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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: 1045/2017. од 22.12.2017. године 

 

 

 

 

 

 
СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

15. јануар - 27. јануар 2018. 

 
 

15. јануар, понедељак, поподне 
 
❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1, I 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; 

❖ ИНТЕРНЕТ И НАСИЉЕ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: шести час Т1; 
❖ УСТАВНО ЋИРИЛИЧНО ПИСМО 

организатор: проф. Даниела Кочичка Беук   
време и место: часови ликовне културе и историје уметности; 
❖ ШКОЛСКИ ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ ЗА УЧЕНИКЕ ( у 

зависности од пријава организоваће се и за ученице) 
организатори: професори Дејан Куља и Душко Ристић 
време и место: по посебном распореду од 15-26. јануара 2018, сала за 
физичко  

 

16. јануар, уторак, поподне 
 

❖ УСТАВНО ЋИРИЛИЧНО ПИСМО 
организатор: проф. Даниела Кочичка Беук   
време и место: часови ликовне културе и историје уметности; 

❖ СРПСКЕ ВОЈВОДЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 
организатор: професор Марија Ивковић   
време и место: пети час; 
 

17. јануар, среда, поподне 
 
❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2  
организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
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❖ АГОРА- пројекција филма о Хипатији, првој жени филозофу 
организатор: професорка Јадранка Пешти,  одељење Т4 
време и место:  четврти, пети, шести и седми час, учионица бр.9 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И ЧАРОЛИЈА САЛВЕТА – салвете на разне 
начине 

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

18. јануар, четвртак, поподне 
 
❖ ИНТЕРНЕТ И НАСИЉЕ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: први час Е1; четврти час М1 

❖ НЕГОВАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ - такмичење 
организатори: професорке Зорица Пешти, Снежана Плавша и одељење Т3 

време и место: шести и седми час 
❖ СЛАГАЛИЦА – квиз 
организатори: професори Дамир Релић и Нада Лазић 

време и место: шести час, одељења  
❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 
организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
❖ 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 
❖ СРПСКЕ ПИТЕ 
организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе  
 

19. јануар, петак, поподне 
 
❖ ИНТЕРНЕТ И НАСИЉЕ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: први час К1; 

❖ EXPLORE MATH WITH DESMOS –  презентација сајта 
 www. desmos.com и конструисање графика коришћењем алата са 
сајта 

❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1, II група 
организатори: актив машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
❖ „СТОЛОВИ КАО СЛИКЕ“ – постављање столова за одређене 
прилике 

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум одељење К3 
време и место: велики одмор, хол школе 
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22. јануар, понедељак, преподне 
 
❖ ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
организатор: професори Миодраг Цветковић и Драган Србуловић 
време и место:  пети, шести и седми час; 

❖ ПУТЕВИМА СВЕТОГ САВЕ 
организатори: проф. Драгица Трнинић и Лела Јовановић, одељење Т2 
време и место: шести час 

❖ УСТАВНО ЋИРИЛИЧНО ПИСМО 
организатор: проф. Даниела Кочичка Беук   
време и место: часови ликовне културе и историје уметности; 
❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  
организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 
одељења К1, К2 и К3 
време и место: велики одмор, хол школе  

 
 
23. јануар, уторак, преподне 

 
❖ УСТАВНО ЋИРИЛИЧНО ПИСМО – изложба радова 

организатор: проф. Даниела Кочичка Беук   
време и место: 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 
Владимир Николин  
време и место: четврти час, учионица бр.5  
❖ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
организатор: професор Бориславка Мајкић и Теодора Ђаковић  
❖ време и место: одељење Е3, седми час  
❖ СРПСКЕ ВОЈВОДЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 
организатор: професор Марија Ивковић   
време и место: пети час; 
❖ БЕЗАЛКОХОЛНИ КОКТЕЛИ – организатор: наставници 
угоститељства Мирјана Ћулум одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе 

 
24. 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  

❖ КАКО СЕ ТО КАЖЕ НА НЕМАЧКОМ 
организатори: проф. Елена Зарупски и ученице Дуња Куруца и Вања 
Остојић (Т4) 
време и место: трећи час  
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❖ НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење М3, теорија 
организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и 
Владимир Николин 
време и место: други час, учионица бр.5 
❖ СВЕТОРОДНА ЛОЗА НЕМАЊИЋА 

организатори: вероучитељ Предраг Хрубик и ученице Мила Достанић и 
Валерија Тиринг (Т3) 
време и место: шести и седми час  
 
25. јануар, четвртак, преподне 

 
❖ МАНАСТИРИ Српско-византијске школе 
организатор: професорка Милена Вујовић  
време и место: пети час  
❖ LET ’S TRAVEL TO JAPAN 
организатор: професоркa Неда Ђурица, одељење Т3 
време и место: други час, T1 и Т2 
❖ ЗОВЕМ СЕ ЕЛИЗАБЕТА 

организатор: професоркa Љиљана Кузмић 
време и место: трећи час, Е1 
❖ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 

организатор: професор Бориславка Мајкић и Теодора Ђаковић  
време и место: одељење Е2, шести час 

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

26. јануар, петак, преподне  
 
❖ БРЕНД 
организатори: проф. Мирјана Матић и одељење Т3 
време и место: трећи и четврти час 

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

 
27. јануар, субота 
 

СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у 14:30 сати 
- организатор проф. Мирјана Зуковић 

 
 
 

          Директор школе 
          __________________  
          Јадранка Пешти 


