ДЕЦЕМБАР
1.децембар 2019. године – недеља
Прослава Дана школе почела је дочеком
гостију, ученика и наставника, из Средње
школе ,,Лукијан Мушицки'' у Темерину,
Земунске
гимназије,
Гимназије
из
Ивањице, Прве београдске гимназије и
Гимназије из Косовске Каменице. У 13.30
одржана је туристичка презентација
Косовске Митровице и њене околине, како
би се гости упознали са нашим градом и
школом. Ученици су се смењивали
представљајући
географске
карактеристике, историјске чињенице и културно уметничка и спортска дешавања у граду.
Презентацију су на кратко прекинуле Ана
Михајловић 1/2, која је рецитовала песму
посвећену цркви Св. Сава, коју је написао
Алекса Шантић и посветио овом храму,
Катарина Јанковић, која је отпевала песму
посвећену Косову и Метохији а група девојака је завршила презентацију песмом
,,Хајде Јано'', која је иначе настала у околини Косовске Митровице.

(Лука Прлинчевић и Лука Кошанин)

(Емилија Васић и Лана Радовић)

(Матија Радојевић)
У ходнику су биле изложене и новогодишње честитке, које је професорица
ликовне културе Александра Неговановић радила са ученицима . Гости су могли
да изаберу честитке и да их као поклон и успомену понесу са собом.

Гости из школе ,,Лукијан Мушицки'' из Темерина са домаћинима
Након презентације, гости и домаћини су наставили дружење обиласком града.

У 18.00 сати, у холу Дома културе,,Трепча'' у Звечану, изложени су ликовни
радови ученика Гимназије, као и пано у част прославе 100 година постојања
Гимназије, рад проф. Александре Неговановић, као и изложба честитки, радова
ученика.

Свечану академију отворио је
црквени хор ,,Бранислав Нушић'',
који је отпевао химну ,,Боже
правде''.
Публици се обратио директор
школе Слободан Михајловић, који
је говорио о историјату школе и
значају који она има у граду и
широј околини и пожелео је
садашњим ученицима да наставе
традицију ранијих поколења.
Јубилеј школи честитао је и
државни секретар Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, Марко Миленковић.

(ВасилијеМарковић, ДаријаМашковић, Михаило Радичевић и Борјанка Љумовић)

На сцени су се смењивали садашњи професори као и некадашњи и садашњи
ученици школе (професори Драган Јочић и Ивана Јевтић и ученици Борјанка
Љумовић, Михаило Радичевић, Василије Марковић, Дарија Машковић, Јован
Влајовић , Милица Вуловић). Сви они су говорили о историјату школе а програм
су употпунили и песмом бивши ученици ове школе: Невена Божовић(вокал),
Катарина Шулкић (вокал), Савица Миловић (вокал), Ђорђе и Филип Аврамовић
(клавијатуре и гитара), Мишко Радовић (бубњеви) и Немања Мишић (гитара).

Невена Божовић

Катарина Шулкић

Савица Миловић
Гости из Гимназије из Косовске Каменице такође су отпевали две песме, као и
мешовити хор наше школе.

(Хор Гимназије из Косовске Каменице

(Мешовити хор наше школе)
Група ученика извела је скеч на тему школе и догодовштина у њој
(

(Стефан Кнежевић, Анастасија Ђоковић, Наталија Савић и Дарко Костић)

Програм је употпуњен
нумером фолклорне групе
из наше школе и затворен
песмом ,,Востани Сербије'',
коју је извео црквени хор ,,
Бранислав Нушић'' под
диригентском
палицом
Петра Ракића. Сам хор
чинио је велики број
чланова који су некада
били ученици ове школе.

У публици су били и
некадашњи професори ове
школе Миомир Павићевић,
професор философије и
социологије,
Гордана
Микић, професор историје и
дугогодишњи директор ове
школе, Емилија Живковић,
професор
математике,
Милуника Милосављевић,
професор
физике
и
претходни директор школе
и
Надица
Спасојевић,
професор српског језика и
књижевности.

Међу гостима били су
угледни
грађани,
инжињери, који су
похађали ову школу
њихова деца актуелни
ове школе.

и многи
лекари,
и сами
или су
ученици

Након академије, сви присутни позвани су на
коктел у Плесној сали Радничког дома
,,Трепча'' .

(Драган Јочић, Ивана Јевтић и Миљана Јелић)

(Фотографије: Контакт Плус, Слободан Јакшић и Миљана Јелић)

Дана 04.12.2019. године- среда – Одржана је презентација
,,Браниоци српског неба'', коју су припремили ученици Петар
Савић, Лука Кошанин и Михајло Стоисављевић са
професорима историје Игором Војиновићем и Николом
Раденковићем, у оквиру ваннаставних активности а у част
војника наше земље који су оставили своје животу на
бранику отаџбине пре
двадесет година у току
НАТО агресије на СРЈ.

Дана 12.децембра 2019. године – четвртак – У амфитетару
Факултета техничких наука у Кос. Митровици, одржано је
финале првог такмичења у беседништву за студенте и
средњошколце. Било је укупно 9 учесника са територије
Косова и Метохије и имали су могућност да се такмиче у две
категорије – на задату и слободну тему.

Ученици наше школе, као и професори Драган Јочић, Витомир Долашевић и Маја
Степановић, присуствовали су овом догађају.

Дана 12.децембра 2019. године – четвртак – Одржана је
седница Наставничког већа, са почетком у 18.00.
Дневни ред
1. Усвајање извештаја са претходних седница
2. Анализа прославе Дана школе
3. Припрема за Савиндан
4. Разно

Дана 13.12. 2019. године – петак – Ученици одељења 1-1
и 1-4 одржали су два часа пројектне наставе из српског
језика и књижевности у кабинету информатике. Ученици
су радили пројекат, тј. паралелу књижевног дела ,,
Господар прстенова''од Џ. Р. Толкина и истоименог филма
који је рађен по овом делу.

(Ђорић Сташа и Краговић Мартин , Прлинчевић Лука и Ђокић Анђела)

( Прлинћевић ( Лука

и

(Аксовић Јован, Димитријевић Михајло)
Пројектна настава је била успешна, деца су креативан начин одредила приступ
делу са сличностима и разликама што је било пропраћено цитатима, сликама и
инсертима филма. Учествовало је 33 ученика.

(Бјелица Вања)

Од 14. до 18. децембра 2019. године-Након
зимског (теоријског) и летњег (вежбовног)
семинара биологије у Истраживачкој станици
Петница, позвана сам и на јесењи семинар биологије
који се одржао у времену од 14. до 18. новембра
2019. године.
Током овог семинара бавили смо се молекуларном биологијом, генетиком и
еволуционом биологијом, слушајући предавања на теме епигенома, експрименталне
еволуције, регулације експресије гена... и радећи разноврсне задатке из генетике.
Такође, током овог семинара припремили смо и презентовали предлоге наших
самосталнихи страживачких пројеката, које бисмо реализовали током наредног
циклуса семинара, уколико будемо међу изабраним полазницима. Мој предлог
пројекта је из области астробиологије: „Испитивање способности формирања
биофилма (Leptothrix, Pedomicrobium, Pseudomonas, Hyphomonas, Tetrsphaera) и раста
Methanosarcinabarkeri на подлогама аналогним кори Марса“.
Овим семинаром завршила сам семинар Биологија 1 (први циклус семинара), а
пошто сам међу изабраним полазницима семинара Биологија 2, радујем се свом
учешћу на семинарима биологије током 2020. године, као старији полазник.
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Дана 16.12. 2019. године –понедељак- Група ученика
Гимназије, заједно са директором школе Слободаном
Михајловићем, посетила је Земунску гимназију. Повод је
био прослава 160 година постојања ове школе. Ученици су
присуствовали свечаној академији која је организована за ту прилику у Свечаној
сали Земунске гимназије.

Дана 16.12. 2019. године – понедељак- Ученици одељења 11 урадили су лабораторијску вежбу на часу биологије на тему,,
Изоловање молекула ДНК''
(професор биологије Јасмина Гвоздић)

(Михајло Димитријевић и Ања Јеротијевић 1/1)

Дана 17.12. 2019. године- уторак – Одржано је Општинско
такмичење у одбојци (дечаци) у Кос Митровици.
Гимназија - Економско- трговинска школа (2: 0) (25:23, 25:17),
Срдња медицинска школа- Гимназија, КМ 2:1 ( 21:25, 25:15,
25:17).
Дана 18,12. 2019. године –среда - Одржано је Општинско
такмичење за девојчице у одбојци у Кос. Митровици. Гимназија КМ- Медицинска
школа 2:1(16:25,25:13, 25:17).
Утакмице су се одииграле по Куп систему. И мушка и женска екипа су се
пласирале на окружно такмичење, које ће се одржати 21.01.2020. године у
Лепосавићу.

Дана 18.12. 2019.. године- среда- Одржан је
састанак Ученичког парламента у 18.00 сати.
Дневни ред
1. Проблеми у школи
2. Припрема приредбе за Савиндан
3. Гостовање матураната у Земунској гимназији
4. Мишљење ученика о е-дневнику
5. Појачање грејања у школи
6. Одржавање представе ,,Ми нисмо анђели'' 26.12.2019. године у хуманитарне
сврхе
7. Разно

