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ЛЕТОПИС
19-20. 5. 2018. Ученици наше школе прошли
обуку у оквиру невладине организације
„Отворена комуникација”
стр.
21. 5. 2018. Наша школа учествовала на
Фестивалу младих; ученици са предметним
наставницима Жаклином Бранковић и
Драганом Радоњићем учествовали у поставци
изложбе „Ана Франк – историја за садашњост”
Летопис
..............................................................................................................2−4.
у Пожаревачкој гимназији. Изложба је
На крају радног века — Живорад Џамић .................................................................3.
реализована у оквиру пројекта и сарадње са
Препоруке из библиотеке
................................................................................3.
организацијом „Отворена комуникација”,
одржан I интерни сајам виртуелних предузећа
Награђен тим за каријерно вођење и саветовање ...................................................5.
и ученичких компанија у нашој школи у
Сајам образовања, Каријерни кутак
..................................................................6.
организацији председника актива економиста
Економски техничари
...............................................................................................7.
Мирјане Ђусић
Пословни изазов—такмичења
................................................................................8.
22. 5. 2018. Одржан Спортски дан (надвлачење
конопца и финале турнира у одбојци)
ТИТАН у акцији
...............................................................................................9.
23. 5. 2018. Свечаном академијом обележен
Обука Достигнућа младих
................................................................................9.
Дан школе
Активности и такмичења ученичких компанија
.................................................10.
26. 5. 2018. Три ученика II и III разреда
образовног профила кувар са наставником
Социјално предузетништво
...............................................................................11.
Данијелом Николић учествовали на такмичењу
Дани предузетништва у Сокобањи
................................................................11.
у Врњачкој Бањи у оквиру пројекта
Интерни сајам .............................................................................................................11.
„Национална кухиња”
I награда за пример добре праксе и инклузивног образовања ..........................12.
29. 5. 2018. Чланови тима за КВиС Анђелка
Стојићевић, Јелена Илић и Сања Новаковић са
Такмичења
............................................................................................................12.
ученицом чланом тима Живкицом Ђорђевић
Републичка такмичења ..............................................................................................13.
(IVe1) учествовале на Сајму тимова за
Успеси наших кувара ..............................................................................................14−15.
каријерно вођење и саветовање
31. 5. 2018. Одржане седнице одељењских већа
Радионице у сарадњи са факултетима и привредом ..............................................16.
за ученике завршних разреда; одржана
Радионице у НБ Србије
...............................................................................17.
седница Наставничког већа
Радионице са ВШ ПЕП ..............................................................................................17.
4-5. 6. 2018. Сравњење документације ученика
завршних разреда
Годишњице
.............................................................................................................17.
6. 6. 2018. Матуранти радили матурски испит
Њих не смемо заборавити
...............................................................................18.
из српског језика и књижевности
Школске приредбе ...............................................................................................19−20.
7˗11. 6. 2018. Одржани завршни и матурски
Награда за Дан просветних радника
................................................................21.
испити
7. 6. 2018. Одржан састанак тима за заштиту
Ученик генерације
.............................................................................................22.
ученика од дискриминације, насиља,
Интервјуи.................................................................................................................23−25.
злостављања и занемаривања
Најбољи матурски рад..................................................................................................26.
12. 6. 2018. Одржан састанак испитног одбора
Сарадња са привредом..................................................................................................26.
21. 6. 2018. Одржане седнице одељењских већа
за ученике незавршних разреда
Републичко такмичење из Агенцијског пословања..................................................26.
26. 6. 2018. Одржани седница Наставничког
Стручне посете, екскурзије...........................................................................................27.
већа, састанак Савета родитеља, састанак
Спортска страна
.............................................................................................28.
Школског одбора
27. 6. 2018. Одржане седнице за ученике III р.
29. 6. 2018. Одржан састанак Педагошког
колегијума
3. 5. 2018. Висока техничка школа струковних
студија из Пожаревца представила своју понуду 3. 7. 2018. Састанак стручног актива за развојно
матурантима
планирање; састанак тима за заштиту ученика
Директор: 4. 5. 2018. Висока школа струковних студија за
од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Сибинка Живановић васпитаче „Михаило Палов” из Вршца
представила своју понуду матурантима
4. 7. 2018. Састанак актива за развој школског
10. 5. 2018. Oдржано ПИСА тестирање са две
програма
Уредници: групе ученика; одржан Сајам образовања у
5. 7. 2018. Састанак тима за самовредновање
Тања Илић, проф. Дому културе, на коме је своју понуду
6. 7. 2018. Састанак тима за каријерно вођење и
Валентина Миланов, проф. образовних профила представила и наша школа саветовање; одржана седница Наставничког
11. 5. 218. Одржан „КРОС серије РТС –а” на
већа
хиподрому; одржан хуманитарни концерт у сали 9-10. 7. 2018. Упис ученика I разреда
Редакција: за физичко, у организацији Ученичког
20. 8. 2018. Одржана седница Наставничког
Ања Јовановић, IIк парламента и Тима за социјалну подршку и
већа
развој ученичких иницијатива
Анђела Ћирковић, II фа 14. 5. 2018. Одржан састанак Тима за каријерно 21-30. 8. 2018. Одржани разредни, поправни,
завршни и матурски испити
Емилија Бачић, Iтхт вођење и саветовање ученика
24. 8. 2018. Одржан састанак помоћникa
Ана Петровић, Iтхт 15. 5. 2018. Наша школа учествовала у
директора и педагогa са одељењским
старешинама I разреда; одржан састанак тима
Анђела Мартиновић, Iтхт Националном тестирању уч. III р. (IIIк и IIIтт,
из математике, физике, историје); у тестирању
за каријерно вођење и саветовање
Анђела Пантић, Iк су учествовали и предметни наставници ових
27. 8. 2018. Oдржан састанак испитног одбора
Милица Цветковић, Iк предмета који су изводили наставу у овим
29. 8. 2018. Oдржан састанак Педагошког
одељењима.
колегијума; одржан састанак тима за
16. 5. 2018. У нашој школи реализовано ПИСА
самовредновање; одржан први блок обуке за
Гордана Вучковић, Зоран Прокић, тестирање (трећа сесија); наша школа
употребу електронског дневника
Весна Џино, Милена Цизлер, Јелена представила понуду образовних профила на
Илић, Драгана Мратић, Мирјана Сајму образовања у Костолцу; одржана седница 30. 8. 2018. Oдржан други блок обуке за
употребу електронског дневника; одржане
Ђусић и Сања Новаковић Наставничког већа
седнице одељењских већа након поправних
17-19. 5. 2018. Ученице IIIк ЛидијаБошковић,
испита
Штампа: Маша Милић и Александра Јанковић са
31. 8. 2018. Oдржана седница Наставничког
менторима Мирјаном Ђусић и Весном Животић
већа; одржане седнице стручних већа за област
Штампарија СИТОГРАФ, Пожаревац учествовале на Републичком такмичењу ˗
предмета; свечани пријем првака
Међународни Дани ученичког предузетништва
Сокобања 2018. г.
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ЛЕТОПИС
7. 9. 2018. Састанак Педагошког колегијума
10. 9. 2018. Састанак Ученичког парламента;
одржана седница Наставничког већа
11. 9.2018. Одржан састанак Савета родитеља
и састанак Школског одбора
17. 9. 2018. Дејан Штерјоски ˗ нов наставник
услуживања с практичном наставом
20. 9. 2018. Одржан састанак тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе
24˗28. 9. 2018. Ученици матуранти били на
екскурзији у Италији
5-6. 10. 2018. Ученици II разреда били на
екскурзији
7-10. 10. 2018. Ученици III разреда били на
екскурзији
11. 10. 2018. Посета корисника услуга Центра
за дневни боравак деце ометене у развоју
нашој школи; наставник Марко Вукашиновић
водио ученике на уличне трке; одржан
састанак тима за обезбеђивање квалитета и
развој установе
12. 10. 2018. Састанак тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања ученика;
16. 10. 2018. др Дејан Миленковић, у оквиру
сарадње са Саветовалиштем за младе одржао
предавање на тему „Здрави стилови животаˮ
за ученике I т1 и Iу2
17. 10. 2018. Ванредна седница одељењског
већа за ученике Iу2
17˗-1. 10. 2018. Ученици наше школе
учествовали у обуци „Искажи свој ставˮ у
сарадњи са Урбан стримом
24. 10. 2018. Представници МЕФ-а
представили своју понуду нашим
матурантима; одржан састанак Педагошког
колегијума; одржана седница Наставничког
већа
26. 10. 2018. Ученици III у2 Александар
Радуловић, Илија Гаврић и Марија
Милошевић учествовали у емисији
„Кухињски калфаˮ
1. 11. 2018. У школској медијатеци проф.
Давор Салом, у сарадњи са наставником
историје Драганом Радоњићем одржао
угледни час на тему „Јевреји Србије у борби
за слободу Србије током Првог светског ратаˮ
2. 11. 2018. На иницијативу наставника
историје Драгана Радоњића, а у сарадњи наше
школе са Центром за културу Пожаревац и
Јеврејским историјским музејом у Београду, у
Центру за културу Пожаревац постављена
изложба слика Мирјане Лехнер Драгић „Њих
не смемо заборавитиˮ
5-9. 11. 2018. Ученици похађали обуку из
области превенције злоупотребе дрога у
оквиру пројекта „Знам шта хоћу, дрогу нећуˮ,
у организацији Омладине ЈАЗАС-а
8. 11. 2018. Састанак тима за самовредновање
13. 11. 2018. Одржане седнице одељењских
већа за ученике IV и I разреда
14. 11. 2018. др Јасмина Медурић у оквиру
сарадње са Саветовалиштем за младе
одржала предавање на тему „Алкохол и његов
утицај на младеˮ за ученике IIк и IIIт2;
одржане седнице одељењских већа за ученике
II и III разреда; виша медицинска сестра
Славица Ђорђевић одржала предавање на
тему „Насиље над децом у савременој
породициˮ
15. 11. 2018. Oдржан састанак мини-тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе;
Петар Недељковић из ПУ Пожаревац одржао
предавање на тему „Трговина људимаˮ
ученицима I и II разреда
17-20. 11. 2018. Ученици наше школе
похађали обуку за вршњачке едукаторе за
област заштите репродуктивног здравља, у
оквиру пројекта „Реформа у твојој главиˮ, у
организацији Омладине Јазас-а
19. 11. 2018. Предавање госта из
Виминацијума одељењима туристичких
техничара; састанак тима за каријерно
вођење и саветовање ученика; састанак тима
за социјалну подршку и развој ученичких
иницијатива,

20. 11. 2018. Виша медицинска сестра Славица
Ђорђевић одржала предавање на тему „Насиље
над децом у савременој породициˮ за ученике
IVк, IIIк, IIIт1, Iт2 и Iу2
22-23. 11. 2018. Конференција „Инклузивно
образовање ˗ пут развоја образовања у Србијиˮ;
похађале педагог Сања Новаковић и проф.
Данијела Крсмановић
26. 11. 2018. Одржана седница Наставничког
већа
27. 11. 2018. Бранислав Дмитровић одржао
предавање ученицима Iу2 „Ово је твој живот,
покрени сеˮ у оквиру промоције здравих
стилова живота
28. 11. 2018. Одржан састанак стручног актива
за развојно планирање; одржан састанак
Савета родитеља; одржан састанак Школског
одбора
29.11.2019—Учешће ученика IIфа и IIIк на
Регионалном Пословном изазову у Крагујевцу,
ментори Мирјана Ђусић и Валентина Миланов
30. 11. 2018. Обележено две године рада
7. 12. 2018. Одржан у нашој школи трећи
Сајам високошколских установа и отворен
Каријерни кутак
10. 12. 2018. Весна Николић, социјални
радник, у оквиру сарадње са Саветовалиштем
за младе одржала предавање на тему
„Вршњачко насиље - интернет насиљеˮ
ученицима IIIт1, IIIт2, IIIу2; на трибину
„Насиље у савременој породициˮ у Дому
културе ученике Iфа, IVф, IVт1 водиле Весна
Ристић, Валентина Спасић и Љиљана
Обрадовић
13. 12. 2018. Директорка Сибинка Живановић
и Бранка Стојановић, наставник психологије,
водиле ученике IIIу2 на трибину „Нисте
самиˮ, посвећену дестигматизацији менталних
болести, одржаној у Дому културе Пожаревац
18. 12. 2018. Ученици полазници обука у Урбан
стриму организовали промоцију заштите
животне средине у холу нове зграде
20˗21. 12. 2018. Одржано школско такмичење
из трговинског пословања са практичном
наставом
21. 12. 2018. У Медицинској школи одржан
Сајам високошколског образовања, који су
посетили и наши матуранти
22. 12. 2018. Ученици наше школе учествовали
у радионици, одржаној на МЕФ-у „Јавни
наступ и вештине презентовањаˮ
23. 12. 2018. У нашој школи реализован
семинар „Методе наставе и учењаˮ
24˗25. 12. 2018. Реализована трибина
„Превенција психоактивних сусптанциˮ, у
организацији МПНТР и у сарадњи са Заводом
за јавно здравље и Школском управом
Пожаревац, за ученике I разреда
24. 12. 2018. Слободанка Цветић реализовала
трибину „Теорија у праксиˮ у IIIт1. Гост
трибине ˗ Влада Стојимировић, власник
трговинског предузећа „АТРИЈУМˮ из
Пожаревца
28. 12. 2018. У склопу сарадње са ВШ ПЕП
Београд, др Зорица Никитовић реализовала
радионицу за матуранте „Вештине добре
презентацијеˮ; одржано хуманитарно
такмичење „И ја имам таленатˮ; одржана
трибина „Превенција психоактивних
сусптанциˮ, у организцији МПНТР и у
сарадњи са Заводом за јавно здравље и
Школском управом Пожаревац, за родитеље
ученике I разреда; снимање емисије „Млади
генијалци Пожаревцаˮ о Николи Савићу, ђаку
генерације у претходној школској години и
Лидијом Лекић, наставником-ментором
31. 12. 2018 ˗ 8. 1. 2019. Ученици били на
првом делу зимског распуста
3. 1. 2019. Одржани састанци стручних већа за
области предмета, тима за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и састанак Педагошког
колегијума
9. 1. 2019. Настава се одвија по распореду од
понедељка
10. 1. 2019. др Јасмина Медурић одржала
предавање „Превенција болести зависностиˮ,
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у IIтхт, IIт2, IIу2 у оквиру сарадње са
Саветовалиштем за младе
15. 1. 2019. Жаклина Бранковић водила
ученике IIк и IIIт1 на пројекцију филма „О
ЉКИˮ Новице Савића у Дому културе у
Пожаревцу
16. 1. 2019. Одржана седница Наставничког
већа
15-22. 1. 2019. Ученици IIIу2 Илија Гаврић и
Александар Радуловић са предметним
наставником Николом Радишићем
учествовали на 10. Међународном
омладинском гастрономском фестивалу у
Москви „Обнављамо традиције - Божићˮ
18. 1. 2019. Одржан састанак тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
21-22. 1. 2019. Учешће ученика Дабић Душана
IIфа и Милице Миленковић IIIк на
Националном пословном изазову у Београду,
ментори Мирјана Ђусић и Валентина
Миланов, Милош Радоњић—нов наставник
математике,
22. 1. 2019. Одржан састанак тима за социјалну
подршку и развој ученичких иницијатива
23. 1. 2019. Одржана седница одељењског већа
за IVe
24. 1. 2019. Одржан састанак тима за
међупредметне компетенције
25. 1. 2019. Одржана Светосавска академија
27. 1. 2019. Прослава школске славе Св. Саве у
школском ресторану (радни дан)
29. 1. 2019. Одржане седнице одељењских већа
за ученике IV и I разреда
30. 1. 2019. Одржане седнице одељењских већа
за ученике II и III разреда
31. 1. 2019. Настава је реализована по
распореду часова од петка
1-22. 2. 2019. Ученици били на другом
делу зимског распуста (продужен недељу
дана због проглашене епидемије грипа)
4-6. 2. 2019. Одржани састанци стручних већа
за области предмета
5. 2. 2019. Састанак тима за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
6. 2. 2019. Састанак стручног актива за развој
школског програма
7. 2. 2019. Сања Новаковић одржала интерну
обуку у Медицинској школи „Израда
педагошког профила и индивидуалног
образовног планаˮ
12. 2. 2019. Сања Новаковић реализовала две
интерне обуке за наставнике у нашој школи ˗
„Оцењивање ученикаˮ, са акцентом на
оцењивању у функцији развоја компетенција
код ученика (присуствовало 33 наставника) и
„Израда педагошког профила и
индивидуалног образовног планаˮ
(присуствовало 36 наставника)
13. 2. 2019. Састанак стручног актива за
развојно планирање; састанак тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе
14. 2. 2019. Састанак тима за самовредновање
рада школе; састанак Педагошког колегијума;
ванредна седница одељењског већа за IIIу1
19. 2. 2019. Састанак тима за пружање додатне
подршке ученицима; састанак са ученицима и
родитељима ученика IVе у присуству
директора школе, помоћника директора,
одељењског старешине, руководиоца тима за
заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, педагога,
секретара школе и Тање Чорбић испред
Полицијске управе и Драгана Грујића,
спољног сарадника Школске управе у
Пожаревцу.
26. 2. 2019. Ученици присуствовали
презентацији Војне академије у касарни у
Пожаревцу
4. 3. 2019. Одржана седница Наставничког
већа
5-7. 3. 2019. Ученици IIфа и IIIк учествовали
на Међународном сајму ученичких компанија
и виртуелних предузећа у Цељу, са
предметним наставницима Мирјаном Ђусић и
Валентином Миланов

ЛЕТОПИС
6. 3. 2019. Одржан састанак Савета родитеља
школа у Петровцу
и састанак Школског одбора
20. 4. 2019. Наши ученици трговинске струке, посетили тржни центар „Плазаˮ у Крагујевцу
7. 3. 2019. Директорка присуствовала
22. 4. 2019. Одржана седница Наставничког већа
презентацији мера активне политике
23-25. 4. 2019. Учешће на Пословном изазову Западног Балкана, ученица IIIк Милица
запошљавања за 2019. г. од стране
Миленковић представљала нашу школу (ментор: Валентина Миланов)
представника Националне службе за
23.
4. 2019. Одржан састанак Савета родитеља и састанак Школског одбора
запошљавање у Градској управи
24.
4. 2019. Ученици наше школе учествовали у такмичењу „студија случајаˮ на Мегатренду;
9. 3. 2019. Наши ученици учествовали на
окружном такмичењу из физике у
Медицинској школи
13. 3. 2019. Матуранти учествовали у акцији
добровољног давања крви; у нашој школи
одржан састанак представника ученичких
парламената средњих школа из Пожаревца
15. 3. 2019. Одржана седница Наставничког
већа
15-16. 3. 2019. У нашој школи одржан семинар
Професионализација одељењских старешина
у сарадњи са родитељима (реализатори: Маја
Врачар и Слађана Анђелковић)
17. 3. 2019. Ученици наше школе учествовали
на општинском такмичењу из историје и на
међуокружном такмичењу у гимнастици
18. 3. 2019. Представници Техничког
факултета из Бора представили своју понуду
матурантима; ученици IIфа посетили
Народну банку
21. 3. 2019. Одржан састанак тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља,
Вероватно ће се све колеге сложити да
свој став изрази тако математички
злостављања и занемаривања
је
најлепше
речи
колегама
које
су
прецизно, језички уобличено, уметнички
22-23. 3. 2019. Учешће на Републичком
одлазиле у пензију упућивао баш
и књижевно обојено, срочено кроз
такмичењу из Агенцијског и хотелијерског
Професор Џамић и да је утолико теже и историјске чињенице, а дубоко
пословања, ученица Милана Мина Петковић
IVтт, ментор Зорана Чоловић
одговорније наћи праве речи које
визизионарски изречено.
бисмо изговорили у дану када Он
27. 3. 2019. Ученици наше школе учествовали
Његове речи, изговорене готово
у квизу „Европски квиз новцаˮ
одлази у пензију.
светосавском смиреношћу, остаће
28. 3. 2019. Наши ученици учествовали на
Последњег дана наставе ми
драгоценост нас који смо имали то
Регионалном такмичењу ученичких
који смо имали ту част да и те тренутке богатство да делимо време са њим,
компанија у Крагујевцу
поделимо с њим, сазнали смо да је у
човеком уз чије име најлепше стоји и
29. 3. 2019. Ученик наше школе учествовао на јуну уписао Економски факултет у
приличи једноставна реч, коју будући
Републичком такмичењу из статистике; наши
Београду, али да је у октобру кренуо на можда и неће разумети − Професор.
ученици учествовали на Републиком
Природно-математички, који је
такмичењу из куварства
Одласком у пензију придружује
завршио за три и по године. Економија, се супрузи, нашој колегиници Добрили,
4. 4. 2019. Правни факултет из Београда
а самим тим и генерације ове школе су
представио своју понуду матурантима
да са радошћу проводе дане трећег доба.
ипак добиле највише, јер је као
Њихова Милица остаје у учионицама, као
5. 4. 2019. Ученик наше школе учествовао на
професор математике цео свој радни
Републичком такмичењу из Пословне
још један највреднији део својих
век провео баш у Економскоинформатике; наше ученице учествовале на
родитеља.
трговинској школи.
Републичком такмичењу из Трговинског
Такође смо сигурни да ће
пословања и практичне наставе
Не верујемо да ће ико од нас
пензионерски
дани нашег Професора, тек
6. 4. 2019. Наставна и радна субота за ученике који остајемо, а и од будућих, умети да
сада бити радни, а за науку плодоносни.
II разреда (надокнада екскурзије)
8. 4. 2019. Ученици наше школе са
предметним наставницима гледали филм
„Краљ Петар Iˮ у Дому културе
9. 4. 2019. Представници Универзитета
Желимо у име ученика и колектива школе да
Набавили смо за вас:
„Унион - Никола Теслаˮ Београд, Факултет
се захвалимо госпођи Катарини
примењених наука Ниш представили своју
Стојаковић из Београда, која нам је
понуду матурантима; др Душица Рајчић
поклонила више од сто књига из богате
одржала предавање на тему „Заштита
личне библиотеке, међу којима је велики
репродуктивног здрављаˮученицима II р.
број дела најпознатијих светских и домаћих
10. 4. 2019. Ученици наше школе учествовали
писаца попут Хемингвеја, Достојевског,
на међуокружном такмичењу у атлетици у
Балзака, Иве Андрића, Црњанског... Госпођо
Смедеревској Паланци
Катарина, трудићемо се да Ваше читалачке
12. 4. 2019. Представници Правног факултета
навике пренесемо на младе генерације Свратите у школску
из Крагујевца и Високе туристичке школе из
наше ученике!
библиотеку!
Београда посетили нашу школу
13. 4. 2019. Ученици наше школе посетили
Чекају вас и књиге о превенцији болести Наша библиотека постала је богатија и за
„ДИСˮ у Крњеву
више од 80 књига које је добила на поклон
зависности и интересантна тинејџерска
од господина Горана Александрова,
15. 4. 2019. Одржане седнице одељењских
већа за ученике IV и I разреда
власника СЗР „Коки метал ком” у
Пожаревцу, коме
16. 4. 2019. Oдржане седнице одељењских
се захваљујемо.
већа за ученике II и III разреда; одржано
школско такмичење у „слепомˮ куцању
Надамо се да ће наши
ученици и запослени у
17.4.2019. Учешће УК “ЕКОрација” на
школи уживати уз
националном такмичењу из социјалног
предузетништва у Београду, ментор: Мирјана
изванредна дела
Ђусић
класика књижевности!
18. 4. 2019. Наша школа представила своје
библиотекарке
образовне профиле на Сајму средњих
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Београдска отворена школа (БОШ) је четврту годину заредом организовала Сајам школских тимова за каријерно
вођење и саветовање (КВиС).
Сајам се одржао 29. маја 2018. године, у Београду, уз партнерску подршку фондације Солидар, Привредне коморе
Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Oкупио je 19 најбољих средњошколских тимова за каријерно
вођење и саветовање из целе Србије, као и друге заинтересоване представнике из средњих школа и других институција и
организација, како би међусобно разменили искуства и тиме унапредили свој рад у овој области. Сајам су подржали и Завод за
унапређивање образовања и васпитања и Темпус канцеларија у Србији – Еурогајденс центар. Отворила га је генерална
директорка Београдске отворене школе Весна Ђукић, која је пожелела добродошлицу свим учесницима, а излагачима пуно
среће у такмичењу.
Петочлана комисија − Татијана Глишић Милутиновић (Завод за унапређење васпитања и образовања), Ивана
Ковачевић (Привредна комора Србије), Драгана Јовановић (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Ивана
Вулић (Еурогајденс центар) и Јелена Манић Радоичић (БОШ) − обишла је све штандове и упознала се са радом школских
тимова. Комисија је имала задатак да на основу достављених планова и програма за каријерно вођење и саветовање, извештаја о
спроведеним активностима у текућој школској години, као и представљању школа током сајма, одабере најактивнији школски
тим за школску 2017/2018. годину.
Главни критеријуми којим се
комисија руководила усклађени су
са предлозима Стандарда услуга
за каријерно вођење и саветовање
и обухватали су четири кључне
области: Квалитет Програма и
планова за КВиС; Квалитет
спроведених КвиС
активности, Ресурси и
сарадња и Наступ на Сајму.
Одлуком комисије I
награда (новчани износ од 20.000
динара и студијско путовање у Истанбул) је додељена тиму из Гимназије ,,Бранко Радичевић” из Старе Пазове. II
место освојила је Гимназија из Зајечара и награду у износу од 10.000 динара и студијско путовање у Нотингем. На наше
задовољство, услед великог броја високо квалитетних излагача, додељене су још две награде.
Награду у виду студијског путовања у Тирану добила је Економско-трговинска школа из Пожаревца за
освојено III место, док је Техничка школа из Пожеге за освојено IV место, као награду добила учешће на регионалном форуму
за запошљавање младих у Скопљу.
Сајам

је

реализован

у

оквиру

пројекта „Квалитетне услуге за бољу
запошљивост младих – КвиС на
БИС”

уз

финансијску

подршку

Солидар Суисе – канцеларије у
Србији.
Тим за каријерно вођење и
саветовање наше школе у
2018/2019. г. чине: педагог Сања
Новаковић, наставници
Анђелка Стојићевић, Јелена
Илић, Татјана Шкорић Крајић,
Весна Станојевић, Данијела
Крсмановић, Зорана Чоловић,
Марко Вукашиновић, ученици
завршног разреда.
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У петак, 7. 12. 2018. г.
одржан је трећи Сајам
високошколских установа у
нашој школи. Представници 13 високошколских установа − Економски
факултет Универзитета у Београду, Економски факултет Универзитетa у
Крагујевцу, Криминалистичко-полицијска академија (Београд), Рударскогеолошки факултет (Београд), Факултет за хотелијерство и туризам
(Врњачка Бања), МЕФ − Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (Београд), Београдска банкарска академија,
Факултет за пословне студије и право и факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет „УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА” (Београд), Едуконс (Сремска Каменица), Универзитет Метрополитан (Београд), ФЕФА − факултет за
економију, финансије и администрацију (Београд), Факултет за менаџмент (Зајечар), Висока техничка школа струковних студија
(Пожаревац) − излагали су на Сајму и пружили прилику ученицима наше и осталих средњих школа из града да се упознају са
понудом њихових студијских програма, са условима студирања и могућностима које нуде ученицима за њихово даље
образовање.
Да се подсетимо шта смо урадили од прошлогодишњег сајма до данас, и какве резултате смо постигли − активности
нашег тима представили смо и ове године на Сајму тимова за каријерно вођење и саветовање, и за квалитет пружених
услуга освојили смо ТРЕЋУ НАГРАДУ.
На Националном такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања у организацији
Фондације Темпус Euroguidance центра у Србији, одржаном у октобру 2018. године, активност „СОС радионице
самосталне одлуке супермладих”, освојила је ПРИЗНАЊЕ за континуитет у пружању услуга и међусекторску сарадњу.
На ово признање смо посебно поносни, јер сведочи о континуитету услуга које настојимо да из године у годину унапредимо и
олакшамо нашим ученицима доношење одлуке о даљем правцу њиховог каријерног развоја.
Ученици, туристички техничари, демонстрирали су своје вештине и компетенције тако што су упознали наше
госте са основним туристичким локалитетима нашег краја, а чланови драмске секције са наставницом српског језика Јеленом
Илић припремили су и мини-филм о томе како ученици схватају каријерно вођење, шта је то што њима представља изазов
приликом доношења одлуке − шта после средње школе. Пре отварања сајма, отворен је и каријерни кутак у старој школској
згради.
Сања Новаковић, педагог

Драги ученици и поштоване колеге,
Постоји једна изрека да све што у животу много желите, то вам се и оствари. Ово често говоримо нашим ђацима, али их учимо
да је за остварење тих жеља потребан озбиљан и напоран рад. Каријерни кутак, који данас отварамо, јесте резултат једне такве
велике жеље Тима за каријерно вођење и саветовање, али и дуготрајног, чак визионарског рада свих чланова Тима, од његовог
оснивања и свих запослених наше школе.
Тим је формиран школске 2013/2014. године и био је један од првих тимова формираних у овој области у Србији. Исте године је
активност тимова дефинисана и Законом о образовању, али још увек тек 60% школа има ову врсту активности. Тим је од тада до
данас напорно радио у различитим саставима, а од 2017. у рад укључујемо и ученике, као вршњачке едукаторе. Прекретница у
раду било је освајање првог места на Сајму школских тимова у организацији Привредне коморе, Министарства просвете и
Београдске отворене школе. Освајањем првог места добијамо и новчана средства која смо управо искористили за опремање
кутка.
Од тада освајамо:
- 3. место на овом Сајму 2018,
- 3. награду на Националном такмичењу добрих пракси у организацији Еурогајденса, октобра 2017,
- и посебно признање на истом такмичењу за континуитет пружања услуга КвИС-а и међусекторску сарадњу, октобра
2018.
Посебно смо поносни на образложење једне од награда - да је наш Тим у Србији познат по изузетној истрајности у
константном унапређењу рада, што је данас велика реткост.
Овај кутак ће од данас имати неколико функција: испуњавање просторних услова који су дефинисани најновијим стандардима
за рад тимова, простор за рад Тима, новинарске и статистичке секције школе, што ће значајно утицати на унапређење и њиховог
рада, али, пре свега, ово ће бити кутак у коме ће наши ученици учити како да управљају својим каријерама и како да, као на
почетку ове приче, све своје професионалне жеље и снове уз напоран рад претворе у стварност.
Анђелка Стојићевић, проф.

Економско трговинска школа у Пожаревцу је годинама уназад била једна од првих школа која је пратила све новине савременог
друштва и задатке Министарства просвете, као што је и формирање тимова. На пример, били смо једна од првих школа која је
формирала Тим за каријерно вођење, информисање и саветовање.
У септембру 2018. г. на основу дописа Министарства просвете,науке и технолошког развоја, школа је добила упутство
о формирању Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. У складу с тим, у октобру је формиран тим и направљен
план рада. Чланови тима су: Сибинка Живановић, Гордана Вучковић, Слободанка Цветић (руководилац тима), Весна
Стокић, Лидија Лекић, Никола Радишић, Тања Илић, Сања Новаковић, родитељ Весна Милић, представник локалне
самоуправе − члан Школског одбора Владан Антић, представник привреде Влада Стојимировић и уч. IVe Милица
Траиловић.
Ове школске године, дана 24. јануара 2019. г., у школи је формиран и Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва. У састав тима ушли су: Данијела Крсмановић, Данијела Николић, Јелена Илић, Мирослав
Милутиновић, Драган Радоњић и Анђелка Стојићевић (руководилац тима).
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Савремени трендови у економији и образовању носе са собом и
захтеве за стицањем нових применљивих знања, али и вештина и
способности, које ученици наше школе из године у годину стичу
и развијају уз помоћ својих наставника.
Економски техничар је четворогодишњи образовни
профил, који припада подручју рада економија, право и
администрација. Један је од најстаријих смерова у нашој школи
и представља основу из које су „израсли” готово сви смерови
овог подручја рада. Деценијама уназад образује најквалитетније
кадрове, како за рад, тако и за наставак даљег школовања.
По анкети који је спровео Завод за унапређење образовања и
васпитања Србије, послодавци су прошле године оценили овај смер као смер који школује најквалитетније кадрове
за рад у свим подручјима економије. Истовремено, можемо се похвалити да ученици овог смера са изузетно
великим успехом уписују и завршавају Економски факултет у Београду (већ деценијама смо по броју уписаних
међу првих пет школа у Србији), Правни, Факултет организационих наука, Учитељски, Филолошки, Факултет
физичке културе, па чак и Рударски факултет.
Ученици овог смера су такође из године у годину победници Републичких такмичења из Информатике,
Основа економије, Пословне економије, Историје.
Сматрамо, да иако традиционалан, наставници користећи методе савремене наставе и укључивањем
ученика у активности које код ученика развијају креативност и предузетничко понашање, са великим успехом
заслужује епитет најквалитетнијег смера.
Од пре две године ученици овог смера узимају учешће на такмичењима везаним за
решавање студије случаја, што представља новину у њиховом образовању и кад год се појаве,
освајају награде. Ипак, овогодишњи успех је, надамо се за сада, највећи у оваквим такмичењима.
Наиме, на такмичењу студије случаја за ученике средњих школа које је организовао
Факултет за пословне студије Пожаревац, а које је одржано 24. априла 2019. године, у
конкуренцији 11 тимова, тим економских техничара (IVе) у саставу Анастасија Здравковић,
Милица Траиловић и Павле Савић освојио је прву награду и пут у Римини.
Тема овогодишњег такмичења била је „Потенцијали и предлог стратегије развоја града Пожаревац”.
Победнички тим, под менторством њихове професорке Анђелке Стојићевић, исказао је пре
свега изузетну креативност у давању идеја за развој града у коме живе, показујући тиме велику
заинтересованост и за будућност свих грађана. Њихова идеја се заснивала на отварању фабрике
електронских апарата, обнови болнице у Пожаревцу, изградњи рециклажног центра, развоју плантажа за узгајање
пауловније и развој дечијег забавног, спортског и рекреативног парка на простору некадашњег Бамби парка.
Презентација идеје је била изузетно квалитетно урађена, одбрана аргументована, сигурна,
заснована на познавању конкретних економских термина.
Посебно интересовање је изазвала макета Бамбиленда, коју су ученици израдили уз велики рад и
труд. Тим економских техничара је и на овај начин оправдао чињеницу да је ово занимање спремно и за
највише изазове и у савременим околностима.
Анђелка Стојићевић, проф.

Дан отворених врата – Сајам наших образовних профила
У образложењу награде за освојено III место на прошлогодишњем Сајму тимова за каријерно вођење и
саветовање у организацији Београдске отворене школе, Министарства просвете и Привредне коморе Србије, стоји –
за дугогодишње трајање и истрајавање у иновирању активности Тима Економско трговинске школе у
Пожаревцу.
Сходно овој реченици, Тим је ове године наставио да иновира своје активности, али су две посебно обележиле
ову школску годину:
 отварање Каријерног кутка и
 организација Дана отворених врата, први пут у виду Сајма образовних профила наше школе
Тим у сарадњи са руководством школе већ дуги низ година организовао је Дане отворених врата тако што је
свака основна школа у граду и околини имала посебне термине за обилазак и представљање наше школе.
Ове године, на иницијативу Тима и помоћника директора, реализована је нова идеја, која је изазвала изузетно
велико интересовање и основаца, али и наших ученика. Наиме, у простору фискултурне сале наше школе
организован је Сајам наших образовних профила 25. априла 2019. у трајању од 11 до 15 часова.
Најпре су ученици свих образовних профила (економски техничар, финансијски администратор, комерцијалиста,
туристичко-хотелијерски техничар, трговински техничар, трговац, кувар и конобар), у сарадњи са својим
предметним наставницима, израдили сопствене штандове, показавши изузетну иницијативу и креативност.
Затим су на изузетно успешан начин исказали и своје маркетиншке и предузетничке способности у презентацији
својих профила у сусрету са основцима, тако да су основци са изузетном пажњом и интересовањем пратили
интересантне савете и информације својих старијих другара.
Поједине екипе са штандова су такође водиле основце у обилазак школе, што је такође допринело интересовању
осмака за профиле у нашој школи.
Сајам је био изузетно посећен, а надамо се да ће се његови ефекти видети и у јуну приликом уписа будућих
првака.
.
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Школски „ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ”
У четвртак 22. 11. 2018. и
среду 28. 11. 2018. у кабинету
4 наше школе одржан је
школски „Пословни изазов” у
предузетничким вештинама
као припрема за регионално
такмичење у Крагујевцу које
се одржава 29. 11. 2018.

Никола, Марија и
Милица представљају своју
идеју публици.

“Оно што води

и вуче свет,
нису
локомотиве,
него идеје”
Виктор Иго

проблем) који су им
поставиле менторке
Мирјана Ђусић и
Валентина Миланов.

Захваљујемо се
колегиницама и
ученицима на труду и
издвојеном времену.

Веома интересантне
идеје ученици су
излагали пред
публиком коју су
чинили њихови
По три ученика из другог
другари из одељења,
разреда (смер финансијски
ментори, помоћник
администратор) и из трећег
директора Гордана
разреда (смер
Вучковић и
комерцијалиста) имали су
предметни наставник
задатак да уз помоћ својих
другара из одељења одговоре Слободанка Цветић.
на изазов (везан за реални

Вељко представља
своју идеју публици.

РЕГИОНАЛНИ „ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ“
Крагујевац, 29. 11. 2018.

Такмичење је одржано у хотелу
„Крагујевац” и окупило је 110
ученика из 23 средње школе.
Петочлани тимови састављени од
ученика из различитих школа
добили су задатак да осмисле
производ или услугу помоћу
којих ће привући
туристе у
централну Србију.
Уз помоћ пословних
ментора са

универзитета
„Метрополитан” (Београд)
креирали су своје бизнис
планове за своје идеје које
су на крају дана у
троминутној презентацији
представили члановима
жирија и публици.
Победу је однео тим
број 8 у коме је била и
наша ученица Милица
Миленковић IIIк, са

слоганом „Мали Фића иде у
нова открића”.
Наш ученик Душан
Дабић IIфа је члан тима
који је освојио треће
место са идејом ТО
„Вожд”.
На регионалном
„Пословном изазову”
учествовали су и Марко
Благојевић и Вељко
Богићевић (IIфа) и
Никола
Радивојевић
и
Мaрија
Чавлина
(IIIк).

НАЦИОНАЛНО ФИНАЛЕ
Београд 21 и 22. 1. 2019.
Запажени и на
Националном
финалу.

Национално финале
одржано је у хотелу „88
Rooms” у Београду. Ово
такмичење окупило је 90
ученика из Србије
разврстаних у 18 тимова.
Првог дана такмичења,
ученицима је постављен
„изазов”, односно задатак да
осмисле производ или услугу
која ће омогућити домаћем
филму живот ван
филмског платна да се

култни домаћи филмови
приближе генерацијама које
долазе како би се сачувале
старе, добре реплике из ових
филмова.

тима обезбедила су учешће
на „Пословном изазову
Западног Балкана” које се
одржало у априлу у Будви и
Подгорици.

Уз помоћ бизнис волонтера,
ученици су имали задатак да
осмисле што креативније
решење проблема, креирају
бизнис план и израде
презентацију коју су другог
дана такмичења представили
жирију и публици

Наши ученици нису били
чланови прва четири тима,
али је одлуком жирија наша
ученица Милица
Миленковић стекла право
да се такмичи на
Пословном изазову
западног Балкана, као
златна резерва.

Четири првопласирана

Meнтори:
Мирјана Ђусић
Валентина
Миланов
Мај 2019. НОВИ ХОРИЗОНТИ –8

Пословни изазов
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ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Седму годину заредом ово
међународно такмичење је
окупило 80 ученика из
55 средњих школа из
Србије, Црне Горе, Босне и
Херцеговине и Хрватске.

идеје уз подршку ментора
са Универзитета Доња
Горица из Подгорице, а
трећег дана су жирију
презентовали своје бизнис
планове.

Првог дана такмичења,
ученици подељени у 20
мешовитих тимова (четири
ученика, из сваке од
наведених земаља по један
ученик) су добили задатак
да креирају услугу или
производ који ће
обогатити живот
младих у руралним
срединама.

Победнички тим број 12 је
имао врло оригиналну
идеју да у руралним
срединама организујe
издавање простора
особама које се баве
фриленсингом.

Другог дана су тимови
развијали своје пословне

Идеја тима бр. 20, у коме
је била и наша Милица,
бавила се организацијом
седмодневних кампова у
различитим руралним
срединама.

Ово такмичење има за циљ да
развијањем комуникацијских и
вештина презентовања
ученици стекну
самопоуздање, а да
развијањем идеје од самог
почетка до бизнис плана,
постану свесни својих
могућности и тако унапређују
свој предузетнички дух.
Такмичење истиче и важност
повезивања младих људи
који живе на теритовији
западног Балкана и буди
свест о неопходности
заједничких активности на
регионалном нивоу.
Организатор - »Достигнућа
младих» у Србији

Милица Миленковић
са ментором
Валентином М.

«ТИТАН у акцији»
Титан је интерактивна
компјутерска симулација у
којој се доносе критичне
економске и менаџмент одлуке.
Кроз симулирану конкурентску
ситуацију на тржишту, тимови
средњошколаца стављају се у
улогу предузећа која доносе
одређене пословне одлуке:
одређују цене својих производа,
ниво производње, буџете за
маркетинг, истраживање и
развој и одређују колико ће
инвестирати у проширење
капацитета.
Све одлуке се уносе у
рачунарски програм, који,
полазећи од уграђених

параметара, формулише
извештаје о стању на
тржишту и позицију сваког
од конкурентских тимова—
предузећа.
Циљ ове симулације је да се
у оквиру стратешке
компјутерске игре остваре
највећи могући профити,
продаја и тржишно
учешће, а да се сами
ученици упознају са
принципом функционисања
једне компаније.
Наша школа је и ове године
узела учешће у овом
такмичењу са 8 тимова
ученика од 1. до 4. разреда.

У четвртфинале су
ушла 2 тима:
Attack on Titan
(Јанко Миљковић
IIк и Душан
Бјелоглав IIфа;
ментор Валентина
Миланов) и
Чипс љути
(Никола
Живковић и Јован
Лазић IVк; ментор
Мирјана Ђусић).

«ЧИПС ЉУТИ» у акцији

Чипс љути се
пласирао у полуфинале
и наставља такмичење.
Желимо им победу!

«НОВЕ СНАГЕ У ДОСТИГНУЋИМА МЛАДИХ»
Почетком фебруара месеца
одржана је обука «Достигнућа
младих» за наставнике у
просторијама Пољопривредне
школе. Обуку су прошле наше
колегенице: Гордана
Вучковић, Слободанка

Цветић, Данијела
Крсмановић, Данијела
Николић и педагог школе
Сања Новаковић.
Завршном делу обуке су
присуствовале и Мирјана
Ђусић, Милена Златар

Ђурђић и Валентина
Миланов, али сада у улози
жирија.
Похвале за креативност
наших колега!
Мирјана Ђусић и
Валентина Миланов
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«Аttack on Titan»
у акцији

,,Размишљајте као човек од акције, делујте као човек од мисли. ” Хенри Бергсон

Продајне изложбе УК
Како би обезбедили успешно
пословање својих компанија,
ученици наше школе су
подстакнути да остварују
интеракцију са пословним
сектором, потенцијалним купцима
и цивилним сектором,
истовремено промовишући свој
рад и школу чији су ученици.
Из тог разлога школске ученичке
компаније „ЕКОрација” (IIфа) и
„КИРИБИНГАС” (IIIк) су пар
недеља пре новогодишњих
празника организовали три

продајне изложбе у холу нове
школске зграде и у ресторану
старе школе у току доделе
пакетића деци наших
радника, као и продајне
изложбе 7. и 8. марта у
центру града.
Циљ продајних изложби јесте
промоција рада ученика
претходна три месеца,
сакупљање капитала и
припрема за регионално
такмичење у марту у
Крагујевцу.

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ
УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА—ЦЕЉЕ
,,Да бисте
успели у послу,
будите смели,
будите другачији
и будите први”
Marchant

комерцијалисти Срна Зорко, Вељко: ,,На такмичењу смо
Сара Илић и Софија Ивков. унапредили тимски дух,
изразили нашу креативност и
Шансу да се као један од пет
градова из Србије представимо усавршили конверзацију на
енглеском језику. Сајам ћемо
на овом сајму омогућили су
памтити по доброј
бројни спонзори којима се
атмосфери у нашем тиму и
неизмерно захваљујемо .
одушевљењу других нашим
Наши ученици су се одлично
креативним радом у
снашли и ушли у ,,Топ 15”
компанији.”
компанија, а ево какви су и
Град Пожаревац, ЕкономскоСара: ,,Велико је задовољство
њихови утисци.
трговинску школу и производе од
и одговорност бити у оваквом
рециклажног
Преносимо утиске наших
тиму и ићи на овакво
материјала
такмичара:
такмичење. Нучили смо да
представили су и
Срна: ,,Упознавање нових људи радимо тимски, да се
ученици наше
сналазимо без ментора као
је само по себи богатство, а
компаније
десне руке, да применимо оно
кад упознамо људе који имају
,,ЕКОрација” у
што смо научили у клупама и,
иста интересовања као ми,
следећем саставу: други онда је то предивно. Дружили поред свега, да се лепо
разред финансијски
дружимо. Надам се да ћемо
смо се и учили истовремено.
администратори
добити још неку прилику да
Надам
се
поновном
одласку
на
Марко Благојевић,
овако представљамо школу и
неко
овакво
такмичење.”
Вељко Богићевић и
остваримо још боље
Душан Бјелоглав и
резултате јер смо сада
трећи разред
искуснији.”

У организацији Министарства
образовања Словеније и словеначког
Сервисног центра за ВПД, у Цељу је
6. марта ове године одржан 13.
Међународни сајам виртуелних
предузећа и ученичких
компанија. На сајму је учествовало
52 компаније из 6 земаља
(Словеније, Аустрије, Хрватске,
Бугарске, Црне Горе и Србије).

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
Крагујевац 28. 3. 2019. ТЦ ,,Плаза”
Анђела Девић и Теодора Илић).
Они су, најпре, имали задатак да
саставе компанијски извештај (пре
Прву компанију представљали
одласка на такмичење), а затим да
су ученици другог разреда
на лицу места покажу своје продајне
(смер финансијски
способности, комуникацијске
администратор: Иванa
вештине и предности конкретних
Јовановић, Ивана
производа.
Милорадовић, Дајана
Јевремовић, Милена
Захваљујемо другарима и
Милојевић и Анђела
Град Пожаревац
директорки на подршци.
Ћирковић), а другу ученици
представљале су ученичке
Meнтори:
трећег разреда (смер
компаније наше школе
Мирјана Ђусић,
комерцијалисти: Марина
„ЕКОрација”, која се бави
Валентина Миланов
Јовановић, Марина
израдом стоних лампи од
новина и „Кирибингас”, која Куцановић, Јелена
Петровић,
се бави израдом креативних

Последње овогодишње регионално
такмичење УК у
организацији ,,Достигнућа младих у
Србији” одржано је у ТЦ „Плаза” у
Крагујевцу, где је учествовало 26
такмичара из Кнића, Крагујевца,
Смедерева, Смедеревске Паланке,
Велике Плане, Свилајнца,
Трстеника и Пожаревца.

канцеларијских предмета од
картона.
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Национално такмичење из
СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
развоју у Пожаревцу, што
јој даје још једну социјалну
компоненту укључивањем
корисника Центра у
социјалне токове живота.

је
к ни
е
в
о
о
„Ч
друг
а
т
ниш
а
ериј
”
већ с
дела
х
и
в
њего

Oво такмичење је део европског
програма из социјалног
предузетништва и обухвата још 9
Хегел
земаља, и то Грчку, Шпанију,
Данску, Белгију, Румунију, Малту,
Италију, Немачку и Холандију, а у
На основу бизнис плана,
Србији се овај програм
компанијског извештаја и
спроводи под
видео репортаже о раду
покровитељством
компаније, „ЕКОрација” је
Министарства привреде
ушла у финале овог
и UniCredit банке у
националног
организацији
такмичења, које се
Наша компанија се бави
„Достигнућа младих
одржало 17. априла 2019. у Србији”. Учествовало
рециклажом старих
у просторијама UniCredit
новина и тиме утиче на
је 13 тимова из
банке, где су наши ученици
побољшање услова
Кикинде, Ариља,
живота, али с друге стране, – финансијски
Лесковца, Београда,
администратори Дајана,
већ дуже време има
Свилајнца, Прокупља,
Милена, Марко и Вељко Алексинца, Ниша,
успешну сарадњу са
имали изузетан наступ,
Центром за дневни
Житорађе, Ужица и
на коме им искрено
боравак деце и
Пожаревца.
честитамо.
омладине ометене у
ментор Мирјана Ђусић Дајана, Милена, Марко и Вељко
Ученичка компанија наше
школе „ЕКОрација”
узела је учешће и у
такмичењу из Социјалног
предузетништва, где је
акценат не само на
предузетничком
пословању компаније, већ
и на решавању неког
друштвеног проблема на
економски одржив начин.

«Међународни даниСокобања
ученичког
предузетништва»
2018.
Међународни дани ученичког
предузетништва су постали
традиција и биће укључени у
календар републичких
такмичења (област
предузетништво), јер је баш у
Сокобањи зачета прва
ученичка задруга на Балкану
у првој половини 19. века.
Циљ овог такмичења јесте
промоција и оснаживање
предузетништва младих и
унапређивање туристичких
капацитета Сокобање.

у Сокобањи у организацији
Правно-пословне школе из
Ниша и средње школе
«Бранислав Нушић» из
Сокобање, била је «Сувенир за
промоцију Сокобање».

„Soko-box”

такмичење добило
међународни карактер.

Нашу УК су представљали
ученици IVк Лидија
Бошковић, Маша
Милић и Александра
На конкурс су приспела 64 рада Јанковић.
из целе Србије, а у финале и
УК је по други пут успела да
ужи избор ушло је 10 тимова,
се пласира у финале, а ове
међу којима и предлог наше
године и по трећи пут
ученичке компаније
изабрана да представи своје
«ЕКОрација» за израду сувенира решење на тему „Спот за
«Soko-box».
Сокобању”. Желимо им

Поред тимова из Сокобање
Тема другог по реду такмичења учествовали су и Бугари и
средњошколаца, које се одржава Црногорци, због чега је

победу!
Мирјана Ђусић и
Весна Животић, ментори

ПРВИ ИНТЕРНИ САЈАМ − мај 2018.
Дана 21. 5. 2018. од
11 до 15 сати у
башти Економскотрговинске школе
организован је Први
интерни сајам ВПД и
УК.
Повод за одржавање
јесте недеља
прославе Дана
школе, али и
обележавање
десетогодишњице
виртуелног
предузетништва у
школи.

актив економиста
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менторке са
такмичаркама

I награда за ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Немања са другом Душаном
који му је највише помагао

Прошле школске године
Mрежа подршке
инклузивном образовању
Министарства просвете и
Уницеф расписали су
Конкурс за пример добре
праксе и инклузивног
образовања.
Међу 45 пристиглих
пријава нашао се и пример
школовања нашег ученика
Немање Лазића, који је у
периоду од 2011/12. до
2013/14. похађао смер
конобар по индивидуалном
образовном плану 2 (ИОП
2).
Шта вас је подстакло?
− То је нешто што је
законска обавеза свих нас
који радимо у васпитнообразовним установама.

„Пријатељство
је једна душа
што живи у два
тела.”
народна пословица

Да ли сте имали
потешкоћа у раду?
− Не могу да кажем да смо
имале потешкоћа са њим, већа
нам је потешкоћа била како да
осмислимо програм мислећи да
негде не погрешимо у раду, али
имале смо среће да смо све
чиниле уз велику подршку

Овај пример добре
праксе аутора из наше
школе − Сање
Новаковић, школског
педагога и Данијеле
Крсмановић, професорке
биологије и Немањине
разредне − нашао се међу 6
награђених, о чему је
прилог направила и
телевизија РТС 10. 9.
2018. (можете га погледати
на адреси https://
mreza.rs/inkluzija-skolau-pozarevcu-primerdobre-prakse).

родитеља, односно мајке,
која је увек била
присутна на
разговорима, на
састанцима када смо
планирале активности
које ће бити реализоване.
Како сте се осећали
када сте успели да му
помогнете?
− Осећај је неописив. Тај
осећај колико смо биле
задовољне најбоље се
може описати сада када

Такмичари су куцали три пута по три минута
ћириличан текст и остварили следеће
резултате:
Трећу годину узастопно
одржава се школско
такмичење из „слепог
„Воља за победом је куцања” за ученике првог и
другог разреда образовних
важна, али воља за профила економски

витална.”

Џо Патерно

смо га виделе након пар
година од завршетка
школовања, као једну
потпуно одраслу и
самосталну особу,
оспособљену у доброј мери за
бављење занимањем за који
се школовао. Велика је срећа
и задовољство када на крају
образовног процеса дођемо у
ситуацију да код сваког
ученика видимо напредак.
Емилија Бачић, Iтхт
Ана Петровић, Iтхт

Школско такмичење из „СЛЕПОГ” КУЦАЊА
Ове године такмичење је окупило осам
најбољих кореспондената, који су 16.
априла 2019. покушали да испуне тражене
захтеве: тачност до 0,40 и брзину преко
140 отк./мин.

припремом је

У интервјуу за
школски лист, Сања и
Данијела су поделиле
своја искуства у раду с
Немањом:

техничар, финансијски администратор и
комерцијалиста.

Такмичари са
комисијом

Награде су
ауторима
уручене на
конференцији
Инклузивно
образовање –
пут развоја,
одржаној
22−23. 11.
2018. у хотелу
„Зира” у
Београду.





I место – Верица Недељковић (IIфа)
II место – Лазар Миленковић (Iе)

Комисију за прегледање радова
чинили су предметни
наставници Мирјана Ђусић,
Весна Животић и
Валентина Миланов, а
такмичењу су присуствовале и
директор и педагог школе.
Ученици који су учествовали у
такмичењу:
Предраг Петковић, Александар
Илић Ie, Алекса Илић, Душан
Андрејић и Алекса Mихајловић
Iфа.

III место – Марко Благојевић (IIфа)

Мирјанa Ђусић, проф.

Такмичили смо се и на.....

ШКОЛСКОМ такмичењу из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Школско такмичење из енглеског језика одржано је 5. марта 2019. године. На окружни ниво такмичења
које се одржало 16. марта 2019. године у Смедеревској Паланци, пласирали су се ученици Филип
Николић IV ф и Милутин Штерјоски IVтт.
Ученици су и на овом нивоу такмичења остварили задовољавајуће резултате.
Татјана Шкорић Крајић, проф.

ОПШТИНСКОМ такмичењу из ИСТОРИЈЕ

Mилутин, Лука и Филип

ОПШТИНСКОМ такмичењу из ФИЗИКЕ

Михајло Антић Iк и Лука Мијајловић IIIф,
предметни наставник Милена Стефановић
Давид Марковић Iк , Инес Кондрад Iтт ,
предметни наставник Светислав Љубисављевић
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НАВИКНУТИ НА УСПЕХ
Бојан Грујић, ученик
Економско-трговинске шкoле,
освојио је 3. место на
Републичком такмичењу из
Пословне информатике.
Такмичење је одржано 5. и 6.
априла 2019. године у Сврљигу.
Његов ментор и одељењски
старешина је професор
информатике Лидија Лекић.

вежбу на часовима додатне
наставе, али и домаће задатке
које му је припремао предметни
професор.

Такмичење из Пословне
информатике је сложено,
састоји се из четири дела, тј.
обухвата четири области: први
део је познавање информатичке
теорије, које обухвата:
рачунарски хардвер и софтвер,
Бојан је ученик IV разреда,
смерa финансијски техничар. За рачунарске мреже, интернет,
електронско пословање. Други
учешће на такмичењу био је
део је практичан рад обраде
заинтересован још од I разреда,
када се и обратио својој професорки текста, трећи део су табеларни
прорачуни, који се заснивају на
информатике, са амбицијом да
највишем нивоу познавања
учествује на такмичењу. Био је
програма Microsoft Excel.
упознат са резултатима које наша
школа годинама уназад постиже на Четврти и најтежи део је
овом такмичењу, односно да скоро израда базе података у програму
Microsoft Access, што
сваки пут освојимо једно од
подразумева: креирање табела,
прва три места.
увоз података из фајлова
Припреме су почеле почетком
различитих формата,
текуће школске године. Осим
повезивање табела, креирање
посвећеног рада на редовним
сложених упита, образаца за
часовима, Бојан је радио задатке за
приказ и ажурирање података и

креирање извештаја за
штампу на папиру.
Такмичарске
задатке припремили
су професори и
асистенти Економског
факултета у Београду.
Они су такође прегледали
и оцењивали задатке,
бодовали и сачинили
коначну ранг-листу.
Са резултатом који је
постигао, Бојан ће бити
ослобођен полагања
пријемног испита на било
ком факултету где се полаже
информатика, а то значи на
сваком економском факултету
у Србији, али има и других
факултета и виших школа на
које би се могао уписати са
максималним бројем поена.
Осим тога, биће награђен од
стране Града Пожаревца и
Центра за таленте Републике
Србије.
Лидија Лекић, проф.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ У НИЗУ
Наша школа и ове године узела је
учешће на Републичком
такмичењу из предмета
Трговинско пословањe са
практичном наставом.
Такмичење је одржано у
Грделици 4. и 5. априла 2019.
г. Представници наше школе биле
су Анђела Миљковић и
Катарина Ђорђевић (IVт1), а
њихов ментор наставник
Слободанка Цветић.
На такмичењу је учествовало 11
школа.

Бојан са предметним
наставником Лидијом
Лекић

„Најбољи

начин да
предвидите
будућност
јесте да је
створите!”
Абрахам Линколн

У екипној конкуренцији
наша школа је освојила 2.
место.
У појединачној конкуренцији од
21 ученика, колико је било на
такмичењу, Катарина
Ђорђевић освојила је 3.
место, а Анђела Миљковић
6. место.
ЧЕСТИТКЕ ЗА ПОСТИГНУТ
УСПЕХ!
Слободанка Цветић, проф.

ШКОЛСКО такмичење
За школско такмичење из Трговинског пословања
пријавило се 3 ученика, сви из IVт1, и то Катарина
Ђорђевић, Анђела Миљковић и Марија
Стевановић. Теоријски део одржан је 20. 12. 2018. године,
а практичан део 21. 12. 2018. г. у кабинету за трговинско
пословање. У комисији за бодовање практичног рада били
су Гордана Вучковић заменик директора и наставници
Слободанка Цветић и Зорана Чоловић.

Сви смо ми ученици!
Сви смо учесници васпитнообразовног процеса. Док учимо
друге, ми смо за њих учитељи.
Када учимо од других, ми смо тада
ученици. Ко каже да му је доста
учења, престаје да буде
учитељ другима. У процесу
учења треба изабрати правог
учитеља који има на свако питање

исправан одговор, који зна да
нам покаже пут којим треба да
идемо, као и пут са којег треба
да се вратимо на почетак.
Они који уче, треба да шире
видике онима који кажу да су
своје школе завршили. На
нама је да донесемо одлуку да

ли је потребно и даље учити. Сви који Такмичари са школског
такмичења
кажу да уче док су живи, помажу ми
да следећу животну лекцију лакше
научим. Учили су ме да је чист
образ основа за даље учење.
Сада, када сам пронашла праве
учитеље, остаје ми само да их следим!
Слободанка Цветић, проф.
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Дана 17. 1. 2019. г. у Москви
одржан је 10. јубиларни Mеђународни омладински гастрономски фестивал „Обнављамо традиције – Божић”.
Организатори фестивали јесу Свето-Данилов патријаршијски манастир и
Центар обнове традиција, уз подршку Департмента за националну политику и
регионалне односе града Москве. Циљ фестивала је обнављање и чување празничних
традиција у оквиру православне трпезе и побољшање професионалних вештина
ученика гастрономске струке. Фестивал је ове године забележио највећи број учесника
од свог постојања. Учествовало је 20 колеџа, 5 школа и 38 учесника из Москве,
Подмосковља, Русије, Србије, Бугарске и Белорусије.
Тим из наше школе већ други пут учествује на овом фестивалу као једини тим
из Србије, и то поново на челу са професором Николом Радишићем, а први пут с
ученицима IIIу2 Илијом Гаврићем и Александром Радуловићем.

Наступ српског тима је био веома успешан и награђен
дипломама и личном наградом организатора фестивала.
Тим из Србије је примљен код амбасадора Републике Србије у Москви, др
Славенка Терзића, који је изразио захвалност због достојног представљања Србије на
међународном такмичењу. Наш тим посетио је, такође: Црвени трг, Измаиловски
Кремљ, парк-хотел Воздвиженској у Подмосковљу, Техноград − јединствени образовни комплекс са савременом
опремом и кулинарским лабораторијама, а делегација из Србије је уједно и прва из иностранства која је посетила
Техноград. За госте хотела тим је такође припремио вече српске кухиње, где су гости имали прилике да се упознају с
нашим националним специјалитетима.
Професору куварства са практичном наставом Николи Радишићу указана је такође велика
част учлањењем у Руску асоцијацију кулинара „Укус света РУС”, о чему је потписан споразум са председником
Асоцијације Владимиром Олејниковим. Честитамо нашем младом тиму и радујемо се њиховим даљим постигнућима!

Дана 2. 12. 2018. г. наши кувари
(ученици IIу2) учествовали су у
културнообразовној манифестацији посвећеној божићном посту, под називом Стишка посна трпеза.
Организатор и домаћин овогодишње манифестације, која се одржала у ресторану „Хиподром” у
Пожаревцу, било је добротворно и културно-образовно женско удружење „Коло српских сестара
Пожаревац”.
Ова манифестација добротворног карактера (прикупљен добровољни прилог намењен је
фонду „Кола српских сестара Пожаревац” за помоћ најугроженијим породицама, штићеницима
удружења) подразумевала је припрему и презентацију посних традиционалних јела.
Наша школа добила је признање за најоригиналнији рибљи специјалитет. Учествовали
су ученици Милица Илић, Наташа Мучиловић, Слађана Лукић, Саша Симић, Вукашин Јездимировић и
Стефан Стевић, а ученике су припремали предметни наставници Данијела Николић, Емилија
Мирковић и Никола Радишић.
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У финалу осмог РТС-овог циклуса Кухињског калфе ученици наше школе су у јакој конкуренцији
(у финале су се, поред наше школе, пласирале и школе из Чачка и Шапца) заузели 3.
место, припремивши палачинке од банана са шумским воћем.
Такмичили су се ученици IIIу2 Марија Милошевић, Илија Гаврић и Александар
Радуловић. Ђаке је припремаo њихов предметни наставник Никола Радишић.

Наши кувари већ годинама нижу успехе на различитим манифестацијама у земљи.
Последњи у низу јесте освојено 3. место на Републичком такмичењу,
одржаном у Владимирцима 29−30. марта 2019. г.
Наша ученица Марија Милошевић (IIIу2), која је остварила овај огромни
успех, изнела нам је сопствене утиске: „Управо када смо стигли у
Владимирце, помислили смо да је ово само такмичење и да не морамо да се
стресирамо толико, али трема је била јача од нас. После теста знања смо
рекли једно другом по ко зна који пут: ʼБиће мање треме на практичном
делуʼ.
Професорка Драгана нас је идеално спремала све време за овај дан и
одлучили смо применити све то. Први корак у кухињи је био упознавање
нових пријатеља. Сви смо били тако другачији, јер нико није био из исте
области и нико није имао исти акценат. Оног тренутка када смо кренули да
радимо, сва трема је нестала, време је прошло и брже него што смо мислили.
Очекивали смо неко место бар до десетог, с обзиром на то да се наша
професорка доста залагала за рад са нама. Оног тренутка када је листа
такмичара и заслужених места изашла, више није било места за нервозу и трему.
Александар Радуловић је освојио 11, а ја 3. место. Превише смо били поносни
на наш труд, а првенствено на нашу професорку Драгану Грозданић, која нас
је свему научила.”

Такмичарски караван „Изађи ми на теглу”, у потрази за
најбољим рецептом за ајвар, био је 7. септембра у нашем
граду. У овој петој сезони караван је окупио око 450
такмичарских екипа и 3.000 учесника, који су од 17. августа до
13. октобра испекли 12.000 кг паприка, што је, ако
посматрамо у комадима, чак 100.000 паприка!
Пожаревац је по трећи пут један од домаћина такмичарског
каравана. Ове сезоне у нашем граду је учествовало 15
такмичарских екипа. Нашу школу су представљали ученици
трећег разреда смера КУВАР. У веома јакој конкуренцији
екипа наше школе освојила је 3. место. Ученици који су
учествовали јесу: Михајло Милошевић, Немања
Јовановић, Матеја Момчиловић, Александар Шибиц,
Жељко Пауновић, Катарина Михајловић, Петар
Икић, Данило Момировић, Павле Миленковић и
Марко Трујић. Ученике је спремао њихов ментор, проф.
Никола Радишић.
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Успешно смо решили
СТУДИЈУ СЛУЧАЈА!

„Преко ноћи
постане славан
само онај ко је
данима
неуморно радио”
Хенри Форд

Факултет за пословне
студије Пожаревац је и ове
године организовао
ТАKМИЧЕЊЕ – Студија
случаја (Case Study) за
ученике средњих школа, које
је одржано у среду 24.
априла 2019. г. у просторијама
ВШЈ Пожаревац.
На овогодишњем такмичењу
учешће је узело једанаест екипа
средњих школа из Пожаревца.
Тема овогодишњег такмичења
била је ,,Потенцијали и
предлог стратегије развоја
града – општине”.
Наша школа је учествовала са 7

тимова и освојила прва три
места.
Прво место – такмичари:
Милица Траиловић, Анастасија
Здравковић и Павле Савић
(IVе); ментор: Анђелка
Стојићевић.
Друго место − такмичари:
Мартина Станковић, Сара
Илић и Срна Зорко (IIIк);
ментор: Валентина Миланов.
Треће место – такмичари:
Теодора Илић, Јелена
Петровић и Милица
Миленковић (IIIк); ментор:
Валентина Миланов.

Остали учесници из наше
школе:
Јанко Миљковић (IIк), Никола
Радивојевић и Слађан
Михајловић (IIIк); ментор Валентина Миланов;
Анастасија Арсић, Лана
Јовановић, Никола Живановић
(IVк); ментор − Снежана
Николић;
Марина Куцановић, Марија
Чавлина и Исидора
Миладиновић (IIIк); ментор −
Гордана Вучковић;
Јована Илић, Милица Бабић и
Лаура Татић (IVе); ментор −
Анђелка Стојићевић.

МЕФ радионице „ЈАВНИ НАСТУП” и
„ПРВИ КОРАЦИ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА”

Дугогодишња сарадња са
Факултетом МЕФ из
Београда уродила је још
једном радионицом у овој
школској години. Овог пута
тема је била „Први кораци у
изради пројекта”, која је
одржана 11. 4. 2019. за време
часова Обука у виртуелном
предузећу у одељењу
матураната смер
комерцијалиста, где су
присуствовали и
заинтересовани ученици
IVф.
Радионицу су водили
генерални менаџер МЕФ
факултета доцент Павле
Брзаковић и Дина
Лазаревић, сарадник у
настави. На почетку
радионице они су

објаснили основне појмове
код израде пројекта као што
су: појам и карактеристике
пројекта, зашто је важна
квалитетна текстуална
поставка пројекта (пројектна
идеја) и колики је значај
пројеката у савременом
пословању. Затим су
одговорили на питања − које
су фазе у изради пројекта,
који су пројектни
циљеви, како се планирају
активности и финансијски
трошкови, који се све ризици
јављају и како обезбедити
одрживост пројекта.
У другом делу радионице
поделили су ученике у
тимове и дали радни задатак:
осмислити пројекат на

нивоу школе који би
побољшао квалитет
наставних или ваннаставних
активности наших ученика уз
израду одговарајућег бизнис
плана.
На крају радионице, добили смо
неколико занимљивих идеја о
којима би наш ђачки парламент
могао да размисли у будућности.
Неки од предлога пројекта били
су: учионица у природи,
школска читаоница, смарт
учионица, школски аутобус,
школски хаб или школски кутак.
Победничкој екипи уручене
су пригодне награде.
Мирјана Ђусић, проф.

ТЕОРИЈА У ПРАКСИ
Дана 24. децембра у оквиру предмета
Трговинско пословање одржана
је трибина у одељењу IIIт1. Због
мањег броја ученика тог одељења,
првом делу трибине
присуствовали су и
ученици IIк.
Трибина је
организована под
називом „Теорија у
пракси”, с циљем да
се прошири знање из
трговине.
Гост трибине био
је Влада
Стојимировић,
власник
продавнице
„АТРИЈУМ” из
Пожаревца,
некадашњи
ученик наше

школе.
После одржане трибине
дошли смо до информација
које могу да нам пренесу
једино продавци који имају
искуство са купцима. Влада за
себе каже да је, још када није
био професионални трговац,
волео конверзацију између
продавца и купца. По његовим
речима, није му битно шта
продаје, важан је разговор
између продавца и купца. Тај
разговор Владу чини, како он
каже − бољим човеком.
Подвлачи да је битно колико
информација се даје купцу.
Знамо да све што се ради
искрено даје најбоље
резултате, али очигледан
пример искрености видели
смо управо код Владе. Рад на
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себи довео га је до
једноставности у опхођењу.
На часовима предавања причали
смо да је циљ продавца да купац
буде задовољан начином
услуживања, квалитетом робе и
да се оствари зарада, и
наглашавала сам да зараду
никада не стављају на прво место.
Влада је само то потврдио, и
додао да је зарада природна
последица нашег наступа. По
Влади, ако робу не можеш да
продаш „себи”, нећеш је
продати ни другима.
Трибина је била подстицајна,
како за наставнике који су
присуствовали, тако и за ученике.
Слободанка Цветић, проф.

Радионице у НАРОДНОЈ БАНЦИ Србије
У складу са стратешким
опредељењем Народне банке
Србије да развија програме
финансијског описмењавања
деце и омладине, нашој школи
стигао је позив за учешће у низу
активности које спроводи Одсек за
изложбе и едукацију Народне
банке Србије. Том позиву одазвало
се одељење IIфа, тако да су у
понедељак 18. 3. 2019. били гости
НБС и учесници њених радионица.
Мирјана Ђусић, проф.

ПЕП радионице „ВЕШТИНЕ ДОБРЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ”

У склопу новоостварене сарадње
ЕТШ Пожаревац и ВШ ПЕП из
Београда у петак 28. 12. 2018.
у медијатеци наше школе
организована је радионица за
матуранте под називом
„Вештине добре
презентације”. Презентацију је
држала професор др Зорана
Никитовић, која је на веома
занимљив и необичан начин
изнела неке трикове око израде
презентације и самог
презентовања и понашања током

„thinking out of
the box”

презентације. Након теоријског
дела, ученици су били у
могућности да и сами буду
презентери под сада
новонаученим условима, из чега
се видело да им је радионица
стварно била корисна, како за
даље школовање, тако и за
евентуално запошљавање.
oрганизатори: Мирјана Ђусић
и Валентина Миланов

ПРОСЛАВИЛИ СМО ГОДИШЊИЦУ и ОСНИВАЊЕ НАШИХ ВПД-а
Ученици Економскотрговинске школе у
Пожаревцу, одељење IVк,
прославили су 30. 11.
2018. другу
годишњицу
успешног
пословања
свог
виртуелног

привредног друштва Моби
свет
Прослава се састојала из
три дела:
 презентације рада
у другој пословној
години,
 доделе захвалница
и
 пригодног коктела.

Након успешног отварања виртуелног предузећа
„ДЕКОР 012” и напорног рада, решили смо да
направимо једну малу прославу како бисмо се сви заједно
забавили, опустили и прославили отварање
предузећа. Око организације смо се лако договорили −
мушки део наше групе побринуо се за пиће, а другарица и ја смо
биле задужене за торту. На прославу смо позвали и другу половину
нашег одељења, другу групу, са својом професорком, као и
директорку наше школе. Прослава је протекла у пријатном
расположењу, а од колега из друге групе добили смо на поклон,
поред осталог, и пано, на који ћемо постављати наше заједничке
успомене.
Ксенија Стефановић, IIк
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„ЊИХ НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ!”
У четвртак 1. 11. 2018. г. у нашој
школи одржано је предавање на тему
„Јевреји у српској војсци у
Великом рату”. Предавач је био
професор Давор Салом из
Јеврејског историјског музеја у
Београду. Сарадњу са професором и
јеврејском заједницом је успоставио
наставник историје из наше
школе Драган Радоњић.

„Они који се

не сећају
прошлости су
осуђени да је
понове.”
Џорџ Сантајана

Циљ часа је био подсећање на
историјске чињенице везане за
учешће припадника јеврејске
заједнице на страни српске војске
током Великог рата. Имали смо
прилику да чујемо о великим
подвизима јеврејских и српских
хероја у Великом рату, о јеврејским
породицама које су живеле у

Пожаревцу у то време и о
многим занимљивим
чињеницама из тог периода.
Поводом обележавања
годишњице, 100 година од
завршетка Великог рата,
Економско-трговинска школа
у Пожаревцу у сарадњи са
Центром за културу
организовала је изложбу под
називом „Њих не смемо
заборавити” академског
сликара из Београда Мирјане
Лехнер Драгић.
Изложба је била отворена 2–5.
новембра 2018. г. у галерији
„Обојена светлост” Центра за
културу Пожаревац.

Након отварања изложбе гости
су могли да се послуже
традиционалном јеврејском
храном, коју су припремили
ученици Економско-трговинске
школе смера кувар. Изложба
подсећа на догађаје који се не
смеју заборавити и на људе који
су дали животе за нашу
данашњу слободу.
Такође је извршена
корелација између
предмета историје и
куварства, где су се ученици
упознали са начином припреме
традиционалне јеврејске хране и
са историјом јеврејског народа.
Драган Радоњић, проф.

КУВАРИ У АКЦИЈИ
Ученици другог и трећег разреда
смера КУВАР су увек вољни да уче
и своје знање представе на најбољи
могући начин припремом
различитих врста јела за све
пригодне прилике.

Републичког такмичења
Политехничке школе.
У изради ових јела су

Тако су припремајући
традиционалну јеврејску храну
или храну из Сирије, научили
нешто ново. Ученици су
припремали и ручак за учеснике

учествовали следећи
ученици:
Анастазија Мишић,
Јована Милошевић, Иван
Обрадовић, Милош
Миленковић, Валентина
Павловић, Јован
Миљковић, Андреј Јовић,
Илија Кокир и Стефан
Стевић.
Данијела Николић, проф.

ЧАРОЛИЈА ИЗ КУХИЊЕ за представљање смера

Радови
ученика на
часовима
вежби из
Куварства

Ученици другог
разреда смера КУВАР су
припремили ове предивне
специјалитете, како би
својим другарима из
основних школа показали
шта би они могли да науче

да раде када би уписали нашу
школу и смер КУВАР.
У припреми су се посебно
истакли следећи ученици:
Вукашин Јездимировић,
Милош Обрадовић, Милица
Илић, Саша Симић, Слађа

Лукић, Јован Панић, Наташа
Мучиловић, Дијана Станковић,
Иван Илић, Душан Здравковић,
Виктор Милићевић, Лазар
Марковић, Милан Милошевић и
Никола Бранковић.
Емилија Мирковић, проф.

ПРОФЕСИОНАЛЦИ из КУХИЊЕ и РЕСТОРАНА
Одељења конобара од 1. до 3.
разреда нису бројна, али су
наши конобари веома
ангажовани у оквиру
практичне наставе и услужују
госте на различитим
догађајима свуда по граду.
Похваљени су од стране
задовољних корисника
њихових услуга. Том умећу и
вештини су их научили
њихови наставници
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практичне наставе Саша
Николић, Малиша
Обрадовић и Дејан
Штерјоски.
Професионалан однос
према раду, озбиљност и
стручност су само неке од
особина наших конобара.
Поносни смо што сте део
наше школе!

ПРУЖИМО РУКЕ!
Дана 24. 4. 2019. године,
одржан је хуманитарни
концерт „Пружимо руке” у
Центру за културу у
организацији ученичких
парламената свих средњих
школа, а на иницијативу
Ученичког парламента
Економско-трговинске школе.
Прикупљено је 95. 880, 00
динара за трошкове
болничког лечења
десетогодишњег Данила
Ђорђевића, оболелог од
церебралне парализе.
Првобитно ми је била намера
да се овим текстом захвалим

свима који су на било који
начин допринели
реализацији овог догађаја
и прикупљању наведене
суме, али сам убрзо
одустала од те замисли.

Жаклина Бранковић,
руководилац Ученичког
парламента

Листа би једноставно била
предугачка, а када мало
боље размислим, ми смо
једнoставно само пружили
руке (што је по мом
скромном мишљењу утеха
и лек за душу), а за лек се,
што би рекао наш народ, не
каже хвала − утеха и лек се
ваљда подразумевају.

ДРУЖИМО СЕ...
Поводом обележевања
Међународног дана особа са
инвалидитетом, у среду 5. 12.
2018. група од 30-ак ученика, на
челу са предметним наставницима
Жаклином Бранковић и Мирјаном
Ђусић, посетила је Центар за
дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју.
Добродошлицу нам је пожелела
руководилац Центра Јасмина
Турудић, која нас је упознала са
функционисањем Центра и са
врстама услуга које пружају својим
корисницима.
Наши ученици су извели краћи
програм, у који су се укључили и
корисници услуга Центра за дневни

боравак, нарочито
у мађионичарским
триковима и
фолклорном сплету
игара наших
ученика.
Дружење је трајало
два сата и растанак
је тешко пао обема
странама, али се
oнo наставило код
нас у школи крајем
децембра за време
одржавања квиза
„И ја имам
таленат”, који је
хуманитарног
карактера.

Жаклина Бранковић и Мирјана Ђусић

И ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ!
Дана 28. 12. 2018.
одржана је у нашој
школи манифестација
хуманитарног карактера
„И ја имам таленат”, у
циљу прикупљања
материјалне помоћи за
наше ученике.
Овом приликом
Ученички парламент
наше школе се још
једном захваљује
учесницима програма:
фолклорном ансамблу
IIфа, у кореографији
проф. Мирјане Ђусић,
Милици Костадиновић
IVтт, Јелени Милић IVтт,
Марији Стевановић IVт1,
Јелени Стевић IVе,
Ивани Милојевић IVе,

Милици Манић IIIт1, Љубици
Јевремовић IIIтт, Јелисавети
Симоновић Iу2, Дејани
Бранковић
IIу2, Давору
Давидовићу
IIфа, Јовану
Митићу IIIт2,
Катарини,
Михајлу,
Милуну и
Јовану из
школског
бенда,
водитељкама
Милици
Траиловић и
Ксенији
Симоновић,
некадашњем
ученику наше

школе Младену Јовановићу и
проф. Марку Вукашиновићу на
техничкој подршци.
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„Рука која даје

увек је изнад
оне која
узима.”

ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ и ДАН ШКОЛЕ

„Доброта у

речима ствара
ПОВЕРЕЊЕ.
Доброта у
мислима ствара
ДУБИНУ.
Доброта у
давању ствара
ЉУБАВ.”
народна пословица

Наша школа се и шк. 2017/2018.
г. запаженим наступом
представила на Фестивалу младих,
на ком су учешће узеле све основне
и средње школе у нашем округу.
Будући да се 2018. г. навршило
300 година од потписивања
Пожаревачког мира, све школе су
се тематиком везале за овај
значајни историјски догађај.
Дана 21. 5. 2018. г. драмским
програмом, под симболичним
називом
Пожаревачки мир 1718,
представили су се наши
ученици: Никола Милојевић IIтт,
Ања Аслани IVф, Вељко Николић
IIф, Никола Живановић IIIк, Јован
Лазић IIIк, Игор Миловановић Iе,
Стефан Стевић IIIф, Марко
Николић Iт1, Лука Мијаиловић

IIф, Јован Стојановић IIк,
Марија Миловановић IIф,
Милун Милуновић IIе,
Јован Митић IIт2, Лука
Гомиршек IIIтт, Милутин
Штерјоски IIIтт, Јанко
Миљковић Iк, Душан
Бјелоглав Iк, Никола
Радивојевић IIк, Данијел
Младеновић Iт1, Срђан
Тодоров IIт2, Катарина
Обрадовић IIIк, Марија
Ацић IIк, Михајло Жикић
IIк, Андријана
Нешовановић IIIк, Анита
Тољај Iт2, Анастасија
Јанковић Iт2, Ненад
Витић IIIтт,Милица
Миленковић IIк.
Сценарио: проф. Јелена
Илић, Тања Илић.
Програм: проф. Јелена

Илић, Тања Илић, Весна
Џино, Зоран Прокић,
Драгана Мратић.
Костимографија:
проф. Мирјана Ђусић, Јелена
Илић.
Музика: проф. Јелена
Ракић.
Сценографија: Лазар
Петровић IIIтт, Милана
Петковић
IIIтт, проф. Катарина
Вукашиновић, Татјана
Докмановић
Организација: директор
школе Сибинка Живановић,
Гордана Вучковић.
Наша школа је на завршној
фестивалској вечери
награђена за најбољи
сценарио и
сценографију.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Дана 25. 1. 2019. г. наша
школа прославила је
Савиндан, школску славу,
пригодним програмом, у
коме су учествовали: Срна
Зорко IIIк (најава и одјава
програма), Љубица
Николић IIIф и Јелисавета
Симоновић Iу2 (музичке тачке),
Ненад Витић IVтт (беседа у част
Светог Саве), Катарина Јовановић I
т1, Милутин Штерјоски IVтт, Јована
Стојановић IVк (рецитал), Лука
Мијајловић IIIф, Марија Ацић IIIк,
Никола Милојевић IIIтт, Јована
Ћирковић IIIк, Милица Миленковић

IIIк, Срна Зорко IIIк,
Јован Стојановић IIIк,
Михајло Жикић IIIк,
Вељко Богићевић IIфа,
Душан Бјелоглав IIфа
(драматизација „Свети
Сава у мојој кући”),
школски бенд.
Програм који
је побројао све
похвале
реализовали
су Весна Џино,
Зоран Прокић,
Драгана
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Мратић –
професори
српског језика и
књижевности и
Јелена Ракић –
професорка
музичке културе.

НАГРАДА ЗА
ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Од почетка свог
професионалног
рада посебно
интересовање
показује за
питања везана
за: превенцију
школског
неуспеха
(индивидуални
и саветодавни
рад са
ученицима;
радионичарски
рад са
ученицима, пре
свега првог
разреда, са
Рад, залагање, спремност да
циљем упознавања са
иницира и подржи бројне
значајем мотивације за
активности које имају за циљ
учење и методама
унапређивање образовноваспитне праксе, допринели су да успешног учења);
каријерно вођење и
ове године као члан колектива
саветовање ученика, са
Економско-трговинске школе у
акцентом на укључивање
Пожаревцу за награду поводом
ученика из осетљивих
Дана просветних радника буде
друштвених група (од
предложена педагог
2010. г. континуирано
Сања Новаковић.
ради на реализацији

обуке из каријерног вођења и
саветовања ученика − има
звање тренера за каријерно
вођење и саветовање ученика);
инклузивно образовање и
пружање подршке ученицима
којима је потребна додатна
подршка у образовању.
Kонтинуираним радом
остварила je значајне
резултате на националном
нивоу, који су препознати и
вредновани од стране
Министарства просвете, науке
и технолошког развоја,
Привредне коморе Србије,
Београдске отворене школе,
Фондације Темпус Еурогајденс
центра у Србији.
Члан је бројних стручних
удружења: Актива стручних
сарадника Заједнице
економских школа, Секције
стручних сарадника
Браничевског и Подунавског
округа, активни сарадник
Мреже подршке инклузивном
образовању.

НОВОГОДИШЊE ПРИРЕДБE
И ове године се у школском ресторану организовала додела пакетића за децу радника школе.
Овом прилико су чланови драмске секције спремили новогодишњу представу за дечицу.

Представу је режирао професор енглеског
језика Мирослав Милутиновић.
Као и претходне године, одељење IIфа је са
својим одељењским старешином спремило
новогодишњу приредбу, у чијој су
организацији учествовали сви ученици.
Приредба је одржана 27. 12. 2018. од 17. 30
до 20 ч. у учионици, уз присуство појединих
родитеља, браће и сестара и предметних
наставника (Силвана Ристић, Жаклина
Бранковић, Данијела Николић, Братислава
Николић, Саша Николић).
Приредба се састојала из: сплета
фолклорних игара (фолклорни ансамбл
одељења: Давор Давидовић, Ивана Јовановић,
Снежана Младеновић, Анђела Ћирковић, Верица
Недељковић, Марија Ранковић, Анита Пауновић,
Марија Јевтић, Анђела Грујић); певачког дела
(Давор Давидовић и Анђела Ћирковић);
рецитаторског дела (Вељко Богићевић, Алекса
Илић, Дајана Јевремовић, Катарина Јовановић и
колега Саша Николић) и скеча (Душан Бјелоглав у
улози Деда Мраза, Дајана Јевремовић, Вељко
Богићевић и Снежана Младеновић у улози
ученика).
Након тога, Деда Мраз је свима поделио пакетиће.
Ученици су обезбедили пригодан коктел,
разбијање пињате и све забележили фотоапаратом.
Мирјана Ђусић, одељењски старешина IIфа
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„Одавно сам

запазио да
успешни
људи ретко
седе и чекају
да им се
ствари
дешавају.
Они изађу и
десе се
стварима.”
Леонардо да Винчи

„Јуче сам био

паметан.
Стога сам
желео
мењати свет.
Данас сам
мудар. Стога
мењам себе.”
Руми

Себе бих описао као особу која је прави пријатељ, ако знате како да то задобијете.
Ја сам веома пробирљив по питању пријатељства. Правих, али правих пријатеља је данас веома
мало. Ја ту спадам. Ако имате моје поверење, које је код мене веома тешко задобити, можете ме сматрати
за правог пријатеља. Прво што приметим код особе са којом треба да се упознам је лице. Лице мени може
пуно да каже, одмах се види да ли је та особа неки баксуз или особа која има потенцијала да ми буде
пријатељ. Наравно, лице никада не може тачно да покаже личност или карактер те особе. По мени,
најбољи начин да процените да ли особа може бити пријатељ, јесте кроз говор и дела. Дела увек све
тачно покажу. Мој мозак је по том питању као лабораторија − морам узети узорак понашања и дела,
анализирам их и када стигну анализе − одлучим. Наравно, анализе се морају стално понављати, јер ако је
та особа урадила нешто добро на почетку, не значи да ће то урадити и касније. Као што рекох, поверење је
код мене тешко задобити, понекад чак и немогуће. Наравно, постоји један пријатељ у којег имам
поверење. Он је то задобио тек после шест година од упознавања. Али, да не скренемо са теме и да
пређемо на моје остале особине, јер сам о стицању пријатеља исписао целу страну, као Толстој у свом
делу ,,Ана Карењина”, који описује кошење траве на онолико страница. Волим да будем оно што јесам,
што значи ако сам, а јесам, заинтересован за неки предмет, нећу то оспоравати у друштву да бих
испао ,,фаца”. Највише волим да проводим време напољу, читајући неку књигу и проводити време са
својим мачком Гарфилдом, који је иначе добио име по фиктивном лику ,,Гарфилду” (после ћу објаснити
зашто) и са својим псима Леом и Леом (мушко-женско Лео и Леа). Гарфилд је црн и висок, веома паметан
и понекад непослушан. Сматрам га за неког узвишеног, на пример за оличење староегипатске богиње
мачке Бастет, која је била богиња светлости. Некако и он одсијава на сунцу, као и његове очи. Седи тако
да су му предње ноге усправне, директно постављене испод главе, седи ставом. Оно што сам заборавио да
кажем је то како је добио име Гарфилд, односно због којих особина сличних цртаном Гарфилду. Кратко
речено, дебео је, стално је гладан и стално би да спава. Ставио сам га у овај задатак зато што га сматрам за
битан део себе, а овде описујем себе, зар не? Једна мање битна моја особина је да сам помало асоцијалан.
Али не претерано. Када сам код куће, и када ме неко зове да идемо негде, то је за мене веома напорно, јер,
искрено, волим да испуњавам време стварима које волим да радим. Зато понекад не научим неко
градиво. Не сматрам себе за оптимисту, јер за неке проблеме увек мислим да ће се катастрофално
завршити. Мрзим то што увек размишљам у себи о неким ,,горим” проблемима, тако да стигнем да
најдубље тачке − да ће се нешто најгоре десити. Волим биологију. Наставница у основној школи је толико
утицала на мене својим предавањима тако да се ја и дан-данас сваког дана бавим биологијом. Ето, на
пример, мени је фасцинантније размножавање амебе него чемпреси Ван Гога.
Могао бих да испишем десет оваквих вежбанки, јер пуно тога има занимљивог о мени, али
понекад знање може бити опасно, како за мене, тако и за другога. Да сам све описао, неко би проценио
моје слабе тачке, а непријатељ би знао како да ме уништи изнутра.
Стефан Штулић, Iтхт

Срце
И док падам у дубок сан,
Очи затварам за овај дан.
Када се очи отворе, срце ћути.
Када се отворе, сви су одједном
љути.
Љутња се шири по целом свету,
Љутња штети сваком детету.
Она је та која зло ствара,
Због ње тама светом хара.

Када срце устукне,
Нико не може да гукне.
Када поглед се спусти,
Срце ништа не изусти.
Маша Милић, IVк

Наш ученик Никола Савић, као ђак генерације
2017/2018, успео је да се нађе међу 25 најбољих у
конкуренцији више од 600 ђака генерације из целе
Србије и Републике Српске!
Ваш друг и наш ђак један је од 25 изабраних ђака
генерације којима jе финансијска подршка за
једногодишње школовање на ITAcademy уручена 5.
септембра 2018. г. на свечаном пријему на Белом
двору.
Наставу
ће
пратити
online,
преко
најсавременије платформе за учење – Distance Learning platforme.
Подсетимо, краљевска породица Карађорђевић,
престолонаследник
Александар
и
принцеза
Катарина, 29. јуна угостила је на Белом двору више од 600 најбољих
матураната из Србије и Републике Српске на пријему који се одржава већ
седамнаесту годину заредом. Том приликом је компанија LINKgroup, као
партнер Фондације Њ. К. В. Престолонаследника Александра
Карађорђевића, објавила лепу вест о додели 25 бесплатних школовања за
једногодишње програме на ITAcademy.
Управа и сви запослени у Економско-трговинској школи у
Пожаревцу поносни смо на Николу Савића и овом приликом му
честитамо на великом успеху и желимо много среће у будућем
школовању. Уверени смо да ће Никола искористити све своје потенцијале
и надамо се да ће бити пример осталим ђацима наше школе.
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Јанко Миљковић (IIк)

Интерјуе
припремила
и урадила

− Ћао, Јанко! Чули смо за тебе да си гејмер и да си баш добар у томе што
радиш. Да ли можеш да нам кажеш колико се дуго тиме бавиш и како
видиш свој успех у томе?
− Играм игрице од своје 6. године, а професионално се бавим гејмингом 2
године. Сматрам да је овај успех за моје године и прекомеран.
− Како видиш новац који зарадиш?
− Новац који зарадим јако ценим, јер знам колико сам се трудио да га зарадим.
Aња Јовановић II k − Због чега ми млади имамо потребу за сопственим новцем?
− Млади имају потребу за својим новцем јер родитељи немају новца да дају деци за
њихове хирове и жеље.
− Да ли сматраш да новац који зарађујеш може надокнадити неколико сати непроспаваног сна?

− Мислим да се можеш организовати и да имаш нормалан сан и да зарађујеш добру суму од гејминга.
− Претпостављамо да је напорно седети дуго за рачунаром, па колико иначе времена проведеш играјући?
− Дневно играм 6-8 сати, некад и мање када се одмарам.
− Које су тренутно најпопуларније игрице?
− Па, игрице за буст. Најактуелније су ЛОЛ, ЦСГО и Фортнајт.
− Шта је по теби кључ ка успеху у овом послу?
− Кључ је искључиво труд. Таленат је 10%, а са 90% можете све.
− Које би савете дао будућим гејмерима и почетницима?
− Трудите се. Ту је будућност!

Стефан Митић (IIк)
− Ћао, Стефане! Као што знамо,
бавиш се свирањем гитаре у
слободно време. Зашто свирање
позитивно утиче на тебе?
− Зато што ме опушта и јер
сам се узимањем гитаре у
своје руке окренуо
квалитетнијој музици.
− Шта је утицало на тебе да почнеш
баш тиме да се бавиш?
− Мој брат је имао гитару код
себе, а мени се свидела идеја коју сам имао
оног тренутка када сам је угледао.
− Колико често свираш и колико времена проведеш
вежбајући неку композицију?
− Вежбам јако често, по 2-3 сата сваког дана,
а композицију док је не савладам.
− Пошто знамо да ниси похађао ОМШ, како ти видиш
свој дар и сналажљивост у овоме?
− Jа мислим да ми добро иде, али трудим се и
трудићу се докле год то буде било потребно.
− Шта од музике преферираш?
− Слушам све, али најчешће метал.
− Да ли си имао неки јавни наступ или ипак свираш за
себе?
− Свирам само за себе, то ми је хоби.
− Ко ти је узор?
− Никада се нисам угледао на друге, трудим се
да будем јединствен.
− Зашто мислиш да је музика важна за нас?
− Сматрам да је музика важна за нас зато
што ћемо увек наћи песму која ће описати
наша осећања, јер је музика та која нас
мотивише и та уз коју плешемо!
− Како би ти подстакао младе да се посвете музици?
− Нађите инструмент који вам одговара и
почните да свирате! Тако је најбоље!

Мињa Вељковић (IIIтт)
− Ћао Миња! Јако је
лепо видети данас
да се неко посвећује
модерној поезији.
Молим те реци
нам колико се
дуго њоме
бавиш?
− Поезијом сам релативно скоро почела да се
бавим, од када сам прочитала књигу „Мед и
млеко” Рупи Каур.
− Где налазиш инспирацију за писање
поезије?
− Зависи од расположења, али често налазим
инспирацију по друштвеним мрежама,
најчешће на Инстаграму. Тамо проналазим
објаве, угледам се на њих и проверавам да ли
мени лично иде такав начин писања.
− О чему најчешће пишеш?
− Пишем о личном животу, свом искуству, о
правима жена (јер сам феминисткиња), о
осећањима, такође и о стварима које се
дешавају око мене.
− Шта те је привукло код поезије?
− Привукао ме је леп начин на који можемо да
искажемо своја осећања и да их пренесемо на
папир на леп, поетски начин али „без длаке на
језику”.
− Шта за тебе представља процес
писања?
− Спознају себе саме.
− Како би подстакла младе да пишу
модерну поезију?
− Сматрам да је поезија нешто што треба да
откријеш пре свега у себи, да спознаш своја
осећања, мало да читаш и видиш да ли те то
интересује, па онда да то преточиш на папир.
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Милица Нешовановић (IIк)
− Здраво, Милице! Ти си успешна кошаркашица наше школе. Који је кључ успеха у кошарци?
− Мој кључ успеха у кошарци је дати сваки атом своје снаге на терену и у исто време волети
кошарку, подржавати свој тим и веровати у себе. Такође, поштовати сва
правила, саиграче, тренере и судије.
− Шта за тебе представља кошарка?
− Кошарка за мене представља пре свега једну велику емоцију, нешто што не може
свако да осети. Тренирам јер волим тај спорт! Kошарка ме доста испуњава, баш
сматрам да живот не би био исти без кошарке.
− Колико дуго тренираш?
− Од 2014. године, тј. пуне четири године.
− Имаш ли најдражу медаљу?
− Моја најдража медаља је златна медаља коју сам добила од Марине Маљковић,
репрезентативке Србије, која тренира наше девојке.
− Да ли је битно имати подршку на терену и да ли је ти имаш?
− Да, пре свега је битно имати подршку за то што радиш. Много значи и даје велику снагу и још више
смо мотивисани да тренирамо. Имам пуно подршке, и доста сам захвална на њој. Ту су моју
родитељи, који су увек били ту за мене, као и остали чланови породице. Такође ме сви пријатељи
подржавају на терену!
− Да ли си планирала да ти кошарка буде приоритет у будућности?
− Размишљала сам да ми буде један од приоритета, јер ми много значи. Не треба играти кошарку
само због новца и не планирам само због тога да тренирам. Најбитније је волети оно што радиш.
− Шта би поручила младима?
− Треба се бавити неким спортом, видети пре свега себе у неком. Спорт зна много да промени живот,
тј. да га улепша. Спортом можете створити предивне успомене. Оставите телефоне и остале
ствари због којих губите време. Дружите се више и тренирајте. Доста значи,
бићете поносни на себе и други ће бити поносни на вас. Верујте ми!
Aња Јовановић II k
Анастасија Митровић (IIк)
− Анастасија, твој таленат је јако
симпатичан. Чуваш народну традицију.
Колико дуго се бавиш фолклором?
− Од 2007. године, то јест пуних 11
година.
− Зашто баш фолклор?
− Зато што је фолклор нешто што спаја
људе. Одржава традицију и приказује
обичаје. Уз помоћ фолклора одржавамо на
неки начин здрав живот и кондицију, и
поред свега тога стално упознајемо неке
нове људе и обилазимо места. Такође,
стално имамо нека нова искуства.
− На колико концерата си учествовала?
− Не знам тачан број, али има их стотину сигурно... Можда и
више.
− Које ти је такмичење (концерт) најдраже?
− Најдраже такмичење ми је на СФАС-у 2018. г., када је мој КУД
освојио непланирано прво место. Мени је лично најдражи, јер се
током игре моја марама закачила за прслук девојке поред које
сам играла. Нас две смо врло збуњено и уплашено једва успеле да
се отпетљамо, али и поред тога наше извођење је победило.
− Шта за тебе представља успех у фолклору?
− За мене успех у фолклору представља кад могу да изнесем
један концерт у пуној ношњи, са осмехом, правог става а да
притом игру и песму изнесем без грешке.
− Како би ти подстакла младе таленте да почну да се баве
очувањем народне традиције?
− Тиме што бих рекла да фолклор, поред тога што одржава и
поштује народну традицију и чува је од заборава, спаја људе,
ствара нова искуства, с фолклором се доста путује итд.
− Имаш ли још нешто да кажеш или поручиш?
Јако је лепо видети младе људе који се баве фолклором, јер иза
једног успешно одрађеног концерта стоји велики труд, пуно
проба и пуно грешака, а свакако је успех одрадити концерт у
коме се виде резулати свега претходно наведеног.
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Миљана Зеленовић (IIк)
− Здраво, Миљана! Ти си још
један од многих талената
одељења IIк из наше школе.
Ти се бавиш соло певањем и
то је твој хоби ком се
посвећујеш у слободно време.
Колико дуго певаш?
− Певам од кад знам за себе.
− Да ли си учествовала на
неким концертима и који
ти је најдражи?
− Јесам, баш често. Најдражи ми је концерт
који се одржао на тргу у Пожаревцу 2013.
године.
− Да ли неки професор вежба са тобом
или не?
− Не, вежбам сама.
− Шта те је подстакло баш тиме да се
бавиш?
− Ништа специјално, увек сам волела да певам и
као малој ми је учитељица рекла како сам
надарена за певање и самим тим ми открила мој
таленат.
− Коју врсту музике преферираш?
− Углавном све, али најчешће слушам поп.
− Да ли је певање твој дневни ритуал или
рутина?
− Јесте, увек певам. Како кажем: „Ко пева, зло не
мисли!”
− Да ли би желела да поручиш нешто младим
талентованим певачима?

− Бавите се тиме ако вас то привлачи и не
дозвољавајте да вас неко спутава у томе.
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Maja Стевановић (IIIтт)
− Поздрав Мајо! Ти водиш изузетно здрав живот, бавиш се фитнесом. Способна си да
функционишеш са потребном одлучношћу и будности, без непотребног умора и са довољно
енергије. Укључујеш се у активности у слободно време, а сама суштина фитнеса је способност
превладавања физичких стресова. Дакле, на основу ове представе, о теби закључујемо да си
изузетно физички активна, па колико се дуго тиме бавиш?
− Фитнесом се бавим неких годину дана.
− Зашто си се одлучила баш за фитнес?
− Определила сам се баш за то јер сам хтела да променим своје тело и стекнем више
самопоуздања. Такође се у то укључује здрав живот, што је јако битно да бих се осећала
боље и променила своју исхрану.
− Ко ти је узор?
− Катарина Перуничић, од самог почетка.
− Колико временски тренираш?
− Па, зависи коју групу мишића погађам. Тренинг може да траје пола сата, 24 минута, сат времена. Такође
зависи да ли радим са реквизитима или без њих.
− Да ли коригујеш исхрану?
− Да, имам адекватну исхрану. Придржавала сам се исхране за додавање мишићне масе, држала разне дијете
(макро дијете, дијете за отклањање масних наслага и сл.). Исхрана је најбитнији фактор у фитнесу.
− Како би младима пробудила свест о томе шта је заправо фитнес и колико је он добар за нас?
− У колико желите да промените себе, свој физички изглед, ако желите да се мало покренете и активирате,
свакако је за то добар фитнес. Такође добро утиче на психу и размишљање, стичете доста самопоуздања, дан
вам је продуктивнији, расположење вам је са фитнесом увек позитивно и, наравно, осећаћете се боље.
− Да ли се активно бавиш фитнесом?
− Да, активно се бавим фитнесом. Како пословица каже: „У ЗДАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ!”
− Колики труд улажеш на тренинзима?
− Tрудим се да улажем максималан труд, али опет зависи колико ми тренинг то дозвољава. Не стижем увек да
урадим комплетан тренинг због школе, јер сваког дана тренирам, али не постижем некад и због учења.
− Шта би поручила другарима?
− Радите што више на себи. Обратите пажњу на исхрану јер је то јако битно за здравље. Будите што
активнији јер је то добро за вас и ваше тело.
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Адриана Ашанин (IIIтт)
− Здраво Адриана! Чули смо за тебе да
учиш корејски језик. Одакле ти
интересовање за тако незаступљени
језик код нас?
− Пре свега сам почела да слушам
корејску музику у шестом разреду
основне школе. Увек је постојана језичка
баријера, хтела сам да научим да бих
знала о чему се пева. Такође се чинио као
јако занимљив језик, а сама чињеница да
је сасвим другачији од нашег, подстакла ме је да га учим.
− Да ли си планирала у будућности да се преселиш тамо?
− Да. Размишљала сам и одлучила да после средње школе упишем
Филолошки факултет и када га завршим, преселим се тамо и
усавршим га.
− Какав је осећај познавати и корејски поред матерњег
језика?
− Лепо је знати да можеш да се споразумеваш са људима из других
земаља. Такође ми је драго да могу некоме помоћи кога то
интересује, да могу нешто да преведем и разумем музику и саме
текстове и емоције које та песма носи са собом.
− На кога се угледаш?
− Немам никога специфичног, али бих могла рећи да је то музичка
група БТС, јер су они прво причали само корејски, али временом због
турнеја по читавој земљи су почели да уче енглески.
− Имаш ли још нешто да додаш?
− Корејски се чини као много тежак језик, зато што су и другачији
знакови и граматика је скроз другачија. Све те ситнице се некако
разликују, али заправо је јако лак ако се потрудимо и ако уложимо
неки труд у то. Најлакше је кренути од самих знакова тог језика,
тако ћете најбоље и научити.
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Никола Јанковић (Iтхт)
− Здраво, Никола. Реци нам зашто си
се одлучио да тренираш баш street
workout илити „улични тренинг”?
− Одлучио сам се за овај спорт јер ми је
било занимљиво да само гледам остале
како тренирају, зато што у овом
спорту немате тренера, већ сте ви
сами себи тренер.
− Шта је предуслов за бављење
street workout-ом?
− Морате да знате као најосновније
ваше тело, како оно функционише, и
зато што овај спорт није само
тренирање и учење нових ствари, већ
и ментално јачање баш због тога
што нема ко да вас мотивише већ
сте сами себи мотивација.
− Колико дуго тренираш?
− Тренирам овај спорт већ годину
дана.
− Шта би поручио онима који би
желели да се баве овим спортом?
− Поручио бих им да треба пре свега да
буду потпуно здрави, да немају
проблем са видом и сл., да пазе на
повреде, пошто су јако честе у овом
спорту, и да пре
свега знају како
њихови мишићи
раде и напредују.
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НАЈБОЉИ MATУРСКИ РАД шк. 2017/2018.
Достојевски је рекао да није срамота бити
сиромашан, срамота је бити бедан. Вероватно да је он то
најбоље спознао путујући по Европи и успео да
свеобухватно преточи као један од главних мотива у свој
величанствени, непоновљиви роман.
Јунаци дела „Злочин и казна” кроз цео роман
непрестано покушавају да нађу начин да се избаве
занавек из сиромаштва. Али тиме они изнова и изнова
промашују поенту, а то је да се из сиромаштва може
изаћи, али до излаза из беде пут је трновит и тежак.
Мало је ликова у роману који спознају ову суштину, али
их има довољно да је пренесу на оног ко чита дело.
По мом мишљењу, беда је недостатак унутрашњих
осећања, а тај мањак представљају моралност, духовна
обогаћеност, религиозна схватања и веровање у Бога,
нада за остварење бољег сутра и љубав због које
упадамо у највеће суноврате само због најмилијих. Због
тога је погрешно рећи да је Раскољников водио бедан
живот, али јесте бедно што га је неоспорива чињеница о
животном положају натерала да изведе убиство у
роману.
Зна Раскољников на какво се подло, ниско и гнусно
дело спрема. Но, за такав чин увек је потребна
несвесност да прелазимо границу нашег постојања, а то
је да не смемо убити ни по коју цену. И као што увек
бива за први начињен корак преко те линије, потребно
је да се ту неко находи и одгурне нас ка њој. Ту већ
долази Ђавољева улога на ред. Као смешни човечуљак
који се нечујно и пакосно кикоће у тами са својим белим
осмехом злобе, он се припаја, контролишући пламен
мржње у човеку и тера га да подивља, распламсава га.
Вечита борба добра и лоше стране, борба два вука, води
се у човековом уму. И као што изрека каже: „Победиће
онај вук којег храниш”. И можда је Раскољников баш на
то мислио и циљао када је рекао да је Ђаво у њему убио
старицу. Вера у људе човека чини јачим и тера га да
дубоко размисли на коју ће страну кренути и до какве ће
одлуке на крају доћи, јер ми живимо једни за друге и
без јединства, сврхе и љубави, једнаки смо ничему,
осуђени на вечну изолованост, мржњу, самоћу, страх,
патњу.
Кроз историју човечанства могли смо опазити да се
страшне невоље дешавају када у руке људи ставимо моћ
− разрешавају оно што им никад није било суђено.

Нисам сигурна да ли ће човек икада схватити погледу. Све њене врлине су успеле у циљу
да није способан да суди и разграничава добро надмашења Раскољникових гнусних одлука,
од лошег, да је то можда
успевајући да му укажу на прави пут у одслужењу
личне казне. Она њему представља то решење, све
оно што наводи на највећи грех и тиме
идеје о искупљењу му износи и приказује своје
ултимативно, али несвесно, себи крчи пут до
узвишење духа. Соња је једна од светлих прилика
злочина.
у роману својом лепотом, тихом патњом, љубављу
Овакав исход води у страдање невиних
према породици, непоколебљивим моралом и
људи, оних људи попут Ћамила у „Проклетој
чистим срцем, које одржава вером у Бога. Не, ни
авлији”. Чему се онда окренути, када видимо
она није успела у проналаску часнијег решења у
овој наметнутој поганој друштвеној ситуацији, где
да човек узвишених и непобитних квалитета
преовладавају најпре богати, па тек онда
као јунак „Проклете авлије” бива увучен у
сиромашни, али јесте нашла метод и начин да
овакав искривљени систем? Али и ту нам
покуша да прочисти своју душу. Она воли и биће
Андрић даје одговор. Он каже: „Док год има
спасена од стране Бога. Она пати и добиће
мрака, биће и сванућа”.
Најпосле, неправичан систем је оно што је опроштај. Она се искупљује, жртвује и уздиже
своју хуманост тако што помаже породици и не
разорило душу Раскољникову, сравнило му
губи ни за тренутак прави путоказ у животу. Соња
морал и навело на гнусни исход тог суда који
није изгубљена као Раскољников у стварности, где
је захтевао да одузме другим особама живот.
преовладавају нереалне и тешко изводљиве
Оправдање за такво дело се никад не сме
теорије и правила о оправдању недела, али га из
свести, јер бисмо и ми сами били у истом
те стварности може извести. Са топлином и
кругу као и јунак, или боље рећи антихерој
љубављу, без и мало осуђивања и оптужбе, она
романа.
њему чита Лазарево јевађеље, утиче и бива
Али у људској је природи уписано да
морамо грешити и грехове кроз живот носити главни разлог његовог преображења. Свима нама
Соња доказује да када волимо, мењамо наше
и то је несумљива и доказана теорија. То је
окружење, а када бивамо вољени, мењамо себе у
казна, но шта би онда злочин био? Можда је
жељи да непрестано уобличујемо слој по слој
то она прва страшна помисао да зачнемо
недело да можемо грех својом вољом и свешћу наше личности.
Неизрецива је штета што већина друштва иде
спровести. Можда се злочин огледа у томе
један за другим, те тако колективно одлучују да не
што не мислимо о нашим најмилијима у том
тренутку на прави начин, а о занемаривању и желе читати дела Достојевског. То јесте
психолошки тешко дело, али крије све одговоре
неузимању у обзир други људски живот и да
које данас поменуто друштво не може да спозна и
не говоримо. Најпосле, сваки човек има
пронађе. Јер нама, убеђена сам у то, Достојевски
предодређену, другачију судбину, која ће му
говори како да мењамо свет, можда не у мање
већ по заслуженој и одређеној мери казну
болно место, јер бол означава да си жив, већ у
справити.
Неприметно од стране главног јунака, све један животни простор где ћемо налазити
најподношљивије исходе данашњих наизглед
ће му поменута судбина лепо наместити и
нерешивих светских и животних ситуација. Он
исплести, начинити му казну, у коју ће он
потрчати као помамљен и из које излаз тражи нам поставља кључна питања и ствара
прекретницу: хоћемо ли бити обични паразити,
само једно решење за које Раскољников није
припадици масе или попут Наполеона − они који
био способан све док није упознао Соњу
имају снаге да мењају свет.
Мармеладовну. У целом моралном вртлогу
Јелена Ивковић, IVтт
Соња се приказује као најчуднији лик у том

ОД ИНТЕРВЈУА ДО ПОСЛА
Од краја марта 2019. до краја
априла 2019. г. у школи су одржанe
радионице за ученике завршног разреда,
уз гостовање особа из привреде које
одговарају њиховом образовном
усмерењу. Радионица која је изазвала
велико интересовање код ученика носи
назив „Интервју за посао”. Ова
радионица је дошла као практична
активност, након што су ученици
завршног разреда похађали обуку из
каријерног вођења и саветовања.
Радионица је осмишљена као
вођење разговора (интервјуа) за посао,
при чему сви ученици добијају улоге, од
кандидата за посао до менаџера људских
ресурса и директора. Једна група ученика
имала је задатак да врши интервју са
кандидатима за посао, а посебну улогу
имали су гости из привреде, који су
ученицима пренели искуства из праксе.

Након обављања разговора са
кандидатима за посао, детаљне анализе
и процене како се кандидат представио
на разговору, чланови комисије су
давали свој предлог кандидата за
пријем у радни однос директору фирме.
Гости из привреде објаснили су ко је по
њиховом мишљењу најбоље представио
себе на разговору и наводили су
искуство везано за избор кандидата за
посао у њиховој фирми.
Гости из привреде, односно реалног
сектора били су: Владан Стојимировић,
власник „Атријума” (у IVк), Драгана
Живановић, власница књижаре
„Папирус” (у IVт1), Ивана Стојадиновић,
директорка филијале Директне банке у
Пожаревцу (у IVф), Зорица Радуловић,
власница агенције „Успех” (у IVе) и
Бојан Живадиновић, власник ресторана
„Извор” (у IIIу1).

представника привреде била је
прожета указивањем на значај
теоријских знања за будући рад у
пракси, као и значај праксе за даље
напредовање у каријери. Са
посебним жаром представници
привреде указивали су ученицима
на важност њиховог ангажовања на
радном месту, на потребу да буду
услужни, насмејани и спремни да
уложе труд у даље образовање. Са
лепом мотивационом поруком –
ОСМЕХОМ МОЖЕТЕ ПОСТИЋИ
МНОГО, САМО ТРЕБА ЗНАТИ
МЕРУ – завршаване су радионице,
у којима су уживали и ученици, и
наставници, и гости. Искуства са
радионица су позитивна. Ученици
су на интервјуу показали
домишљатост, комуникативност,
знање, жељу да се представе у што
бољем светлу, а са друге стране,
добили су прилику да практично
Републичко такмичење из АГЕНЦИЈСКОГ И ХОТЕЛИЈЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА
доживе ситуацију „конкурисања” за
посао.
Републичко такмичење из Агенцијског и хотелијерског
Имали смо прилику да
пословања за ученике образовног профила туристички техничар
посетимо Брестовачку бању, једну У реализацији ових радионица
одржано је 22. и 23. марта у Бору. Нашу школу, први пут после
од најстаријих у Србији и обиђемо учестовале су Гордана Вучковић
30 година, представљала је Милана Мина Петковић –
Конак кнеза Милоша Обреновића. и Валентина Спасић
ученица IVтт.
(реализатори радионица), Сања
Десетак километара од „Дворске
Новаковић (члан комисије за
Током два такмичарска дана, учесници су показали своја бање” смештено је предивно
избор кандидата, заједно са гостом
стручна знања кроз израду теоријског теста, као и практичне
Борско језеро и истоимени хотел
вештине и креативност у изради
на обали. Уживали смо у шетњи и из привреде).
тродневног аранжмана. Тачност и брзина разгледању правог бисера борског
била је неопходна приликом попуњавања туризма. Кроз два такмичарска дана учесници су показали своје
образаца из рецепцијског пословања.
вештине, сналажљивост, креативност и такмичарски дух. Такође,
Школа домаћин се максимално потрудила имали смо прилику да се дружимо, разменимо знања и искуства.
око организације, те смо паузе између
Наша школа је задовољна учешћем и радујемо се новом сусрету на
такмичења искористили за дружење и
Републичкој смотри следеће године у Књажевцу!
уживање у природним лепотама Бора.
Зорана Чоловић, проф.
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СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ...
У суботу, 13. априла 2019. г.,
ученици IIк и IIфа у оквиру стручне
екскурзије посетили су трговину
ДИС која се налази у Крњеву. У
склопу те посете било је предавање о
настанку предузећа, организационој
структури, као и о складишном
пословању. Обишли смо складиште
предузећа, где смо добили детаљне
информације о свим
специфичностима складишног
пословања.
Након посете ДИС-у, кренули
смо ка Великој Плани, тј. у посету
Економско-угоститељској школи „Вук
Караџић”. Одгледана је презентација о
самој школи и о образовним
профилима у њој. Након пријатног
пријема и презентације и послужења,
И ове године организована је
стручна екскурзија за ученике
трговинске струке. У суботу 20.
априла посетили смо Трговински
центар „ПЛАЗА” у Крагујевцу.
Трговински центри представљају
концентрацију привредних субјеката
на једном месту, који пружају услуге
као што су трговинске, угоститељске и
друге.
Поред Трговинског центра
„ПЛАЗА”, посетили смо и музеј „21
oктобар”, са кустосом обишли спомен

следио је обилазак Велике Плане у
виду слободног времена.
Два ученика туристичке
струке из школе домаћина били су
нам водичи у даљем разгледању
Велике Плане, етно-села
„Моравски конаци” и манастира
„Копорин”.
Утисци ученика су
позитивни, сусрет са реалним
предузећем освежио је стечена
знања у школи. Пријатан боравак
на стручној екскурзији омогућили
су професори који су били
организовали извођење
домаћини у Економскоугоститељској школи у Великој
екскурзије.
плани, њихови ученици, као и
Анастасија Митровић, IIк
наставници наше школе који су
парк „Шумарице” и упознали
се са историјом града. Имали
смо прилику и да погледамо
филм „Балканска међа”.
Стручне екскурзије
обично су краткотрајне, али
прелепе, због чега сматрам да
би требало да се организују и
чешће.
Тијана Стојановић IIт1

МАТУРАНТИ у Италији

III разред у Будимпешти

II разред на
Дивчибарама

„Путовања вас

прво оставе без
речи, а онда вас
претворе у
приповедача.
приповедача ”
Ибн Батута
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Турнир у МАЛОМ ФУДБАЛУ

1.

место НЕРАНЏИЋИ (IIIу1)

У октобру месецу 2018. одигран је турнир у
Утакмице су се играле у четвртфиналу,
малом фудбалу у организацији наших наставика полуфиналу и финалу а поредак екипа је
физиког васпитања Предрага Ражнатовића и следећи:
Марка Вукашиновића.
1. место НЕРАНЏИЋИ (IIIу1)
Учешће је пријавило 8 екипа:
2. место ЂУРА И СИНОВИ (IIe)
ЂУРА И СИНОВИ (IIe), II т1, ИБИЦА (IIфа),
3. место МЕДЕЊАЦИ (IVф) и
ЦИТРОНИ (IIу2)
III к, ВОЈВОДЕ (IIIф), НЕРАНЏИЋИ (IIIу1), и 4. место ИБИЦА (IIфа)
МЕДЕЊАЦИ (IVф).
Проглашени су и најбољи играч, најбољи
стрелац и најбољи голман турнира.
НАЈБОЉИ
ГОЛМАН

Александар
Радуловић IIIу2
«НЕРАНЏИЋИ»

2. место ЂУРА И СИНОВИ (IIe)
НАЈБОЉИ ИГРАЧ

НАЈБОЉИ СТРЕЛАЦ

«ЂУРА И СИНОВИ»

Алекса
Штирбановић IIIу1
«НЕРАНЏИЋИ»

Марко Ђурић IIIт2
4. место ИБИЦА (IIфа)

Tурнир у КОШАРЦИ
Турнир у кошарци је одржан у
јануару месецу 2019. г.
3. место МЕДЕЊАЦИ (IVф)
Након одиграних утакмица
редослед међу екипама је био
следећи:
 1. место ИБИЦА (IIфа)
 2. место IVк
 3. место НАЈНИЖИ (IVф)
 4. место СПЕЈС ЏЕМ (IIIт1)

1.

Проглашени су и најбољи играч и
најбољи стрелац турнира.

место ИБИЦА (IIфа)

3. место НАЈНИЖИ (IVф)
2. место IVк

НАЈБОЉИ ИГРАЧ

Душан
Бјелоглав IIф
«ИБИЦА»
НАЈБОЉИ
СТРЕЛАЦ

Милош
Живковић
IIIу1
«ИБИЦА»

На Градском такмичењу у
баскету 3 на 3 наша школа је
у конкуренцији од 6 екипа
освојила 2. место.

4. место СПЕЈС ЏЕМ (IIIт1)

AТЛЕТИКА «КРАЉИЦА» СПОРТА
На Окружном такмичењу у атлетици које је
одржано 1. 4. 2019. наши ученици су постигли
следеће резултате:
Михајло ЖикићIIIк − 1. место (СКОК У ДАЉ)
Теодора Јовановић — 3. место, (трка на 400 м)

Дана 10. 4. 2019. г. на Међуокружном
такмичењу Михајло Жикић IIIк је
освојио 3. место у СКОКУ У ДАЉ.
Весна Ристић, проф

УСПЕСИ и у СПОРТСКОЈ ГИМНАСТИЦИ
Дана 17. 3. 2019. на
Међуокружном такмичењу у
спортској гимнастици наш тим
(Лана Јовановић IVк, Ксенија
Симоновић IVе, Тијана
Стојановић IIт1; ментор Весна
Ристић) је освојио 3. место.

ЧЕСТИТКЕ НАШИМ СПОРТИСТИМА НА ПОСТИГНУТИМ УСПЕСИМА!

