ЈАНУАР 2020.

Дана 10.10. 2020. године – петак- Одржана је седница
Одељењских већа, са почетком у 17.00 сати.
Дневни ред
1. Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду
2. Дисциплина ученика
3. Реализација планова и програма
Након седнице Одељењских већа, одржана је и седница Наставничког већа.
Дневни ред
1. Усвајање Записника са претходне седнице
2. Анализа успеха ученика у протеклом наставном периоду
3. Дисциплина ученика
4. Усвајање тема за матурски рад школске 2019-20. године
5. Текућа питања

Дана 14. јануара 2020. године – уторак-Завршен је
Шaховски школски турнир , који је почео у децембру.
Финалисти такмичења Ђорђе Михајловић 1-4 и Лука
Прлинчевић 1-4 награђени су књигама ,,Шах и математика''
Слободана Дикова Новчића. Књиге је обезбедила Гимназија.

Дана 15. јануара 2020. године – среда –Одржан
састанак Ученичког парламента у 12.00.
Дневни ред
1. Организовање дводневне екскурзије за ученике од
првог до трећег разреда.
2. Организовање Светосавске журке
3. Разно

Дана 18. јануара 2020. године – суботаОпштинско такмичење из математике
После више дана одмарања и празновања, дође ред и на
мало такмичења. Тако су наши најбољи математичари, у
суботу, 18. Јануара одмерили снаге са свијим вршњацима из осталих средњих школа
нашег града. Ал не свих, јер дошли су само ученици средње техничке школе.
Наша школа је била домаћин такмичења за укупно 21 такмичара.

Најбољи иду на Окружно, а то су следећи ученици:
Из првог разреда: Лука Прлинчевић, Јован Влајовић, Сташа Ђорић и Анђела
Ракић (сви ученици наше школе) и Давид Минић (средња техничка школа);
Из другог разреда: Теа Савић;
Из трећег разреда: Никола Бишевац, Емилија Савић и Зоран Вујаковић;
Из четвртог разреда: Јована Бјелица, Милорад Игић и Момчило Мицић
-сви ученици наше школе.
Наша школа ће бити домаћин и овог такмичења, 1. марта.
Драги наши математичари, СРЕЋНО!!!
(Данијела Миленковић, проф. математике)
У периоду од 17. до 21. јануара 20120. године –Одржана су
огледна предавања интердисциплинарног типа у одељењима
првог и другог разреда, на тему Сруктуре атома. Предавања су
држали ученици на енглеском језику у оквиру програма
вршњачког учења. Часовима су присуствовали директор школе,
професори хемије, физике, енглеског језика и студент енглеског
језика са Филозофског факултета.

(Арсенијевић Младен 2-4)

(Невена Недељковић и Теа Савић 2-1)

Из пера наших ученика

-ПРВИ УТИСЦИ О СРЕДЊОЈ ШКОЛИ –
Адолесценција односно прелазак из стадијума детињства у стадијум
одраслог животног доба, јесте период са којим свако од нас мора да се суочи и он
почиње првим знацима пубертета.
Током овог периода долази и до психичког а и до физичког развоја, такође захвата и
прелаз из основнеу средњушколу.Након завршетка основне школе, већину
адолесцената, као што је и мене, обузима неконтролисана брига о средњој школи.
Почнемо сами себи да постављамо питања о томе да ли ћемо упасти у жељену
школу и на жељени смер,да ли ће нам се испунити очекивања и да ли ћемо ми
испунити све што та школа захтева, како ћемо се социјализовати и какво ће нас
друштво дочекати. Ова питања су само један део од многих која ми често себи у том
периоду постављамо. Дошао је након одлично проведеног лета, иако је било
испуњено обавезама у вези уписа, тај дуго ишчекивани први дан школе. Упала сам
по првој жељи на друштвено-језички смер и заиста сам била срећна због тога и
осетила сам велико олакшање након објављивања резултата. Ишчекивала сам да
сазнам које сам одељење, ко ће ми бити разредни старешина и ко ће бити са мном у
одељењу. Додељена сам одељењу 1/3 а за разредног старешину постављена је моја

разредна Рада Михајловић. Већину ученика из одељења сам већ познавала, а оне
које нисам за протекло време сам упознала. Заиста имам апсолутно најлепше могуће
мишљење о свима и видим да ћемо се одлично слагати у свему што нас очекује за
наредне четири године. Наша разредна је такође одличан професор и разредни
старешина и заиста немам никакве замерке. Што се тиче учења, интензитет је морао
да се појача, ради остваривања што бољих резултата и ради нас самих, будућих
академских грађана. Што се тиче мене, а верујем и већине мојих вршњака, очекивања
су испуњена и заиста је све протекло у најбољем могућем реду, како смо и
прижељкивали.
Генерацијама које тек треба да се одлуче за то шта ће да упишу, желим само да
кажем да се неће разочарати уколико упишу Гимназију, да ће баш напротив ту
развијати своје таленте, стећи изузетно добро и квалитетно образовање,
упознати нове пријатеље и временом ће стећи самопоуздање и самосталност.
Без бриге, главе горе и храбро корачајте док не постигнете жељено.
Александра Сиљковић 1/3

Дана 21.01. 2020. године – уторак- Одржано је Окружно
такмичење у одбојци у Лепосавићу.
ДЕЧАЦИ: (Финална утакмица)
Гимназија Кос. Митровица- Медицинска школа (0:2.

ДЕВОЈЧИЦЕ: Гимназија, Кос. Митровица : Гимназија, Зубин Поток (2:1),
Медицинска школа- Средња школа, Лепосавић (1:2). Финална утакмица:
Гимназија Кос. Миотровица : Лепосавић (2:0)
Ученице наше школе су се први пут пласирале у женској конкуренцији за
школску Олимпијаду , која ће се одржати у Новом Саду.

Све похвале за наше ученице!!

Дана 27. јануара 2020. године - понедељак- Одржана је
прослава Савиндана. У 10.30h, у зборници школе, пресечен
је славски колач а домаћини ове године биле се помоћне
раднице Драгана Мурић, Нада Марковић, Лазић и Наташа
Миленковић. Колач за следећу годину узели су професори
Тања Минић, проф. хемије, Драган Јочић, проф. француског
језика и Витомир Долашевић, проф. верске наставе.

Након резања колача, у амфитетару
Техничке школе одржана је Свечана
академија посвећена Светом Сави и
јубилеју
800 година од добијања
аутокефалије наше цркве. Ове године
програм су спремали професори историје
Игор Војиновић, Стефан Јовановић и
Никола Раденковић, проф. верске наставе
Витомир Долашевић и проф. музичке
културе Срећко Миленковић. Програм се
састојао од презентације о стварању српске цркве и животу најмлађег
Немањића, Растка, који се касније замонашио и добио име Сава и као такав
поставио темеље српске државности, српске просвете и српске цркве.
Презентација под називом „Срби, народ мој, Христов су а не папини'' почела је
химном Св. Сави, коју је извео школски женски хор. Затим су ученици
говорили стихове посвећене Св. Сави а мушки и мешовити хор отпевали
неколико песама.

Дана 31.01. 2020. године- петак- Одржана је
седница Одељењских већа, са почетком у 15.00.
Дневни ред
1.
Утврђивање успеха ученика на крају
првог полугодишта
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 учника на крају првог полугодишта
3. Васпитно – дисциплинске мере
4. Подела тема ученицима за матурски рад школске 2019-2020. године
5. Разно
Саопштавање успеха ученицима и подела књижица обавиће се у суботу
1.02. 2020. године.

