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ОВАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛА ШКОЛСКА 2010/11. 
 
 
 

АВГУСТ 2010. 
v август - радови на одржавању школе, поправка и кречење учионица, 

кабинета, канцеларија и холова. Кречење фасаде у приземљу. 
v 28 – 30. август – Школа је организовала изложбу слика академског 

сликара из Шајкаша, Лазара Парошког и младих уметника из 
Титела, ученика школе: Саве Поповића, Милице Радуловић и 
Александра Миркова. Ментор ученика је професорка ликовне 
културе Даниела Беук. 

 
СЕПТЕМБАР 2010. 
v 01. септембар – 461 ученика кренуло у нову школску годину 
v септембар – ученица Марија Карвак Е31, освојила треће место на 

литерарном конкурсу Фонда „Лаза Костић“ 
v 20. септембар – одржан јесењи крос ученика. Најбољи резултат 

постигли: Весна Бајић, одељење Е11, време 2:05 и Миливој 
Ивановић, одељење Е21, време 2:31. 

v 23. сепембар – почео јесењи школски турнир у малом фудбалу за 
ученике 

v 30. септембар – ученици одељења Т2 и Т3 били на сајму туризма 
„ЛОРИСТ“ у Новом Саду 

 
ОКТОБАР 2010. 

v 04. октобар – поводом отварања новог спортског терена, одиграна 
је пријатељска кошаркашка утакмица ученика средње школе у 
Жабље и наше школе. Победник- СШ „22. октобар“ у Жабљу. 

v 14. октобар – били смо у позоришту „Славија“ у Београду. Гледали 
смо представу „Ко се боји Вирџиније Вулф“ 

v 14. октобар – финале јесењег турнира у малом фудбалу за ученике. 
Победник је екипа Е41/42. 

v 18. октобар- Поводом јубилеја Прехрамбено-шумарске школе из 
Сремске Митровице, учествовали смо на турниру у малом фудбалу 
за ученике и освојили друго место, у конкуренцији четири средње 
школе (Рума, Сремска Митровица, Жабаљ и Тител).  

v 22. октобар- учешће рецитаторске секције школе на свечаности 
поводом Дана ослобођења Титела у Другом светском рату; ученике 
је припремао професор Горан Зечевић.  

v 29. октобар- ученици другог, трећег и четвртог разреда који су 
претходни разред завршили одличним успехом награђени су 
посетом сајму књига у Београду 

 
НОВЕМБАР 2010. 

v 08. новембар- учешће рецитаторске секције школе на свечаној 
седници поводом Дана општине Тител; ученике је припремао 
професор Горан Зечевић. Том приликом школа је добила 
Новембарску плакету за постигнуте резултате у образовно-васпитној 
делатности и на такмичењима у школској 2009/10. 
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v 11. новембар – ученици Стефан Стевовић Т3 и Госпава Колоња Е31 
учествовали на семинару о хуманитарном праву за ученике у 
организацији Црвеног крста Војводине 

v 15. новембар – „Кад кукуричу петлови“- поучне приче, програм за 
ученике школе припремили ученици Т3, Е21 и Е22, ментор- проф. 
Маријана Миљевић Ердевик 

v 30. новембар – били смо у СНП у Новом Саду, слушали и гледали 
сценску кантату, Кармину Бурану 

 
ДЕЦЕМБАР 2010. 

v 01. децембар – обележен светски Дан борбе против сиде. Акцију 
реализовали ученици Бранко Бабић и Слободан Банчевић 
Координатор – психолог школе Бориславка Мајкић  

v 03. децембар – „Биогеографски утицај локалне средине на 
рекреативни туризам“- јавни час, ученици Т3, Сава Поповић, Душан 
Стојановић и Жарко Вучан; ментор проф. Милена Вујовић 

v 07. децембар – ученик Дејан Дамић Е42, освојио је прво место на 
литерарном конкурсу „Нећу преко везе“ у организацији Агенције за 
борбу против корупције 

v 08. децембар – на такмичењу организованом у оквиру акције 
сакупљања лименки, Јелена Живковић је награђена, јер је донела 
највише лименки 

v 08. децембар – организован је округли сто на тему борбе против 
насиља над женама. Организатори професори школе Јадранка 
Пешти и Бориславка Мајкић; 

v 10-12. децембар – школа је била домаћин републичког семинара за 
професоре филозофије у средњим школама „Дијалего“ 

v 20. децембар – у школи је обележено 100 година од рођења Меше 
Селимовића. Програм су извели ученици одељења Е32, ментор проф. 
Мирјана Зуковић 

v 21. децембар – новогодишња представа за децу радника школе. 
Програм је припремила проф. Даниела Беук и ученици одељења Т3, 
Јелена Живковић, Драгана Липтаи и Александар Мирков 

 
JАНУАР 2011. 

v 10-15. јануара- организована допунска настава током зимског 
распуста 

v 17. јануар – наставак првог полугодишта 
v 17-27. јануар – Светосавски дани знања и вештина 
v Школска слава- Свети Сава; кум школе – привредник Никола Тртић 

из Ђурђева 
 

ФЕБРУАР 2011 
v 22. фебруар – били смо у Југословенском драмском позоришту у 

Београду и гледали драму „ДОН КРСТО“ 
v 24. фебруар- у оквиру штанда Министарства просвете РС, 

представљали смо током целог дана школу. Програм су осмислили и 
реализовали ученици професори школе- ученици: Јелена Живковић 
Т3, Сава Поповић Т3, Жарко Вучан Т3, Милица Јаковљевић Е32, 
Милица Радуловић Е 31, Милкица Дивнић К3, Петковић Владимир 
К3, Бурка Димитрије К3, Мила Мреница К3, Томин Небојша М2, 
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Мирков Владимир К2, Цветковић Владислава Е42; професори: 
Јадранка Пешти, Владимир Николин, Дамир Релић, Даниела Беук, 
Дуња Будиша 

v 24. фебруар – учествовали смо на 14. покрајинском такмичењу у 
беседништву. Учествовало је 23 ученика. Нашу школу су 
представљале Звездана Чорто и Јелена Савић. Јелена је освојила 
друго место за естетско-сценски наступ. 

 
 

МАРТ  2011 
v 17. март – учествовали смо на међународном такмичењу „Кенгур без 

граница“ из математике. 
v 18. март – у школи је одржан семинар за ученике на тему борбе 

против насиља над женама и у породици, у организацији 
Покрајинског секретаријата за рад и равноправност полова и 
Покрајинског секретаријата за образовање 

v 22. март – екипа наше школе је учествовала на окружном такмичењу 
у малом фудбалу у Жабљу 

v 25. март – учествовали смо на Републичком такмичењу из 
рачуноводства у Јагодини. Школу је представљао Дејан Дамић, Е42. 
Ментор ученика је био проф. Дамир Релић. 

 
 
АПРИЛ  2011 

v 31. март и 01. април- стручна посета наставника куварства из 
Шведске 

v 01. април- учествовали смо на Републичком такмичењу из основа 
економије у Београду. Школу је представљала Тијана Петровић, Е41. 
Ментор ученика је била проф. Марија Радуловић. 

v 02. април- наградни излет „Лазиним стазама“, у организацији Фонда 
„Лаза Костић“ из Београда. Награђене су ученица Марија Карвак, 
Е31 и проф. Маријана Миљевић Ердевик, за освојено треће место на 
литерарном конкурсу. 

v 08. април – Покрајинско такмичење ученика машинских школа. 
Такмичили смо се у три категорије: АУТОМЕХАНИЧАР- од 36 
учесника, Павловић Млађен, М2, освојио 10 место; Стеван Ковач М2, 
освојио 16 место; АУТОЛИМАР- од 8 учесника, Страхиња 
Миросављев М3, освојио треће место; Зоран Вукичевић М3, 6 место; 
БРАВАР- у конкуренцији 12 учесника, Александар Цетењи М3, 
освојио 4 место, Небојша Томин М2, освојио 8 место. Ученици 
Страхиња Миросављев, Александар Цетењи и Зоран Вукичевић 
пласирали су се на Републичко такмичење машинских школа у 
Краљеву. 

v 09. април – Републичко такмичење из пословне информатике у 
Суботици. Ученик Дејан Дамић Е42, освојио је треће место. Ментор 
ученика је била проф. Љиљана Банчевић 

v 08. април – Републичко такмичење из пословне економије у Новом 
Саду. Школу је представљао ученик Мајкић Марко Е42, ментор 
проф. Лела Јовановић. 
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v 12. и 13. април – Школа је опремљена новом опремом, рачунарима, 
штампачима, видео-бимовима и пратећом опремом, у склопу 
програма Модернизације средњег стручног образовања 

v 16. април – Покрајинско такмичење из историје у Сремској 
Митровици. На такмичењу су учествовали Стефан Стевовић Т3 и 
Милица Миленковић Е22; ментор ученика је проф. Марија Ивковић 

v 20. април – у школи је организовано велики број активности 
поводом 22. априла, Дана планете земље 

v 21. април – Дан матураната  
v 21. април – „Кад велики говоре, остали треба да ћуте“,  програм 

посвећен Иви Андрићу, поводом 50 година од добијања Нобелове 
награде. Програм је припремала проф. Мирјана Зуковић и ученици 
Предраг Абради Е32, Срђан Кнежевић Е32, Гордана Нешевић Е32, 
Александра Муратовић Е12, Андреа Анћелковић Е12 

v 25- 29. априла - Екскурзуја матураната Е41/42 – северна Италија, 
Венеција, Верона, Падова и Фиренца. 

 
МАЈ  2011 
 

v 07. мај – Били смо на Фрушкогорском маратону. Ученик су водили 
професори Јадранка Пешти и Дејан Куља. 

v 13. и 14. мај- учествовали смо на републичком такмичењу из 
математике за економске школе у Нишу. Школу су представљали 
ученици Тијана Петровић Е41 и Предраг Абради Е32. Ментор 
ученика је био професор Миодраг Цветковић. 

v 13. и 14. мај-  На републичком такмичењу машинских школа у 
Краљеву учествовали су наши ученици одељења М3, Страхиња 
Миросављев, Зоран Вукичевић и Александар Цетењи. Ментор 
ученика је био наставник практичне наставе Петар Дукић. 

v  13. мај – учествовали смо на квизу „Колико се познајемо“ . Школски 
тим  су чиниле Александра Муратовић Е12, Милица Ивковић Е12, 
Бојана Савановић Е11 и Тина Кнежевић Е11. Ученике је 
припремала проф. Марија Ивковић. 

v 14. мај- Учествовали смо у Ноћи музеја, манифестацији која се 
организује у многим градовима Србије. На иницијативу проф. 
Маријане Миљевић Ердевик, по први пут у Тителу, је организована 
Ноћ музеја. Манифестацију су организовали професори наше школе 
Јадранка Пешти, Маријана Миљеви Ердевик, Даниела Беук, 
Владимир Николин и професор гимназије „Светозар Марковић“ из 
Новог сада, Бранислав Обрадовић. У програму су учествовали  
ученици Сава Поповић Т3, Жарко Вучан Т3, Јелена Живковић Т3, 
Александар Мирков Т3 и Ицић Душан 

v 17. мај- ученици одељења М2 и М3 посетили су Пољопривредни 
сајам у Новом Саду 

v 20. мај – у Жабљу је одиграна пријатељска кошаркашка утакмица 
ученика средњих школа Титела и Жабља. Победили су ученици  
школе „22. октобар“ из Жабља. 

v 21-22. мај – екскурзија радника школе. Били смо на Јахорини, 
обишли Сарајево, Тузлу и етно село Станишић 
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v 24.мај – Г. Тревор Кук свечано је отворио нов кабинет за стручне 
предмете у нашој школи. Кабинет је опремљен најсавременијом 
информационом технологијом, средствима ЕУ.  

v 24. мај – на Смотри ћириличне писмености, коју организује већ 
десет година Народна библиотека „Стојан Трумић“ награђени су 
наши ученици  Милица Радуловић Е31, Александар Мирков Т3, 
Марика Трнинић Е21, Зорица Стојичић Е42, Сава Поповић Т3, 
Небојша Томин М2. 

v 25. мај- у нашој школи организован је десети кошаркашки турнир 
средњих стручних школа „Тител-2011“. победник турнира је 
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ из Новог Сада. 

v  


