
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                             



 
    

 

 

       Нова школска година почела је у уторак, 2.9.2019. годинe. 

Нажалост, у знаку борбе против КОВИДА, под маскама, и у 

измењеном режиму рада школе. Настава у школи је отпочела у 

поподневној смени. Свако одељење подељено је у две групе, а 

настава се одвија у школи и онлајн. Ученичке групе смењују се 

недељно, како би се избегла могућност заразе, а наставни 

часови трају по тридесет минута.У школи су спроведене све 

мере превенције препоручене од стране Министарства просвете 

и здравља. Сви запослени и ученици у убавези су да носе маске, 

дезинфикују руке приликом уласка у школу и да поштују мере 

и правила понашања у школи, а у складу са ситуацијом. Овога 

септембра у  клупе је село   309     ученика, у  тринаест одељења.  

 У школи постоје пет образовних профила: финансијски 

администратор, техничар мехаронике ( у четворогодишњем 

трајању) и трговац, индустријски техничар, оператер машинске 

обраде и електричар ( у трогодишњем трајању). 

   И ове школске године наставници и ученици биће 

ангажовани кроз низ наставних и ваннаставних активности. 

Стога, свима желимо срећну нову школску годину, пуно 

успеха у раду, мноштво лепих тренутака и задовољство у 

дружењу и сарадњи. И  наравно , добро здравље! 

 

       

 



 
 

 

Директор школе: Данило Тепша 

Секретар: Душко Пешкир 

Педагог: Данијела Овука 

Библиотекар: Милијана Добриковић-Симић 

Шеф рачуноводства: Вера Великић 

Административни радник: Слађана Пекић, Тања Максимовић 

 

 
 

Српски језик и књижевност: Миленко Чворков, Катарина 

Чавић и Тања Петковић  

 

Енглески језик: Сања Дујић и Дајана Кењић 

 

Географија: Марија Праг 

 

Екологија-Биологија: Милена Кузмановић 

 

Историја уметности: Данијела Ђурић, Марија Рајшић 

 

Физичко васпитање: Снежана Јаничић, Стефан Белић, 

Владимир Кресојевић 

 

Математика-Информатика: Живан Милутиновић, Елида 

Ранисављевић,   Биљана Јованчић, Јелена Глумац 

 

Хемија- Познавање робе: Елида Ранисављевић 

 

Историја : Весна Манојловић 



Физика: Бранислав Бубало 

 

Група економских предмета: Љиљана Тошовић, Цвеће 

Нешковић, Биљана Катић, Јасминка Чанковић, Драгана 

Беванда, Драгана Гавриловић, Биљана Јованчић, Радинка 

Ашћерић, Споменка Ракић 

 

Група машинских предмета: Брано Перишић, Мирослав 

Остојић, Зоран Ђаковић, Kоста Ковачевић 

 

Елекртотехника : Карађорђе Груjић, Бранислав Бубало 

 

Право- Социологија: Милијана Добриковић- Симић  

 

Грађанско васпитање:Катарина Чавић, Милијана Добриковић 

– Симић, Марија Праг 

 

Верска настава: Милош Јефтић 

 

Практична настава за машинску струку: Никола Неговановић, 

Велимир Рајак 

 

Помоћно особље: Славица Петровић, Нада Мастило, Снежана 

Марковић, Дивна Јанковић, Ђорђе Кокиновић, Милан 

Сврабић, Кристина Марковић, Ђурђица Алчаков 
 

 

 

 
 

 

I -1 ( техничари  мехатронике)              Снежана Јаничић 
 

I-2  (индустријски механичари)            Мирослав Остојић 

 



I-3  ( трговци)                                            Драгана Беванда 

 

I-4  ( финансијски администратори)     Драгана Гавриловић 

 

II-1 ( техничари мехартонике)                Дајана Кењић 

 

II-2 ( индустријски механичари)            Зоран Ђаковић 

 

II-3 ( трговци)                                             Јасминка Чанковић 

 

II-4 ( финансијски администратори)     Цвеће Нешковић 

 

III-1 ( техничари мехатронике)               Брано Перишић 

 

III-2 ( индустријки механичари)            Милијана Добриковић- 

                                                                         Симић 

 

III-3 ( трговци)                                           Елида Ранисављевић 

                                                                         

IV-1 ( финансијски администратори)   Љиљана Тошовић 

 
 

 

 
 

1. Тепша Данило, директор, руководилац Колегијума 

2. Овука Данијела, педагог, члан 

3. Тошовић Љиљана, председник стручног актива за развој 

школског програма, члан 

4. Чавић Катарина, председник већа наставника српског језика 

и књижевности и страних језика, члан 



5. Перишић Брано, председник већа наставника машинске и 

електротехничке групе предмета , члан 

6. Нешковић Цвеће, председник већа наставника економске, 

туристичке и трговинске групе предмета, савремене пословне 

кореспонденције и пословне кореспонденције, члан 

7. Праг Марија, председник већа наставника општеобразовних 

предмете из области    друштвених наука  и физичког и 

здравственог васпитања, члан 

8. Милутиновић Живан, председник већа наставника 

општеобразовних предмете из области природних наука, 

математике,пословне информатике и рачунарства и 

информатике, члан. 

 
 

 
 

 

Веће наставника српског језика и сраних језика 

 

   1.Чавић Катарина , председник 

   2. Чворков Миленко, члан 

   3. Петковић Тања, члан 

   4. Дујић Сања, члан 

   5. Кењић Дајана, члан 

 

Веће наставника машинске и електротехничке групе предмета 

 

1. Перишић Брано, предсесдник 

2. Неговановић Никола , члан 

3. Грујић Карађорђе, члан 

4. Ђаковић Зоран, члан 

5. Остојић Мирослав, члан 

6. Бубало Бранислав,члан 

 



Веће наставника економске, туристичке и трговинске групе 

предмета, савремене пословне кореспонденције и пословне 

кореспонденције 

       

1. Ракић Споменка, председник 

2. Гавриловић Драгана, члан 

3. Тошовић Љиљана, члан 

4. Чанковић Јасминка, члан 

5. Јованчић Биљана, члан 

6. Ашћерић Радинка, члан 

7. Катић Биљана, члан 

8. Беванда Драгана, члан 

9. Нешковић Цвеће, члан 

 

Веће наставника општеобразовних предметаиз области 

природних наука и физичког и здравсвеног васпитања 

 

1. Праг Марија, председник 

2. Белић Стефан, члан 

3. Јаничић Снежана, члан 

4. Добриковић – Симић Милијана, члан 

5. Јефтић Милош, члан 

6. Манојловић Весна, члан 

7. Ђурић Данијела, члан 

 

 

Веће наставника општеобразовних предметаиз области 

математике, природних наука, пословне информатике и 

рачунарстава и и нформатике 

 

1. Милутиновић Живан, председник 

2. Глумац Јелена, члан 

3. Кузмановић Милена , члан 

4. Ранисављевић Елида , члан 

5. Станковић Петар, члан    



 
 

Тим за заштиту                                                                                                                                                         

од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у саставу: 

 

1. Данијела Овука, педагог, председник 

2. Милијана Добриковић-Симић,члан       

3. Остојић Мирослав, члан 

4. Ђаковић Зоран, члан 

5. Нешковић Цвеће, члан 

6. Милутиновић Живан, члан 

7. Председник Ученичког парламента, Милица Одобашић 

 

Тим за самовредновање  и обезбеђивање квалитета и развој ове 

Школе у саставу: 

 

1. Данијела Овука, педагог, председник 

2. Гавриловић Драгана, члан 

3. Ашћерић Радинка, члан 

4. Бубало Бранислав, члан 

5. Тојчић Зорица, представник Савета родитеља, члан 

6. Председник Ученичког парламента, Милица Одобашић 

 

Тим за пружање додатне подршке ученицима, тј. инклузивно 

образовање у саставу: 

 

1. Данијела Овука, педагог, председник  

2. Дујић Сања, члан 

3. Станковић Петар, члан 

4. Чанковић Јасминка, члан 

5. Беванда Драгана, члан 

6. Родитељи ученика 



 

Тим за слободне и културне активности   и промоцију  Школе  у 

саставу: 

 

1. Јефтић Милош, председник 

2. Јаничић Снежана, члан  

3. Петковић Тања, члан 

4. Јованчић Биљана, члан 

5. Катарина Чавић, члан 

6. Кењић Дајана, члан 

7. Милијана Добриковић – Симић, члан 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање у саставу: 

 

1. Ђаковић Зоран, председник 

2. Одељењске старешине завршних разреда и матураната 

3. Видаков Данијела, представник локалне самоуправе, члан 

4. Дољанчевић Владан, представник компаније БОШ, члан 

5. Бубало Бранислав, члан 

6. Перишић Брано, члан 

7. Педагог, члан  

 

Тим за заштиту животне средине у саставу: 

 

1. Ранисављевић Елида, председник 

2. Праг Марија, члан 

3. Дујић Сања, члан 

4. Кузмановић Милена, члан 

5. Басрак Драгана, члан 

 

 

 

 

 



Тим за развој школског спорта у саставу: 

 

1. Јаничић Снежана, председник 

2. Стефан Белић, члан 

3. Станковић Петар, члан 

4. Бубало Бранислав, члан 

5. Тошовић Љиљана, члан 

6. Дујић Сања, члан  

7. Педагог, члан 

 

 

Тим за излете, сајмове, екскурзије и сарадњу школе са 

породицом и локалном самоуправом у саставу: 

 

1. Манојловић Весна, председник 

2. Милијана Добриковић-Симић, члан 

3. Марија Праг, члан 

4. Ракић Споменка, члан 

5. Катић Биљана, члан 

 

   

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Септембар 
 

 

2.9.2020.  Почела је школска година.Пре почетка наставе одржана 

седница Наставничког већа. Школску годину смо започели поподневном 

сменом рада.Још током августа месеца ученици су путем друштвене мреже 

Фејсбук обавештени о правилима понашања у школи и мерама ради 

одржавања безбедности у истој. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=I8eyvP_XahQ&fbcli

d=IwAR0hgw8lJMcIyAhQB08b6xsaQnyj7kp3yOFhj_2RViPCnzhWveyK9Sdvirk

&app=deskto 

 

 

8.9.2020. Одржана је и конститутивна седница Ученичког парламентана 

којој је за председника Ученичког парламента изабрана Милица Одобашић, 

ученица III-2 одељења. 

 

8.9.2020.Одржане седнице Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора.  

 

 

24.9.2020. Школу посетила просветни инспектор Снежана Коњевић 

ради обављања инспекцијског надзора. 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

7.10.2020. Заједничком акцијом Дома здравља „ Др Драган Фундук“ из  

Пећинаца,  пећиначког  Културног центра и  наше  школе, одржано је 

предавање о важности превенције како Covida-19 тако и других заразних 

болести, значају вакцинације и јачања имунитета као одбрамбеног 

система.Овом занимљивом предавању, које је за ученике одржала Зденка 

Трифуновић, присуствовали су ученици III-4 и II-4 одељења у пратњи 

предметних наставника и одељењских старешина.  

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=I8eyvP_XahQ&fbclid=IwAR0hgw8lJMcIyAhQB08b6xsaQnyj7kp3yOFhj_2RViPCnzhWveyK9Sdvirk&app=deskto
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=I8eyvP_XahQ&fbclid=IwAR0hgw8lJMcIyAhQB08b6xsaQnyj7kp3yOFhj_2RViPCnzhWveyK9Sdvirk&app=deskto
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=I8eyvP_XahQ&fbclid=IwAR0hgw8lJMcIyAhQB08b6xsaQnyj7kp3yOFhj_2RViPCnzhWveyK9Sdvirk&app=deskto


 

 

                  

            
 

 

 

 

 

                                



16.10.2020. У складу са новонасталом ситуацијом, поштујући мере масовног 

окупљања деце на безбедној удаљености, овогодишњи Дан школе обележили 

смо скромно - полагањем венца на бисту Миленка Веркића Неше, одајући 

тако почаст народном хероју,  чије име више од четрдесет година носи наша 

школа. Као још један знак поштовања сени палог борца, на часовима је  тог 

дана читан реферат о његовом животу  који је за ученике припремила Весна 

Манојловић, наставник историје.Ево шта је наша драга колегиница написала. 

 

„ Поносни смо што наша школа носи име великог човека, револуционара и 

борца за слободу.Човека, који је свој живот у потпуности посветио остварењу 

свог револуционарног циља.Борца великог моралног аутиритета и омиљеног 

саборца међу својим истомишљеницима. 

На данашњи дан, 16.10.1912.године у Обрежу, у Аустроугарској, рођен је 

Миленко Веркић.Рођен је, као треће дете, у сиромашној породици 

безземљаша и надничара.Детињство проводи без оца – у беди, сиромаштву и 

без основних услова за живот.Пошто самохрана мајка није могла да изгржава 

породицу, Миленко је, упоредо са школовањем, морао да надничи и чува 

свиње код богатих.Иако добар ученик, школовање није могао да заврши због 

лоше материјалне ситуације.Тако да и, након завршене основне школе, 

Миленко надничи и служи по селу. И управо тешко детињство, и друштво у 

коме су класне разлике свуда биле присутне, обликују психолошки профил 

Миленка, борца за социјална права и бескласно друштво, тј.друштво 

једнаких. 

Са двадесет година напушта Обреж, придружује се брату у Београду, и 

постаје грађевински радник – пролетер!Ту одмах дилази у додир са 

марксистичким учењем, са левичарима, и од тада прихвата идеју социјализма, 

као свој поглед на свет.Тридесете године  двадесетог века биле су тешке 

године у историји Европе – владала је велика економска криза, јачао фашизам 

и нацизам, и велике силе су се спремале за рат.Истовремено, било је то време, 

политичке акције лево оријентисане омладине у борби за демократска 

права.Миленков допринос тој борби је био велик.Као енергичан  младић, са 

визијом новог друштва, активно је учествовао у акцијама радничког 

покрета.Прогањан од режима, а  првенствено због организације штрајка 

грађевинара, једно време проводи у затвору. Ипак,  то га није спутало да 

након изласка настави са својим политичким активностима за јачање 

радничког покрета, који се борио за бољи положај радника; и за начела 

„Декларације о правима човека и грађанина“, којом је, рођењем гарантована 

слобода и једнакост свим људима – без обзира на порекло, као и могућност 

напредовања према сопственим способностима..Нису се плашили, несебично 

су били спремни да жртвују сопствене животе за своје идеале и ново 



друштво. Слоган „Пролетери свих земаља – уједините се!“, водио их је ка том 

циљу. 

Када је интернационала послала позив свим пролетерима да се прикључе 

грађанском рату у Шпанији, у Шпанију је отишао и велики број Југословена –

међу њима  , и Миленко. Они су се, као добровољци, борили у 

интернационалним бригадама на страни Шпанске Републике, а против 

националистичких снага Франциска Франка. О Миленковом боравку у 

Шпанији, немамо пуно  података, али несумљиво је да се и тамо храбро 

борио, пошто је у тим борбама , и рањен те је прове и 11 месеци у болници. 

Франков режим подржан од Немачке и Италије, победио је, а борци Шпанске 

Републике су  разоружани и смештени у логоре. Наш Миленко био је у 

француском логору „Аржелес – сир –мер“.Међу нашим револуционарима у 

логору, деловала је КПЈ, која је једини излаз за Југословене видела у 

пријављивању за добровољни рад у Немачкој.Тако је Миленко 1.маја 

1941.године доспео у Немачку.Одатле су наши борци избављени, у  јесен 

1941.године и враћени у Југославију где је рат већ увелико трајао.Миленко је 

пребачен у Сарајево, и послат у Романијски партизански одред, на дужност 

политичког комесара. 

Те, 1941. године Миленко постаје члан КПЈ, која је, у свој политички 

програм, уврстила и борбу за радничка права, револуционарним путем. Током 

рата, био је командир и политички комесар.Као борац, истицао се храброшћу 

и смелошћу, а као политички комесар, био је задужен за политичко 

усмеравање војника. Био је узор и миљеник међу својим саборцима. Погинуо 

је, у ноћи, између 19.и 20. 12.1942.године на Мајевици, у тридесетој години 

живота. 

За допринос антифашистичкој борби, постхумно је проглашен херојем 1951. 

године. 

Наш задатак је да негујемо културу сећања на овог великог човека, и 

револуционара. Да следимо његове идеале. Боримо се за право и правду, и 

против сваког угњетавања слабијих и другачијих.Сведоци смо да савремено 

друштво пред нас ставља све веће и теже изазове, и да је потребно да, у овој 

ери, егоизма и егоцентрузма, дамо све од себе да останемо исправни и прави, 

а пре свега, добри и поштени љиди, достојни настављачи дела наших 

предака.“ 

 

                                                     Весна Манојловић, професор историје 



                    
 

         
 

          



НОВЕМБАР 

 

2.11.2020. Одржане седнице Одељењских већа 

 

3.11.2020. Одржана седница Наставничког већа 

 

6.11.2020. Одлуком Покрајинског секретеријата, а због неповољне 

епидемиолошке ситуације прекида се наставни процес 12 -16.11.2020. 

 

 
          

                   
 

 

 

 

11.11.2020. Дан примирја у Првом светском рату 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2020. Обележен Међународни дан борбе против насиља над женама.  

На иницијативу школског педагога Данијеле Овука, ученицима је на фејсбук 

страници школе емитован поучан видео - прилог на тему насиља над женама. 

Овом приликом се хтело указати на чињеницу да женска популација , 

нажалост, предњачи над мушком популацијом  по броју случајева који трпе 

насиље, као и по броју смртних случајева као последице истог. 

Видео - материјал посвећен овој непопуларној теми можете погледати на 

следећем линку. 

 
https://www.facebook.com/269094973142032/posts/3780896285295199/ 

 

 

 

30.11.2020. Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи, школа је 

прешла на реализацију наставе искључиво путем наставе на даљину, и то 

https://www.facebook.com/UNDPSerbia/posts/3780896285295199?__cft__%5b0%5d=AZXvT_gIm5BldsqWsE6Q8l79AfI1KZtCpCwHFMwushShRgEpwXIMluL78nz76_33ei39P7ybHHHh-3VaN40niPhoTGmhAD8FxxZW4Q-9CIPhLRT5eRrHKIcoKMNqTYR659pK0LXuINXWtw-B3euLh-eJddjwzorlUFOIeLgWitrBtQ&__tn__=-UK-R


првенсвено путем група на Фејсбук платформи, с тим да наставници имају 

могућност коришћења и других алата, као што су Google Meet, Skype, Zoom, 

Google Classroom и слично. 

Настава се реализује искључиво у преподневној смени, у трајању часа по 35 

минута. О обавези да присуствују настави и активностима на часовима, као и 

оправданим разлозима одсуства ученика са наставе, обавештени су и ученици 

и њихови родитељи путем фејсбук странице наше школе. Према речима 

директора школе , наставници су у обавези да реализују наставу на даљину, 

тако да она омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких 

постигнућа (формативно и сумативно).Скренута је и пажња на то да је при 

извођењу закључне оцене потребно узети у обзир све оцене , како током 

наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину.Ученици 

који не буду задовољни предложеном закључмом оценом, имају могућност, 

да у договору са предметним наставником, одговарају у школи, уз поштовање 

свих епидемиолошких мера.Ученици који немају оцена јер из оправданих 

разлога нису могли одговарати, могу бити неоцењени и са њима у другом 

полугодишту наставници посебно планирају рад. 

Такође, ученици су обавештаени да се прво полугодиште завршава 

18.12.2020. године, да зимски распуст траје од 21.12.2020. до 

15.1.2021.године, а да друго плугодиште почиње 18.1.2021.године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да тешка  времена често рађају песнике, показује и пример нашег ученика 

Милоша Коцољевца, ученика III-4 одељења, који је инспирисан дешавањима 

у свету и  у нашем друштву,  своја осећања преточио у стихове песме „Мили 

Боже, Србија те треба“. Захваљујући његовој наставници српског језика 

Катарини Чавић и одељењском старешини Радинки Ашћерић, стихови ове 

песме стигоше и до нас.Похвала за, надамо се , будућег песника! 

 

 

 

 

 



 

Мили Боже, Србија те треба 

 

 

Мили Боже , Србија те треба 

Мили Боже, обавила ј
, 
беда. 

Мрачне силе сад над њоме бдију 

Док се Теби молим за Србију. 

 

 

 

Мили Боже опрости Народу моме 

Што је заборавио обичаје своје. 

Мили Боже, помози му да види 

Како сија Царство Твоје. 

 

 

 

Мили Боже, покажи стаду пут 

Сети га се кад је за Тебе водио рат љут,  

Подсети га кад Лазар одбаци земаљско 

И прихвати небеско Му Царство. 

Мили Боже, мој Народ није зао 

Ал
, 
му туђин видик запрљао. 

 

 

 

Србију си, Боже, много пута спас
 ,
о 

Помози му док не буде касно 

Времена нам још мало остало 

Душан ми је у кућу ушао. 

 

 

Милош Коцољевац 

 



 
ДЕЦЕМБАР 

 

 
Компанија ТЕХНОГАМА из Шимановаца донирала је нашој школи МекЛаб, 

дидактичко средство за реализацију наставе у образовном профилу Техничар 

мехатронике, опрему чија је вредност 550 000 динара. 

ТЕХНОГАМА  је ове године донирала нашој школи опрему за учионице у 

вредности од 320 000 динара - 15 школских клупа, 30 столица, наставничку 

катедру, 4 школска ормана,16 радних фотеља, 3 школска стола, 2 комоде, 

касету са три фиоке. Индустријска компанија ТЕХНОГАМА д.о.о 

Шимановци,  са којом сарађујемо већ дужи временски период, донирала је и 

опрему у вредности од чак 400 000 динара. 

ТЕХНОГАМА д.о.о Шимановци је компанија која се бави сервисирањем, 

праћењем и подршком највећих производних компанија у овом делу Европе, 

а њен продајни програм чине индустријски вијчани компресори за ваздух, 

турбокомпресори великих капацитета за тешку индустрију, компресори за 

ваздух разних врста... 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

              
 

 

 

 

 

 

24.12.2020. Одржане седнице Одељењских већа 

 

24.12.2020. Одржана седница Наставничког већа 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

                                    



ЈАНУАР 

 

 

18.1.2021. Почело друго полугодишште 

 

 

27.1.2021. Школску славу,  Савиндан,  ове године смо обележили скромније.У 

присуству директора Школе, кума, свештеника ,председника Општине 

Синише Ђокића,  представника школе, представнице Ученичког парламента 

Милице Одобашић,  освештана је слава и ломљен славски колач. Ове године 

испраћена је у пензију и Јадранка Трбојевић, школска спремачица.Свим 

запосленима и ученицима Школе желимо срећну славу.  Искрено се надамо 

се да ћемо догодине Савиндан обележити као претходних година, а  Јадранки 

желимо све најлепше у предстојећим данима.   

 

 

 

 
 

 



 

                      
 

 

 

 

 

 

 

                      



                             

27.1.2021.Срећну славу ученицима пожелео је и  вероучитељ Милош Јефтић и 

том приликом,  путем друштвене мреже Фејсбук,  упитио ученицима следеће 

речи: 

 
 

„Срећна слава,ђаци! Част ми је да Вас обавестим да сам/смо овогодишњи 

добитници највећег државног признања - Светосавске награде за посебан 

допринос унапређењу образовања. У Републици Србији, коју додељује 

Министарство просвете Владе Републике Србије. 

Преносим Вам честитке које смо добили од Министарства Просвете, 

Школске управе јужнобачког округа, Школске управе Чачак, МЕНСА, 

Француског института, Богословског факултета СПЦ, Карловачке 

гимназије, из Црне Горе, Белгије, Македоније, Бангладеша, Словеније, 

Аустрије; од Републичког Омбудсмана, Вукове задужбине, ФОН, 

Института за модерно образовање и ЊКВ Краља Александра II 

Карађорђевића.“ 

 
 

Милош Јефтић , један је од овогодишњих добитника Светосавске 

награде.Овом приликом честитамо колеги на урученој награди! 

 

 

 

                    
 



 

 

28.1.2021.Ученицицима наше школе и наставницима физичког васпитања 

Снежани Јаничић и Стефану Белићу данас уручен пехар од стране Савеза за 

школски спорт Срема 2019-20, за освојено I место у области школског спорта 

у категорији средњошколаца.Честитамо нашим ученицима и драгим 

колегама! 

 

    

 

                                  
 



 

 

ФЕБРУАР 

 

10.2.2021. Наш драги колега, наставник машинске групе предмета, Мирослав 

Остојић, овековечио је један дан наставне праксе коју наши вредни ученици 

имају у Компанији „Ђурђевић“, конкретно,  како изгледа процес израде 

осовина и вратила на универзалном стругу и проследио их нама. 

 

                                                             
 

 

15. и 16.2.2021. Обележен Дан државности   

                                      

                 
 

 

Ученици су се на наставу вратили 17.2.2021. Том приликом, ученицима је 

читан тект, који је  приредила наставник историје Весна Манојловић. 

 



„Сретење је државни празник Републике Србије који славимо 15. и 16. 

фебруара. Овим празником обележавамо Дан државности Србије, и он је 

посвећен сећању на два значајна  догађаја из славне историје српског 

народа.Обележавамо сећање на 15. фебруар 1804. године, када је букнуо Први 

српски устанак, као и проглашење Сретењског устава, на исти дан 

1835.године.Али, значај овог празника је далеко шири – Сретење  чува сећање 

на Српску револуцију,период од фебруара 1804. до фебруара 

1835.године.Током тих бурних година, наш мали српски народ је задивио 

међународну заједницу, будући да је у кратком року, готово ни из чега, 

створио државу – модерну српску државу. 

 

Српска револуција почела је на Збору у Орашцу, на Сретење 1804.године.У 

њеној периодизацији имамо два периода: ратни ( Први и Други српски 

устанак – 1804-1815) и мирнодопски (1815-1839, у којем  Милош Обреновић 

успешном дипломатијом обликује нововековну Србију.)Борба заочета као 

побуна против насиља задивљујуће брзо прераста у револуцију са 

националним, верским и социјалним захтевима.Најважнији захтеви били су 

захтев за стварање независне државе и захтев за укидање феудализма. 

Нестабилност Османског царства је политички фактор који је допринео 

буђењу српског народа. Долазак јаничара у Београдски пашалук мења 

положај српске раје.Јаничари, побуњеници против султана, преузели су власт 

и укинили самоуправу која је Србима била загарантована. Насиље и зулум су 

постали свакодневица. Срби су почели припрему за буну, а упоредо дахије  

спроводе сечу кнезова, са циљем да уплаше Србе.То им није 

успело.Напротив, постигли су контраефекат и буна је убрзана. Буна се 

муњевито ширила пашалуком.Хајдуци и српски сељаци прерасли су у војску, 

која је односила победу за победом.Већ друге године, буна мења свој 

карактер и прераста у устанак против турске власти, а устаничка војска се 

супроставља далеко надмоћнијој регуларној војсци Османског царства.Са 

војним победама код устаника се све више развијала свест о обнови српске 

државе. 

 

Међународне прилике нису погодовале Српској револуцији. Ни једна велика 

сила, сем Русије, није пружила помоћ устаницима.Када је Наполеон 1812. 

године кренуо на Русију, она је морала да закључи мир са Османским 

царством.Тиме су српски устаници остали сами у рату. Упркос јуначком 

отпору устаника, турски напад на Србију из три правца (Босне, Ниша и 

Видина) није могао бити заусрављен.Први српски устанак угушен је 7. 

октобра 1813. године.Српска устаничка држва престала је да постоји. 

 



Србија је поново пала под турску власт, а Срби враћени у положај 

раје.Неподношљиво стање приморало је Србе на нову побуну.На Цвети, 

23.априла 1815. године, у Такову, букнуо је Други српски устанак.Оружане 

борбе су трајале око четири месеца, и биле су слабијег интезитета и мањих 

размера него у претходном устанку. Српски устаници су односили победе и 

ослободили готово читав Београдски пашалук.Турци су били приморани да 

затраже мир и споразум, којим су Срби добили одређени степен 

аутономије.Тако су прекинуте оружане борбе, али су Срби борбу за свој 

главни циљ – стицање независности, наставили путем дуготрајних 

дипломатских преговора , уз помоћ Русије.Хатишерифом из 1830. године, 

Србија је добила пуну аутономију у оквиру Османског царства, а бератом из 

1833. године кнез Милош Обреновић је признат за наследног кнеза.Од тада је 

турска власт у Кнежевини Србији била само симболична и сводила се на 

присуство њихових војних посада у градовима и тврђавама.Највеће заслуге 

припадају кнезу Милошу Обреновићу, који, као вешт дипломата,  успева да 

се избори за уступке који су допринели обнови државности, уз минималне 

људске жртве у другом устанку. 

 

Поред Дана државности обележавамо и Дан уставности, пошто је на Сретење 

1835. године, у Крагујевцу, Народна скупштина прогласила Сретењски устав, 

први устав модерне српске државе.Устав је највиши правни акт једне државе, 

и проглашење устава означава почетак стварања независне државе. 

 

Сретењски устав био је један од модернијих и либералнијих устава свога 

доба, у време када већина европских држава није имала свој устав.Он се 

убраја међу прве демократске уставе у Европи. Творац му је Димитрије 

Давидовић, истакнути српски дипломата и политичар.Рађен је по узору на 

белгијски устав и француске уставне повеље.Подељен је на 11 тачака и 142 

члана, и регулисао је све свере државе, државности и друштва.Уставом је 

Србија дефинисана као независна кнежевина, иако то није била.Међународна 

јавност била је изненађена слободоумношћу устава, пошто је гарантовао 

грађанске слободе, право на законито суђење, слободу кретања, право на 

избор занимања, укидање феудалних односа.Устав је првенствено донесен 

како би ограничио апсолутизам кнеза Милоша.Против устава били су кнез 

Милош, као и Турска , Аустрија и Русија, које ни саме нису имале своје 

уставе.Под њиховим притиском, а са личним задовољством, кнез Милош га 

је, после две недеље, суспендовао, а 11. априла 1835. године и укинуо.Иако 

кратког века, Сретењски устав је симбол борбе за стварање независне и 

модерне српске државе и друштва. 

 



Обележавајући Дан државности и уставности, ми негијемо културу сећања на 

значајне догађаје и важне људе из прошлости српског народа.На Сретење 

одајемо почаст нашим прецима, који су се храбро борили, а многи дали и 

животе, за стварање модерне српске државе.Њихово јунаштво и жртва никада 

не смеју бити заборављени.Наша дужност, као и дужност будућих генерација, 

је да чувамо успомену на њих, пошто су њихова дела и жртва допринели да 

ми данас имамо своју државу, слободу и национални идентитет.“ 

                                                                

                                                              Весна Манојловић, наставник историје 

 

 

 

 

 21.2.2021. Данас се обележава Међународни дан матерњег језика. 

 

 

                       
 

 

 

24.2.2021. Oбележили смо и Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља под називом “Дан розих мајица“. 

Поводом обележавања  дана борбе против вршњачког насиља, Катарина 

Чавић, наставник грађнског права, осмислила  је дебату у којој су 

учествовали ученици IV-1одељења, који су представљали своје радове на 

дату тему. 



Ученици III-2 одељења, Душан Мирилов и Игор Сретковић,  одржали су 

предавање за ученике II-2 одељења на тему „Рецимо НЕ вршњачком 

насиљу“.У томе им је помогао и друг из одељења Алекса Танурџић, а свој 

допринос и потпору предавању дале су школски педагог Данијела  Овука и 

одељењски старешина III-2 одељења Милијана Добриковић – Симић. 

 

         
 

 

 

 

                          
 

 

 

26.2.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

 

 

 

 

 

 



  MАРТ 

 

5.3.2021. Чланови Тима за заштиту животне средине израдили су плакат „ 

Пробудимо се“ како би код  допринели подизању  свести учника  о 

неопходности очувања здраве животне средине.Заштита животне средине 

подразумева скуп различитих поступака који спречавају угрожавање исте, и 

утичу на  очување биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је 

мултидисциплинарна и треба да представља трајну обавезу свих чланова 

друштва. Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице да здравље, 

животна средина и социјални услови представљају комплекс области и 

проблема у сталној интеракцији. Брига о животној средини је,  са гледишта 

нашег друштва,  приоритет од свеукупног значаја за друштво. Здрава животна 

средина је основ за очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и 

битан фактор за ниво живота становништва. 

ЖЕЛИТЕ ЛИ ДА ПЛАНЕТА ПЛАСТИКЕ ПОСТАНЕМО ИЛИ ПЛАНЕТА 

ЛЕПОТЕ ОСТАНЕМО? 

 

                          
 



 

 

8.3.2021.Дописом Министарства просвете ,  школа је поново прешла на 

реализацију наставе онлајн путем.Том приликом директор школе је предочио 

наставном кадру, ученицима и њиховим родитељима начин функционисања и 

спровођења наставног процеса. 

  

            
 

 

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

Настава на даљину 

- Настава на даљину ће се реализовати у периоду од 8. до 12. марта 2021. 

године. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на 

основу чега ће бити донета одлука о организацији рада школе у наредном 

периоду. 

- Настава на даљину се реализује путем група на Facebook платформи, с 

тим да наставници имају могућност да у договору са ученицима користе и 

друге алате (Google Meet, Skype, Zoom, Google Classroom и сл.). 

- Настава се реализује у преподневној смени са почетком у 8.00 часова, по 

следећем распореду звоњења: 

1. час: 8.00 – 8.35 

2. час: 8.40 – 9.15 

3. час: 9.20 – 9.55 

4. час: 10.05 – 10.40 

5. час: 10.45 – 11.20 

6. час: 11.25 – 12.00 

7. час: 12.05 – 12.40 



 

- Ученици су у обавези да присуствују настави и да буду активни на часу; 

односно сви ученици који не буду активни на часу, евидентираће се као 

одсутни са часа. Уколико из оправданих разлога ученик није у могућности 

да присуствује часу (болест, проблеми са техником и сл.), родитељи су у 

обавези да у току истог дана обавесте одељењског старешину о разлозима 

одсуства и ти изостанци ће се третирати као оправдани. 

- Наставници су у обавези да обезбеде, директору и педагогу, приступ 

виртуелним учионицама, односно часовима на даљину. 

- Наставници су у обавези да реализују наставу на даљину, тако да она 

омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа 

(формативно и сумативно). 

 

                                                                                                         Директор 

                                                                                                Данило Тепша 
 
 
 

12.3.2021. Због неповољне епидемиолошке ситуације, и према препорукама 

Кризног штаба, настава се у школама  и даље  реализује на даљину. 

 

31.3.2021. Завршен је  трећи класификаци период. Седнице Одељењских већа 

одржане су пре одласка на мини распуст, који је трајао од 2.4- 

5.4.2021.године. 
 

 

 

 АПРИЛ 

 

 

6.4.2021.Одржана седница Наставничког већа. 

 

 

 

19.4.2021. Поново смо се вратили у школске клупе. Наставни процес се одвија 

по систему који је био на снази  на почетку школске године. Дакле, ученици 

похађају наставу подељени по групама. Овог понедељка, наставу  у школи  су 

непосредно пратиле друге групе ученика, док се за ученике првих група 

настава реализује  на даљину.  

 

      



                       
 

 

19.4.2021. Наш партнер , и донатор школске опреме, Техногама из 

Шимановаца, учествовала је овог априла у хуманитарној акцији прикурљања 

чепова , у којој , неколико година уназад, учествује и наша школа. 

Колегинице Сања Дујић и Данијела Овука, као и чланови Тима за заштиту 

животне средине, апеловале су на ученике и запослене да се придруже акцији 

прикупљања чепова. Прикупљена су  два џака чепова,  и тиме , још једном , 

потврђена хуманост на делу.  

                           

    

 

                                        
 

24.4 – 26.4.2021. И ове године наша школа је учествовала на  Сајму 

образовања у Новом Саду. 



Средства за учешће на Сајму школи је доделио Покрајински секретаријат  за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 

 

Промотивни материјал школе може се погледати на следећем линку: 

 

https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagaci/izlagac/tehnicka-skola-milenko-verkic-

nesa/?fbclid=IwAR0FtAqJiT2xugjzQ3BC21KHUbA1LkcnAsU-

908q8YAQt_Kess_sGy_JCHs 

 

  

30.4 - 4.5.2021. Према школском календару рада, Ускршњи празници и  

Празник рада обележавао се нерадно. Ученици су се у школске клупе вратили 

5.5.2021. године. 

 

  MAJ 

 

По повратку у школу, кренули смо у промоцију  по основним школама 

пећиначке општине. Безрезервни допринос овој акцији дале су чланице Тима 

за културне активности и промоцију школе Катарина Чавић, Дајана Кењић, 

Јелена Глумац и  Драгана Басрак. У  представљању  школе будућим 

средњошколцима учествовали су и Анђела Николић, ученица II- 4 одељења, 

Душан Ђаковић, ученик II- 1 одељења,  и  Ивана Поповић, ученица I-4 

одељења. 

 

Том приликом , садашњим осмацима, представљени су сви смерови школе, 

предочене све погодностим због којих школа представља прави избор за 

будуће полазнике, као што су,  субвенционисани превоз за ученике ( што 

подразумева да део трошкова превоза сноси Опшитина), могућност 

остваривања права на стипендију, размену ученика са иностраним школама, 

награђивање ученика у виду бесплатног летовања, и сл. 

 Наша школа представља једину средњу школу на територији Општине 

Пећинци, и као таква, одлично је место за наставак  образовања.  Брзо и лако 

може се доћи до нас , а ученици у њој  су  добродошли  и сигурни.  У школи 

се  негује сараднички дух, толеранција, поштовање личности ученика и 

наставника, омогућује ширење образовних видика,   неговање и откривање  

ученичких талената кроз наставни рад и  рад различитих секција. 

 Ученици свих наших  образовних профила  имају проходност приликом 

уписа на више школе и факултете. 

Осмацима који су заинтересовани за  трогодишње смерове, поготово - смер 

индустијски механичар, представљен је и дуални систем образовања,који 

https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagaci/izlagac/tehnicka-skola-milenko-verkic-nesa/?fbclid=IwAR0FtAqJiT2xugjzQ3BC21KHUbA1LkcnAsU-908q8YAQt_Kess_sGy_JCHs
https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagaci/izlagac/tehnicka-skola-milenko-verkic-nesa/?fbclid=IwAR0FtAqJiT2xugjzQ3BC21KHUbA1LkcnAsU-908q8YAQt_Kess_sGy_JCHs
https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagaci/izlagac/tehnicka-skola-milenko-verkic-nesa/?fbclid=IwAR0FtAqJiT2xugjzQ3BC21KHUbA1LkcnAsU-908q8YAQt_Kess_sGy_JCHs


подразумева да ученици практичну наставу стичу у предузећима са којима 

Школа сарађује. 

Осмаци су могли чути и да ће се од наредне школске године наставни процес 

реализовати у новом простору, тј. учионицама и кабинетима опремљеним 

савременим наставним средствима. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                        
 

 

 



 

    

 

                
 

 

 

12.5.2021. Ученици прве и четврте године образовног профила 

финансијски администратор присуствовали су онлајн интерактивним 

предавањима Универзитете Сингидунум. Теме овога предавања биле су:  



1. Креативно рачуноводство,  

2. Лагање и манипулисање другима  

3. Исхрана за вашу најбољу фигуру 

 

Помоћ у реализовању часова за наше ученике пружила је и педагогица 

Данијела Овука. 

 

 

                          
 

 

 

 

 

                          



                      

 

                           
 

 

 

 

28.5.2021. Генерација матураната 2020/21. године отплесала матурски плес, 

који се традиционално и у нашој школи плеше неколико година уназад. 

Матутантима су се  том приликом обратили директор школе Данило Тепша, 

председник Општине Пећинци Синиша Ђокић пожелевши им пуно успеха и 

среће у наредним изазовима у животу. 

 

                                              



 

 Окупљенима се, такође обратила и Милица Одобашић, председница 

Ученичког парламента, одржавши прикладан говор.  

 

 

 

                                     
 

Иако време и није било ведро и сунчано, наши матуранти су заплесали  на 

платоу испред школе. 

 

 

 

                                  



 

               
 

 

                
             

 



             
 

 

Док су наши матуранти плесали , прослављајући на тај начин скори завшетак 

средњошколског школовања, ми смо вредно радили на акцији позивања 

садашњих осмака у редове наше школе.Надамо се да ће наш труд уродити 

плодом. 

 

 

                    



 

ЈУН 

 

 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ЈУНУ МЕСЕЦУ 

 

 

 

                             АКТИВНОСТ 

 

  ДАТУМ 

 

 ВРЕМЕ 

Седнице одељењских већа за ученике 

завршних разреда 

 

   2.6.2021. 

 

   11.30 

Седнице наставничког већа за ученике 

завршних разреда 

 

   2.6.2021. 

 

   12.30 

Практични део матурског испита – 

Финансијски администратор (ГРУПА 1) 

 

   3.6.2021. 

 

13.30 – 18.00 

Практични део матурског испита – 

Финансијски администратор (ГРУПА 2) 

 

   4.6.2021. 

 

13.30 – 18.00 

Српски језик и књижевност – Писмени рад 

Финансијски администратор 

 

   7.6.2021. 

 
 8.00 – 11.00 

Теоретски део матурског испита – 

Финансијски админстратор 

    

   10.6.2021. 

 
11.00 – 14.00 

Завршни испит – Индустријски механичар 9.6 – 11.6.2021.     8.00 

Завршни испит – Трговац     14.6.2021.     8.00 

Седница испитног одобора и наставничког 

већа 

    15.6.2021.     12.00 

Завршетак наставне године      22.6.2021.  

Седнице одељењских већа     23.6.2021.     8.00 

Седнице наставничког већа     24.6.2021.     8.00 

Подела сведочанстава за ниже разреде     28.6.2021 9.00 – 11.00 

 

 

 

2.6.2021. Одржане седнице Одељењских већа за завршне разреде и седница 

Наставничког већа. 

 

3.6.2021. Прва група ученица IV- 1 одељења, смера финансијски 

администратор,  полагали су практични део матурског испита. 

 



4.6.2021. Друга група ученица IV- 1 одељења, смера финансијски 

администратор,  полагали су практични део матурског испита. 

  

7.6.2021.  Ученици IV – 1 одељења полагали су данас матурски испит из 

предмета Српски језик  и књижевност. 

 

10.6.2021. Одржан теоретски део матурског испита за ученике IV- 1 одељња.   

 

9.6 – 11.6.2021. Индустријски механичари полагали завршни испит. 

 

11.6.2021. Ученици III- 1 одељења учествовали у акцији уређивања школског 

дворишта . Похвала  за наше момке и њиховог одељењског старешини Брану 

Перишића. 

 

 
 



 
 

 

14.6.2021. Ученици III- 3 одељења, смер трговац, полагали су данас завршни  

испит. 

 

 

15.6.2021. Одржане седница Испитног одбора, као и седница Наставничког 

већа. На седници Наставничког већа изабран је и ученик генерације за ову 

школску годину. У избору су учествовале  Исидора Васић, Јелена Тојчић и 

Ана Арсеновић, ученице IV- 1 одељења. Избор је извршен на основу 

критеријума који су подразумевали одличан успех током све четири године, 

учешћа на такмичењима одобреним од стране Министрства просвете, учешћа 

на спортским такмичењима, као и учешћа у ваннаставним активностима. За 

ученицу генерацује изабрана је Исидора Васић. Надамо се да ћемо и убудуће 

имати овако марљиву и успешну децу у нашој школи.  Честитамо од срца 

Исидори, Тамари и Ани! 

 



                                 
  

                      Ученица генетације школске 2020/ 2021.године.            

 

                            
 

23.6.2021. Одржана седница Одељењских већа за ученике првих , других и 

трећих разреда. 

 



23 и 24.6.2021. По завршетку седнице, почео је дводневни семинар 

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“, чији 

организатор је Центар за инструктивне комуникације у образовању 

„Координата“ Београд, а који је одобрен Завод за унапређивање образовања и 

васпитања.  

 

 

                 

               



 
 

 

Такође,  у ова два дана,  одржане су и седнице Одељењских већа првих , 

других и трећих разреда, као и седница Наставничког већа. 

 

26.6.2021. Школску  2020/21. памтићемо као веома необичну годину, 

проведену у измењеним, и често напорним условима рада, али и по  лепим 

тренуцима заједничког дружења и уживања. Увертира пред одлазак на 

заслужени одмор – једнодневна екскурзија колектива ... 

Посетили смо север наше лепе Војводине.Уживали смо у Суботици и 

разгледању њених знаменитости и споменика. Видели смо унутрашњост  

Градске куће, и других објеката грађених у стилу сецесије...Посетили  

Рајхлову палату, видели Фрањевачки самостан, Гимназију... Имали смо срећу 

да можемо видети унутрашњост суботичке синагоге. Хтедосмо видети 

унутрашњост и католичке катедрале, али нас је у томе омело једно венчање. 

Свакако лепо изгледа и споља. Суботица је диван град, питом и миран. 

                   



         
 

 

 

 

 

                                                           
 



               
 

 

 

                
 

 

 

 



 

                      

                     
 

 

 

             
 

 

 

 



 
 

 Након обиласка Суботице пут нас је навео  у вински двор „Хајдуково“, где 

мо се се мало окрепили , а остатак дана  смо уживали на  Палићу. 

 

                  



                             
 

 

 

 

 

                        
 

 

 

16.8.2021. Након летње  паузе запослени школе су се данас вратили својим 

радним обавезама. Како је било и најављено, окупили смо се у зборници 

новоизграђеног дела школе.Директор школе је запослене обавестио о 

резултатима уписа првака, а затим представио план активности до 31.8.2021. 

 

 

                                     

 



План активности до 31.8.2021.године 
 

 

 

 

                             АКТИВНОСТ 

 

  ДАТУМ 

 

 ВРЕМЕ 

Организационо – технички договор о даљем 

раду 

 

   16.8.2021. 

 

    8.30 

Пријава за полагање поправних и матурских 

испита 

 
   16 - 18.8.2021. 

 

 8.00 – 12.00 

Припремна настава за полагање поправних и 

матурских испита 

 
   16 - 19.8.2021 

 

 од  8.00 

Матурски испит из српског језика и 

књижевности – финансијски администратор 

 

   20.8.2021. 

 

      8.00 

Практични део на матирском испиту – 

финансијски администратор 

 

   24.8.2021. 

 

       8.00 

Теоретски део матурског испита – 

Финансијски админстратор 

    

  26.8.2021. 

 

       10.00  

Поправни испит – Енглески језик   18.8.2021.     8.00 

Поправни испит – Енглески језик   18.8.2021.     8.00 

Поправни испит – Основи пословања у 

трговини 

  18.8.2021.     9.00 

Поправни испит – Машински материјали    20.8.2021.     8.00 

Поправни испит – Основи пословања у 

трговини 

   20.8.2021.     9.00 

Поправни испит – Познавање робе    20.8.2021.     9.30 

Поправни испит – Математика ( писмени део)    23.8.2021     8.00 

Поправни испит – Програмирање ( писмени 

део) 

   23.8.2021 

 

    10.00 

Поправни испит – Математика ( усмени  део)    24.8.2021.      8.00 

Поправни испит – Програмирање ( усмени  

део) 

   24.8.2021.      11.00 

Поправни испит – Технологија ручне и 

машинске обраде 

   25.8.2021.      8.00 

Поправни испит – Хидрауличне и пнеуматске 

компоненте 

   25.8.2021.      8.00 

Поправни испит – Моделирање са анализом 

елемената механизма 

   25.8.2021.      10.00 

Поправни испит – Хидрауличне и пнеуматске    25.8.2021      8.00 



компоненте 

Поправни испит – Рачуноводство ( писмени 

део) 

  25.8.2021.      8.00 

Поправни испит – Рачуноводство ( усмени део 

део) 

  26.8.2021.      8.00 

 

 

 

23.8.2021. Одржани интервјуи ученика за пријем у компаније BOSCH, 

ĐURĐEVIĆ i JUB BOJE. 

 

 
 

 

27.8.2021. Одржане седнице Одељењских већа и седница  Наставничког већа. 

 

 

 

 

 

 



27.8.2021. Одржана обука наставника Унапређивање међупредметне 

компетенције ученика ''Одговоран однос према здрављу'', на којој је 

учествовало 23 наставника. Обуку је реализовала педагог Школе Данијела 

Овука, а наставницима подељени сертификати о унутрашњем усавршавању. 

 

 

31.82021. Завршена школска 2020/2021.година. 

 

 

                                             с.р.  Тања Петковић, наставник српскога језика и 

књижевности 

 

 

 

 

 

 


