан Јакшић, Катарина Марковић, 
Драган Јочић, Биљана Шћепановић, 
Данијела Миленковић, Александра 
Радовановић, Ивана Миленковић, 
Слађана, Алексић Крстић, Драгана 
Лазић, Предраг Клајић, Марија Чудић, 
Славица Сталетовић, Ема Чечовић и 
Биљана Добрић 

 

 

(фотографије:Миљана Јелић) 

 

28.08. 2019. године- среда- 

Обављен упис ученика у други, трећи и четврти разред гимназије. 

 

 

 

29.08. 2019. –четвртак –Одржана je  седница Наставничког већа у 9 
сати. 

Дневни ред 
1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2. Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2018-19. годину 
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3. Извештај о реализацији развојног плана рада за школску 2018-19. годину 

4. Извештај о професионалној оријентацији и каријерном вођењу 
5. Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 2018-19. годину 

6. Разматрање Годишњег плана рада за школску 2019-20. 
7. Предлог тема за стручно усавршавање за наредну школску годину 

8. Анекс Школског програма рада за 2019-20. годину 

9. Текућа питања 
 

29.08. 2019. године – четвртак- У 10 сатиодржано је предавање 
у оквиру хоризонталног усавршавања наставника на тему 
,,Европска будућност Србије''. Предавање је одржао Игор 
Војиновић, проф. историје а присуствовао је 21 наставник. 

 

( фотографије : Александра 
Радовановић) 

30.08. 2019. године- петак –Наша ученица Наталија Савић 
постала је шампионка у кик- боксу на Европском јуниорском 
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првенству у Мађарској пошто је убедљиво савладала у финалу такмичарку Марчук 
Ликију из Русије.Наталија је актуелна светска шампионка у јуниорској конкуренцији , а 
титулу у дресу репрезентације освојила је прошле године на Светском првенству у 
Италији. 

 

(фотографија: РТС-Београд) 

 

95


	Page 1
	Page 1

