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СТШ „Милева Марић“                                                                                   

Улица Главна 7, Тител, Србија                                                                           

Тел: +381 21 2960 189, +381 21 2960 450                                                                    
e-mail: sskola-titel@eunet.rs                                                                                       

Број: 1077/2016. од 27.12.2016. године 

 
 

 
СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

16. јануар - 27. јануар 2017. 
 
 

 
 

16. јануар, понедељак, поподне 

 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1, II група 

организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
 СВЕТОСАВЉЕ КАО ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА 

организатор: професор Јадранка Пешти   
време и место: први час, одељење Т4; 
 БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912/13. 

организатор: професорка Марија Ивковић,  одељење Т2 
време и место:  седми час, учионица бр.7 

 
 

17. јануар, уторак, поподне 
 

 СРПСКЕ ПИТЕ 
организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељење К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТУ 

организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: први час М1; 
 САВРЕМЕНА ИСХРАНА БУДУЋНОСТИ 
организатор:професор Александар Делчев 
време и место: први, други и пети час,  

 
18. јануар, среда, поподне 

 
 ХРИШЋАНСКА УМЕТНОСТ 

организатор: вероучитељ Предраг Хрубик 
време и место:  шести час,  
 БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТУ 

организатор: професор Љиљана Банчевић   
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време и место: трећи час Е1, други час Т1; 
 ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА ОД ПЕРА ДО ТАБЛЕТА  

организатор: професорке Лела Јовановић и Марија Максимовић и 

одељење ТЗ 
време и место: пети и шести час поставка у холу школе, 19-20. јануар 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2  
организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
 
 
19. јануар, четвртак, поподне 
 
 ПРИРУЧНИК О САРАДЊИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И 

РОДИТЕЉА – представљање приручника 

организатор:психолог школе Бориславка Мајкић 

време и место: 11.30, учионица бр. 5,  
 
 ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ТУРИЗМА 

организатори:професорке Мирјана Матић и Зорица Пешти и одељење Т2 
време и место: пети, шести час,  
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 

организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
 СЛАГАЛИЦА – квиз 

организатори: професори Дамир Релић и Нада Лазић 
време и место: шести час, одељења Е3, Е41, Е42, Т3, Т4 
 Презентација машинских занимања наше школе ученицима 
основне школе, 

организатори: професорке Лела Јовановић и Мирјана Матић, актив 
практичне наставе машинства и ученици одељења Е41, Е42 

време и место:  у 11:00, радионице и учионица бр.1 
 БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: шести час К1 
 

20. јануар, петак, поподне 
 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА 
организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељење К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 СРБИЈА У ДОБА ОБРЕНОВИЋА 

организатор: професорка Марија Ивковић и ученица Теодора Ђаковић 
време и место: 1-5 часа, по посебном распореду  
 

23. јануар, понедељак, преподне 
 
 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1, II група 

организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
 ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
организатор: професори Миодраг Цветковић и Драган Србуловић 
време и место:  пети, шести и седми час; 
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 ЧАРОЛИЈА САЛВЕТА – салвете на разне начине 

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

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељења К1, К2 и К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 

 
24. јануар, уторак, преподне 

 
 THE BRITISH ROYAL FAMILY 

организатор: професоркa Неда Ђурица, одељење Т3 
време и место: други час, Е3 и Т2 
 ПИСАНА РЕЧ ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА ДО САВРЕМЕНОГ ДОБА 

организатор: професор Младен Илић 
време и место: шести час 
 СА ФОРТУНОМ ДО СРЕЋНОГ ДОГАЂАЈА 

организатори: професорке Лела Јовановић и Драгица Трнинић, одељење 
Т3 
време и место: први и други час 
 „СТОЛОВИ КАО СЛИКЕ“ – постављање столова за одређене 
прилике 

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе 
 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељења К1, К2 и К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење М2, теорија 
организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и Влада 
Николин 
време и место: пети час, учионица бр.5 

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

 
 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељења К1, К2 и К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 ИСИДОРА СЕКУЛИЋ- живот и дело 

организатор: професорка Маријана Миљевић Ердевик 
време и место: шести час 
 ЕКОЛОШКА МОДНА РЕВИЈА 

организатор: професорка Тања Ивков 
време и место: седми час 
 ШКОЛСКИ ТУРНИР У БАСКЕТУ (3 на 3, мешовито) 

организатори: професори Дејан Куља и Душко Ристић 
време и место: 5,6, и 7 час, сала за физичко  
 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење М3, теорија 
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организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и Влада 
Николин 
време и место: четврти час, учионица бр.5 

 
 

26. јануар, четвртак, преподне 
 
 МАНАСТИРИ МОРАВСКЕ ШКОЛЕ 

организатор: професорка Милена Вујовић и одељење Т4 
време и место: четврти час  
 DEUTSCH UND DIE MATHEMATIK  

 организаторi: професорка Eлена Ѕарупски и професор Драган Србуловић 
време и место: други час, одељења Т2 и Т4 
 БАРСКЕ МЕШАВИНЕ –организатор: наставници угоститељства 
Мирјана Ћулум одељење К3 
време и место: велики одмор, хол школе 
 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељења К1, К2 и К3 
време и место: велики одмор, хол школе  

 
27. јануар, петак  
 

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


