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СЕПТЕМБАР
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2019.године

-

Почела је нова школска година . Поред
увођења електронског дневника као
обавезног, школску годину започињемо
са једним одељењем више. Као и
прошле године, и ове године имамо
ново
одељење
са
посебним
способностима, када је у питању
рачунарство. Уписано је укупно 14
одељења у сва четири разреда.Укупно је 264 ученика (119 дечака и 145
девојчица).
1. разред - 25 дечака и 41 девојчица , укупно 66 ученика
2. разред - 37 дечака и 42 девојчице, укупно 79
3. разред - 33 дечака и 30 девојчица, укупно 63
4. разред - 24 дечака и 32 девојчице, укупно 56
Одељењске старешине ове школске године су :
1-1 -природно-математички смер - Александра Радовановић, проф. српског језика
и књижевности
1-2 - друштвено језички смер -Драган Јочић, проф. француског језка
1-3- друштвено-језички смер - Рада Михајловић, проф. информатике и
рачунарства
1-4- одељење ученика са посебнимспособностима за рачунарство иинформатику Глигорије Јевтић, проф. физичког васпитања

2-1- природно- математички смер- Миљана Јелић, проф. математике
2-2 - природно - математички смер - Ема Чечовић, проф. физике
2-3 - друштвено - језички смер - Јасмина Гвоздић, проф. биологије
2-4- одељење ученика са посебнимспособностима за рачунарство иинформатику Немања Милић, проф. информатике и рачунарства
3-1- природно - математички смер- Зорица Арсенијевић, проф. хемије
3-2 - природно-математички смер- Ивана Миленковић Јездимировић, проф.
информатике и рачунарства
3-3 - друштвено- језички смер-Славољуб Јевтић, проф. биологије
4-1 - природно-математички смер - Данијела Миленковић, проф. математике
4-2- друштвеночјезички смер- Славица Сталетовић, проф. енглеског језика
4-3- друштвено- језички смер - Вукица Радосављевић, проф. Философије
У периоду од 03. до 09. септембра 2019. год. одржани су
родитељски састанци у свим одељењима.
Дневни ред
1. Начин рада у новој школи ( за први разред) и у новој школској
2019-20. години ( за остале разреде)
2. Правилник о понашању ученика у школи
3. Набавка уџбеника, прибора и осталог наставног материјала
4. Избор представника одељења у Савету родитеља
5. Екскурзија ( четврти разред)
6. Одређивање термина за консултације са родитељима
7. Разно
10. септембар 2019. године- уторак-Одржана је
конститутивна седница Ђачког парламента у 12 сати. У раду
парламента учествовало је 26 чланова из 14 одељења.
Дневни ред
1. Конституисање Ђачког парламента
2. Усвајање Пословника о раду Ученичког парламента
3. Избор председника
4. Избор секретара
5. Избор члана Ученичког парламента који ће присуствовати седницама Школског
одбора
6. Избор саветника председника Парламента
7. Разно

Од два предложена кандидата (Миличковић Милош и Бишевац Никола), изабран
је највећим бројем гласова Бишевац Никола (3-1) , који ће водити Ученички
парламент школске 2019-20. године. За секретара
изабрана је Марија
Борисављевић(3-3).
За члана који ће присуствовати седницама Школског одбора изабрана је Ања
Драговић- 4-3
На основу Пословника, председника има право да изабере своје саветнике. За
саветнике предложени су следећи ученици:
1. Јакшић Сара- 1-3
2. Марковић Лука- 2-1
3. Миличковић Милош- 3-2
4. Марковић Војислав - 4-1
(Аутор: Вукица Ракићевић, педагог)

14. септембар 2019. год. - субота - Одржан је свечани дефиле
Војске Републике Србије.Пре дефилеа, на платоу испред Дома
Народне скупштине Републике Србије, у прве официрске чинове
промовисано је 160 кадета Војне академије и Медицинског
факултета ВМА.Додељене су војничке сабље и парадни бодежи
најбољима у класи. Најбољи међу промовисаним официрима, међу
25 младића и 5 девојака, са Медицинског факултета ВМА био је и
Стефан Спирић (просечна оцена 9,96), бивши ученик наше Гимназије, ђак
генерације 2012-13. Године.
Све честитке Стефану на постигнутом успеху !

(Фотографије: РТС)

18. септембар 2019. године - среда -Одржано је Светско
првенство у модерном плесу у чешком граду Дечину. Плесачи Street Dance клуба
из Косовске Митровице, као део репрезентације Србије, учествовали су у
дисциплини уличног плеса и освојили пето место. Међу члановима екипе биле су
и наше ученице Теа Савић -2-1 и Нађа Савић -1-1.

(Фотографије : КОССЕВ)
Пласман у топ пет селекција чланови овог клуба освојили су у конкуренцији од
3000 такмичара из 130 земаља.

ЕКСКУРЗИЈА -

Два виђења екскурзије

Први дан 14.09.2019.-субота
Око три ујутру пошли смо из Косовске Митровице ка
Београду, где су нас чекале Мијановић Андреа и драга нам
професорица Данијела.
Кроз Хрватску и Словенију стигли смо до Италије, тачније у
летовалиште Лидо ди Јесоло.
Други дан 15.09.2019-недеља
Из Лида ди Јесола бродићем кренули смо у Венецију. У
Венецији обишли смо многе знаменитости, а касније смо
имали и слободно време током ког смо могли да видимо
оно што нам водич није показао. У Венецији смо имали
прву прилику да пробамо италијанску пицу. После тога, у
касним вечерњим сатима стигли смо у село поред Сан
Рема, где смо ноћили.

Трећи дан 16.09.2019.- понедељак
Из Сан Рема полазимо за Кан, односно Француску. Тамо смо се задржали само
пола сата, али смо ипак успели да обиђемо пар места и видимо лепоту
Кана.Разочарани чињеницом да не обилазимо фабрику парфема, кренули смо у
Шпанију. У касним вечерњим часовимастигли смо у Шпанију, тачније у Љорет де
МарНакон вечере отишли смо у српску дискотеку Тропикс.
Четврти дан 17.09.2019.- уторак
Четврти дан је био предвиђен за панорамско
разгледање Барселоне. Видели смо базилику
Саграда Фамилиа, парк Гуељ и ту смо сели на
најудобнију клупицу на свету, били смо на Ноу
Кампу, стадион ФК Барселона.Након тога,
вратили смо се у хотел где смо се спремили за
друго вече у дискотеци Тропикс.
Пети дан 18.09.2019.- среда
Били смо у симулацији шпанског села, свидело нам се. Затим смо прошетали
готичком четврти и са водичем отишли у акваријум. После обилазака, имали смо
слободно време. Вратили смо се у хотел и поново се спремили за дискотеку
Тропикс.
Шести дан 19.09.2019. - четвртак
Шестог дана отишли смо у музеј Салвадора Далија и продужили за Ницу, којом
смо били одушевљени.Након Нице, одлазимо у Монте Карло и Монако на кратко.
Поново одлазимо у село код Сан рема иа тамо ноћимо.
Седми дан 20.09.2019. - петак
Овог пута ишли смо у Верону и обишли
Јулијину кућу. Опет одлазимо за Лидо ди
Јесоло и последњи пут ноћимо у Италији.

Осми дан 21.09.2019.- субота
Осмог дана одлазимо у Трст, где смо
прошетали и након тога продужили ка
Словенији, тј. према Крањској Гори.
Тамо смо одсели у хотелу Алпина.
Девети дан 22.09.2019.- недеља
Будимо се, већ помало носталгични али ипак срећни јер обилазимо Блед, језеро у
Словенији којим смо били очарани. Након свега овог, кроз Хрватску враћамо се
назад у Србију, где се у Београду опраштамо од професорице Данијеле и наше
другарице Андрее. Око један после поноћи стигли смо у Косовску Митровицу.
Текст : Марија Власачевић, Анђела Елезовић, Димитрије Васић

Матурска екскурзија
Матурска екскурзија 2019/20 школске године одржана је у периоду од 14.09. до
22.09. Према претходно састављеном програму, екскурзија је укључивала
обилазактри земље: Италије, Шпаније и Француске.

Матуранти су у ноћи између 13. и 14. септембра кренули ка својој првој
дестинацији-Италији. На границама није било проблема и увече су стигли на своје
прво одредиште, хотел Universo у Лидо ди Јесолу. Сутрадан, 15. септембра су
кренули за Венецију и обишлинеке од знаменитости града: трг Светог Марка,
цркву Светог Марка, Дуждеву палату, мост уздаха... Планом је било предвиђено и
време за индивидуалне активности од сат времена и 30 минута.
Након тога било је планирано да матуранти наставе свој пут ка Сан Рему, али
дошло је до одређених здравствених проблема који су се мало закомпликовали,
па су кренули касније него што је било планирано. Сутра ујутру су наставили свој
пут ка Шпанији, али су пре тога обишли Кан у Француској где ду видели стазу
славних, место где се додељује “Златна палма”.

У раним вечерњим сатима су стигли на своје одредиште – Љорет де Мар. После
вечере имали су организован одлазак у дискотеку. Наредна три дана је уследио
обилазак Барселоне: Колумбов споменик, Ноу Камп, парк Гуељ, Шпанско село,
олимпијски стадион.. Све три вечери у Шпанији матуранти су ишли у дискотеку.

При поласку из Шпаније, обишли су музеј Салвадора Далија у Фигуерасу. У
Француској су обишли Ницу ( трг Масена, променада... ) и Монте Карло. Следеће
две вечери провели су у Лидо ди Јесолу и Сан Рему одакле су обишли Верону и
Трст. Последња дестинација била је Крањска Гора у Словенији након које су
обишли Блед. Затим је уследио повратак за Кос. Митровицу.

Текст:Јована Бјелица 4-1

23. септембар 2019. године - понедељак- Одржана је седница
Ученичког парламента
Дневни ред
1. Припрема програма за прославу Дана школе
2.Одржавање ученичке журке након програма који ће се одржати поводом Дана
школе
3.Одлазак ученика на Сајам књига у Београду
30. септембар- понедељак- Одржан састанак
Педагошког колегијума. У 18 сати одржана седница
Наставничког већа.
Дневни ред
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај о матурској екскурзији
3. Анализа вођења електронског дневника
4. Допунска и додатна настава
5. Припреме за Дан школе
6. Разно

