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СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

18. јануар - 27. јануар 2021. 

 

 
 

  

 

18. јануар, понедељак, поподне 

 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе  

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставница музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор  

❖ СВЕТИ САВА – пројекција филма уз разговор  

организатор: наставница Јадранка Пешти 

време и место: одељење Т4, први час, уч. 9  

❖ ПИСА ТЕСТИРАЊЕ ИЗ УГЛА УЧЕНИКА 

организатори: наставници математике Александра Муратовић и Миодраг Цветковић  

време и место: по посебном програму реализују се од 18-26. јануара  

❖ ШТА УЧЕНИЦИ ЗНАЈУ О СВЕТОМ САВИ - истраживање 

организатор: наставница Јадранка Пешти , сарадник Елена Зарупски 

време и место: по посебном програму реализују се од 18-26. јануара 

 

19. јануар, уторак, поподне 

 

❖ КАЛИГРАФИЈА – изложба радова ученика претходних генерација 

организатор: Александра Жарковић   

време и место: хол школе; 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе  

❖ EМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 

организатор: пихзолог школе Бориславка Мајкић и одељење Т3   

време и место: у учионици бр.9, одељења Е И Т по посебном распореду; 

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставница музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор 

 

20. јануар, среда, поподне 

 

❖ ЭРМИТАЖ, экскурсия по музею 

организатор: наставници Љиљана и Момир Кузмић 

време и место: четврти и пети час, учионица бр. 9 

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставница музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор  
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❖ СВЕТИ САВА – пројекција филма уз разговор  

организатор: наставница Јадранка Пешти 

време и место: од 1-4 часа, попосебном распореду, уч. 9  

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе  

❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2  

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 

машинства 

 

21. јануар, четвртак, поподне 

 

❖ Презентација машинских занимања наше школе ученицима основне школе 

из Книћанина  

организатори: Тим за медијско представљање школе, стручно веће наставе машинства  

време и место:  у 10:00, радионице и учионица бр.1 

❖ КОШАРКА. – убацивање „тројки“ - такмичење  

организатори, професори Дејан Куља и Душко Ристић 

време и место: сала за физичко, пети и шести час 

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставници музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор 

❖ ПРИКАЗ ПРОЧИТАНЕ КЊИГЕ ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ 

организатор: наставник Горан Зечевић, 

време и место: 1-2. Час, одељење Т2 

❖ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ СВЕТУ 

организатор: наставници Љиљана и Момир Кузмић 

време и место: четврти и пети час, учионица бр. 9 

❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 

машинства 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе  

 

22. јануар, петак, поподне 

 

❖ Презентација машинских занимања наше школе ученицима основне школе 

из Титела 

организатори: Тим за медијско представљање школе, стручно веће наставе машинства  

време и место:  у 10:00, радионице и учионица бр.1 

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставници музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор 

❖ НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ (српска, мађарска, француска и руска) 

организатори: наставница Мирјана Ћулум и одељење К3  

време и место:  одељења Т1,Т2, Т3 и Т4 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе  

❖ ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 

организатор: професори Миодраг Цветковић и Александра Муратовић 

време и место:  пети и шести час; 
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25. јануар, понедељак, преподне 

 

❖ Презентација машинских занимања наше школе ученицима основне школе 

из Титела, 

организатори: Тим за медијско представљање школе, стручно веће наставе машинства  

време и место:  у 10:00, радионице и учионица бр.1 

❖ ШЕТЊА КРОЗ ПРИРОДЊАЧКЕ МУЗЕЈЕ 

организатор: наставница  Тања Узелац 

време и место: у 10 сати, учионица бр. 9 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе  

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставници музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор 

❖ НАЈЛЕПША ЉУБАВНА ПИСМА РОМАНТИЗМА – интердисциплинарни час 

организатори: наставница Александра Жарковић, гост-наставница Маријана Тешић 

време и место:  1. час, одељење К1 

❖ ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1,  

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 

машинства 

❖ VINCENT van GOGH – The Humble Genius 

организатор: наставница Неда Ђурица, у сарадњи са ученицима одељења Т3 

време и место:  6. час, уч. 9. 

❖ ИНФОДЕМИЈА - трибина 

организатор: наставница Марија Максимовић и ученици Ђурић Бојан Е2, Ивана Цуцић 

Топалов Е3, Оливера Јовановић Е4. 

време и место: шести и седми час, учионица бр. 9 (посебно за ученике на настави на 

даљину) 

 

26. јануар, уторак, преподне 

 

❖ „ДОЧЕК И ПРИХВАТ ГОСТИЈУ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (комуникација са гостом) 

организатор: наставница Елена Зарупски, у сарадњи са наставницом Мирјаном Ћулум. 

време и место: трећи час, одељење К3 

❖ MУЗИЧКИ ИНТЕРМЕЦО 

организатор: наставници музичког Александра Жарковић 

време и место: хол школе, велики одмор 

❖ ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К1, К2 и К3 

време и место: хол школе 

❖ УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ НА ТУРИЗАМ- онлајн предавање 

организатор: наставнице Лела Јовановић, Драгица Трнинић, у сарадњи са Факултетом 

за туристички и хотелијерски менанџмент СИНГИДИНУМ, одељење Т3. 

време и место: предавање преко ЗУМ-А, учионица бр. 1 

❖ ПИСА ТЕСТИРАЊЕ ИЗ УГЛА УЧЕНИКА – представљање резултата 

организатори: наставници математике Александра Муратовић и Миодраг Цветковић  

време и место: по посебном програму реализују се од 18-26. јануара  
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27. јануар – школска слава 

 

❖ Освећење славског колача и кољива – у цркви у Тителу 

 


