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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: 20/2023. од 13.01.2023. године 

 
 

СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

16. јануар - 27. јануар 2023. 

 

 
  

16. јануар, понедељак, поподне 

 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељење К1  

време и место: хол школе  

 КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

организатор: наставница Смиљана Чурић  

време и место: седми час 

 БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: наставница Љиљана Банчевић   
време и место: трећи час Т1;  

 ИЗЛОЖБА -  радови ученика (калиграфија и др)  

организатор: наставница Смиљана Чурић   

време и место: хол школе 

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1,К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 АНАЛИЗА БИЗНИС ПЛАНА УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ 

организатори: наставнице Марија Максимовић, Драгица Трнинић и Лела Јовановић и 

ученици Јована Зелић и Бојан Ђурић; учесници – одељење Е2  

време и место: учионица, шести час 

 

17. јануар, уторак, поподне 

 

 ЈЕЗИК КАО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ 

Организатор и учесници: наставница Маријана Тешић, одељење Е1 и наставница 

Грађанског васпитања Смиљана Чурић 

време и место: седми час  

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И СЛАНЕ ПИТЕ  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Милан Влашки, одељења К2 

и К3 

време и место: хол школе  

 ОБЈЕКТИ СВЕТСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 
организатор: наставница Милена Вујовић и ученик Михајло Ђуричић Т4; учесници 

одељење Т1 

време и место: 6. час 
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 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1,К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 

18. јануар, среда, поподне 

 

 МУЗИКОМ КРОЗ МОЛИТВУ – час посвећен православној духовној музици 

организатор: наставница Александра Жарковић; учесници – одељење Е2 

време и место: учионица, други час  

  НЕГОВАЊЕ ЋИРИЛИЧНЕ ПИСМЕНОСТИ 

организатор: наставници Марија Максимовић, Зорица Пешти, учесници – одељење Е2  

време и место: учионица, шести и седми час 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељење К1 

време и место: хол школе  

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M2  

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 

машинства 

време и место: радионица 

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1,К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 

 

19. јануар, четвртак, поподне 

 

 „ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ – ПРОБЛЕМИ САДАШЊОСТИ“  

организатори, наставнице Маријана Тешић, Елена Зарупски, Смиљана Чурић, Лела 

Јовановић; учесници – по два ученика из сваког одељења 

време и место: 1-3 часа 

 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 10:00, радионице и учионица бр.1 

 Приказ научно-истраживачког рада: Истраживање квалитета услуга у 

београдским ресторанима са ХАЛАЛ стандардом, на основу рецензија 

резервационог система Trip Advisor  

организатор: наставник Сава Поповић   

време и место: 6, 7 час 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M3 

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 

машинства 

време и место: радионица 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И ПРОЈА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Милан Влашки, одељење К2 

време и место: хол школе  

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1, К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 КАПАДОКИЈА И ХРИШЋАНСТВО 

организатори: наставници Јадранка Пешти и Сава Поповић, учесници – одељење Т4   

време и место: пети час, учионица бр. 9 
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 БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: наставница Љиљана Банчевић   
време и место: пети час М1; 

 

20. јануар, петак, поподне 

 
 ЕКОЛОШКА ЕТИКА 

организатор: наставница Јадранка Пeшти,  

време и место: учионица, 1-2.час 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И СЛАТКЕ ПИТЕ  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељења К2 и К3 

време и место: хол школе  

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1,К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 ИЗЛОЖБА -  радови ученика  

организатор: вероучитељка Милица Петровић   

време и место: хол школе 

 

23. јануар, понедељак, преподне 

 

 КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

организатор: наставница Смиљана Чурић  

време и место: седми час 

 „УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ПРОМЕНУ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ КОД МЛАДИХ“ - трибина 

организатор: наставник Александар Делчев, учесници: по два ученика из сваког одељења 

време и место: шести час 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељење К1 

време и место: хол школе  

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, M1,  

организатори: стручно веће машинске групе предмета и практичне наставе 

машинства 

време и место: радионица 

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1,К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 

 

24. јануар, уторак, преподне 

 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Милан Влашки, одељење К1 

време и место: хол школе  

 ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 

организатор: наставник Миодраг Цветковић  

време и место:  четврти, пети и шести час; 

 АРИСТОТЕЛОВА ЛАГУНА 

организатор: наставница Јадранка Пeшти, одељење Т4 

време и место: учионица, четврти и пети час 

 МАШИНСТВО – такмичење М2 - теорија 

организатори: наставници Радислав Муратовић и Владимир Николин   
време и место: пети и шести час, учионица 
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 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1, К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 

25. јануар, среда, преподне 

 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И ВАНИЛИЦЕ  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум, одељење К1 

време и место: хол школе  

 БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: наставница Љиљана Банчевић   
време и место: први час Е1;  

 МАШИНСТВО – такмичење М3 - теорија 

организатори: наставници Радислав Муратовић и Владимир Николин   
време и место: пети и шести час, учионица  

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1, К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 

26. јануар, четвртак, преподне 

 

 „НАША ШКОЛА КРОЗ ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ“  

организатор: наставница Елена Зарупски; учесници – одељење Т4 

време и место: учионица, 6. час 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА И СЛАВСКИ КОЛАЧ  

организатор: наставници угоститељства Мирјана Ћулум и Милан Влашки, одељења К2 

и К3 

време и место: хол школе  

 „СЛАГАЛИЦА“ – квиз 

организатори, наставници Дамир Релић и Нада Лазић 

време и место: учионица, шести час 

 БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ 
организатор: наставница Љиљана Банчевић   
време и место: први час К1; 

 ТУРНИР У ОДБОЈЦИ  

организатори, наставници Дејан Куља и Душко Ристић 

време и место: сала за физичко, по посебном распореду од другог часа 

 СНИМАЊЕ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАНИМАЊА КУВАР  

организатор: наставнице Мирјана Ћулум, Драгица Трнинић и ученица Милица Влачић – 

учесници одељење К1, К2, К3 

време и место: кабинет куварства, хол школе 

 

27. јануар – петак, школска слава 

 

 14.00 – Свечани програм у холу школе, наставници Горан Зечевић и 

Александра Жарковић 

 

 

 

                                              Директор школе 

                                              _________________  

                                              Јадранка Пешти 


