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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: 1237/2019. од 24.12.2019. године 
 

 
 

СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

15. јануар - 27. јануар 2020. 

 
 

15. јануар, среда, преподне 

 

❖ СВЕТОСАВЉЕ КАО ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА 

организатор: професор Јадранка Пешти   
време и место: први час, одељење Т4; 
❖ „СЕДАМ РЕЧИ“ – музичко путовање кроз поруке последњих Христових речи 

организатори: професори Александра Жарковић и Предраг Хрубик  

време и место: трећи час, одељење Т4; 

❖ НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: пети час Е1; 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

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

 

16. јануар, четвртак, преподне 

 

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

❖ НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: четврти час Т1; 
❖ НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: шести час М1; 

 

17. јануар, петак, преподне 

 
❖ „РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛАГАЛИЦА“ – квиз 
организатор: професорка Марија Максимовић,  одељење Е4 
време и место:  први и други час 

❖  „КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА У СРБА“ –  

организатори: професорке Лела Јовановић и Драгица Трнинић,  одељење Т2 
време и место:  5-7. час 
❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, одељења К1, 

К2 и К3 
време и место: велики одмор, хол школе 

❖ АГОРА- пројекција филма о Хипатији, првој жени филозофу 
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организатор: професорка Јадранка Пешти,  одељење Т4 
време и место: 1-3. час,  учионица бр.9 

❖  „СТОЛОВИ КАО СЛИКЕ“ – аранжирање столова 

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, конобари К3 
време и место: велики одмор, хол школе  
 

18. јануар, радна субота (понедељак), преподне 

 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

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

 

20. јануар, понедељак, поподне 
 

❖ КАЛИГРАФИЈА 

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

❖ НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ СВЕТА –  

организатор: наставница Мирјана Ћулум и кувари К3 

време и место: велики одмор, хол школе 

❖ МАРСЕЈСКИ АТЕНТАТ  

организатор: професор Марија Ивковић   
време и место: четврти час; 
❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1,  
организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

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

 
21. јануар, уторак, поподне 

 

❖ Презентација машинских занимања наше школе ученицима основне школе 

из Титела, Книћанина и Перлеза, 
организатори: Тим за медијско представљање школе, стручно веће наставе машинства  

време и место:  у 11:00, радионице и учионица бр.1 

❖ НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење М2, теорија 

организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и Владимир Николин  
време и место: трећи час, учионица бр.5  
❖ ТУРНИР У БАСКЕТУ (3 на 3, мешовито)– организатори, професори Дејан Куља и 

Душко Ристић 
време и место: сала за физичко  

❖ „СЛАБО ДИВАНИМ НЕМАЧКИ, АЛ` МОГУ ДА ВАС УСЛУЖИМ“ 

организатори: професорке Мирјана Ћулум и Елена Зарупски  

време и место: четврти час, учионица бр.4; 

❖ БЕЗАЛКОХОЛНИ КОКТЕЛИ – организатор: наставница угоститељства Мирјана 
Ћулум одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе  
❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И ВАНИЛИЦЕ 

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

❖ НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: професор Љиљана Банчевић   
време и место: први час К1; 
❖ КАЛИГРАФИЈА – изложба радова 

организатор: проф. Даниела Беук Кочичка   
време и место: време и место: часови ликовне културе и историје уметности; изложба 

радова у холу школе 
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22. јануар, среда, поподне 

 

❖ ТУРНИР У БАСКЕТУ (3 на 3, мешовито)–  
организатори, професори Дејан Куља и Душко Ристић 
време и место: сала за физичко  
❖ ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
организатор: професори Миодраг Цветковић и Александра Муратовић 
време и место:  пети, шести и седми час; 

❖ ОСНОВЕ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА НАСТАВНИКЕ  

организатор: проф. Тања Узелац 

време и место: седми час, учионица бр. 9  

❖ „АЛ СЕ НЕКАД ЗДРАВО ЈЕЛО“ 
организатори: Бориславка Мајкић, Тања Узелац, Неда Ђурица и Александар Делчев 

време и место: четврти час, учионица бр. 9, ученици одељења Т1, Т2, Т3 и Т4  

❖ 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 М3, теорија 

организатори: професори машинске групе Радислав Муратовић и Влада Николин 

време и место: други час 

❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2  
организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 
 

23. јануар, четвртак, поподне 

 

❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 
машинства 

❖ СРПСКЕ ПИТЕ 
организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Горан Јанков, 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  
❖  „ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ“,  

организатор: Милена Вујовић 
време и место: пети час  
  

24. јануар, петак, поподне 

 
❖ „ГАСТРОНОМИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ“ (2.део) 

организатор: професори Љиљана Кузмић и Момир Кузмић и одељење К2 
време и место: учионица бр. 16, 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, понедељак 

 

СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у 14.30 сати 

- организатори проф. Горан Зечевић и Александра Жарковић 
 

 

 

Директор школе 

Јадранка Пешти 


