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Осврт на школску 2016-2107. годину 

                    Школску 2016-17. годину  завршило је 238 ученика. Укупно 59 ученика је матурирало. При 
додели диплома уприличен је пригодан програм како би се на достојанствен начин ученици, који су 
провели четири школске године у клупама ове школе, опростили од средње школе и својих 
наставника. Програм су припремили ученици осталих разреда са  мушким делом наставног особља. 
Свечана додела диплома и извођење програма обављени су на бини на плочи Техничке школе. 
Додели диплома присуствовали су родитељи матураната, наставници и ученици осталих разреда. 
Више од 60 % ученика уписало је факултете Универзитета у Београду. Најпопуларнији факултети су 
били: Медицински факултет, Факултет организационих наука, Правни факултет, Електротехнички, 
Природно-математички, Филозофски, а било је и оних који су показали интересовање за глуму на 
Факултету за драмске уметности, Филолошки факултет, Београдску политехнику итд. 

Остали ученици су углавном уписали факултете при Универзитету у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици. 



 

 

 

Одељењске старешине у претходној години 
биле су : 
1-1    Данијела Миленковић 

1-2   Зорица Митровић 

1-3   Вукица Радосављевић 

2-1   Биљана Добрић 

2-2   Марија Чудић 

2-3   Слађана Алексић Крстић 

3-1   Глигорије Јевтић 

3-2   Драган Јочић 

3-3   Горан Обрадовић 

4-1    Јасмина Гвоздић 

4-2    Слободан Михајловић 

4-3     Славица Сталетовић 

У току школске године одржане су две приредбе поводом: Дана школе (1. Децембар) и 
Савиндана. 

За прославу Дана школе, ученици су, у оквиру драмске секције, припремили представу 
„Ревизор“ по делу Николаја В. Гогоља. У препуној сали Митровичког двора публика их је више пута  
испратила аплаузом и тиме наградила рад ученика и наставника. Ученици су награђени јер су 
данима са својим професорима књижевности Александром Антић, Александром Радовановић (као 
режисерима) и Данијелом Поповић (као реквизитером и декоратером) вежбали у хладним 
учионицама у јеку најинтензивнијег испитивања за крај првог наставног периода. Посебна похвала је 
упућена ученицима који су у току проба, у паузама, налазили времена и да уче. 

Ученици који су учествовали у представи су: Јован Маслар (лажни ревизор - Хлестаков), 
Марковић Василије (управник поште), Машковић Дарија, Елезовић Анђела, Јовановић Новак, 
Здравковић Лука, Ракић Данило (управник болнице), Дробњаковић Кристина, Фићовић Андрија 
(председник општине), Јосифовић Марко, Балдини Нина, Стаменковић Данило, Васић Магдалена 
(ћерка), Недељковић Данијела (мајка), Влајовић Петар (Осип), Шевић Немања (Амос), Радичевић 
Михаило (школски надзорник), Маринковић Милан, Савић Давид, Милидраговић Никола (власник 
кафане), Богићевић Ива, Некић Исидора, Мијатовић Марко, Трифуновић Јована, Васиљевић Марко, 
Радосављевић Данило ( музички део представе).  

 

 



 
За Савиндан, 27. јануара 2017. године, ученици и наставници су припремили игроказ Путовања 
Светога Саве, допуњен рецитовањем ученика и певањем првог школског мушког хора „Кнез 
Михајло“. Представа је започета химном Светом Сави, а извео ју је хор састављен од ученица школе 
под диригентском палицом проф. музичке културе Срећка Миленковића. Приредби су  
присуствовали и представници Школске управе, представници Општине Кос. Митровица, чланови 
Школског одбора, представници Српске епархије, итд. Песмом „Суза Косова“, мушки хор „Кнез 
Михајло“, под вођством вероучитеља Витомира Долашевића, заокружио је свечаност. У току 
представе изведене су и нумере „Растко“ ( хор и гуслар Јован Кнежевић), чин резања славског колача  
и духовне песме: „Везак је везла“ (Исидора Некић) и Песма Кнезу Лазару. Песме су изведене у 
пратњи ученика Мирослава Марковића на клавијатури. Представа је спремана око три недеље. 
Наставници који су били задужени за непосредан рад са ученицима, осим професора музичке 
културе и верске наставе, били су и професори књижевности Александра Радовановић, Данијела 
Поповић, професори страних језика Марија Чудић и Биљана Добрић и професор физике Ема Мурић. 
Ученици који су учествовали у представи били су: Радичевић Михаило (лик Светог Саве), Марковић 
Василије (Стефан Немања), Гвоздовић Алекса , Савић Давид, Ракић Данило, Милидраговић Никола, 
Васиљевић Марко, Николић Лука, Јовановић Новак, Елезовић Анђела, Пантовић Вук, Џоговић 
Снежана, Јокић Анђела, Краговић Анђела, Гвоздић Ивана, Здравковић Лука, Машковић Дарија, 
Максимовић Магдалена, Костић Ана, Ковачевић Маша, Милић Миленија, Недељковић Софија, 
Сашка Тепша и Дуња Бишевац. Наставници и ученици су посебну захвалност изразили домару школе 
Звонимиру Симићу, који им је, као и у свим претходним представама, правио  реквизите и делове 
сценског намештаја, као и помоћном особљу Нади Марковић, Славици Лазић и Наташи Миленковић, 
које су спремале учионице  за рад.  

 

 



Ученици су се извођењем једног дела представе придружили ученицима осталих школа и 
дали свој допринос заједничкој прослави школске славе у организацији Општине Косовска 
Митровица. Заједничка представа одржана је у Митовичком двору дана 26. јануара 2017. године. 

Дана 9.априла 2017. године, школски мушки хор „Кнез Михајло“ у пратњи вероучитеља 
Витомира Долашевића био је у посети, заједно са ученицима Медицинске школе из Кос. Митровице, 
манастиру Златица у Подгорици, где је свету архијерејску литургију служио митрополит црногорско-
приморски Амфилохије. Хор је, пред присутним народом, извео пригодан програм посвећен Косову 
и Метохији. Овом приликом ученици су посетили и манастир Острог. 

 

 

 

У току другог полугодишта одржан је и већи број такмичења а ученици Гимназије пласирали 
су се на многа такмичења на општинском, окружном и републичком нивоу. На Општинском 
такмичењу је било 48 ученика, на Окружном 41 ученик а на Републичком 15 ученика. На спортским 
такмичењима на републичком нивоу учествовало је 40 ученика. 

Ученици су се такмичили из српског језика и књижевности, енглеског језика, историје, 
математике, физике, биологије и у већем броју спортова, појединачно или екипно. 

 

             

 

 

 

 



Ученица Ивана Гвоздић, одељење 2-1, освојила је прво место на Републичком такмичењу из 
књижевности одржаном у Сремским Карловцима. 

 
 

Мушка екипа освојила је 2. место у такмичењу три на три, а женска екипа освојила је 4. место 
такође у такмичењу три на три одржаном у Београду.  

 

Мушка кошаркашка екипа је освојила 4. место у Караташу.  

И на традиционалном такмичењу из математике „Мислиша“ такмичило се 40 ученика. 

 

 



Летопис Гимназије у Косовској  Митровици 

Септембар   2017.год. 

 
1.септембар 2017. године     -    Нова школска 2017-2018. година 

Дана 1. септембра 2017. - петак,  почела је нова школска 2017-2018. година. Школска година 
започела је са новим директором школе, Слободаном Михајловићем, професором физике. 

Први разред је уписало 64 ученика на два смера (природно- математички и друштвено-
језички). Веће интересовање је ове године било за природне науке. Укупно два одељења природно-
математичког и једно одељење друштвено-језичког смера. 

Првог дана нове школске године настава је почела у 7 часова; први час одржале су одељењске 
старешине. Одељењске старешине ове школске године су: 

1-1 (природно-математички смер) - Зорица Арсенијевић, проф. хемије 

1-2 (природно-математички) - Ивана Миленковић Јездимировић, проф. информ. и рачунарства 

1-3 ( друштвено- језички) - Славољуб Јевтић, проф. биологије 

2-1 (природно-математички) - Данијела Миленковић, проф. математије 

2-2 ( друштвено-језички) - Александра Лакетић, проф. психологије 

2-3 ( друштвено- језички) - Вукица Радосављевић, проф. философије 

3-1 ( природно- математички)- Биљана Добрић - проф. енглеског језика 

3-2( природно- математички)- Марија Чудић- проф. француског језика 

3-3 ( друштвено-језички)- Слађана Алексић Крстић – проф.историје 

4-1 ( природно-математички) - Глигорије Јевтић, проф. физичког васпитања 

4-2 ( природно- математички)- Драган Јочић, проф. француског језика 

4-3 ( друштвено-језички) - Горан Обрадовић, проф. географије 



 

 

Ове школске године уписано је укупно 240 
ученика. 

Полазак у школу означио је и почетак 
обнове школе, промене фасаде и 
делимично сређивање унутрашњости 
зграде. 

 

 

 

 

 

 

У среду 30. августа 2017. године одржано је Наставничко веће са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2.Предлог тема за хоризонтално усавршавање 

3. Формирање стручних већа, стручних актива и секција 

4. Разматрање Годишњег плана рада за школску 2017-18. год. 

5. Разматрање Правила понашања у школи 

6. Припреме за почетак школске 207-18. год. 

7. Разно 

 

У периоду од 4. до 23. септембра одржани су родитељски састанци за 
ученике свих одељења од првог до четвртог 
разреда.Циљ ових родитељских састанака био 
је да се родитељи информишу о Правилнику 
рада школе, новинама и променама у раду и да 

се упознају са начином и временом за консултације са одељењским 
старешинама.  

 

У понедељак 11. септембра 2017. год. одржан је састанак Педагошког колегијума. На Дневном реду 
је било следеће: 

1. Унапређење наставе у наредном периоду 

2. Стручно усавршавање 

3. Стручна већа, стручни активи и секције 

4. Разно 



У уторак 12. септембра 2017. године одани су састанци стручних већа и актива какао би се 
наставници договорили о плану рада, уџбеницима, темама за хоризонтално и вертикално 
усавршавање, распореду писмених задатака и сл. 

 

У понедељак 11. септембра 2017. године одржана је седница Школског одбора Гимназије у 
Косовској Митровици са почетком у 13 сати. Присутно је било 5 
чланова, представник Синдикалне организације Гимназије и 
представник ученичког парламента. 

На дневном реду је било: 

 1.Усвајање Годишњег извештаја о раду директора школе , за 
школску 2016-17. год., 

 2. Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада 
Гимназије за школску 2017-18 годину, доношење одлуке о 

усвајању Годишњег плана рада Гимназије за школску 2017-18. годину,  

3. Усвајање Извештаја о реализацији школског развојног плана за 2016-17.годину, усвајање 
Извештаја о вредновању и самовредновању рада школе за школску 2017-18. годину,  

4.Усвајање  Извештаја о стручном усавршавању запослених, за школску 2016-17. г., доношење Плана 
стручног усавршавања запослених, за школску 2017-18. г., 

5. Давање сагласности на Акт о организацији и систематизацији радних места, за школску 2017-18. 
годину , усвајање Акционог плана за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања , за 
школску 2017-18 годину , усвајање Правила понашања ученика. 

Сви извштаји су размотрени и једногласно усвојени . Наглашена је потреба да се уз побољшање 
материјалне ситуације побољшају и технички услови за рад у школи. Констатовано је да је остварено 
укупно 189 сати стручног усавршавања присуством семинарима. На крају састанка дате су 
информације о организацији матурске екскурзије. 

У понедељак, 11. септембра 2018. године одржан је састанак Ученичког 
парламента. Седници је присуствовало 17 чланова. Прочитан је пословник 
парламента и организован избор председника, секретара  и два члана који ће 
присуствовати састанцима Школског одбора. Гласање за председника 
Парламента било је јавно. Предложени кандидати били су: Турковић Тара, 
Клајић Николина и Мијановић Андреа. Са 14 гласова једногласно је изабрана 
Тара Турковић за председника Ученичког парламента. За секретара изабран је 

Никола Бишевац а за записничара Николина Клајић. Представници у Школском одбору су Шевић 
Немања и Радуловић Душан. 

  У  четвртак 14. септембра 2017. године одржана је седница Савета 
родитеља са почетком у 17 сати . Седници је присуствовало 9 чланова. На 
дневном реду су биле следеће теме: конституисање савета родитеља, 
избор председника и заменика председника савета родитеља, предлог 
члана Школског одбора из реда родитеља ученика. 

Након одржаних родитељских састанака изабрани су чланови Савета 
родитеља Гимназије у Косовској Митровици, у чијем саставу су: Љиљана Вукадиновић, Миодраг 
Кнежевић, Милица Маријановић, Милош Марковић, Весна Мијановић, Јелена Радоњић, Слађан 
Јокић, Слађана Фићовић,Биљана Вукићевић, Хамдија Адиловић, Ксенија Турковић и Стојанка 
Смикић. За председника Савета родитеља изабрана је Биљана Вукићевић, а за заменика 
председника Слађан Јокић.  



Пошто је члану Школског одбора из реда родитеља , Савељић Бошку , истекао мандат, било је 
потребно изабрати новог члана. 

На седници је формирана изборна комисија, у чијем саставу су били: Љиљана Вукадиновић, Јелена 
Радоњић и Милош Марковић. Предложени су следећи кандидати: Стојанка Смикић и Милица 
Маријановић. 

Након тајног гласања, за члана Школског одбора из реда родитеља предложена је Стојанка Смикић. 

Разматрани су и Извештаји о реализацији годишњег плана рада школе, о вредновању и 
самовредновању рад школе, о реализацији школског развојног плана за школску 2016-17. год., као и 
предлог Годишњег плана рада школе за наредну школску годину. 

 

 У петак 15. септембра 2017. год. одржано је иницијално тестирање из српског 
језика и књижевности . Тестирали су се ученици првог и трећег разреда. 

У петак 22. септембра 2017. год. одржано је иницијално тестирање ученика првог 
и трећег разреда из математике. 

 

У понедељак 25. септембра 2017. год. Одржана је седница Савета родитеља Гимназије у Косовској 
Митровици, са почетком у 15 сати. Седници је присуствовало 8 чланова. На дневном реду је била 
екскурзија ученика. На основу Закона о основама образовања и васпитања и Правилником о 
извођењу екскурзије, Савет родитеља дао је сагласност на одлуку Комисије о избору агенције 
RAPSODY TRAVEL , као најбољег понуђача за извођење  матурске екскурзије. 

У среду, 27. септембра 2017. године ученици 
Гимназије у Косовској Митровици су заједно са 
својим професорима присуствовали извођењу 
представе „Ревизор“. 

Ово класично дело руског реализма режирао је 
Мауриси Фаре, швајцарски редитељ родом из 
Каталоније, који ради као арт директор Монбижу 
театра у Берлину. 

„Ревизор“ Народног позоришта у Приштини је иначе 
добио специјалну награду критике на фестивалу 
„Јоаким Вујић“ одржаном у Грачаници 2016. године а 
глумац овог ансамбла Милан Васић награду за 
најбољег глумца за улогу у овој представи.  

У представи, поред глумаца из ансамбла Народног 
позоришта Приштина, Милана Васића, Анике Грујић, 
Бојана Стојчетовића, Јасмине Стоиљковић и Небојше 

Ђорђевића, играју и гостујући сарадници приштинског театра Александар Михаиловић, Игор 
Филиповић и Бојан Вељовић. Сценограф је Горан Стојчетовић а костимограф Сара Брадић. 

Представа је одржана у препуној сали Културног центра у Звечану. Коментари ученика су били да је 
представа била одлична, али и да наши ученици, који су извели исту представу за Дан школе прошле 
године, нису ништа заостајали по квалитету глуме и инвентивности у глуми, кореографији, 
костимима и свему осталом што је неопходно да би представа била успешна. 



Октобар  2017. 

У понедељак 2. октобра 2017. године одржана је седница Наставничког већа са следећим 
дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2. Анализа рада у претходном периоду 

3. Допунска и додатна настава 

4. Разно 

 

У понедељак 2. октобра одржан је и састанак Педагошког колегијума. 

Дневни ред: 

1. Допунска и додатна настава 

2. Анализа наставе у протеклом периоду 

 

 

 

Дана    3. октобра, ученици Гимназије у Кос. Митровици, Михаило Радичевић и Алекса 
Гвоздовић(III1), посетили су школе „Свети Сава“ и „Бранко Радичевић“ у Кос. Митровици, и у 
оквиру прославе Дечје недеље одржали родитељске састанке са ученицима тих школа. 
Посета је била у оквиру овогодишње теме Дечје недеље „Градимо мостове међу 
генерацијама“. Ученици Гимназије су са ученицима седмог разреда основних школа 
одрадили предвиђену драмску презентацију. Овог пута ученици Гимназије били су у улози 
разредних старешина а ученици основних школа у улози родитеља. Тема родитељског 
састанка је била: Организација ђачке екскурзије. Догађај је снимила локална телевизија Kiss 
из Косовске Митровице. 



Поводом прославе Дечје недеље  ученици Богдан Живковић, Милорад Игић и Марко 
Симоновић (II1) посетили су Дом удружења пензионера. Организован је сусрет младих и 
пензионера и одржано такмичење у друштвеним играма. Оваквим дружењима, ученици 
Гимназије у Кос.Митровици дали су допринос сарадњи школе  са друштвеном средином.  

 

  (Аутор текста: Радичевић Михаило III-1, Игић Милорад II-1 и Симоновић Марко II-1  ) 

У току месеца октобра настављени су радови на реновирању зграде Техничке школе, 
тј. крила у коме је смештена Гимназија. Започети су радови на промени прозора у 
учионицама, а очекује се и кречење унутрашњости, промена подова и реновирање помоћних 
просторија. 

У периоду од 3. - 6. октобра одржани су састанци стручних актива 
и стручних већа на којима је направљен распоред за извођење 
допунске и додатне наставе, као и план рада. Разговарало се и о 
начину извођења због ванредних околности у којима се школа 

тренутно налази, односно због реновирања школе. 

 

 



 
У периоду од 7. -15. октобра обављена је 
матурантска екскурзија за генерацију 
ученика рођених 1999. године. Ученици су 
кренули у пратњи разредних старешина 
Глигорија Јевтића, Драгана Јочића и 
Витомира Долашевића и у организацији 
туристичке агенције ‚‚Рапсоди Тревел``. На 
екскурзији је било 55 ученика из три 
одељења. Први дан је проведен у путу, уз 
мања задржавања ради одмора. У 
вечерњим сатима стигли су до летовалишта Лидо ди Јесоло у Италији. 

 

 

 

Другог дана, након краће вожње бродићем до Венеције, ученици су отишли у пратњи водича 
у обилазак овог лепог и бајковитог града. Проше-тали су старим и уским улицама 
испресецаним каналима са гондолама, обишли цркву Св. Марка, истоимени трг и цркву Санта 
Марија дела Салуте, по којој је српски песник Лаза Костић написао истоимену песму. Кажу да 
је Венеција најбоље место где се човек може изгубити, ако то жели, што су неки то  и 
буквално  схватили. Након туре по Венецији, пут је настављен по северној Италији, до града 



Арма ди Тађа. Током путовања ученици су имали прилику да погледају филм о Казанови, о 
једином човеку који је успео да побегне из озлоглашеног затвора у Венецији. 

 

Након Италије, уследила је посета Француској, граду 
Ници. Сам поглед на Трг Масена оставио је многе без 
даха. Украшен са седам мушких фигура које светле у 
мраку у 
различитим 

бојама и 
представљају 
једнакост за 
коју су се 

Французи 
борили 

током славне 
револуције, упутио је ученицима топлу 
добродошлицу.  

 



Четврти, пети и шести дан, ученици су провели у Шпанији. Сместили су се у једном од 
многобројних хотела ( хотел`` Самба``) у летовалишту Љорет де Мар. Највише им се допала 

храна, слична нашој. Обиље хране на 
шведском столу учинило је да се ученици 
осећају задовољно и пријатно.Током 
боравка, обишли су Барселону која је један 
сат вожње аутобусом удаљена од Љорета. 
Посетили су чувени Саграду Фамилију, 
цркву коју је дизајнирао познати шпански 
архитекта Антонио Гауди, као и друге 

његове грађевине - Парк Гуељ са најдужом 
клупом на свету, познате светионике у улици Рамбла.  

Незаобилазан је био и обилазак 
Олимпијског стадиона и  стадиона Ноу 
Камп, где фудбалски клуб Барселона 
редовно игра утакмице, као и музеј 
посвећен овом клубу. Није изостала ни 

посета највећем европском акваријуму на 
самој обали, Шпанском селу и многим другим 
интересантним и историјским местима. 

 

 



 

 

Ни друштвени живот није заобиђен, па су три 
вечери провели у дискотеци ``Тропико`, као и 
фламенко вече, где су могли да чују и виде 
традиционалне народне игре и песме 
Шпанаца и да пију чувено воћно вино 
сангрију. 

 

 

 

 

На путу ка Француској, обишли су Музеј Салвадора Далија,Кан, град филмског фестивала на 
Азурној обали, где је  направљено  неколико 
фотографија на црвеном тепиху. У вечерњим 
сатима, стигли су до Казина у Монте Карлу и 
Монака. Са зидина тврђаве у Монаку могли су 
да посматрају бродове укотвљене у Монте 
Карлу. 

                        Монте Карло са зидина Монака 



Још једну ноћ су провели у граду Арма ди Тађа, недалеко од Сан Рема, града познатог по 
италијанској канцони.Дан пре коначног повратка, 
провели су у обиласку Вероне, града Ромеа и 

Јулије. Посетили су Јулијину кућу и 
оставили, по традицији, поруке  на зиду и 
замислили жеље. Последњи дан био је 
посвећен посети Трсту, где још увек има доста српских породица, које су ту дошле из 
трговачких или образовних разлога још у 19. веку.  

 
  (Аутор текста: Анђелија Арсенијевић IV-3  ) 

 

 

 

 

 



 

Сајам књига је био, а на сајму..... 
22 – 29. октобар 2017. 

 

 

Међународни београдски сајам књига једна је од најстаријих и најважнијих 
књижевних манифестација у региону. 
Његов основни циљ је пружање 
могућности издавачима, ауторима, 
књижа-рима, библиотекарима, дистри-
бутерима књига, компанијама за 
мултимедију и другим актерима, да 
успоставе контакте, размене искуства, 
склопе пословне договоре и остваре 
друге видове пословне и културне 
сарадње. Сви издавачи из Србије и 
најугледнији издавачи из региона на 
Сајму представили су  своју годишњу 
издавачку продукцију. 

 



Дана 26. октобра, ученици Гимназије у Кос. Митровици су, по традицији, и овог пута 
посетили Сајам књига. Био је четвртак, дан намењен посети ђака. Укупно 65 ученика, у 

пратњи професора Данијеле 
Поповић, проф. српског језика, 
Немање Милића, проф. 
информатике и Биљане 
Добрић, проф.  енглеског 
језика, кренуло је у раним 
јутарњим сатима за Београд да 
обиђе ову посебну 
манифестацију. Пут до 
Београда обележен је колоном 
многобројних аутобуса са 
ученицима из читаве Србије, 
који су кренули на Сајам. При 
доласку на Сајам, ученици 
Гимназије посетили су штанд 
Универзитетске библиотеке у 
Кос. Митровици , на коме су 

била најновија издања аутора са Косова и Метохије. Такође су обишли штандове популарних 
издавачких кућа, попут ,,Вулкана``, ,, Делфија``,  ,,Лагуне``, итд... Ученици су имали и прилику 
да се упознају са најновијим издањима ових кућа , али и да обогате своју кућну библиотеку. 



 

 

Повратак за Митровицу обележили су коментари и утисци са Сајма, али и лепа песма, што је 
својствено средњошколцима. Само путовање до Београда, по запажањима ученика, 
представљало је припрему за ђачку екскурзију следеће године. 

 

 



Новембар 2017. 

У четвртак 2.11. 2017. године одржана је седница Одељењских већа са следећим дневним редом: 

1. Анализа успеха ученика на крају првог наставног периода школске 2017-18. године; 

2. Дисциплина и васпитно-дисциплинске  мере; 

3.  Реализација наставног плана и програма           

У четвртак 2.11.2017. године одржана је и седница Наставничког већа , са почетком у 18 сати. Дневни 
ред је био: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха ученика у претходном периоду 

3. Дисциплина ученика 

4. Извештај о реализацији матурске кескурзије 

5. Припреме за Дан школе 

6. Анализа рада у претходном периоду 

7. Разно 

У периоду од 6. - 24.11.2017. године одржани су родитељски састанци и консултације са родитељима 
чији је циљ био упознавање родитеља са успехом ученика у учењу у протеклом пеиоду, 
дисциплином и другим питањима важним за рад деце у школи. 

 
 Такмичење средњошколаца у одбојци 

Дана 7. новембра 2017. године одржане су одбојкашке утакмице између средњих школа у Косовској 
Митровици, у сали основне школе „Бранко Радичевић“. 

 Састав женског тима Гимназије чиниле су : Богићевић Ива, Анђела Елезовић, Анђела Јокић, Исидора 
Мирковић, Василија Јосифовић, Софија Недељковић, Александра Фићовић, Тијана Богићевић, 
Марија Борисављевић, Александра Јаначковић и Дарија Јакшић.  

Утакица између Медицинске школе и Гимназије одржана је у 11h. Победу у том мечу однела је 
Медицинска школа са домом ученика а Гимназија је успела да се пласира на окружно такмичење, 
које ће се одржати у Лепосавићу дана 23. новембра 2017. год.  

Састав мушког тима наше школе чинили су : Фићовић Андрија, Новак Делић, Гвоздовић Алекса, 
Здравковић Лука, Давид Савић, Немања Марјановић, Радиша Степановић. Ова екипа је 
тријумфовала над екипом Економске школе са резултатом од 2: 0, док су у мечу са Медицинском 
школом изгубили са резултатом од 2:1  али су  обезбедили пласман на окружно такмичење које ће 
се такође одржати у Лепосавићу дана 23.новембра 2017. год. 

                                                             (Аутор текста: Андријана Млађовић) 



Градска слава „Митровдан“ 

 

 

 Дана 7. новембра 
2017. одине одржана 
је духовна академија 
у митровичком двору 
поводом Митровда-
на, градске славе 
Косовске Митровице. 
Свечана академија је 
одржана под 
називом „Младост 
Светом Димитрију“, 
чиме је почело 

обележавање празника Светог Великомученика Димитрија, заштитника града Косовска Митровица. 

У програму који је изведен, учествовали су црквени хор „Бранислав Нушић“, предшколци из             
ПУ „Даница Јарамаз“ и ученици свих основних и средњих школа, као и студенти Приштинског 
универзитета.  Као чланови хора наступали су и ученици Гимназије из Косовске Митровице ( Јована 
Трифуновић, Никола Бишевац, Катарина Јанковић), а од рецитатора ученик одељења III1, Михаило 
Радичевић, који је рецитовао „Молитву за спас Србије“, по тексту Владике Николаја Велимировића. 

          8. новембар    -   Светом 
архијерејском литургијом у храму 
Светог Димитрија  и литијом главним 
улицама, обележена је градска слава 
Митровдан у северном делу 
Косовске Митровице.Ученици 
Гимназије, заједно са професором 
веронауке Витомиром Долаше-
вићем, присуствовали су литургији и 
учествовали у литијама кроз град, 



носећи часни крст и иконе и заједно са црквеним хором „Бранислав Нушић“ певали песме посвећене 
Светом Димитрију. 

 

 

Дана 8. новембра 2018. године одржан је састанак 
Ученичког парламента . 
Дневни ред: 1. Анализа успеха ученика након првог 
наставног периода 

2. Изостанци. 
3. Текућа питања 

У среду 14. новембра 2017. године одржана је седница Савета родитеља Гимназије у Кос. 
Митровици, са почетком у 17 сати. Дневни ред седнице био је разматрање Извештаја о реализацији 
матурске екскурзије.  

Извештај о изведеној екскурзији поднео је стручни вођа екскурзије Глигорије Јевтић. Екскурзија је 
изведена у периоду од 07.-15.10. 2017. године и њоме су обухваћени обиласци Венеције, Барселоне, 
Азурне обале и Вероне. Сви циљеви и задаци екскурзије су успешно реализовани а све активности 
током екскурзије спроведене су у складу са Правилником о извођењу екскурзије. 

Савет родитеља је упознат и са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 
којим је утврђена обавеза одржавања састанка на нивоу школе на тему : Превенција насиља, 
посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси.Предложен је и 
Тим за заштиту од дискриминација, насиља, злостављања и занемаривања.  

 

У периоду од 13 - 20. новембра 2017. године обављен је систематски преглед 
ученика првог и  трећег разреда Гимназије у Дому здравља у Косовској 
Митровици.Преглед ученика обављен је у периоду од 8 -12 сати. 

 

 

 

Дана 15. новембра 2018. године одржан је састанак Ученичког парламента . 

 Дневни ред : Одлазак ученика на Сајам књига у Београду 



Дана 16. новембра 2017. г. одржан је састанак Школског одбора , са почетком у 13 сати. Састанку је 
присуствовало 6 чланова, као и стручни вођа екскурзије Глигорије Јевтић. 

На дневном реду је било разматрање Извештаја о реализацији матурске екскурзије и доношење 
одлуке о расписивању конкурса за избор директора. Извештај о матурској екскурзији поднео је 
стручни вођа екскурзије Глигорије Јевтић и Извештај је једногласно усвојен.  

На основу  члана 123. Став 4,5 и 6. Закона о основама система образовања и васпитања , једногласно 
је донета одлука да се распише конкурс за избор директора Гимназије у Косовској Митровици. 

И Школски одбор је упознат са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 
којим се утврђује обавеза одржавања састанка на нивоу школе, на тему : Превенција насиља, 
посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси. Предложен је Тим за 
заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Наставник психологије одржаће 
предавања на ту тему а биће постављена и кутија поверења како би ученици могли, потпуно 
анонимно, да пријаве случајеве насиља. 

У петак 20.11. 2017. године одржана је седница Наставничког већа, са почетком у 9 сати.  

На дневном реду су биле припреме у вези са обележавањем Дана школе и превенција насиља, 
посебни ризици и мере заштите, као и реаговање у случају када се насиље деси. 

Поводом обележавања Дана школе, договорено је да се  одржи турнир одбојци у коме ће 
учествовати ученици и запослени, по утврђеном календару такмичења који ће бити прилагођен 
настави.Овај турнир се традиционално одржава већ неколико година. Ревијална утакмица у којој 
учествују запослени биће одржана првог децембра. Припреме за представу теку по утврђеном плану 
. Часопис ``Гимназијалац`` је припремљен, а договорено је да након приредбе буде организован 
коктел за наставнике и госте . Том приликом ће претходној директорици Милуники Милосављевић 
бити уприличен испраћај у пензију. 

Наставничко веће је такође упознато са дописом Министарства просвете о Превенцији насиља, 
посебним ризицима и мерама заштите као и реаговању у случају када се насиље деси. Директор је 
наложио и одељењским старешинама да овим поводом организују родитељске састанке. 

 

Састанак начелника Школске управе Министарства просвете Србије са педагозима и стручним 
сарадницима основних и средњих школа 

У  уторак 21. новембра 2017. године, у канцеларији 
начелника за Школску управу Министарства просвете 
Србије на Косову и Метохији, одржан је састанак 
педагога и стручних сарадника свих основних и средњих 
школа са Јасмином Дедић, начелником Школске управе . 
Тема састанка је била: Улога педагога и стручних 
сарадника и њихов рад у школама. Наглашена је улога 
педагога и стручних сарадника у планирању и 
програмирању образовно - васпитног рада, у праћењу и 
вредновању образовно-васпитног рада, у раду са 

наставницима, ученицима, родитељима, односно старатељима, у раду са директором, стручним 
сарадницима, у раду у стручним органима и тимовима, у сарадњи са надлежним установама, 
организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе, вођењу документације, припреме 
за рад и стручно усавршавање. Састанку су, као представнице Гимназије, присуствовале педагог 
Вукица Ракићевић, и библиотекар Слађана Пелевић. 



 



Окружно такмичење у одбојци одржано је у Лепосавићу, 23. 
новембра 2017. год. Такмичење је одржано измећу средњих 
школа косовско-митровичког округа. Оба тима, и мушки и 
женски, успела су да се квалификују на окружно такмичење,  
претходно победивши своје противнике на општинском 
нивоу. Наш женски тим чиниле су : Александра Јаначковић, 
Дарија Јакшић, Исидора Мирковић, Анђела Елезовић, 

Анђела Јокић, Ива Богићевић, Александра Фићовић и Софија Недељковић. Оне су победиле Средњу 
школу из Лепосавића са резултатом 2 : 0 ( 25 :20 ; 25 :22) и тако избориле место у полуфиналу. Као 
бољи у полуфиналу  издвојили су се ученици из Зубиног Потока са 2 : 0 ( 25 : 19 ; 25 : 17). Тако су 
наше девојке остале без финала.  

За мушку екипу наступали су : Данило Радосављевић, Василије Марковић, Новак Делић, Андрија 
Фићовић, Алекса Гвоздовић, Лука Здравковић, Давид Савић, Стефан Илић. Већ у првој утакмици 
изгубили су од ученика Медицинске школе из Косовске Митровице са резултатом 2 : 0 ( 25: 21; 25 : 
23). Сви ученици се надају да ће следеће године обе екипе школе имати више успеха.               

                                ( Аутор :  Милорад Игић, II1 ) 

 
Одбојкашки турнир поводом Дана школе 

У оквиру обележавања 
Дана школе, као и сваке 
године, организован је 
турнир у одбојци 
између одељења све 
четири године.Турнир је 
почео 20.11. 2017. 
године. Прва утакмица 
првог кола  одржана је 
између одељења III/2 и 
IV/3 са почетком у 
11h.Утакмица је 
завршена победом 
одељења III/2. Истог 
дана , у 11 : 50, одржана 
је утакмица између 

одељења IV/2 и II/ 3. Победници утакмице били су ученици одељења IV/2. 



Дана 22. новембра 2017. године, у 11h, одржана је утакмица између одељења II/2 и I/2. Овог пута 
победу је однело одељење I/2. У 11 : 50 одржана је утакмица између II/1 и IV/1 и победило је 
одељење IV/1. 

 

У среду, 24. новембра 2017. године, одиграна 
је утакмица између I/1 и I/3, а победничко 
одељење је I/1. У 11: 50 требало је да се одржи 
меч између одељења III/1 и III3, али је због 
немогућности да окупи екипу, одељење III/3 
предало меч одељењу III/1, које излази као 
победник овог меча. 

Друго коло турнира почело је дана 27.11.2017. године. На 
терен су изашла одељења II/3 и IV/1 у 11h. Победило је 
одељење IV/1. Истог дана одржана је утакмица између III/1 и 
IV/2. Победу је однело одељење III/1. 

Дана 29.11. 2017. године, у 11h ,на терен су изашла одељења 
I/2 и III/1.Као победник изашло је одељење III/1. Одмах 
затим, одржан је меч између одељења IV/1 и I/1, где се 
прославило одељење IV/1. 

Судије и бележници на утакмицама били су ученици. 
Утакмице су пратили остали ученици и професори а разредне 
старешине су биле вође тимова. 

  ( Аутор слика са турнира:  Александра Јаначковић, II1 ) 



 

 

Још почетком новембра започеле су припреме за одржавање Гимназијске вечери , 
које се традиционално одржавају још од  2004. године, када је прослављен 85. јубилеј 
школе. 

Професори су и ове године окупили  
екипу ученика која је била спремна 
да сарађује на организацији и 
припреми ове уметничке вечери. 
Ученици су одабрали тему и 
одредили смернице у ком правцу би 
требало да пишу текст. Подељене су 
улоге и задаци осталим 
професорима који су дали 
логистичку подршку. Пошто је школа 
још увек у процесу реновирања, 
ученици су морали стално да мењају 
место припреме а то су најчешће 

биле библиотека и учионице. 
Професори књижевности Александра 
Радовановић, Ивана Јевтић и Данијела 
Поповић, нашле су се , заједно са 
ученицима, у улози режисера. Тема 
представе била је „Љубав, мода и још 
понешто....“.  

Професор музичке културе, Срећко 
Миленковић, припремио је женски хор 
за извођење химне „Боже правде“, 
професор верске наставе Витомир 



Долашевић припремио је мушки хор 
„Кнез Михајло“ за извођење песме 
„Девојко мала“, а  професорка 
ликовне културе, Александра 
Неговановић, дизајнирала је 
рекламни плакат за Гимназијско 
вече и са ученицима припремила 
изложбу цртежа и фотографија на 
тему представе. Професори физичке 
културе, математике и 

информатике, Глигорије Јевтић, 
Немања Милић и Слободан Јакшић, 
били су задужени за промену сцене, 
осветљење и озвучење на бини. Били 
су неопходна подршка ученицима.  
Логистичку помоћ пружили су и 
професори: Ема Мурић, проф. 
физике, Драган Јочић и Весна Танић, 

проф. француског језика и 
Предраг Лалић, проф. физичке 
културе. Координатор пројекта 
била је Б. Добрић, а цео пројекат 
је надгледао директор школе 
Слбодан Михајловић. 

 Последњих неколико проба 
одржано је  у Митровачком 
двору. 

 

Аутор фотографија са проба је ученица Млађовић Андријана. 

 

 

 

 



Понос свих гимназијалаца је школски лист "Гимназијалац" који се 
успешно, већ 24 година објављује (први број објављен је октобра 
1993. године). То је лист ученика и професора у којем долази до 
изражаја свестраност гимназијалаца и лист чини занимљивим и 
поучним, На такмичењу школских листова у Србији 2007. године 
је наш лист је добио посебну награду и похвалу. 

За израду Гимназијалца, школског часописа, који је пре рата 
излазио месечно ,  а сада, због лоше материјалне ситуације, 
излази два или три пута годишње, биле су задужене професори 
математике и информатике Данијела Миленковић и Рада 
Михајловић. Прилоге су припремали ученици школе. 

 

Дана 28. новембра 2017. године, ученици Михаило Радичевић, Исидора  Мирковић и 
Ана Костић, као главни носиоци представе и писци текста , гостовали су на ТВ Мост где 
су причали о самом процесу настанка представе, ентузијазму ученика да глуме и 
певају, њиховој креативности, припремама, потешкоћама приликом проба и слично. 

У четвртак, 29. новембра 2017. године, на позив уредника, као гости ТВ Мост појавили 
су се директор школе Слободан Михајловић и проф. енглеског језика Б. Добрић,  који 
су говорили о историјату школе, њеном формирању, раду у старој згради у јужном 
делу Кос. Митровице, пресељењу у зграду техничке школе ``Михајло Петровић 
Алас``након рата, прослави 85 и 90 година од постојања школе, почецима и 
континуираном спремању представа од 2004. године , не само за Гимназијско вече, 
већ и за Савиндан, о раду школског часописа Гимназијалац, али и о непресушној 
креативности ученика и наставника.Такође су поменуте и припреме за  прославу 
јубиларних сто година од постојања школе.Позвани су сви гледаоци да дођу у 
Митровачки двор 1. децембра и увеличају  прославу Дана школе тако што ће дати 
подршку ученицима који су данима, уз све потешкоће, попут епидемије малих 
богиња, прехлада, учења и осталих проблема, успели да припреме програм. 

 

 

 

 

 

 

 



Децембар, 2017. год. 

 

 Петак 1. децембра 2017. год. -  У оквиру спортских активности поводом обележавања Дана 
школе, одржана је ревијална и пријатељска утакмица  у одбојци између мешовитог тима 
састављеног од наставника и помоћног особља Гимназије из Косовске Митровице и Техничке 
школе `` Михајло Петровић Алас``. Меч је одржан у 11 сати, у сали за физичку културу основне 
школе ``Бранко Радичевић``. Утакмица је одиграна у веселој и пријатељској атмосфери, уз 
гласну подршку ученика и наставника ових школа. Завршена је победом тима Гимназије. 

 

 



Након ове утакмице, одржан је 
финални сусрет између одељења IV 
/2 и III-1.  Меч је био веома напет и 
неизвестан до последњег тренутка, 
али су се обе екипе , не штедећи 
енергију,  бориле   да освоје што 
више поена. Оба тима имала су 
гласну и несебичну подршку својих 
другова из одељења и осталих 
ученика, као и разредних старешина. 

Победник овогодишњег турнира било  је одељење III/ 
1.За најбољег играча турнира проглашена је ученица Ива 
Богићевић из одељења III1. 

 

Златне медаље 
свечано је уручио 
Драган Јочић, 
проф. француског 
језика. 

Турнир је органи-
зован уз сарадњу 

Спортског савеза Косовске Митровице. 

 

 

 

 

 



 

У петак 1. децембра 2017. године одржано је 
Гимназијско вече, у сали Митровачког двора са почетком 
у 18 сати, под називом ``Љубав, мода и још по нешто``. 
Гимназијалци су, као и сваке године, показали своје 

таленте у области глуме и музике.  

Програм је почео певањем химне Републике Србије `` Боже правде``, у извођењу хора 
Гимназије и под диригентском палицом професора музичке културе Срећка 
Миленковића.Публици се на кратко обратио и директор школе Слободан Михајловић, који је 
поздравио публику и похвалио ученике који су уложили велики труд у спремање представе. 

 

 

 

 



Учесници програма: Костић Ана, Фићовић Андрија,Милић Миленија, Васић Димитрије, Јокић 
Анђела, Машковић Дарија, Ракић Данило, Бишевац Никола, Марковић Василије, Војиновић 
Александар, Стоисављевић Михаило,Мићаловић Милица, Краговић Анђела,Савић Давид, 
Божовић Теодора,Бојковић Анастасија, Максимовић Магдалена,Јовановић Илија, Јовановић 
Новак,Радичевић Михаило, Дробњаковић Кристина,Костић Дарко, Џоговић Снежана, 
Марковић Андреа,Станић Милица, Гвоздвић Алекса, Јакупи Едина, Богићевић Ива,Јосифовић 
Василија, Павловић Јована, Машић Лидија и Здравковић Лука. 

 

 

 

 

 

 



Ове године новина је 
била модна ревија, 
на којој су своје 
таленте показали и 
млади модни 
дизајнери. У тој 
области се посебно 
показала ученица 
Исидора Мирковић, 
која је креирала неке 
од хаљина за ревију. 
Пробе су одржаване 
сваког дана од 20.10. 
2017. год. у периоду 
од 16:30 до 19:00. 

Битно је рећи да су сами ученици радили на тексту за представу, кориговању и креирању 
сцена. 

На улазу у салу, на Дан школе, поред изложбе радова ученице Исидоре Мирковић и 
фотографија са неких ранијих екскурзија (изложбу је приредила Александра Неговановић, 
проф. ликовне културе), дељен је часопис „Гимназијалац“, у чијем су креирању такође 
учествовали ученици. 

 

На крају представе мешовити хор отпевао је песму „Девојко мала“, која је била лајт мотив 
представе. Хор је имао музичку пратњу гитара које су свирали ученици Алекса Лазаревић и 
Данило Радосављевић, као и пратњу ученика Дејана Анђелковића у бит бокс маниру.Пажњу 
публике привукле су и три младе певачице које су својим интерпретацијама дале посебан тон 
представи: Исидора Некић, Зoрана Дражевић и Анђела Елезовић.  Публика у препуној сали 
наградила је  труд свих учесника громогласним аплаузом. 

Посебну подршку ученицима су пружили професори Александра Радовановић, Данијела 
Поповић, Ивана Јевтић, Слободан Јакшић, Немања Милић, Глигорије Јевтић и Предраг Лалић. 

( Аутор:Ивана Јевтић) 



 

 

Након представе, уприличен је коктел, где је уз присуство бивших радника Гимназије  и 
званица, испраћена свечано у пензију бивша директорица Милуника Милосављевић, 
дугогодишњи професор физике у овој школи.На свечаности су били и Гордана Микић, 
дугогодишњи директор Гимназије и професор историје, Миломир Павићевић, професор 
философије, Надица Спасојевић и Благица Радовановић,професори српског језика и 
књижевности, Олга Ђорђевић, Славица Јовановић и Дана Катић , које су радиле као помоћно 
особље у школи. Свечаност је прошла у веселој атмосфери и подсећању на времена и услове 
у којима је школа некада радила. 

     

 



 Уторак, 5. децембар 2017. године -  Одржано је 
Општинско такмичење у кошарци . Одиграна је 
кошаркашка утакмица између  Гимназије и 
Економско-трговинске школе у којој је Гимназија 
славила резултатом 54-44. Утакмица је одиграна у 
сали за физичку културу основне школе ``Бранко 
Радичевић`` пред великим бројем гледалаца. 

Екипу Гимназије чинили су: Делић Новак, Радуловић 
Душан, Шевић Немања, Илић Стефан, Стојсављевић Михаило, Марјановић Немања, 
Раденковић Јован, Дражевић Радоња, Мирковић Матеја, Маринковић Милан, 
Здравковић Лука, Радовић Растко, Јаковљевић Јанко, Павићевић Радош. 

             ( Аутор: Маринковић Милан) 

 

У периоду од 6.12. до 8.12. 2017. године, ради добијања 
увида о постојању насиља у школи, урађена је, путем 
упитника, анкета са ученицима Гимназије свих разреда на 
тему вршњачког насиља. Упитник је попунио 71 ученик. 

Према резултатима упитника изведени су закључци да 
највећи број испитаника није био изложен некој врсти 
физичког насиља, претњама или застрашивању; вербално 
насиље као што је исмевање, вређање и оговарање 

присутно је код скоро трећине испитаника; насиље се најчешће дешава међу 
вршњацима; насиље врше особе истог пола ; испитаници који су били изложени 
насиљу најчешће се труде да сами реше проблем и ретко се обраћају наставницима за 
помоћ; око 15% испитаника сматра да је било изложено некој врсти вербалног насиља 
од стране наставника; нису ретке појаве да долази до сукоба са ученицима других 
школа; ретко, али дешава се да ученици доносе неки предмет који би могао да 
послужи у сукобу са другим ученицима. 

Изведен је закључак да је неопходно побољшати рад на узајамном поверењу између 
самих ученика и наставника, обратити пажњу на вербално насиље како међу 
ученицима тако и на вербалну комуникацију између наставника и ученика и подстаћи 
узајамно поштовање, подстаћи активности ученика између различитих школа како би 
се међусобно боље упознали, зближили и поштовали и правовременим активностима 
и контролом искључити ношење било каквих предмета који би могли некога 
повредити. 

Тим за превенцију од насиља, који је спровео анкету, чинили су : директор Слободан 
Михајловић, педагог Вукица Ракићевић, психолог Александра Ракић , Данијела 
Миленковић. проф. математике, Рада Михајловић, проф. информатике и Глигорије 
Јевтић, проф. физичке културе. 

 



У четвртак 7. децембра 2017. године, одржан је  састанак Педагошког колегијума. 
Дневни ред : 

.  Анализа рада у претходном периоду 

.  Увођење електронског дневника 

.  План уписа за следећу школску годину 

 

7. децембра 2017. године одржано је Окружно такмичење 
у одбојци за девојке. Екипа Гимназије из Косовске 
Митровице састала се са Средњом школом из Лепосавића 
у Лепосавићу и победила са резултатом 2.0. У финалу, у 
утакмици са Средњом школом из Зубиног Потока, 
Гимназија је изгубила са 2:0 и  завршила на седмом месту. 

 

 

Учесници: Елезовић Анђела, Богићевић Ива, Јосифовић Василија, Јакшић дарија, 
Јаначковић Александра, Мирковић Исидора, Недељковић Софија, Јокић Анђела, 
Богићевић тијана, Борисављевић Марија. Вођа екипе: Предраг Лалић, проф. физичке 
културе 

 

 

Субота, 9. децембар 2017. године - Након реновирања једног дела 
зграде Гимназије у Кос. Митровици, одељење II- 1 организовало је 
радну акцију чишћења трећег спрата школе. Они 
су , заједно са директором школе и разредним 
старешином Данијелом Миленковић , радили на 
изношењу шута из зграде, брисању прашине у 
учионицама и чишћењу прозора.Тиме је 



спроведена друштвено корисна акција која би требало да мотивише и остале ученике 
да дају свој допринос бољем изгледу и очувању школе. 

Понедељак, 11. децембар 2017. год. -  У наставку Општинског 
такмичења у кошарци одиграна је утакмица између Гимназије и 
Медицинске школе. У овом дуелу, Медицинска школа је 
славила победу неочекиваним резултатом од 53 : 45. 

Уторак, 12. децембар 2017. год. -  Гимназија је одиграла 
утакмицу са Техничком  школом и резултат је био 57 : 41 за 
Гимназију. 

Коначна ранг листа на Општинском такмичењу у кошарци : 

1. Гимназија- Кос. Митровица 
2. Медицинска школа 
3. Техничка школа `` Михајло Петровић Алас~` 
4. Економско- трговинска школа 

(Аутор : Немања Шевић) 

 

У понедељак 11. децембра 2017. год. одржани су састанци стручних актива 
на којима је спроведена анкета о експерименталном увођењу 
електронских дневника у наставу. 

 

    Студенти Филозофских факултета су, као и већ неколико година за 
редом, организовали хуманитарну акцију прикупљања помоћи  за 
сиромашну децу на Косову и Метохији у виду новца, пакетића, хране, 
играчака и школског прибора. 

Дана 13. децембра 2017. године, ученици Гимназије су дали свој 
допринос овој акцији у виду  новчане помоћи. 

 



Понедељак 18. децембар 2107. године -11:30 

 

Одржано је предавање- презентација о вршњачком насиљу. 
Предавање су, уз помоћ и подршку професора,  одржали ученици 
другог разреда: Анђела Врзић, Јована Бјелица, Анастасија Бојковић, 
Андреа Мијановић, Магдалена Антић и Мина Крстић. Предавање је 
било намењено ученицима Гимназије како би се скренула пажња на 
насиље које је све учесталије у школама. Ученици су припремили и 
видео презентацију која је обухватила све видове вршњачког насиља, 

као и коме се треба обратити за помоћ и које су последице таквог понашања.  

  Ученици су у презентацији набројали више врста 
насиља и при том разговарали са присутним ученицима о 
томе колико познају и како могу препознати ове видове 
насиља. 

У склопу видео презентације налазили су се и потресни 
клипови  свакодневног насиља као и филм - симулација 

насиља - који су припремили ученици одељења 2/3. У филму је приказана потресна прича о 
девојчици која је извршила самоубиство због 
малтретирања у школи и запостављања од стране 
родитеља. На овај начин ученици одељења 2/3 желели 
су да скрену пажњу на последице које има вршњачко  
насиље. Наша школа је желела да предузме још неке 
мере у борби против насиља, па је ставила у употребу 
кутију поверења где се ђаци анонимно могу обратити за 
помоћ. У школи такође постоје и специјализовни тим за 
заштиту деце од насиља који активно ради на 
превенцији насиља. Школа се неће зауставити на овоме, већ ће убудуће давати нове идеје да 
се спречи и заустави насиље. 

На крају предавања, професорка психологије Александра 
Ракић јавно је похвалила ученике Михаила Радичевића и 
Николу Милидраговића, који су неколико дана раније пред 
њом, потпуно неочекивано, спречили насиље код 
малолетника тако што су благовремено уочили и 
неприметно раздвојили децу која су спремала да се туку. 



Предавање је одржано у сали за физичкo васпитање која је још у фази реновирања. 
Предавању је присуствовала већина ученика и професора. На крају предавања остављен је 
простор за питања и одговоре. 

   

( Аутор текста: Мина Крстић, фотографије:  Ема Мурић) 

 

У понедељак 18. децембра 2017. године, у 12.30,  одржана је 
седница Наставничког већа са једном тачком дневног реда: 
Давање мишљења о кандидатима који су конкурисали за 
директора школе.  

На конкурс се јавио само један кандидат, Слободан Михајловић, 
досадашњи вршилац дужности директора.  Формирана је комисија 
за спровођење избора и њу су чинили: Драган Јочић, Слађана 

Хаџи- Лазић и Ивана Миленковић. Гласало је укупно 42 радника школе : 40 радника је гласало 
за, један против и један листић је био неважећи. Једногласно је усвојено мишљење да 
директор школе треба да буе Слободан Михајловић. Одлука ће бити прослеђена Школском 
одбору, који ће даље проследити мишљење Министру просвете.  

 

Стиже Нова година, а одлази стара.... 

Среда, 20. децембар 2017. год. 

 

  

Нова година, нови почетак, нови људи, нова искуства, нове шансе, нове могућности да 
остваримо нове успехе, али и пуно весеља. То је знак да испраћамо стару годину, резимирамо 
све оно што је било у њој. Чак иако није била толико успешна, улазимо у нову са надом да ће 
бити боља од претходне. Не можемо ући у нешто ново ако нисмо рашчистили оно претходно 
које није било добро. Увиђамо где смо погрешили  и у нову годину улазимо растерећени са 
циљем да идемо у неке нове победе. Не пребацујемо своје обавезе, опраштамо неким 



људима, прогледамо им кроз прсте, памтимо само лепе тренутке и тиме закључавамо стару 
годину. Препреке нам могу представљати степенице. Свака нова степеница је нова препрека, 
а она претходна представља пређену препреку, што не значи да су све препреке исте као и 
степенице, јер и свака недеља има седам дана и сви дани не личе једни на друге. 

Још од када је почео децембар осећа се новогодишња еуфорија, 
а они нестрпљиви су већ почели са одбројавањем. Почиње да се 
украшава град, људи се ужурбано крећу јер је хладно, али са 
неким усхићењем, са врло позитивном енергијом. Како би 
дочарали што лепшу атмосферу у школи, ми ученици смо заједно 
са професорима окитили јелку, поставили шарене лампице и 
украсе који светлуцају  у један угао школског хола. Сваког јутра, 

када будемо улазили, преплавиће нас расположење јер знамо да нам је заједнички циљ био 
да улепшамо школу, да нам дани почињу са оптимизмом, са чаробном енергијом, јер је јелка 
симбол живота и среће и заједништва и подстиче машту и развија позитиван приступ животу. 
Крупни и шарени украси сијају један до другог, док разнобојне светиљке трепере на јелци. 
Око јелке вире велике украсне машне на поклонима и кутијама. А онда уђем у учионицу и 
почиње час, гледам кроз прозор и видим беле пахуље како падају, загледам се у њих, мисли 
ми одлутају у неки други свет, схватам како је живот леп, како ме чека још пуно лепих 
тренутака и да треба да уживам у сваком од њих, јер ће све ово једнога дана бити прошлост, а 
онда ме тргне звоно, завршетак часа. У позадини чујем гласове мојих другара који почињу да 
певају. Алекса свира гитару, цело одељење је на окупу, једна породица, опуштена,  
расположена и срећна, а онда им се и ја придружујем. Сви жељно ишчекујемо нову годину, 
надамо се да ће се све наше жеље испунити а наши проблеми нетсати, ишчезнути.Шта за вас 
представља Нова година?                                                                         ( Аутор: Анђела Краговић) 

 

 

 

 

 



 
Ученици одељења 3/1 - Милица Ђоровић, Јелена Радојковић, Ива Богићевић, Ана 
Радомировић, Андријана Млађовић, Магдалена Максимовић, Милутин Шпадијер, Мирослав 
Марковић, Алекса Лазаревић, Давид Савић, Едвин Мехмети и Лука Здравковић - и професори 
Рада Михајловић и Данијела Миленковић. 

 



Среда, 20. децембар 2017. год.  

Одржана је седница Школског одбора, са почетком у 12:30 сати. Било је присутно 
5 чланова и представник Синдикалне организације Гимназије Слађана Алексић 
Крстић.  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2.Усвајање Статута школе 

3. Предлог за избор директора школе 

4. Усвајање финансијског плана Гимназије за 2018. год. 

5. Упис ученика у први разред Гимназије, школске 2018/ 2019. године 

6. Текућа питања 

Након разматрања, једногласно је усвојен записник са претходне седнице. После ступања на снагу 
Закона о основама система образовања и васпитања 07.10.2017. године, школе су у обавези да у 
року од 6 месеци ускладе Статут и друге опште акте са новим законом. Након упознавања са 
садржином, Статут је једногласно усвојен. Након подношења извештаја Комисије за избор 
директора, утврђено је да се на конкурс за избор директора пријавио један кандидат, Слободан 
Михајловић, по занимању дипл. физичар. Кандидат је поднео благовремену и потпуну пријаву и 
утврђено је да испуњава законом прописане услове. На посебној седници Наставничког већа којој су 
присуствовали сви запослени, дато је позитивно мишљење за пријављеног кандидата. Школски 
одбор, једногласно даје предлог да се за директора Гимназије друштвено-језичког и природно- 
математичког смера  у Кос. Митровици изабере Слободан Михајловић, проценивши да ће своју 
дужност обављати савесно, законито и успешно. Предлог ће се са потребном документацијом 
доставити Министру просвете, науке и технолошког развоја ради именовања. 

Предложен је Финансијски план Гимназије за 2018. годину који је једногласно усвојен. 

Директор школе представио је План уписа ученика у први разред школ. 2018/2019. год. и то за : 

- природно-математички смер - 40 ученика- 2 одељења 

- друштвено-језички смер- 20 ученика- 1 одељење 

- ученици са посебним склоностима за рачунарство и информатику- 12 ученика- 1 одељење 

Предлог плана уписа ученика у први разред Гимназије за школску 2018-19. год. једногласно је 
усвојен. 

Није било дискусија. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четвртак, 21. децембар 2017. год.- представа ``Керови`` 

 

Комедија „Керови“ урађена по сценарију Кристофера Џ.Џонсона, а у 
режији Ерола Кадића, одиграна је у Косовској Митровици у амфитеатру 
Факултета техничких наука. Приказивање представе организовали су 
Студентски центар Приштина-Косовска Митровица, Културни центар 
Косова и Метохије и Студентски парламент. 

Кристофер Џ. Џонсон је аустралијски редитељ и глумац, његов 
оригинални текст „Керови“ извођен је на многим позорницама широм света. Необичност читавог 
текста је можда то што се први пут описују монолози 14 врста паса. Редитељ и глумци дискретно и са 
много хумора оптужују људску врсту за читав низ злоупотребе доброте и псеће привржености. 
Представа је насмејала и расплакала публику и натерала људе  да се запитају какви су они „људи“ 

свом кућном љубимцу. 

У представи су глумили наши познати глумци Александар Срећковић 
и Срђан Тимаров које су аплаузима поздравили гледаоци. У публици 
је било доста студената са различитих факултета у Кос. Митровици 
али и средњошколаца. Мећу њима било је и гимназијалаца који 
нису одолели да направе и неку фотографију са познатим глумцима. 

( Аутор: Михаило Радичевић) 

 

 

 

 

Ученици Здравковић Лука и Радичевић Михаило са глумцем 
Срдђаном Тимаровим након представе. 

 

 

 

                  

У недељу 24. децембра 2017. године, одржан је семинар у оквиру стручног усавршавања наставника 
на тему : Развој самопоуздања и вештина комуникације.Семинар је предвиђен Каталогом о стручном 
усавршавању наставника под насловом Компетенције- К4., који је издало Министарство просвете 
Републике Србије. Семинар је одржан у згради Техничке школе а извођач је Пета београдска 
гимназија.  



 

Учесници семинара из Гимназије били су :Александра Радовановић, Ивана Јевтић, Ивана 
Миленковић Јездимировић, Миљана Јелић,Данијела Миленковић , Рада Михајловић, Гордана 
Вулетић, Слађана Крстић Алексић и Слободан Михајловић. 

 

Понедељак, 25. децембар 2017. године 

Састанак Педагошког колегијума одржан је у 9 сати. Дневни ред : Састављање 
тема за израду матурских радова за школску 2017/2018. годину, избор 
секретара  Испитног одбора  за организовање матурског испита и избор 
комисија за оцењивање матурских радова и спровођење одбране матурских 

радова. Теме за израду матурских радова биће објављене на сајту Гимназије а након одржаног 
Наставничког већа, ученици ће моћи да се пријављују за предмете и теме које ће радити. Теме ће 
такође бити објављене на огласној табли а пријава ће се вршити код педагога и предметних 
наставника. 

У периоду од 25. до 28. децембра 2017. године 
одржани су појединачни састанци стручних актива где 
су предметни наставници направили спискове тема за 
израду матурског рада. Теме су састављене након 
урађене анкете међу ученицима о показаном 
интересовању за одређене предмете. Председници 

стручних актива обавестили су остале чланове актива о закључцима састанка председника стручних 
актива са  директором. На састанцима актива одређене су и комисије за преглед радова на 
писменом испиту из српског језика и књижевности, енглеског језика и математике и комисије за 
одбрану матурског рада као изборног предмета. 

 

Одељењско и Наставничко веће 
Четвртак, 28. децембар 2017. године 

 

 

Одржана је седница Одељењског већа у 17 сати.  

Дневни ред: 

1.Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду 

2. Дисциплина ученика 

3. Реализација планова и програма 

Након одржане седнице  Одељењског већа, одржано је Наставничко веће са следећим дневним 
редом: 



1.Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду 

3. Дисциплина ученика 

4. Формирање испитног одбора за матуски испит школске 2017/2018. године 

5. Усвајање тема за матурски рад школске 2017/2018. године 

6. Припреме за обележавање Савиндана 

7. Текућа питања  

 

 
 

                                 И за крај календарске године ... 

                                      мало поезије и топлине 

                                           док зима не мине 

 

Морски хоризонт 

Бескрајно плаветнило 
Сваком оку мило, 
Нема још детета, 

Које њега није снило.... 
 

За душу лековито, 
Срцу драго место, 

Поред те силне воде, 
Људи одмарају често. 

 
За човека море 

Представља 
Умирујућу, опуштену 

Околину, 
Јер од њега прави особу, 

Фину, мирну и суптилну.... 
(Аутор: Мирослав Марковић) 

 



 

Срећна Нова година и Божић! 

 

 
 

 



Јануар 2018. године 

  

9. јануар – уторак.  Настављено је прво полугодиште након веселе прославе Нове године и Божића. Ученике је 
дочекала реновирана и чиста школа. Наиме, грађевински радови започети у првом полугодишту углавном су 
завршени. Учионице и ходници су реновирани, постављени су нови прозори и ламинат. Настава је настављена 
са оптимизмом да ће у новим учионицама ученици радити више и постићи још боље резултате.У  наредном 
периоду биће настављени радови на реконструкцији сале за физичко васпитање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Аутор фотографија: 

                       Ема Мурић 

 



Драмска , музичка и ликовна секција почеле су са 
припремама Савиндана. Ученици и професори заједно су  
саставили текст и програм приредбе. Углавном су 
укључени ученици првог, другог и трећег разреда. 
Наставници који раде са ученицима су: Ивана Јевтић, 
Александра Радовановић, Данијела Поповић, Витомир 
Долашевић, Срећко Миленковић и Александра 
Неговановић. 

Такође је расписан конкурс од стране Министарства 
просвете за најбољи рад о Светом Сави на тему 
``Путовања Светог Саве``. 

 

Општинско такмичење из математике 

После више дана одмарања и празновања, добро дође и мало 
(мало више)"гимнастике" за мале сиве ћелијице. Тако су наши 
најбољи математичари, у суботу, 13. јануара одмерили снаге са 
свијим вршњацима из осталих средњихшкола   нашег   града.   
Ал   не   свих,   јер   дошли   су   само   најхрабрији   –   из 
Медицинске школе и Средње школе из Звечана. Ми смо били, 
надамо се, 

добри домаћини. У тек реновираним учионицама, лепо   
загрејаним   и   пријатној   атмосфери,   "мозгала"   су   42   
средњошколца. Решавали су једначине, неједна-чине,  
скупове, полиедре, логичке проблеме и остале шеме. 
Потпомогнути чоколадицама (јер шећер је храна за 
мозак) којеје организатор такмичења (наша школа) 
спремио, неке су успели да реше до краја, а неке 
закукуљили – замумуљили стављајући осмочлану 
комисију на муке. Ипак, једно је јасно, најбољи иду на 
Окружно, а то су ученици наше школе. 

 

                                                                 

Из првог разреда: Вујаковић 
Зоран и Лазић Марта; 

из другог разреда: Мицић 
Момчило и Кречковић Матија; 

                                                из трећег разреда: Лазаревић 
Алекса, Савић Давид и Ђоровић Милица. 

Матуранти су овог пута изостали, кажу спремају се за 
факултет. Осим  наших  ђака, на  Окружно  такмичење,  пласирала   су  се  и  два  ученика Медицинске школе и 
један Средње школе из Звечана. Наша школа ће бити домаћин и овог такмичења, 24. фебруара. Драги наши 
математичари, СРЕЋНО!!! 

(Аутор текста : Данијела Миленковић) 



     

15. јануар  - понедељак .  

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

 

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

 

 

 



 
 
Дана 24. јануара 2018. године-среда- одржана је седница  
Наставничког већа у 9 сати. 
Седници су присуствовали сви радници школе а на дневном реду је 
била само једна тачка: Организација прославе Савиндана. Директор 
је обавестио раднике да ће централна прослава бити одржана 27. 
јануара 2018. године са почетком у 19 сати.Школска прослава ће 
почети сечењем славског колача у 10. 15h  а након тога ће се 
одржати рецитал  у 10.45h.  Прослава на коју ће бити позвани 

пензионери,бивши радници школе, представници Општине и Школске управе биће одржана у 
школској зборници. 
 

 
 
СВЕТИ САВА У ШКОЛИ 
 Прва прослава Светог Саве као школског патрона одржана је 1812. у Земуну, одакле се брзо 
проширила у све делове српства, а химна Светом Сави је први пут изведена 1839. у Сегедину. 

Свети Сава је установљен за школску славу 1840. године, на предлог Атанасија Николића, 
ректора Лицеја у Крагујевцу. У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници 
државне и црквене власти прописали су да се Свети Сава проглашава за „патрона свих наших 
школа и да се најсвечаније прославља“. Савиндан се у школама славио све до 1945. године, 
када је укинут, одлуком тадашњих власти.  

Свети Сава – Школска слава свечано се прославља у Гимназији од 1993. године, а од 2012. 
године свечаност употпуњује и присуство свештеника.   Тог дана организује се пригодан 
програм који започиње свечаном молитвом свештеника и присутних уз мирис тамјана, 
светлост свеће, вино и кољиво, присуство домаћина (бивших и новог), освештавање славског 
колача.  

Програмом, увек интересантно осмишљеним, представља се дело и рад св. Саве кроз 
одговарајуће текстове, рецитације, презентације, песме, музику... 

 

 



 За Школску славу школа је у свечаним тоновима (ходници, свечана сала, учионице), испуњена 
ликовним радовима ученика. Приредбу прате ученици, чланови фото – видео секције. У 
„Гимназијалцу“, школском листу, који излази за Школску славу, ученици својим саставима, 
песмама и цртежима употпуњују свечани тон и свеобухватност ове прославе. 
         Дан посвећен светитељу и просветитељу припрема се с великом љубављу, радошћу и 
жељом ученика да у прослави следеће године узму веће учешће. 

           Тих деведесетих, када се код нас још увек срамежљиво кренуло са прославом 
Савиндана, било је веома тешко  спремити програм за рецитал . Професори српског језика и 
књижевности, који су и сами у време комунизма имали мало додира са ликом и делом Светог 
Саве, морали су да се довијају и некако да од скромног материјала, у недостатку свемоћног 
интернета, саставе програм за светосавски рецитал. Захваљујући креативности и 
сналажљивости,  ови квалитетни професори успевали су да направе и квалитетан програм који 

се памтио. 

 Можда је тада било више рецитовања и 
хорског певања, мање глуме и соло 
певања, али је било лепо прихваћено и 
од стране ученика и од стране 
професора. Први професори задужени 
за спремање академије поводом 
Савиндана биле су професорке српског 
језика и књижевности Надежда 
Спасојевић, Даница Радуловић и 
Благица Радовановић а за музички део 
био је одговоран дугогодишњи 

професор музичке културе Петар Ракић, који је после много година, први пут припремио 
ученике Гимназије да отпевају Химну Светом Сави. Многи ученици тадашњег школског хора 
постали су и чланови црквеног хора  ``Бранислав Нушић``, који и данас постоји. 

 



(Директор Гордана Микић, професор физичке културе Глигорије Јевтић, домаћин славе и 
чланови хора ``Бранислав Нушић`` 

 

 

 

 

 



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

 

 

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

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

 



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

 

(Гордана Микић, Данијела Миленковић, Слађана Алексић, Даница Радуловић, Биљана Добрић- 
домаћин славе) 

                   

                                                                                                       (Зорица Митровић, Слободан Ристић) 

 



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

 

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

 

(Сузана Гаљак, Зорица Митровић,  

Милуника Милосављевић и Даница Радуловић)            (Слободанка Жорић, Надежда Спасојевић и  
Надица Миленковић)   

 



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

 

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

 

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



 
 
 

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



                                                  

Понедељак 22. јануар 2018. год. С циљем упознавања са предстојећим променама и стварања 
услова за што ефикаснију имплементацију реформе гимназија, у периоду од 10.00 до 13.00 сати, 
одржан је информативни састанак гимназија Јужне Србије у Гимназији у Нишу, ул. Светозара 
Марковића. Као представници наше школе, састанку су присуствовали директор Слободан 
Михајловић и професор физичкoг васпитања Глигорије Јевтић. 

Теме састанка су биле: 

1. Представљање циљева састанка; 
2. Резултати испитивања ставова запослених у 
гимназијама: Брошура „Шта је добро у нашим школама, а 
шта треба мењати“; 
3. Реформисани концепт гимназијског образовања; 
4. Правилник и програм матуре  уопште и уметничке 
матуре; 
5. Умрежавање и наредни кораци. 
 

                                                                           

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



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

                                

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

 

 

 

     Субота, 27. јануар 2018. године 

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

 



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

Биљана Добрић, проф. енглеског језика. 

 

Затим је 
уследио 
програм 
који су 
извели 

чланови 
драмске 

и 
музичке 
секције. 

Програм је почео извођењем Химне Светом Сави коју 
је извео женски школски хор под диригентском палицом Срећка Миленковића, проф. музичке 

културе. Затим су се смењивале сцене из живота 
породице великог жупана Стефана Немање, 
замонашења Растка и његовог одласка на Свету 
Гору, музичке нумере посвећене Светом Сави у 
извођењу женског хора и песме „Онам`, онамо“ у 

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



 

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

 

На изласку из сале, присутни ученици, наставници и гости послужили су се житом и славским 
колачем. На крају су учесници приредбе, заједно са наставницима који су радили са њима, 
приредили мало славље уз песму и послужење. 

Учесници: Михаило Радичевић, Анђела Јокић, 
Милидраговић Никола, Гвоздовић Алекса, Максимовић 
Магдалена, Ана Костић, Катарина Јанковић, Јован 
Кнежевић, Машковић Дарија, Снежана Џоговић, 
Бишевац Никола, Марковић Василије, Радосављевић 
Данило, Савић Давид, Костић Дарко, Здравковић Лука, 
Стоисављевић Михаило, Живковић Богдан, Марковић 
Мирослав, Исидора Некић, Кристина Бојковић, Марта 
Бракус, Јована Бјелица, Мина Крстић, Јована 
Трифуновић, Андријана Станић,... 

 

 

Уторак, 30. јануар 2018. године одржана је седница Педагошког 
колегијума у 9 сати. На дневном реду биле су две тачке: 1) Завршетак 
првог полугодишта и правилно закључивање оцена и 2) Реформа 
гимназија. Чланови Педагошког колегијума замољени су да обавесте 
чланове стручних актива да приликом закључивања оцена воде рачуна 

да у рубрици буду најмање четири оцене, осим код предмета који су заступљени једним часом, 
где је неопходно имати најмање две оцене, као и да се администрација у дневнику благовремено 
заврши. Одељењска већа и Наставничко веће биће одржани  у четвртак 1.фебруара 2018. год. а 
подела књижица обавиће се 2. фебруара 2018. године у 10 сати. Директор је такође говорио о 
реформи гимназија која је усвојена и о ономе шта нам предстоји у образовању од наредне 

школске године. 

У среду 31. јануара 2018. год. одржани су састанци стручних актива на којима 
су чланови  обавештени о закључцима састанка Педагошког колегијума. 



 

А сада кутак за поете за крај првог полугодишта: ( Да се мало нашалимо) 

Са првог часа изостаћу, знам. 

Тад у школу свакако доћи нећу, 

Јер хемију морам да одговарам, 

Ал`  желим оцену што већу. 

Па Вас молим, вредан сам био, 

И стихове све сам научио, 

Да  ја сутра не будем уписан 

Јер у другом полугођу бићу миран. 

Од силног учења градива ми се муте, 

Santa Maria Della Salute! 

Василије Марковић,II1 

 

 

 



 

Фебруар, 2018. година 

У  четвртак 1. фебруара у 9 сати, одржани су састанци Одељењских 
већа и Наставничко веће. 

Одељењско веће 

Дневни ред: 

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

 
Наставничко веће 
Дневни ред: 
1.Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 
3. Дисциплина ученика, 
4. Подела тема ученицима за матурски рад у школској 2017-18. години, 
5. Реформа гимназија; 
6. Текућа питања 
  
У петак, 2. фебруара 2018. год. у 10 сати обављена подела ђачких 
књижица.  



 

У понедељак, 19. фебруара 2018. год. одржано је 
Школско такмичење из Српског језика и језичке 
културе за први и други разред  и на такмичењу је 
учствовало 10 ученика: 4 ученика првог и 6 ученика 
другог разреда. 

 У уторак, 20 фебруара 2018. године одржана је 
Књижевна олимпијада- Школско такмичење. 
Учествовало је 6 ученика трећег разреда. 

У среду, 21. фебруара 2018. године одржано је 
Школско  такмичење из Српског језика и језичке културе за трећи и четврти разред. 
Учествовало је укупно пет ученика: један ученик трећег разреда и четири ученика четвртог 
разреда.     (Аутор: Данијела Поповић, проф, српског језика и књижевности) 

 

Среда, 21.фебруар 2018. године -Ученик Давид Савић добио је прву 
награду за литерарни рад поводом државног празника Сретење. 
Неколико дана раније био је расписан конкурс за литерарни рад на 
две теме: „Шта очекујем од сусрета са вољеном особом?“ и „Гора се 
са гором не састаје, човек са човеком вазда“. Давид је награду 
добио за рад на другу тему . 

Пошто је 21. фебруар Међународни дан матерњег језика,  додела 
награда одржана је поводом ове манифестације у градској 
библиотеци „Вук Караџић“. У 
програму су учествовали ученици 
нижих  и виших  разреда Основне 
школе „Свети Сава“. Деца су 
причала о Вуку С. Караџићу, 
говорила стихове  песника, басне, 

али и своје стихове. Програм су употпунили и студенти 
Филозофског факултета са катедре за Српски језик и 
књижевност. 



У суботу, 24. фебруара 2018. године одржана је Књижевна олимпијада – Школско  такмичење 
за ученике првог и другог разреда. Укупно је било 20 ученика из Гимназије, по десет ученика из 
сваког разреда. 

На Окружно такмичење иде директно 4 ученика трећег разреда(Ивана Гвоздић, Миленија 
Милић, Софија Недељковић и Кристина Спасојевић) због учешћа на Републичком такмичењу 
прошле године, као и 5 ученика четвртог разреда( Сара Живковић, Бојана Марковић, Никола 
Миловановић, Јована Милентијевић и Медина Адиловић). 

Што се тиче осталих разреда, следећи ученици су се пласирали за даље такмичење:Анђела 
Миленковић, Анђела Ковачевић, Милица Мићаловић(први разред) и Марта Бракус , Мина 
Крстић, Николина Шапић И Јована Бјелица (други разред). 

 

 

 

Oкружно такмичење из математике 

И како то обично математичари смисле, и овог пута после одмарања (зимскограспуста) 
најбољи математичари нашег града "укрстили су оловке" са својимвршњацима из осталих 
општина на Окружном такмичењу 24. фебруара. Њих 17 решавало је задатке 3 сата за пласман 
на Државно такмичење. 

 Ми смо  и овог  пута били домаћини,  омогућили такмичарима топле учионице,мало   
слаткиша   и   лепу   атмосферу  за   рад   и   коначно,   пласман   на   Државно такмичење 
обезбедила су 4 математичара од тога један је из наше Гимназије:Вујаковић Зоран, ученик 
првог разреда.  

Од осталих ученика два су из Зубиног Потока и један из Лепосавића. 

Државно такмичење ће се одржати у Београду  10. марта. 

Драги Зоране, желимо ти пуно успеха!!! 

          

Недеља, 25. фебруар 2018. године, одржано је Општинско такмичење из физике у ТШ 
„Михаило Петровић Алас“. Такмичење је почело у 9 сати и трајало до 12 сати. Учествовало је 
укупно 46 ученика из 5 школа: Гимназија из Косовске Митровице, ТШ „Михаило Петровић 
Алас“, Медицинска школа са домом ученика, Средња школа -Звечан и Гимназија - Вучитрн.  

Ученици Гимназије који су учествовали на такмичењу : први разред: Миличковић Милош, 
Голубовић Катарина, Орловић Ђорђе, Милетић Матија, Марковић Андреа, Радовановић 
Василије, Јаковљевић Јанко, Јакшић Вељко и Симић Емилија; други разред: Васиљевић Марко и 
трећи разред : Краговић Анђела. 

                                                                                        ( Аутор: Ема Мурић, проф. физике) 



 

Дана 28. фебруара 2018. године одржано је Међуокружно такмичење у кошарци. Ученици 
Гимназије из Косовске Митровице састали су се са екипом „Грачанице“, ноншалантно ушли у 
меч и без већих проблема , са великом разликом, победили и сасвим заслужено добили карте 
за Републичко такмичење у Параћину. 

Чланови екипе Гимназије: Делић Новак, 
Радуловић Душан, Шевић Немања, Илић 
Стефан, Стојсављевић Михаило, 
Марјановић Немања, Дражевић Радоња, 
Мирковић Матеја, Вукашиновић Благоје и 
Краговић Јован.  

 

Вођа екипе : Глигорије Јевтић, проф. 
физичке културе. 

 

(Аутор: Благоје Вукашиновић) 

 



Дана 1. марта 2018. године (четвртак) одржан је састанак 
Ученичког парламента, са почетком у 12 сати. Организација 
УНСС-а сваке године организује Национални састанак  на коме 
присуствује по један члан Ученичког парламента. На овом 
састанку изабрана је ученица Тара Турковић као представник 

Ученичког парламента Гимназије у Косовкој Митровици. Састанак УНСС-а одржаће се у 
Београду у периоду од 16.  до 18. марта 2018. год.  

Четвртак, 1.март 2018. год.- Одржано је Школско такмичење 
из познавања енглеског језика. Учествовало је осам ученика 
четвртог разреда. Такмичење је почело у 12.30 и трајало до 
13.30. Ученици су радили тест где је требало да покажу 

степен познавања морфо-синтаксичких и лексичких структура страног језика. 
Учествовали су следећи ученици: Јован Маслар, Исидора Некић, Анђелија Арсенијевић, 
Тијана Ђорђевић, Александра Лазаревић, Михаило Арсенијевић, Медина Адиловић, 
Јована Милентијевић. 

Ученици Јован Маслар и Исидора Некић пласирали су се за Окружно такмичење, које 
ће се одржати у Економско- трговинској школи у Кос. Митровици 18. 03. 2018. године. 

 

Дана 1.марта 2018. године одржано је Школско 
такмичење из историје. Учествовали су ученици сва 
четири разреда- укупно 20 ученика. Први разред: А. 
Мишић, А. Машић, А. Миленковић, С. Божовић, А. 
Ковачевић, Ђ.Орловић, Е. Павловић, М. Миличковић 
и Г. Радовић. Други разред: Т.Ђорђевић, А. Орлић, Д. 
Машковић, А. Начић, М. Кречковић,        В. Марковић 
и М. Начић. Трећи разред: М. Марковић, Д. Ракић и 

А. Ковачевић. Четврти разред: Јован Краговић. Ученици који су имали 50% од укупног 
броја поена пласирали су се за Општинско такмичење које ће се одржати 24. априла 
2018. године у Медицинској школи у Кос. Митровици. 

        ( Аутор: Слађана Алексић- Крстић, проф. историје) 

 

Дана1. марта 2018. године одржано је Школско такмичење из 
биологије, са почетком у 17 сати. 

Време решавања теста било је 60 минута. Такмичили су се ученици  
првог, другог, трећег  и четвртог разреда природно-математичког 
смера. Укупан број поена на тесту био је 100. Двадесет три 
такмичара је учествовало на такмичењу : 7 ученика првог разреда, 1 
ученик другог разреда, 8 ученика трећег разреда и 7 ученика 
четвртог разреда.  

На Окружно такмичење упућују се следећи ученици: Марковић Андреа 1-1, Бишевац 
Никола 1-1, Живковић Богдан 2-1, Савић Давид 3-1, Фићовић Александра 3-2 и 
Адиловић Медина 4-1. 

(Аутор: Јасмина Гвоздић, проф. биологије) 



У суботу, 3. марта 2018. године, одржано је Окружно такмичење 
из физике у Средњој школи „Никола Тесла“ у Лепосавићу, са почетком у 10 сати. 

На такмичењу је учествовало 6 ученика из 4 школе Косовско-митровачког округа: 
Средња школа „Никола Тесла“ из Лепосавића, Средња школа из Зубиног Потока, као и 
Гимназија из Косовске Митровице. 

Од ученика наше школе, који су се пласирали за учешће на Окружном такмичењу 
(Симић Емилија, Јакшић Вељко и Јаковљевић Јанко - ученици првог разреда и Игић 
Милорад , ученик другог разреда), учествовали су Симић Емилија и Јакшић Вељко. 
Нажалост, због недовољног броја поена, нису се пласирали за даље учешће на 
Републичком такмичењу. 

Ученик Средње школе „Никола Тесла“ из Лепосавића ће учествовати на Републичком 
такмичењу и представљаће наш округ. 

Желимо му пуно среће!    (Аутор: Ема Мурић, проф. физике) 

 

 

У понедељак, 5.марта 2018. године одржана је хуманитарна акција прикупљања новца 
у школи за оболелог суграђанина, бившег ученика Гимназије Владимира Славковића, 
коме је неопходна хитна операција у иностранству. 

Четвртак, 8. март 2018. године - Међународни дан жена , Осми март, 
посвећен је свим женама а слави се као дан борбе за економску, политичку и социјалну 
равноправност жена и мушкараца. 



 

У нашој школи, поводом овог празника, ученици су као и сваке године изненадили 
своје професорке неизбежним цвећем али су , за разлику од претходних година, када 
су куповали и поклоне, у духу онога за шта се образују, одлучили да тај новац донирају 
за болесног друга и суграђанина Владимира Славковића коме је тај новац хитно 
потребан за операцију у иностранству. Професорке су посебно биле обрадоване тим 
гестом и овом приликом се захваљују и похваљују све ученике који су учествовали у 
овој веома хуманој акцији. 

 

Петак, 9. март 2018. године. - Организована је радна акција чишћења кабинета физике, 
који је након реновирања (замене прозора и кречења) био у хаотичном стању. 
Професорка физике Ема Мурић је замолила ученике да јој помогну да га очисте и 
доведу у радно стање. Ученици су се радо одазвали позиву и након неколико сати 
напорног рада , кабинет је био  поново  у употреби. 

Овом приликом се захваљујемо свим ученицима одељења 2-1, 3-1, 4-1 и 4-2 на 
солидарности  и похваљујемо их због показане одговорности и пружања помоћи у 
чишћењу! 

 

 



Такмичење  "МИСЛИША  2018" 

Као и сваке године, од самог почетка организовања математичког  
такмичења "Мислиша", пуних 12 година, тако и ове године, наша школа је 
била учесник овог лепог својеврсног математичког "празника". 

Баш на Дан жена, 8. марта, наши гимназијалци, њих 29, из сва четири 
разреда, решавало је лепе математичке задатке.  

Мало математике, мало логике, и сви су све решили. Колико добро 
сазнаћемо када нам МД "Архимедес" пошаље извештај, јер њихова комисија 

прегледа решене задатке наших такмичара као и осталих такмичара са територије целе Србије.  

До тада им желимо мало стрпљења и много награда. 

 

Субота, 10. март 2018. године одржана је Књижевна олимпијада на 
општинском нивоу, са почетком у 9 сати. На такмичењу су учествовале 
следеће школе: Гимназија из Косовске Митровице, Економско- трговинска 
школа и Медицинска школа. 

За Окружно такмичење, које ће се одржати 14. априла 2018. године, 
пласирали су се следећи ученици: 

1. Анђела Миленковић, Милица Мићаловић 

2.Марта Бракус, Мина Крстић 

3. Давид Савић, Јелена Радојковић 

Поред ученика Гимназије, пласирала су се и два ученика Медицинске школе. 

 

Уторак- 13.03. 2018. године одржан је Педагошки колегијум са следећим 
дневним редом: 

        1.Оцењивање 

        2.Изостајање са наставе и редовност похађања наставе 

3. Матурски радови - консултације са ученицима 

4. Екскурзија- планирање екскурзије за наредну школску годину 

 

 
У периоду од 14.03. до 16. 03. 2018. године одржани су састанци стручних већа 
где су чланови већа обавештени о закључцима са састанка Педагошког 
колегијума и анализиране су досадашње и планиране нове активности већа 
како би се поспешио рад ученика и наставника. Анализирани су и успеси 
ученика на такмичењима и сви ученици су похваљени због ангажовања и 

постигнутих резултата. 

 

 

 



Недеља, 18. март 2018. године- Одржано је Окружно такмичење у 
познавању страних језика (енглеског и руског). Било је укупно 16 
ученика из 6 средњих школа 
са територије општине 
Косовска Митровица, 
Вучитрн и Зубин Поток. 
Ученици су добили 
граматички тест који је 
требало урадити за 60 

минута и ученици 
који су су имали 
минимално 32 поена 
пласирали су се за 
Републичко такмичење, које ће се ове године одржати у 
Ваљеву.Максималан број поена био је 40. Гимназију из 
Косовске Митровице представљали су ученици Јован Маслар 
и Исидора Некић  (енглески језик). Ученик Јован Маслар се 
пласирао за Републичко такмичење у Ваљеву. Ученици који 
су се такође 
пласирали 

за даље такмичење су : Бранко Раичевић, Техничка 
школа- Вучитрн и Алекса Ђорђевић- Техничка 
школа``Михаило Петровић Алас``, Косовска 
Митровица(енглески језик). Нико се није пласирао 
за даље такмичење у познавању руског језика. 

Свим ученицима желимо пуно среће на даљем 
такмичењу а организаторима Окружног такмичења 
се захваљујемо на лепо организованом такмичењу 
и дружењу. 

   

 

Понедељак, 19. март 2018. године- У Балон сали у Звечану одржано је такмичење  
у малом фудбалу. Гимназија из Косовске Митровице имала је женску екипу у овој 
дисциплини.Прва утакмица одиграна је 
против екипе Економске школе,али је 
завршена поразом Гимназије са резултатом 
3:1. Наде још има за бољи пласман 

гимназијске екипе,јер ће се играти друга утакмица 26. марта 
2018.године противе екипе Медицинске школе.Учеснице 
такмичења: Анђела Ковачевић, Ивана Гвоздић, Ана 
Радомировић, Андријана Млађовић, Анастасија Бојковић, Ана 
Костић, Александра Фићовић.  

 

(Аутор: Ивана Гвоздић) 

 



Уторак,20.03.2018. - Комшије са Природно- математичког факултета 
су и ове године 
организовале „Дан 
отворених врата“ у циљу 
промоције свог 
факултета. Ученици наше 
школе су се, као и 
годинама уназад радо 
одазвали позиву и са 
проф. Емом Мурић 
обишли факултет. 
Учествовали су у бројним 

експериментима, 
огледима и предавањима која 
су за њих припремили 
професори и асистенти 
са својим студентима, 
међу којима су и 
бивши ученици наше 
школе. 

 

 

 

Захваљујемо на гостпримству и желимо пуно успеха у даљем раду! 

(Аутор: Ема Мурић) 

 

 



 

Уторак, 20. март 2018. године- На иницијативу Министарства одбране, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја расписало је литерарни конкурс за основне и средње школе на тему „Писмо 
војнику“. Ученици – аутори најбољих радова награђују се викендом на Тари у термину од 1. до 3. јуна 
2018. године, у организацији Министарства одбране.  

У среду и четвртак, 21. i  22. марта 2018. године одржано је Државно 
такмичење у кошарци у Параћину. Екипу Гимназије из Кососвксе 
Митровице чинили су: Немања Шевић, Душан Радуловић, Новак 
Делић, Благоје Вукашиновић, Јован Краговић, Немања Марјановић, 
Радоња Дражевић, Стефан Илић и Михаило Стојсављевић. Вођа 
екипе био је Глигорије Јевтић, проф. физичког васпитања. Жреб није 
био наклоњен нашој екипи. У групи са нашом школом биле су још и 
Гимназија из Суботице, Медицинска школа из Ниша и Гимназија из 

Смедеревске Паланке. Наш тим је прво одмерио снаге са Нишлијама у доста тврдој утакмици где се 
предност једне и друге екипе стално смењивала. Тек  у финишу, на нашу жалост, али и уз неколико 
лоших одлука  судија, Нишлије су однеле победу са резултатом 54-58. Друга утакмица се играла 
против Гимназије из Суботице. Наш тим је лоше започео игру (разочаран због пређашње судијске 
одлуке). У другом полувремену играли смо ангажованије у одбрани и остварили предност од 10 поена 
и одржали је до краја меча, који се завршио резултатом 51-61 за нас. 

Другог дана резултат на тебели је био следећи: 

                                    Победе    Пораз 

1.Суботица                2                 1 

2.Ниш                         2                  1 

3. Кос. Митровица  1                  1                  '- 1 

4. Смед. Паланка     0                  1                  - 1 

Овај резултат је значио да победа доноси борбу за прво место а пораз играње за седмо место. Од 
почетка утакмице показала се обострана жеља за победом. Резултати су били уједначени. У самом 
финалу меча водили су са 2 поена.  Неколико секунди пре краја, Новак је дао тројку  за победу. 
Међутим, остало је још 6 секунди. По мишљењима многих, играч, који је у задњем нападу кренуо на 
наш кош, направио је фаул . Судија је, ипак, то видео другачије и досудио фаул Шевићу. У неверици је 
наш тим гледао како њихов играч даје  кошеве за победу. Разочарани одлуком судије, заједно са 
екипом из Београда, одбили смо да играмо за седмо место.  

На крају су шампиони били момци из Суботице које смо једино ми успели да савладамо.  

Похвалио бих моје саиграче на борбености.                                                      (Аутор: Благоје Вукашиновић) 

 

Субота, 24. март 2018. године - Одржано је Општинско такмичење из Српског 
језика и језичке културе, са почетком у 10 сати. Такмичило се 12 ученика из 
Гимназије из Косовске Митровице. Представника из других школа није било. 
За Окружно такмичење пласирале су се две ученице другог разреда: 
Анастасија Арлов 2-1 и Слађана Јосифовић 2-3. 

                                                                                    (Аутор:Данијела Поповић) 



 

 

Субота, 24. март 2018. године - Одржано је Општинско такмичење Средњих школа из историје. 
Такмичење је одржано у Медицинској школи. Учесници такмичења били су: Машић Лидија, Мишић 
Анђела, Миленковић Анђела, Радовић Растко, Павловић Емилија, Ковачевић Анђела, Марковић 
Василије, Кречковић Матија, Ковачевић Александар, Марковић Мирослав и Краговић Јован. Следећи 
ученици су се пласирали за даље такмичење: Машић Лидија (треће место), Мишић Анђела (треће 
место), Миленковић Анђела (треће мсето) - у рангу првог разреда.; Марковић Василије ( друго место), 
Кречковић Матија ( треће место) – у рангу другог разреда; Марковић Мирослав ( треће место) – у 
рангу трећег разреда и Краговић Јован ( треће место ) – у рангу четвртог разреда. 

Желимо им још бољи успех на даљем такмичењу! 

 

 

Недеља, 25. март 2018. године- Одржано је Окружно такмичење из биологије. Ученици Гимназије који 
су учествовали на такмичењу: Марковић Андреа, Бишевац никола, Живковић Богдан, Савић давид, 
Фићовић Александра и Адиловић Медина. 

 

 
Понедељак, 26. март 2018. године - Одржано је Општинско такмичење у малом фудбалу између 
женских екипа средњих школа. Одиграна је утакмица између екипа Гимназије из Косовске Митровице 
и Медицинске школе са домом ученика. Победила је Медицинска школа са резултатом 2-1.  

                                                                                   (Аутор: Андријана Млађовић) 

 

 

 

 



 

Четвртак, 29. март 2018. године одржана је седница Одељењских већа, са почетком у 17.00 сати. 

Дневни ред: 

• Утврђивање успеха ученика на крају првог наставног периода у другом полугодишту 

• Дисциплина ученика 

• Реализација планова и програма 

Након седнице Одељењских већа , одржана је седница Наставничког већа. 

Дневни ред: 

• Усвајање записника са претходне седнице 

• Анализа успеха ученика на крају овог наставног периода 

• Дисциплина ученика 

• Реализација планова и програма 

• Текућа питања 

•                            

 

 

 



Април 

У периоду од 31.марта до 2. априла 2018. године, група ученика Гимназије обишла је српске 
манастире у Црној Гори: манастир Златица, где су наши ученици (чланови мушког хора) учествовали у 
програму поводом манастирске славе за велики празник Цвети. Затим су обишли манастир Острог, где 
су целивали мошти светитеља Василија Острошког, затим Цетињски манастир, где су посетили 
најбогатију манастирску ризницу на територији Балкана, у којој се налази Десна Рука Светог Јована 
Крститеља и Честица Часног Крста. На овом путовању нису заобишли ни манастире Дајбабе и 
Ждребаоник. Путовање је организовао вероучитељ Стеван Соврлић (трећу годину заредом), бивши 
ученик наше школе. На том путовању је, осим наше школе, било и још 250 ученика Медицинске 
школе, студената и грађана који су желели да обиђу ове манастире. У пратњи ученика Гимназије био 
је вероучитељ наше школе Витомир Долашевић.                                 (Аутор: Михаило Радичевић) 

   

(Фотографије: Ива Богићевић) 

У периоду од 10. до 14. априла 2018. године одржани су родитељски састанци  
за све разреде након првог наставног периода у другом полугодишту школске 
2017-2018. године. 

У суботу 14. априла 2018. године одржано је Општинско такмичење у 
рецитовању под називом „Песниче 
народа мог“. Ученици наше школе 
освојили су прва четири места у рангу 
средњих школа: 

1.  Дарија Машковић 

2. Михаило Радичевић 

3. Снежана Џоговић 

4. Ана Костић 

 

Екипу наше школе водиле су професорице српског језика и књижевности: Александра Радовановић, 
Данијела Поповић и Ивана Јевтић. 

 



Субота, 14. април 2018. године - Одржано је Републичко такмичење из 
енглеског језика у Шестој београдској гимназији . На такмичењу је било 430 
ученика средњих школа. Нашу школу је представљао Јован Маслар, ученик 4/2 
разреда. 

 

Субота, 14. април 2018. године -  Одржано је Окружно такмичење из хемије у 
Средњој школи у Звечану, са почетком у 10 сати. Поред наше школе, 
учествовале су и Средња школа из Звечана, Средња школа из Лепосавића и 
Медицинска школа са домом ученика из Косовске Митровице. Ученици 
Гимназије који су учествовали на такмичењу: Симић Емилија, Машић Лидија, 

Бишевац Никола и Стевановић Ђорђе (први разред), Крстић Мина, Кречковић Матија и Мицић 
Момчило (други разред), Ива Богићевић  и Давид Савић (трећи разред) и Адиловић Медина и 
Миловановић Никола (четврти разред). Професор хемије Зорица Митровић водила је екипу наше 
школе заједно са професорицом Милетић Настом. 

(Аутор : Давид Савић) 

 

Субота, 14. април 2018. год. - Одржано Окружно такмичење из књижевности, са почетком у 13 часова. 
Домаћин такмичења била је Гимназија и техничка школа - Вучитрн. Учествовале су Медицинск школа 
из Косовске Митровице, Гимназија и техничка школа - Вучитрн, Гимназија из Косовска Митровица, СШ 
„Никола Тесла“ из Лепосавића и СШ „Григорије Божовић“ из Зубиног Потока. 

За Републичко такмичење , које ће се одржати у Сремским Карловцима, пласирали су се следећи 
ученици наше школе: 1. разред - Милица Мићаловић и Анђела Миленковић; 2. разред - Мина Крстић: 
3. разред - Давид Савић, Ива Богићевић, Јелена Радојковић, Ивана Гвоздић, Софија Недељковић и 
Миленија Милић. 

(Аутор: Данијела Поповић) 

 

 



 

 

Посета Техничком факултету у 
Косовској Митровици 

 

 

 

Ученици Гимназије у Косовској Митровици су, заједно са ученицима Техничке школе 
„Михаило Петровић Алас“, обишли Факултет 
техничких наука у Кос. Митровици, где је наставно 
особље факултета са студентима урадило 
презентацију студијских програма за упис 
студенета наредне школске године. Ученицима се 
у амфитеатру прво обратио декан Факултета 
Небојша Арсић, редован професор, који је 

објаснио 
ученицима 

зашто би требало уписати овај факултет. Након тога, 
ученици су обишли лабораторије за извођење 
експеримената из физике, хемије, симулација из 
екологије, архитектуре и других области. Такође су 
имали прилике да виде и најсавременији 

мултим
едијалн
и HDTV студио за реализацију ТВ 
програма . Студио је основан у циљу 
стицања знања из области дигиталне 
телевизијске технике и емитовања и 
опремљен је најсавременијом 4К 
опремом за комплетну продукцију и 
постпродукцију и може се повезати са 
било којом ТВ у свету. 

 



Уторак, 17. април 2018. године -  Директор Гимназије у Косовској Митровици обишао 
је Високу школу струковних студија за информационе технологије у Београду и том 
приликом добио донацију за нашу школу у лаптоповима, таблет рачунарима и шест 
стручних књига а биће достављени и материјали у ПДФ-у за одређене предмете, које 
ће наставници моћи да користе у наредним наставним периодима. 

Већ неколико година уназад у школи и граду постоји велико 
интересовање за оснивање посебног одељења за 
информационе технологије, па је Гимназија одлучила да 
формира посебно одељење за децу која су надарена за 
информатику. Донацију директору Слободану Михајловићу 
уручио је професор информационе интерне технологије 
вршилац дужности директора ITS Славко Покорни. 

Висока школа струковних студија је издвојила део 
информатичке  опреме коју користе њени студенти и 
ученици Средње школе за информационе технологије 
уз помоћ оснивача компанија Com Trade и Link group. 
Том приликом је директор Високе школе изјавио да 
им је част што могу да донирају ову опрему Гимназији  
која идуће године слави 100 година да успешно 
реализује план да формира информатички кабинет. У 

овој школи је 12 ученика наше Гимназије похађало наставу а у овој последње три године 
их је 8. 

Том приликом, директор Гимназије уручио је 
професору Покорном монографију школе и 
захвалницу за сарадњу и помоћ нашој школи. 
Директор је такође потписао и меморандум о 
сарадњи са ITS и ITHS школом. Скупу су 
присуствовали и директор Високе школе 
струковних студија за информационе технологије 
др Бојан Ристић и Горан Радић , извршни менаџер 
и професор ITS-a. 

 

 

 

Поред донација ITS школе из Београда, наша школа је добила и 
донацију у виду 10 комплет дресова за женску одбојкашку екипу 
школе. Донацију је уручио Никола Радомировић, члан Управе 
Одбојкашког клуба Косовска Митровица. 

 



Среда, 18. април 2018. године - Одржан је састанак Педагошког 
колегијума. 

 

Дневни ред:  

1. Радна субота - надокнада часова за петак ( часови изгубљени због извођења 
екскурзије) 

2. Матурско вече- припреме 

3. Матурска екскурзија - припреме 

4. Одељењска већа  и Наставничко веће заказани за 5. мај 2018. године 

5. Извештај о посети Високе школе струковних студија информационих технологија и 
добијеним донацијама  

 

У периоду од 19. до 21. априла 2018. године одржани су састанци  
Стручних актива где су чланови актива обавештени о закључцима 
састанка Педагошког колегијума. 

 

 

Субота, 21. април 2018. године - Одржано је окружно такмичење у рецитовању под називом 
„Песниче рода мог“. Ученици наше школе освојили су следећа места: 

1.Михаило Радичевић - прво место 

2. Снежана Џоговић - друго место 

3. Дарија Машковић - треће место 

 

Свим ученицима честитамо на овако добром пласману и желимо им успеха у даљем 
такмичењу.           ( Текст и фотографија: Александра Радовановић) 

 



  Субота, 21. април 2018. год.  
На овогодишњем 31 – ом 
Београдском маратону 
имали смо и представнике 
наше школе. Учествовали су 
професор физичке културе 
Предраг Лалић и ученица 
Александра Фићовић из 
одељења 3-2. Професор 
Лалић је истрчао време       
1: 39:58 и заузео 199. место 
од 5151 учесника кои су 
трчали полумаратон од 
21км. Александра Фићовић 
је трчала у Трци 
задовољства и постигла 
солидан резултат. 

Уторак, 24. април 2018. године 

- Одржана је презентација Гимназије у Основној школи 
„Бранко Радичевић“.  Промоцију школе радиле су 
професорка физике Ема Мурић и професорка информатике 
Ивана Миленковић. 

 

Четвртак, 26. април 2018. године 

-  Професорке математике и  информатике Данијела Миленковић и Рада Михајловић одржале 
су презентацију Гимназије у Основној школи „Свети Сава“ а посебно су се осврнуле на 
отварање новог ИТ одељења. 

Петак, 27. април 2018. године  

- Професор физике Ема Мурић и ученик Василије Марковић одржали су презентацију школе 
у којој раде и уче у Основној школи '' Вук Караџић'' у Звечану. 

- Професор математике Слободан Јакшић одржао је промоцију Гимназије  у Основној школи 
„Јован Цвијић“ у Зубином Потоку и Основној школи „Благоје Радић“ у Зупчу. 

 

Субота, 28. април 2018. године+ Одржано је Окружно такмичење из 
историје у Средњој школи ''Григорије Божовић'' у Зубином Потоку. 
Учествовало је 4 ученика : Василије Марковић, Матија Кречковић, 
Анђела Миленковић и Јован Краговић. Ученик Василије Марковић 
пласирао се за Републичко такмичење. Екипу из Гимназије водила је 

професор историје Александра Радосављевић.  

Ученику Василију Марковићу желимо пуно среће на даљем такмичењу! 



Понедељак, 30. април 2018. године – Одржан је састанак 
Директора и одељењских старешина трећег разреда, будућих 
матураната. Тема састанка је била почетак припрема за 
организовање матурске екскурзије у школској 2018-19. години. 

 

Током марта и априла одржани су часови хоспитовања из 
различитих предмета : математике, српског језика и 
књижевности, физике, хемије, географије, историје, уметности, 
социологије. Најављено је и хоспитовање из енглеског језика. 
Овим се остварује сарадња наше школе са факултетитма који 
раде у нашем граду, пре свега са Природно- математичким и 

Филозофским факултетом. 

 

 



Мај 

 

Четвртак, 3. мај 2018. Године - Одржан заједнички 
родитељски састанак за ученике трећег разреда.  

Дневни ред: Давање сагласности од стране родитеља за 
организовање матурске екскурзије школске 2018-19. године. 

Родитељски састанак држале су одељењске старешине: Рада Михајловић, Марија Чудић и 
Биљана Добрић. 

 

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

 

 

Петак, 4. мај 2018. године 
– Група ученика из Тима 
за превенцију насиља, 
заједно са професорима 
Иваном Миленковић и 
Слободаном Јакшићем, 

посетила је Основну школу ''Бранко Радичевић'' и 
одржала предавање на тему ''Превенције вршњачког 
насиља'' и при том приказали филм о насиљу који су 
сами снимили. 

 

 

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



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

 
Одељење 3-1 

Уторак, 8. мај 2018. године- Професор информатике и рачунарства Немања Милић обишао 
је Основну школу ''Вук Караџић'' у Сочаници и обавио презентацију Гимназије пред 
будућим средњошколцима. 

 Одржано је и Међуокружно такмичење у атлетици (крос) у 
Зубином Потоку. Екипу је водио професор физичког васпитања Предраг 
Лалић, Пласман ученика: 

1.     Ковачевић Анђела 100m – прво место – пласман за Републичко 
такмичење 

2. Богићевић Ива 400m – друго место 
3. Павловић Јелена 800m - друго место 
4. Стевановић Ђорђе 1000m - друго место 

Републичко такмичење одржаће се 15. маја 2018. године у Новом Пазару. 

Ученицима честитамо на освојеним медаљама а Анђели Ковачњевић желимо пуно среће 
на даљем такмичењу! 

Уторак, 8. мај 2018. године- Настављена је 
припремна настава за ученике основних 
школа који желе да упишу ИТ смер у 
Гимназији.Настава се држи уторком и  
четвртком и до сада је пријављено око 15 
ученика. 

 

 



 

Среда, 9. мај 2018. године – Одржана седница Одељењских већа, са 
почетком у 17 сати. 

Дневни ред: 

1. Утврђивање успеха ученика 

2. Дисциплина ученика 

3. Реализација планова и програма 

Након седнице Одељењских већа, одржана је седница Наставничког већа. 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха ученика у претходном наставном периоду 

3. Дисциплина ученика 

4. Припреме за матурски испит школске 2017-2018. године 

5. Припреме за матурско вече 

6. Припреме за матурску екскурзију 

Компанија „ЕХТИНГ“ из Београдадониралајепрекокомпаније UNO-LUX NS из Београда 
комплет LabKIT .  

LabKIT  је савремено интерактивно учило за извођење лабораторијских вежби из 
биологије, хемије, термодинамике и екологије уз помоћ рачунара и сензора. Веома је 
једноставан за употребу и наставници и ученици, који су га испробали, уживају да раде са 
њим.  

 

 

 

 



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

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

 

 

Петак, 11. мај 2018. године - 
Одржан је традиционални 
крос РТС-а „Кроз Србију“. 

 Манифестација је одржана на Партизанском 
брду и окупила је више од 2000 предшколаца, 
основаца и средњошколаца. 

 

 

 

 

 

Такмичари су се тркали у категоријама од 50, 100, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 и 700 метара. 

Ученици Павловић Јелена и Стевановић Ђорђе били су 
веома успешни и честитамо им на освојеним медаљама. 

 



Недеља, 13. мај 2018. године – Одржана је пета 
по реду , Књижевна олимпијада- Републички 
ниво у Сремским Карловцима.Овогодишње 
такмичење је било са до сада највећим бројем 
учесника средњих школа Србије, чак 690. Због 
великог броја ученика који су се такмичили, 
такмичење је одржано у Карловачкој филолошкој 
гимназији – најстаријој српској гимназији, 
основаној 1791. године и у ОШ '' 26.октобар''. 

Наша школа је имала 14 учесника. Постигли су 
завидне резултате: 
Медина Адиловић 4/1  
друго место (19 поена), 
Софија Недељковић 
3/2 треће место (18 
поена), Мина Крстић 
2/1  треће место (18 
поена), Кристина 
Гвоздић 3/2 (15 поена), 
Никола Миловановић 
4/1 (15 поена), Сара 
Живковић 4/1 (12 
поена). Учествоваи су и 
Бојана Марковић 4/1, Јована Милентијевић 4/1, Јелена Радојковић 3/1, Давид Савић 3/1, 
Миленија Милић 3/1, Анђела Миленковић 1/1 и Милица Мићаловић 1/3.  

 

Професорке које су ученике водиле на такмичење Александра Rадовановић и Јелена Гвоздић 
су време након такмичења искористиле да са ученицима обиђу известан број важних 
грађевина из 18. века: Саборну цркву Св. Николе, зграду Патријаршије, Карловачку гимназију, 
Православну богословију, фонтану Четири лава и Трг Бранка Радичевића. 

Ученици који су ове године учествовали на републичком такмичењу директно су се пласирали 
на Окружни ниво за школску 2018-19. годину. 

( Аутор: Александра Радовановић, проф. српског језика и књижевности) 

Уторак, 15. мај 2018. године – Одржано нацинално тестирање ученика трећег разреда ( 3/1- и 
3/2) из математике, физике и историје. Анкету су попуњавали и предметни наставници Данијел 
Миленковић (математика) ; Ема Мурић (физика) и Слађана Алексић Крстић (историја). 
Тестирање је трајало два сата а присуствовао је и помоћник саветника из Школске управе за 
Косово и Метохију Милорад Јовановић. 



Одржано је Републичко такмичење у атлетици у Новом Пазару. Ученица 
Анђела Ковачевић освојила је седмо (7.) место у трци на 100 метара. 

 

 

Одржан је састанак са родитељима чија ће деца ићи у посету братској школи – 
Првој београдској гимназији. 

Дневни ред: Потписивање сагласности 

 

Среда, 16. мај 2018. године – Одржан 
је Сајам науке. Сајам су отворили 
чланови драмско-музичке секције 
(Катарина Јанковић, Анастасија 

Бојковић, Ана Костић, Дарко Костић, Исидора 
Мирковић, Миленија Милић, Алекса Лазаревић, 
Данило Радосављевић и Никола Бишевац). 

 

Након тога, ученици, 
предвођени професо-
рима Емом Мурић, 
Слободаном Јакшићем 
и Радом Михајловић, 

показали су занимљиве 
експерименте из физике 
ученицима основних 
школа који су дошли у 



пратњи својих професора. Међу гостима били су и студенти и професори ПМФ-а и ученици и 
професори Техничке школе „Михало Петровић Алас“. И гости и домаћини су се лепо забавили. 

 (Фотографије: Слободан Јакшић, проф. физике и Млађовић Андријана) 

 

Одржане су и припреме за такмичење из информатике и 
програмирања које ће се одржати 19. и 20. маја 2018. 
године у Врњачкој Бањи. Учествују: Беловић Петар-први 
разред, Момчило Мицић - други разред, Алекса 
Лазаревић - трећи разред и Андрија Фићовић - четврти 
разред. Ментор ученицима је професор информатике и 
рачунарства Немања Милић. Екипа Гимназије учествује 
у ревијалном делу такмичења а тема рада је Мост на 
Ибру. Екипу ће предводити Славољуб Јевтић, професор 
биологије. У припремама за такмичење учествују и 
професори Рада Михајловић, Данијела Миленковић и директор Слободан Михајловић.  

( Фотографија: Немања Милић, проф. информатике) 

 

У периоду од 17. до 20. маја 2018. године, 11 ученика и два 
професора  Гимназије из Кос. Митровице били су у посети 
Првој београдској гимназији. Домаћини су топло и срдачно 
дочекали своје госте. Ученици Гимназије: Лидија Машић, 
Анђела Ковачевић, Анђела Краговић, Анђела Јокић, Исидора 
Мирковић, Ана Костић, Марија Власачевић, Данило 
Радосављевић, Мина Крстић, Александра Фићовић и Начић 
Маријана, и Драган Јочић и Биљана Добрић, проф. француског  
и енглеског језика. 

Ова сарадња двеју 
школа одвија се још 
од 2004. године на 
иницијативу органи-
затора, заменика 
директора Прве бео-
градске гимназије 
Милке Кућеровић. У 
међувремену је било 

неколико посета овој школи, а и ученици Прве 
београдске гимназије узвратили су посету 28. јуна 
2012. године. 

Првог дана посете, домаћини су своје госте након заједничког ручка, одвели у посету храму Св. 
Саве на Врачару, где им је водич испричао историјат храма.Вече су провели код својих 
домаћина.  



 

Наредног дана, посетили су Музеј Иве Андрића а након тога, домаћини су 
организовала у школи представу у част својих гостију. Учествовали су и 
ученици наше школе. Ана Костић 
је рецитовала уз музичку пратњу 
Данила Радосављевића. 

По завршетку представе организоване су драмска и 
ликовна радионица за ученике. 

Увече су сви заједно отишли у Позориште 
на Теразијама где су одгледали мјузикл 
''Mamma mia’’.  

 

Субота је била резервисана за обилазак Музеја савремене уметности на Новом Београду, који 
је после много година реновиран. У шетњу по музеју нас је повела професорка ликовне 
културе из Прве београдске гимназије Ј. Манојловић, која је деци на леп и разумљив начин 
причала историју музеја и објашњавала развој и правце уметности у Србији. 



Затим је уследила шетња од Теразија до Калемегдана, где су нас ученици школе, чланови 
секције за историју , провели кроз историју Београда. Шетња је завршена посетом Војном 
музеју на Калемегдану. Последњи дан био је намењен посети спомен-куће Павловића где нас 
је кроз топлу причу о историји породице Павловић, један од њених потомака провео кроз целу 
историју Србије. 

На врло срдачном растанку домаћини су дали обећање да ће и они убрзо узвратити посету.  

Захваљујемо се нашим домаћинима на изузетном гостопримству које су , традиционално, 
исказали и овом приликом.Посебну захвалност желимо да изразимо помоћнику директора 
Милки Кућеровић која је осмислила и организовала низ активности како би боравак наше 
деце у Београду био вишеструко користан, као и директору Александру Андрејићу на подршци 
коју је дао и који је изразио велику жељу и сам да дође и посети нашу школу. Такође се 
захваљујемо и свим наставницима који су се трудили да нам дружење са њима остане 
незаборавно. Гостовање наших ученика било је и медијски испраћено. 

(Фотографије: Александра Фићовић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уторак,29. мај 2018. године – Одржан састанак Ђачког парламента.  
Днревни ред: Организовање једнодневног излета за ученике 
првог, другог и трећег разреда. 

 

Субота, 19. мај 2018. године - Одржано је Републичко такмичење у Ваљеву 
''Песниче народа мог''. Ученик Михаило Радичевић 3-1 освојио је седмо 
место од укупно 35 
такмичара средњих 
школа, што је јако добар 
успех ако се зна да је 
критеријум за долазак на 

републичко 
такмичење 

јако строг. 

Учествовало је 
више стотина 
основаца и 
средњошколаца из Војводине, централне Србије и са Косова и 
Метохије.Ово је 50. смотра по реду и организује је Савез аматера 
Србије,а председница жирија овог пута била је глумица 
Андријана Виденовић, професорка дикције на факултету 
драмских уметности у Београду.(Фотографије: Слободан Јакшић) 

 

Субота, 19. мај 2018. године – Врњачка Бања је била 
домаћин културно- научној манифестацији ''Мост 
математике'' која се одржала од 19. - 21. маја. Свечано 

отварање је 
било у сали 
Биоскопа са 
почетком у 
18 часова. 

Поводом 
месеца 

математике, манифестацију су организовали 
Удружење ''Млади математичар'' и Општина  
Врњачка Бања. 

Екипа Гимназије из Косовске Митровице 
учествовала је у ревијалном делу али је на крају, 

због изузетно одрађеног задатка, освојила 3. место. 



 

 

(Момчило Мицић, Петар Беловић, Андрија Фићовић, Алекса Лазаревић и проф. биологије 
Славољуб Јевтић) (Фотографије: Немања Милић) 

Честитамо им на успеху! 

 

Такмичење у пружању прве помоћи одржано је са почетком у 10.30 На 
такмичењу је учествовало 12 екипа  из млађе категорије - подмлатка и 10 екипа 
из старије категорије- омладине. Екипу из Кос. Митровице, која с е такмичила у 
категорији омладине чинило је 6 
чланова, од којих је троје из наше 
школе: Никола Бишевац 1-1, Лука 

Николић 3-2 и Давид савић 3-1, као и бивши ученик 
Гимназије Јелена Михајловић. Поред њих , екипу су још 
чинила и два ученика Медицинске школе. Такмичење се 
одржавало на 12 полигна распоређених по граду. Наша 
екипа заузела је прво, екипа из Звечана друго, а екипа из 
Лепосавића треће место. Од волонтера наше школе 
учествовали су : Алекса Гвоздовић, Милица Ђоровић и 
Кристина Спасојевић, ученици одељења 3-1, Мартина 
Ђерић 2-2, Јелена Милентијевић, 2-1 и Зорана Вулетић 3-3. Екипа Косовске Митровице се 
пласирала за такмичење на републичком нивоу. 

(Текст и фотографија: Давид Савић) 

 

 

 



 

У периоду од 21. до 24. маја 2018. године одржана је обука за наставнике 
различитих предмета на Учитељском факултету у Београду. Обука је 
намењена наставницима који ће предавати у првом разреду гимназије, 
који  је обухваћен реформом образовања.  

 

Предавања су држали предавачи из Министарства 
просвете и Завода за унапређење образовања и 
васпитања.Полазници су прошли обуку за водитеље 
наставника којима ће даље преносити сазнања о 
реформама у гимназији  у наредној школској 
години.Семинар су похађале: Ивана Миленковић, 
проф. рачунарстав и информатике, Јасмина Гвоздић, 
проф. биологије и Биљана Добрић, проф. енглеског 
језика. 

 

Четвртак, 24. мај 2018. године- Ученици четврте године завршили су 
наставу у школској 2017-18. години и прославили последњи дан у 
средњошколским клупама. 

 

Одржан је састанак Савета родитеља. 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 
2. Давање сагласности за матурску екскурзију за школску 2018-19. год. 
3. Усвајањ новог Пословника о раду 
4. Текућа Питања ( Усвајање '' Родитељског динара'') 

 

Петак, 25. мај 2018. године-Привремени орган Општине косовска Митровица 
доделио је плакете ученицима основних и средњих школа који су освојили 
награде на републичким такмичењима. Међу њима су били и ученици наше 
школе: Медина Адиловић- друго место –Књижевна олимпијада, Сремски 
Карловци,Софија Недељковић, треће место- Књижевна олимпијада, Сремски 
Карловци, Мина Крстић,- треће место- Књижевна олимпијада, Сремски 
Карловци и мушка екипа која је освојила треће место на регионалном 

такмичењу, односно манифестацији ''Мост математике'' у Врњачкој Бањи( Андрија Фићовић, 
Алекса Лазаревић, Момчило Мицић и Петар Беловић) 

 



 

 

 

(Текст и фотографије: Александра Радовановић, проф. српског језика и књижевности) 



Субота, 26. мај 2018. године – Одржано је Републичко такмичење из историје 
у Зрењанину. Представник наше школе био је Василије Марковић (2-1) који је 
постигао солидан успех. Ученика је пратио професор историје Игор 
Војиновић. 

 

У периоду од 25. до 28. маја 2018 . године одржане су матурске вечери за нове 
и старе матуранте.  

 

 

 

 

Генерација 1993. – 25 година 

 



 

Генерација 1983. – 35 година матуре 

 

Генерација 1978. – 40 година матуре 



 

Среда, 30. мај 2018. године – Каo и сваке године, и ове је наша школа 
петнасестоминутном вежбом дала свој допринос промовисању здравог начина 
живота у оквиру манифестације '' Дан изазова''.Централни догађај одиграо се у 
девет сати на плочи иза Техничке школе '' Михаило Петровић Алас'' када су 
вежбали ученици заједно са својим наставницима.Ученици и наставници 

Гимназије одазвали су се у 
великом броју.Организатор је 
Установа за спорт, омладину и 
специјализоване услуге.Косовска 
Митровица се ове године 
такмичи са Баточином. 

Дан изазова се сваке године 
одржава средом у последњој 
недељи маја месеца. 

 

 

Ученици другог разреда Гимназије у К.М.  

 

Одржана седница Одељењских већа , са почетком у 17 часова. 

Дневни ред: 

1.Усвајање успеха ученика четвртог разреда на крају другог полугодишта 

2. Реализација планова и програма. 

Одржана седница Наставничког већа. 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха ученика  4. разреда на крају другог полугодишта 
3. Избор ученика генерације 
4. Професионална оријентација ученика 
5. Текућа питања 

 

 



Јун , 2018. 

Уторак, 5.јун, 2018. год. – Одржан је састанак Савета родитеља , са 
почетком у 16.00 сати. 

Дневни ред: Давање сагласности родитеља о дужини трајања матурске 
екскурзије.  

Састанку су присуствовали представници родитеља одељења трећег 
разреда, будућих матураната : Слађан Јокић 3-1, Слађана Фићовић 3-2 и Биљана Вукићевић 3-
3, као и одељењске старешине Биљана Добрић 3-1, Марија Чудић 3-2 и Слађана Алексић- 
Крстић 3-3. 

Ученик Гимназије Михаило Стојисављевић, 
члан ММА клуба из Косовске Митровице, 
освојио је треће место на Отвореном 
првенству Балкана у Б класи такмичећи се у 
сениорској конкуренцији иако још увек 
припада јуниорима. 

 

 

 

 

Среда, 6. јун 2018. године – Одржано полагање писменог испита 
из српског језика и књижевности у јунском матурском року , са 
почетком у 8.00 сати.Полагању су приступили сви ученици четвртог 
разреда.Теме за матурски испит биле су : 

1. Сатирично виђење српске стварности у Домановићевим приповеткама ''Вођа '' и '' 
Данга'' 

2. Лик госпа Ноле 
3. Човек је увек на губитку ако не нађе смисао у... 
4. Разумихин и Раскољников – разум и раскол 

Петак, 8. јун 2018. – Одржано полагање 
писменог испита изстраног језика и математике на 
матури у јунском испитном року, са почетком у 8:00 
сати. Пре почетка испита, пред комисијом, извучена 
су 4 текста за превод из енглеског језика (сви ученици 
су се пријавили за полагање енглеског језика) и 4 
групе задатака из математике. Ученици су могли  да 
бирају текст, односно групу задатака, коју ће 
радити.Ученици су радили писмени задатак 4 
школска часа, односно до 3 сата ( до 11:00 сати). 



 
Понедељак и уторак, 11. и 12. јуна 2018. године одржана одбрана матурских радова из 
различитих предмета. 

 
Среда, 13. јуна 2018. године одржан састанак Испитног 

одбора  
Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика на матури у јунском 
испитном року. 

 

 

 Петак, 15. јуна 2018. година- Одржана свечана додела диплома 
матурантима. Додела је обављена на платоу испред наше школе а 
поред доделе диплома, обављено је и проглашење ученика 
генерације.Наставничко веће Гимназије прогласило је Адиловић 
Медину за ученика генерације 2017-18. године. За гледаоце је 
припремљен квалитетан програм, који је садржао рецитаторски и 

музички део.Ученике је припремао професор верске наставе Витомир Долашевић. Учесници 
програма били су: Јокић Анђела, Радичевић Михаило, Марковић Мирослав, Лазаревић 
Алекса, Анђелковић Дејан,Радосављевић Данило,Бјелица Јована, Машковић Дарија, 
Милидраговић Никола, Бишевац Никола, Михаило Стојисављевић, Марковић Василије, 
Живковић Богдан,.. 

Матурантима желимо пуно среће у даљем школовању. 

(Аутор: Мирослав Марковић) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Фотографије: Александра Божовић Радовановић) 

 

 

 

 

 



 

Понедељак, 25. јун 2018. године – Одржана је Седница Одељењских 
већа, са почетком у 9 сати. 

Дневни ред: 1. Анализа успеха ученика првог, другог и трећег разреда 
на крају наставне 2017-18. године 

2. Реализација плана и програма 3. Разно 

Истог дана одржана је и седница Наставничког већа. 

Дневни ред:  

1. Извештај са претхидне седнице Наставничког већа 
2. Верификација успеха ученика на крају наставне 2017 -18. године 
3. План рада до краја школске 2017-18. године 
4. Обука наставника за рад у првом разреду -план семинара по предметима 
5. Текућа питања 

Среда, 27. јун 2018. године – Одржани су састанци Стручних већа. 

Дневни ред: 1. Извештај о раду Стручних већа током школске 2017-18.  

2. Препоруке о даљем раду 
3. Текућа питања 

 

Четвртак, 28. јуна 2018. године- Обављена подела сведочанстава 
ученицима првог, другог и трећег разреда. 

 

 

Петак, 29. јуна 2018. године. – Одржана седница Наставничког 
већа, са почетком у 9 сати. 

Дневни ред:1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2.План одржавања обука за наставнике који ће предавати у 
првом разреду гимназије школске 2018-19. године 

3.Формирање актива и тимова 
4.Тим за израду Школског програма рада 
5.Формирање стручних тимова за развојно планирање 
6.Стручно усавршавање и израду портфолиоа 
7.Израда извештаја стручних већа, актива и секција 
8. Календар рада за август 2018. године 
9.Разно 



Јул, 2018 
У периоду од 2. до 6. јула 2018. године одржана је обука за наставнике који ће предавати 
у првом разреду гимназије и петом разреду основне школе на тему ''Реализација наставе 
оријентисане ка исходима учења''. Обука је одржана из биологије, математике, српског 
језика и књижевности и страних  и латинског језика. Обуку из биологије држала је 
професор Гимназије Јасмина Гвоздић са  Љиљаном Вукадиновић , наставником биологије 
из Основне школе ''Вук Караџић'' из Звечана. Обуку из страних и латинског језика држала 
је Биљана Добрић, проф. енглеског језика из Гимназије са Божидаром Петровићем, 
наставником из Основне школе у Лешку. Обуку из математике и српског језика и 
књижевности држали су наставници других школа.Обуци су присуствовали наставници са 
Косова и Метохије а за остале предмете наставници су похађали обуку у Нишу и Београду. 

 

ЈеленаГвоздић, Александра Радовановић и Ивана Јевтић 

 

Страни језици и латински језик 



 

Српски језик и књижевност 

 

А сада мало поезије настале из пера ученика 
инспирисаних часовима српског и енглеског језика. 

Хаику поезија писана на енглеском језику 

Хаику (јапански俳句) је традиционална песничка форма 
настала у Јапану  у 17. веку.Састоји се од три стиха који 

имају 17 слогова распоређених на три дела: 1. стих 5 слогова, 2. стих 7 слогова и 3. стих – 5 
слогова.Хаику поезија је ''овде и сада''Тема хаику песме најчешће је природа  и човек у 
њој.Настоји се користити што мање речи и што једноставнији језик.Нема наслов, нема риму а 
лепота хаику поезије је у њеној једноставности,непосредности и посебности.Први стих 
илуструје основну слику , атмосферу, осећаје и мисли.Хаику стил је уобличен под јаким 
утицајем зен будизма.Најпознатији хаику песници у Јапану били су :Икју Соџун, Мацуо 
Башо,Јоса Бусон, Кобајаши Иса, Такахама Кјоши и други. 

 

Јапански пример хаику поезије:                         Савремени хаику : 

На голој грани                                                      Поноћни танго 

Гавран седи усамљен                                         Месец и звезде плешу 

Јесење вече.                                                        Над пустом земљом 

(Мацуо Башо)                                                     (Наташа Станић) 

 

Данас се хаику поезија пише на многим језицима а врло често се користи и у настави тих 
језика ради развијања естетичке компетенције али и вежбања вокабулара . 

Ево неколико примера са часова енглеског језика у нашој школи: 



 

 

 

 

 

 

 

Cruising down the street 

In my big fast yellow car 

Lovely girls watch me 

 

A big fat green apple 

Falls from the tree and rolls on 

With her slim sisters 

 

A little grey cat 

Dropped her lovely milk on floor 

By her little feet 

 

A beautiful girl 

Stands by the water and waits 

Sad, all by herself 

 

A very green book 

Waits on the table to be read 

It will not happen 

 

(Одељења 4-3, 3-1,2,3 и 2-1) 

 



АВГУСТ, 2018. 

 

Понедељак, 20.08.2018. год.- Одржана је седница 
Наставничког већа, са почетком у  9 сати. 

Дневни ред:  

1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2. Распоред рада у августу 2018. г. 

3. Матурски и поправни испити 

4. Извештај о упису ученика у први разред школске 2018-19. год. 

5. Припрема за почетак школске године 

6. Активности око матурске екскурзије 

7. Разно 

 

Уторак, 21.08.2018. год.- Одржани састанци Стручних већа у 9 сати. 

Дневни ред: 

1. Избор руководиоца Стручног већа 
2. Предлог плана вертикалног и хоризонталног усавршавања 

наставника у школској 2018-19. год. 
 

  

Среда, 22.08.2018. год.- У 8 сати одржан  поправни матурски испит из 
српског језика и књижевности 

 
 

 
 
У 10 сати почела припремна настава за поправне испите која ће се 
одржавати сваког дана од 10 до 12 сати до 24. августа 2018. године 
 
 

Четвртак, 23.08.2018. год.- Одржани састанци Стручних актива у 9 сати. 

                Дневни ред:  

1. Подела часова и израда распореда 

 

 



Петак, 24. 2018. године- Одржано Наставничко веће са почетком у  9 сати 

Дневни ред: 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

2.Извештај о резултатима полагања матурског испита 

3. Формирање стручних већа, актива , секција и тимова 

                                        4. Текућа питања 

 

Понедељак, 27.08.2018. године- Одржани поправни испити за ученике првог, другог и трећег 
разреда, са почетком у 8 сати ( писмени испит) 

Уторак, 28. 08. 2018. године – Одржани поправни испити ( усмени део) за ученике првог, другог и 
трећег разреда. 

Среда 29.08. 2018. године – Одржана седница Наставничког већа , са почетком у 9 сати. 

Дневни ред: 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

2.Анализа успеха ученика после поправног испитног рокашколске 2017-18. године 

3. Извештај о реализацији Годишњег плана за школ. 2017-18. годину 

4.Извештај о реализацији Развојног плана за школ. 2017-18. годину 

5. Извештај о вредновању и самовредновању школе 

6.Извештај о професионалној оријентацији и каријерном вођењу за школску 2017-18.годину 

7.Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2017-18. години 

8.Разматрање Годишњег плана рада за школску 2018-19. годину 

9. Предлог тема за стручно усавршавање запослених за 2018-19. годину 

10. Текућа питања 

Извршена подела сведочанства у 11 сати. 

Четвртак , 30. 08. 2018. год.- Обављен упис ученика другог, трећег и четвртог разреда  


