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СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

15. јануар - 27. јануар 2014. 
 
 

 

 
 

15. јануар, среда 
 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА 

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков, одељење К1 
време и место: велики одмор, хол школе  

 ИДЕАЛ ЛЕПОТЕ КРОЗ ВЕКОВЕ, предавање 

организатор: професорка Нада Јованов 
време и место: пети час 

 РАДИОНИЦА КАЛИГРАФИЈЕ 
организатор: професорка Даниела Беук 
време и место: по договору током свих дана од 15-24. јануара, у 
учионици бр. 12 

 
 
16. јануар, четвртак 
 ЕТИЧКЕ ДИЛЕМЕ- Кантово учење о моралу 

организатор: професорка Јадранка Пешти,  одељење Т4 
време и место:  шести и седми час, учионица бр.12 

 

 
17. јануар, петак 
 ДЕВИЈАЦИЈЕ: УПОТРЕБА АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

ИЛИ „ЛАЈКУЈ МИ КОМЕНТ И ШЕРУЈ ГА НА ТВИТЕРУ“ 

организатор: професори Младен Илић и Борко Дрљача 
време и место: шести час 

 
 

20. јануар, понедељак 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1 

организатори: актив професора машинске групе предмета и 
практичне наставе машинства 

 МАТЕМАТИКА СТАРОГ ИСТОКА- предавање 

организатор: професор Драган Србиловић и ученици Милица 
Ивковић, Александра Муратовић, Дејан Дума и  Бојана Савановић 
време и место:  пети час, учионица бр.12 

 АГОРА- пројекција филма о Хипатији, првој жени филозофу 
организатор: професорка Јадранка Пешти,  одељење Т4 
време и место:  шести и седми час, учионица бр.12 
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21. јануар, уторак 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 

организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 

 ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 

организатор: професори Aлександра Колак, Миодраг Цветковић време 
и место:  пети, шести и седми час; 

 БОЕМСКА ПОЕЗИЈА- прича о боемској поезији као 
засебном сегменту српске (односно југословенске) 
књижевности 

организатор: професорка Нада Јованов и ученици одељења Е21, Е41 и 
Е42,  
време и место:  четврти час; 

 ЕЛЕКТРОНСКИ БОНТОН 

 организатор: професори Драгица Трнинић и Горан Зечевић одељење Т4,  
    време и место:  шести час; 

 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, теорија 
организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и 
Влада Николин 
време и место: други разред, учионица бр.5 

 

22. јануар, среда 
 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, теорија 

организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и 
Влада Николин 
време и место: трећи разред, учионица бр.5 

 СПОРТСКА СЛАГАЛИЦА- квиз 
организатори: професори Душко Ристић, Драгана Богојевић и Петар 
Којић 
време и место: други час 

 

 ИЗОЛОВАЊЕ ДНК ИЗ ПЛОДА БАНАНЕ- ЕКСПЕРИМЕНТ  
организатор: професорка Тања Ивков 
време и место: трећи и четврти час, у холу школе  

 A HISTORY OF BLUES: THE LEGEND OF THE CROSSROADS 
организатори: професори Маја Вујовић и Борко Дрљача и одељења Е22, 
Т3, Е32, Т2, Т4 и Е41 
време и место: четврти час  

 ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ - квиз 

организатори: професорке Зорица Пешти, Мирјана Матић, Лела 
Јовановић, Милена Вујовић, Драгана Богојевић и одељења Т1, Т2, Т3, Т4 
и Е42 
време и место: пети и шести час  

 ОПАСНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ 

организатор: професорка Љиљана Банчевић 
време и место: шести час  

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2 
организатори: актив професора машинске групе предмета и 
практичне наставе машинства 
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23. јануар, четвртак 
 Презентација машинских занимања наше школе ученицима 

основне школе, 
организатори: професорке Лела Јовановић и Мирјана Матић, актив 
практичне наставе машинства и ученици одељења Е42 
време и место:  у 11:00, радионице и учионица бр.12 

 СРПСКЕ ПИТЕ 
организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков, одељење К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 ШТЕТНИ САСТОЈЦИ У ХРАНИ - ДЕБАТА 

организатор: професор Александар Делчев,  
време и место: пети час, учионица бр. 10 
 ПРИНЦИП И МЛАДОБОСАНЦИ- СТО ГОДИНА ПОСЛЕ, 

предавање посвећено Гаврилу Принципу и Младобосанцима 
организатор: професорка Марија Ивковић 

   време и место: пети час, учионица бр.7  
 НЕГОВАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ У ИНФОРМАТИЧКОЈ ПИСМЕНОСТИ 

организатори: професорки Зорица Пешти, Марија Радуловић и Дамир 
Релић и одељења Е21 и Е22 
време и место: шести час 

 БОЖЈА ЧУДА У ЦРКВИ-  
организатор: вероучитељ Предраг Хрубик и одељења Т2 
време и место: седми час, учионица бр.7  

 
24. јануар, петак  
 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И КОЛАЧИЋИ 

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков, одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе  
 „КО ЗНА ВИШЕ, КО ЗНА БОЉЕ“ 

организатор: професорка Љиљана Цупаћ и одељења Е41 и Е42 
време и место: четврти час 

 СЛАГАЛИЦА 
организатори: професорка Нада Лазић и Дамир Релић 
време и место: шести и седми час, учионица бр. 12 

 
27. јануар, понедељак   

 
СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у 13:30 сати 
- организатор проф. Горан Зечевић 


