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СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

15. јануар - 27. јануар 2015. 
 
 

 

 
 

15. јануар, четвртак, преподне 
 Такмичење- Савремена пословна кореспонденција 
организатор: професорке Мирјана Матић и Зорица Пешти 
време и место: први и други час, одељење Е21, Е22  
 

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

 

 
 
16. јануар, петак, преподне 

 АГОРА- пројекција филма о Хипатији, првој жени филозофу 
организатор: професорка Јадранка Пешти,  одељење Т4 
време и место:  шести и седми час, учионица бр.12 
 

 
19. јануар, понедељак, поподне 
 РАДИОНИЦА КАЛИГРАФИЈЕ И ДЕКУПАЖА 

организатор: професорка Даниела Беук 
време и место: сваки радни дан до 27. јануара, после часова 

 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1 
организатори: актив професора машинске групе предмета и практичне 
наставе машинства 
 
 „КОФЕР ИМАМ, АГЕНЦИЈУ БИРАМ“, такмичење туристичких   
агенција;  
организатори: професорке Лела Јовановић, Зорица Пешти, Драгица 
Трнинић, Мирјана Матић и Милена Вујовић 
време и место: шести и седми час, одељења Т4 и Е41 

 
 
20. јануар, уторак 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 

организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
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 ЦВЕТНИ АРАНЖМАНИ 
организатори: наставница Мирјана Ћулум и одељење К2 
време и место: у холу школе 
 
 ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
организатор: професори Aлександра Колак, Миодраг Цветковић  
време и место:  пети, шести и седми час; 

 
21. јануар, среда 
 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, теорија 
организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и 
Владимир Николин 
време и место: . шести и седми час, трећи разред, учионица бр.5 
 

 САВИЈАЊЕ САЛВЕТА  
организатори: наставница Мирјана Ћулум и одељење К1 
време и место: у холу школе 
 
 БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ У ЕНГЛЕСКОЈ И НЕМАЧКОЈ - квиз 

организатори: професорке Маја Марић и Елена Зарупски,  
време и место: други час 

 
 СТВАРАЛАШТВО ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА 

организатор: професор Младен Илић 
време и место: четврти час 
 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2 
организатори: актив професора машинске групе предмета и 
практичне наставе машинства 
 
 

22. јануар, четвртак 
 Презентација машинских занимања наше школе ученицима 
основне школе, 

организатори: професорке Лела Јовановић и Мирјана Матић, актив 
практичне наставе машинства и ученици одељења Е41 
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  
 
 KЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА 

организатори: професорке Мирјана Зуковић и Марија Ивковић 
време и место: четврти час 

 
 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, теорија 

организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и 
Владимир Николин 
време и место: други и трећи час, други разред, учионица бр.5 
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23. јануар, петак  
 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И КОЛАЧИЋИ 

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе  
 АРАНЖИРАЊЕ СТОЛОВА: Крштење; свадба; ловачка вечера 

организатори: наставница Мирјана Ћулум и одељење К3 
време и место: у холу школе 
 
 МАНАСТИРИ СРБИЈЕ ПОД ЗАШТИТОМ УНЕСКА 

    организатор: професорка Милена Вујовић 
време и место: пети час  
 
 СЛАГАЛИЦА – квиз 

организатори: професори Дамир Релић и Нада Лазић 

време и место: шести час, одељења Е31, Е32, Е41, Е42, Т4  
 
 

26. јануар, понедељак   
 О СРПСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ, јавни час 

организатор: професорка Јадранка Пешти 
време и место: пети час   
 
 ЗЛАТНИ КРУГ – квиз 

организатор: професор Горан Зечевић и одељење Т-3 
време и место: пети и шести час 

 
 ЕКОНОМСКИ ПОЈМОВИ- квиз 

организатор: професорка Љиљана Цупаћ 
време и место: шести час, одељења Е1, Е31, Е32, Е41, Е42,  
 

 
27. јануар, уторак  

 
СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у 14:00 сати 
- организатор проф. Горан Зечевић 

 


