
Март 

 
Од 04. до 06. 03. 2020. године – среда- петак –Одржана је обука 
за вршњачке медијаторе за ученике основних и средњих школа. 
Организатор обуке била је НВО Домовик из Кос. Митровице у 
сарадњи са Министарством просвете Републике Србије. Ученици 
који су представљали нашу школу су: Костић Јелена 1-3, Крстић 
Христина 1-2, Михајловић Анђела 2-2, Тијана Мирковић 2-2- и 
Васић Јана 2-3. 

Тема обуке је била: Како стати на пут стигматизацији и дискриминацији? Како 
промовисти разумевање и толеранцију?  

 

 

 

 



 Дана 05.03. 2020. године-четвртак- Одржано је Школско 
такмичење из Енглеског језика за ученике четвртог разреда у 
периоду од 12.30 до 13.30h 

На такмичењу је било 10 ученика: 

 

1.Мицић Момчило 4-1 
2. Слађана Јосифовић 4-3 

3.Марко Симоновић 4-1 
4.Марко Ристовић 4-2 

5.Вук Пантовић 4-2 

6. Јована Павловић 4-2           
7. Димитрије Васић 4-3 

8.Данило Радосављевић 4-1 
9.Богдан Живковић 4-1 

10. Вера Милић 4-1 
 

Такмичење су организовали професори енглеског језика Славица Сталетовић и 
Душан Марковић у договору са Стручним већем за стране језике. 

 

   
 

Дана 06.03. 2020. године – петак- 12.30- 

 Одржана је презентација на тему Стручни активи и тимови 
у школи, у оквиру хоризонталног усавршавања наставника  и 
извештавања о семинарима којима су присуствовали 
предавачи.Предавање је  одржано и у оквиру Тима за 

унапређење квалитета рада у школи. Било је присутно осам наставника, као и 
директор школе. Предавачи су били Драгана Лазић, психолог и Биљана Добрић, 
наставник. 



 

 
Дана 08.03.2020. године-недеља- У Косовској Митровици код 
споменика Кнезу Лазару одржана је хуманитарна акција под 
слоганом ,,Дозволи ми, показаћу ти'', чији је циљ био јавна 
промоција права деце са потешкоћама у развоју. Део акције чинила 
је и улична продаја ручно израђених предмета 150 млишана из 

северних општина који су настали на 
недавно одржаној радионици. 

Иницијативу су покренули ученици 
Медицинске школе- чланице групе ,, 
Штрумфови'', а подршку су дали и ученици 
наше Гимназије, одељење 1-1. Сви су 
пролазницима делили тематски пригодан 
материјал. Сав приход биће уплаћен на 
рачун удружења родитеља ,,Подржи ме''. 

   

 



Неко је прославио овако: 

 

 

 Александра Божовић 
Радовановић и 1-1 

 

 

 

 

  

 

Миљана Јелић и 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              А  неко овако:  

 



Дана 14.марта 2020. године – субота-Одржано је Међуокружно 
такмичење из хемије у Пољопривредној школи из Приштине са 
привременим седиштем у Лешку. Такмичење је организовано ѕза 
све разреде средњих школа. Од ученика Гимназије учествовале 
су Нађа Савић, ученица 1-1 одељења и Невена Недељковић и Теа 
Савић, ученице 2-1.Ученице Нађа Савић и Теа Савић пласирале су 
се за даље такмичење. 

 

 

  



Због проглашења пандемије настале због ширења короне вируса редовна настава у 
свим школама је прекинута а настављена онлајн.  

 

 


