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Образовање је најмоћније оружје
које можете употребити да
промените свет.

Нелсон Мандела

Немојте ограничавати децу само на оно што сте ви научили, јер
деца су рођена у другом времену.

Рабиндранат Тагоре

Образовање је златни
кључ слободе.
Џорџ Вашингтон Kарвер
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Инвестиција у знање плаћа најбоље камате.

Бенџамин Френклин

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
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Економски техничар један је
од н ајст ар иј их сме ро ва у
Економско трговинској школи и
представља основу из које су
„израсли” сви смерови овог
подручја рада. Чињеницу да се
д е ц е н иј а м а о в де о б р а з уј у
најквалитетнији кадрови за рад,
потврђује анкета Завода за
ун апређе ње об разо вањ а и
васпитањ а Србије , док су
послодавци оценили како профил
даје најквалитетније кадрове за
рад у свим подручјима економије.
Овај профил недри највише
ученика за наставак школовања а
пракса је показала да ученици
овог смера са изузетно великим
успехом уписују и завршавају
Економски, Правни, Учитељски,
Филолошки,
Факултет
организационих наука, Факултет
физичке културе, па чак и

које школујемо

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Рударски факултет.
Школске 2019/2020. профил
је реформисан у складу са новим
условима пословања предузећа,
при чему је највећа новина што
ученици од другог разреда у
оквиру предмета Економско
пословање симулирају рад у
виртуелном предузећу, чиме се
комплетира њихово
оспособљавање. Настава се
одвија у информатички
савремено опремљеним
кабинетима. Стручне
компетенције које ученици стичу
након завршетка школовања су
обављање послова рачуноводства и финансија, банкарских послова и
послова осигурања, комерцијалних послова и обављање послова
комуникације и администрације. Ученици из године у годину освајају
једно од прва три места на републичким такмичењима из Основа
економије, Пословне економије, Историје, а традиционално су
победници републичких такмичења из Пословне информатике.
Овај профил са великим успехом заслужује епитет једног од
најквалитетнијих смерова подручја рада економија, право и
администрација.
Анђелка Стојићевић, наставник економске групе предмета

ФИНАНСИЈСКИ

АДМИНИСТРАТОР

Реч је о занимању
које
одговар а
з а х т е в и м а
савременог
канцела ријског
пословања сваког
предузећа и које
пружа могућност
за
самостално
о б а в љ а њ е
рачуноводствених
послова и вођење
пословних књига.
Смер је настао
кро з
с а ра дњ у
привредних
субјеката који послују у Србији, Привредне коморе
Србије, Министарства просвете, а уз подршку Немачке
организације за техничку сарадњу ГТЗ, и као један од
најновијих смерова у школи, пружа следећа знања и
компетенције: организовање сопственог рада у области

финансија и рачуноводства, послови са
књиговодственом документацијом, платним
прометом, контирање и књижење пословних
промена кроз пословне књиге, обављање
финансијских послова, припрема и израда
обрачуна, припрема и израда извештаја.
Практичне вештине развијају се кроз предмет
Финансијско-рачуноводствена обука, који се
обавља у специјализованим учионицама –
бироима, опремљеним као канцеларије у
предузећу.
Након школе финансијски администратор
може одмах да се укључи у посао и брзо
напредује у каријери као менаџер продаје,
аналитичар или шеф рачуноводства за мала
предузећа. Наставни план и програм омогућава
упис на академске и струковне студије
друштвених, природно-математичких и техничких
наука али и факултете уметности.
Снежана Николић,
наставник економске групе предмета
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
које школујемо

КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Образовни профил комерцијалиста
је кроз реформу средње стручног
образовања уведен 2007. године,
као одговор на потребе тржишта
рада али и као припрема ученика за
даље образовање. Ученици овог
смера имају, пре свега, развијене
стручне компетенције,
практичне
вештине и знања из области процеса
набавке, продаје и складиштења
робе. У оквиру стручних предмета,
ученици развијају позитиван однос
према раду, пословној комуникацији,
информационим
технологијама,
стичу знања о пословима трговине
на велико и спољне трговине. Кроз предмет Обука у виртуелном
предузећу примењују стечена теоријска знања и развијају предузетничке
вештине, учествују на сајмовима виртуелних предузећа у земљи и
иностранству и сарађују са виртуелним предузећима из Србије и
иностранства. Ученици овог смера су учесници бројних такмичења из
области сајамског пословања и предузетничких вештина. Освајачи су
бројних награде у различитим дисциплинама ових такмичења.
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Перспектива након средње
школе је даље школовање, о
чему сведоче позитивна искуства
ранијих
генерација
комерцијалиста, који су постигли
завидан успех у високошколском
образовању. Развијајући свест о
неопходности целоживотног
учења,
образовни профил
к о ме рц иј ал ист а о т в ара
учениц има вишеструке
мог ућ ност и , к ако у ви ду
запослења, тако и могућност
наста вка школо вањ а на
различитим високим школама и
факултетима.
Виолета Урошевић, наставник
економске групе предмета

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР
Реч је о образовном
профилу чије школовање траје
четири године. Прилагођен је
условима савременог
пословања и експанзивног
развоја туризма у нашој земљи.
Овај профил оспособљава
ученике за рад у туристичким
агенцијама - на пословима
израде и продаје туристичких
аранжмана,
зат им у
реализацији туристичког
аранжмана, кроз послове
туристичког водича и пратиоца
групе и за рад у хотелима - рад
у рецепцијској служби у хотелу.
Ученици практична знања стичу
кроз кабинетску наставу и кроз
практичну наставу у привреди.
Поред стручних знања, ученици
стичу вештине писане и усмене
ком у н ика ц ије , усл у жн ост,
љубазност.

Смер такође нуди и проходност
на факултете и школе високих
струковних студија из области
туризма и угоститељства, али и већег
броја хуманистичких наука. Ученици
овог смера поред интересовања за
с тр у ч н е п ре д ме те
п о ка з уј у
интересовање за уметност , па често
учествују у раду ликовне секције,
драмске секције, рецитаторске
секције, на бројним такмичењима из
српког језика, страног језика,
п р е д у з ет н и ч к их в е ш т и н а и
агенцијског пословања. Зато и не
чуди што се ученици овог смера
одлучују да школовање наставе на Филозофском факултету, Филолошком
факултету, Учитељском факултету, високим школама из области туризма и
угоститељства. Неки постају
туризмолози, психолози, педагози,
дипломирани географи, професори енглеског језика, руског, српског језика
и књижевности... Овај образовни профил је реформисан више пута у
протеклих неколико година.
Последњих година влада велико интересовање ученика за овај смер.
Милена Златар Ђурђић, наставник економске групе предмета
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које школујемо

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

Трговинско пословање обављају у
школском кабинету за трговинско
пословање.
Знање стечено образовањем у
Циљ образовања је
оквиру овог образовног профила
оспособљавање ученика за
ученицима може обезбедити
комуникацију са купцима,
сарадницима, обављање послова запослење у трговинским предузећима
или, уколико финансијске могућности
набавке и продаје робе у
малопродајном објекту и путем е- дозвољавају, ученици могу основати
трговине, обављање промотивних, своје предузеће. Такође, профил
пружа основу за даље школовање на
комерцијалних и финансијско –
административних послова у
високим школама и факултетима.
малопродајном објекту као и
У току школовања ученицима се
организовање и анализа рада у
пружа могућност да буду учесници на
малопродајном објекту.
Републичком такмичењу. Наша школа
је захваљујући резултатима ученика овог профила, била домаћин Републичког
Ученици имају практичну
такмичења из Трговинског пословања са практичном наставом 2017. и 2018.
наставу један дан недељно у
малопродајном објекту у граду, а
године.
часове вежби из предмета
Слободанка Цветић, наставник економске групе предмета

ТРГОВАЦ
Школске
2021/2022. године
образовни профил
трговац, уз 28
ученика, први пут
има прилику да
упише и 2 ученика у
оквиру дуалног
образовања. Према
исказаним
потребама привреде
у сарадњи са
Привредном
комором, школа
улази у један нов
модел остваривања
образовно-васпитног
рада који
подразумева већу
укљученост ученика у
процесе који се реализују у реалном радном окружењу.
Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у
оквиру кога ученици стичу знања и у школи и у компанији/
привредном друштву. Ученици уче кроз рад и тако стичу знања
која су применљива у реалној радној средини.
Иначе, трговац је реформисан профил, а генерација
2014/2015 је прва која је у Економско трговинској школи
започела школовање по новом програму. Ученици се образују
тако да су њихов напредак и стицање знања, вештина и
компетенција прописани стандардима квалификација,
циљевима и исходима стручног образовања.
Циљ образовања ученика у оквиру образовног
профила трговац је оспособљавање за припрему и
организацију процеса рада у продавници, набавку,
складиштење и чување робе, продају робе, одржавање
презентације новог производа.

Важне особине за обављање послова у
трговини су комуникативност, спретност, љубазаност,
одговорност, толерантност, стрпљивост, а ако ученик
уме да успостави добар однос са људима, онда је ово
добар избор. Ученик образовног профила трговац
научиће да привуче купце и успостави професионалан
однос са њима, прими робу и припреми је за продају,
презентује и продаје различите врсте робе и да води
трговинску радњу.
Настава се одвија у специјализованом
кабинету за трговинско пословање, учионицама и у
трговинским
објектима
социјалних
партнера
Економско-трговинске школе.
Пожаревачки ученици годинама освајају једно
од прва три места на Републичком такмичењу из
Трговинског пословања са практичном наставом. На
такмичењу могу учествовати ученици завршног
разреда трећег и четвртог степена, односно, завршног
разреда
образовних
профила:
трговац
или
трговинских техничар (у појединачној и екипној
конкуренцији).
У току школовања ученици овог образовног
профила имају прилику да у оквиру стручних посета
обиђу трговинске центре и упознају различите начине
организације
трговинских
предузећа.
Такође,
наставник стручних предмета Слободанка Цветић, у
жељи да споји теорију и праксу, сваке године
организује трибине на којима гостију особе из
привреде
и
ученицима
преносе
значајне
информације из „реалног" радног окружења.
Занимање привлачи ученике, јер по
завршеној средњој школи брзо могу да нађу
запослење или наставе школовање на некој од
високошколских образовних установа.
Сања Новаковић, школски педагог
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КУВАР
Смер уписује 30 ученика који
ће кроз стручну наставу научити како
се врши одабир и правилно
коришћење
намирница,
начин
припреме, декорација и сервирање
свих врста јела и пића. Уз помоћ
наставника
и
професионалних
кувара, учи се примена принципа
правилне исхране и санитарно
хигијенских услова рада, рад у
кухињама
свих
угоститељских
објеката. Настава се одвија у
специјализованом
школском
ресторану – кабинету за учење као и
у угоститељским објектима у граду са обиљем практичне наставе. Један
од најтраженијих послова данас отвара врата свима који воле да
експериментишу у кухињи, желе да раде у врхунским ресторанима,
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хотелима и на крузерима, а
поседују
креативност,
маштовитост и воле тимски рад.
Са стеченом дипломом
кувара појединац се одмах може
запослити у неком угоститељском
објекту, или наставити
школовање на Високој пословној
школи или Високој хотелијерској
школи струковних студија на
смеру Гастрономија
Александра Младеновић,
наставник куварства

КОНОБАР
Образовни профил конобар је
реформисан и први пут су ученици
започели школовање по
наставном плану и програму који
је заснован на циљевима и
исходима стручног образовања
школске 2012/2013. године.
Циљ образовања ученика у
оквиру
образовног
профила
конобар
је
оспособљавање
ученика за услуживање госта
храном и пићем. У оквиру овог
профила ученици стичу знања,
вештине и компетенције које се
односе на одржавање хигијене и
здравствено-безбедносних услова,
обављање
припремних
и
завршних радова спровођењем

ресторанске процедуре, пријем госта
и поруџбине, послуживање госта
пићем, послуживање госта храном и
извршавање
административних
послова.
Настава се одвија у
специјализованом ресторанукабинету у школи а велики број
часова практичне наставе и у
угоститељским објектима ван школе.
Ученици овог образовног профила
учествују на Републичком такмичењу
из Барског пословања (припрема
коктела пред гостом) и услуживања
(услуживање на пословном ручку).
Ученици су више пута освајали једно
од прва три места на републичком такмичењу. Током школовања ученици
имају прилику да посете стручне зборове угоститељских радника, сајмове
туризма, етно-хране и пића, и тако буду у
току са новинама и трендовима у
угоститељству.
Ово је тражено занимање и
велики број наших ученика одмах након
завршетка средње школе започиње да
ради у угоститељским објектима, како у
околинуи тако и у већим градовима
наше земље. Поред тога, ученици могу и
да
наставе
школовање
на
високошколским установама.
Сања Новаковић, школски педагог
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Свако ко ужива да
време проводи у прављењу
намирница чаробаног мириса
и слаственог укуса треба да зна
да је смер посластичар прави
избор јер је то изузетно
профитабилно
и
тражено
занимање.
Током школовања уз
општеобразовне предмете
посебна пажња придаје се
практичној настави која се
обавља у специјализованом
кабинету. Посластичарство је у
последње време достигло
веома висок ниво
професионалности а овај позив
представља праву уметност која

које школујемо

ПОСЛАСТИЧАР
пружа посебан осећај и могућност
врхунске креативности.
Ово занимање од ученика
захтева способност, педантност,
прецизност, маштовитост, усклађене
покрете и смисао за обликовање,
изнад свега спретност руку и
прстију, и учи их хигијени, чистоћи и
уредности радног простора,
исправном складиштењу намирница
и готових производа а изнад свега:
практичним вештинама у изради
свих врста посластица, колача,
кремова, торти, декорација, суфлеа,
теста, пецива, славских колача…
Посластичари добијају посао у индустријској производњи чоколаде,
бомбона и кекса и са лакоћом се запошљавају у посластичарницама и
угоститељским објектима у земљи и иностранству или настављају
школовање на одговарајућим високим струковним школама.
Данијела Николић, наставник куварства

Ученичка задруга „ХОРИЗОНТ”
Пожаревац је први
град у Србији у
коме су све
образовне
установе
формирале
задруге. Тако је
минуле године
Економскотрговинска
школа
основала
задругу
„Хоризонт“
која има за
циљ подстицање, развијање позитивног односа
ученика према раду и професионалној
оријентацији, повезивање наставе са светом
рада, развијање свести о одговорности за
преузете обавезе, као и развој позитивног односа
према тимском раду и предузетништву.
Оснивањем ученичких задруга сви су на
добитку, посебно млади, јер се на овај начин
друже, изражавају креативност, хуманост, стичу
компетенције за посао и предузетништво. Кроз

делатност Задруге ученици угоститељске,
економске, финансијске, комерцијалне,
туристичке и осталих струка својим учешћем
самостално улазе у припрему и реализацију
послова за које се школују. У наредном периоду
биће организована продаја књига и осталог
канцеларијског материјала, где би се кроз рад
Задруге ангажовали и ђаци трговинске струке
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ЛЕТОПИС
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11.5.2020. наша школа учествовала је на онлајн Сајму
професионалне оријентације за ученике основних
школа
14.5.2020. одржан је онлајн састанак Савета родитеља
18 — 22.5.2020. крај теоријске наставе за ученике
завршних разреда
2.6.2020. одржане су седнице Одељењских већа за
ученике завршних разреда
4.6.2020. одржан је испитни одбор и матурски
писмени задатак из српског језика и књижевности
4 — 12.6.2020. реализовани су завршни и матурски
испити
10 — 18.6.2020. ученици незавршних разреда, који
нису сагласни са предлогом закључне оцене, имали
су прилику да у школи поправе оцене
17.6.2020. свечана подела диплома матурантим
17—19.6.2020. ангажовање супервизора и прегледача
на завршним испитима у основним школама
22.6.2020. Одељењска већа за незавршне разреде
22. и 23.6.2020. поправни испити за матуранте
28.6.2020. подела сведочанстава ученицима
незавршних разреда
29.6—10.7.2020. одржани су састанци стручних већа,
тимова, стручних актива
29.6.2020. одржани су састанци Стручних већа
наставника: физичког васпитања, страних језика,
српског језика и књижевности; одржан је састанак
Тима за међупредметне компетенције и
предузетништво
30.6.2020. одржани су састанци Стручни већа
наставника: угоститељске струке, математике и
информатике, друштвених наука; одржан је састанак
Тима за каријерно вођење и саветовање
1.7.2020. одржани су састанци Стручног већа
наставника: природних наука, економске групе
предемета; одржани су састанци тимова: за
самовредновање рада школе, за обезбеђивање
квалитета и развој установе
2.7.2020. одржан је састанак Стручног актива за
развојно планирање; одржан је састанак Педагошког
колегијума
3.7.2020. одржана је седница Наставничког већа
преко апликације Зум
9. и 10.7.2020. први уписни круг ученика у први
разред
13.7.2020. други уписни круг ученика у први разред
20.8.2020. одржана је седница Наставничког већа;
одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и
развој установе; одржан састанак Педагошког
колегијума
24—28.8.2020. одржани су поправни, матурски и
завршни испити у августовском испитном року
25. и 27.8.2020. Валентина Миланов одржала интерну
обуку „Употреба Гугл учионице у настави" за четири
групе наставника
25—26.8.2020. Милена Цизлер одржала је обуку
„Формативно оцењивање и његова примена у
дигиталном окружењу” за две групе учесника; одржан
састанак Тима за каријерно вођење и саветовање
31.8.2020. одржана је седница Испитног одбора;
одржана седница Наставничког већа

Од IX до XII
2020.
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1.9.2020. Милош Милошевић од данас предаје математику; Тања
Марковић предаје куварство; Марина Стојановић предаје
веронауку
2.9.2020. Милан Ишљамовић је нови наставник физике
3.9.2020. Катарина Вукашиновић од данас предаје ликовну уметност
4.9.2020. одржан је састанак са члановима ИОП тима из ОШ „Десанка
Максимовић” и са одељењским старешином, помоћником директора и
педагогом наше школе, у вези са учеником Петром Миљковићем (Iтхт)
9.9.2020. одржан је састанак Актива за развојно планирање; одржан
састанак Педагошког колегијума
14.9.2020. одржан је састанак Савета родитеља; одржан састанак
Школског одбора
25.9—15.10.2020. информисање и укључивање ученика наше школе:
Александре Нешић и Светозара Ивановића у радионице у оквиру онлајн
тренинга за вршњачке едукаторе „Креативни одговори на
дискриминацију и нетолеранцију”, у организацији Центра Е8, МПНТР-а,
ГИЗ-а, у оквиру пројекта „Преузимање акције против дискриминације и
нетолеранције према Ромима у Србији”
8.10.2020. у нашој медијатеци одржана је промоција књиге ученика
Михајла Антића (IIIк) „Договор хладне ноћи - за краља и отаџбину”, у
организацији Ученичког парламента и колегинице Жаклине Бранковић
9—11.10.2020. одржан је семинар „Активно учење/настава 1 - базични
ниво” у нашој школи
19.10.2020. састанак са Драшком Грујићем око снимања часова
наставника економске групе предмета за РТС Планету
20.10.2020. одржан је састанак Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
21.10.2020. састанак са колегама економске групе предмета који ће
снимати часове за РТС
23.10.2020—23.11.2020. наставници економске групе предмета:
Емина Стојановић, Виолета Урошевић, Иван Новаковић, Зорана
Чоловић, Силвана Ристић, Весна Животић, Слободанка Цветић, Гордана
Вучковић, и наставници који су пружили техничку подршку: Валентина
Миланов, Лидија Лекић, учествовали су у припремању и снимању часова
за образовни профил: трговац за РТС Планету
26.10.2020. обавештење за Наставничко веће
28.10.2020. одржан састанак Педагошког колегијума
29.10.2020. Гордана Вучковић и Сања Новаковић представиле су
активности Тима за КВиС које су реализоване у школској 2019/2020.
години на 6. БОШ-овом Сајму тимова за КВиС. Освојили смо 3. место
на овогодишњем сајму; Жаклина Бранковић и Сања Новаковић
учествовале су у организацији радионице и перформанса за ученике из
Ученичког парламента наше школе, који су извели вршњачки едукатори
из Пожаревачке гимназије, у оквиру пројекта „Најјаче против насиља”
30.10.2020. Јелена Кокотовић, Ана Штерјоска и Милена Пантић Ловрић
реализовале су радионицу „Спречавање насиља над децом” у оквиру
реализације пројектних активности (са групом од 15 ученика IIу1 и IIIт2);
одржана седница Наставничког већа у сали за физичко
11— 13.11.2020. јесењи распуст за ученике
16.11.2020. Емина Стојановић, наставник економске групе предмета,
отишла је у пензију
19.11.2020. одржана су Одељењска већа за ученике IV и I разреда
преко Зум апликације
20.11.2020. одржан је састанак са наставницама куварства у циљу
договора око снимања часова за РТС Планету; одржана Одељењска
већа за ученике II и III разреда
30.11.2020. настава се реализује на даљину за све ученике школе, на
основу упутства за организацију рада средњих школа до краја првог
полугодишта
1.12.2020. одржана је седница Наставничког већа преко апликације
Зум
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3.12.2020. педагог учествовала у организацији радионице за
ученике IIIтхт онлајн, путем Зум апликације, у оквиру реализације
пројекта „Спречавање насиља над децом”, коју су реализовале
Милена Пантић Ловрић и Ана Штерјоска
21.12.2020. почиње зимски распуст, а завршава се у петак 15.
1.2021. године
21.12.2020. одржане су седнице Одељењских већа за ученике свих
одељења преко Гугл Мит-а
24. и 25.12.2020. подела књижица ученицима на крају првог
полугодишта
28.12.2020. одржан је састанак Педагошког колегијума; одржана
седница Наставничког већа; одржан састанак Савета родитеља
4.1.2021. одржан састанак Тима за самовредновање рада школе
5.1.2021. одржан састанак Стручног актива за развој школског
програма; одржан састанак Тима за КВиС
14.1.2021. одржана седница Наставничког већа
18.1.2021. почиње друго полугодиште школске 2020/2021. године;
од данас Бојана Живковић предаје економску групу предмета
27.1.2021. одржана онлајн приредба поводом школске славе Светог
Саве
2.2.2021. одржана седница Наставничког већа преко Гугл Мит-а
4.2.2021. од данас Марина Димитријевић предаје економску групу
предмета
5.2.2021. израда Педагошког профила за Дарка Јовановића (IIт2)
9.2.2021. одржана је седница Наставничког већа преко Гугл Мит-а
10.2.2021. одржан је састанак Савета родитеља преко вајбер
конференцијског позива
11.2.2021. одржан је састанак чланова Тима за заштиту ученика од
дискриминације, злостављања и занемаривања; одржан састанак
чланова Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе; одржан
састанак Школског одбора
20.2.2021. наставна субота по распореду часова од среде (онлајн
реализована)
22.2.2021. одржан је састанак Стручног актива за развојно
планирање
23.2.2021. одржан је састанак чланова Тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе
1.3.2021. Иван Новаковић одржао је час за проверу
припремљености за полагање испита за лиценцу, у одељењу IVе у
оквиру предмета статистика
4.3.2021. Слободанка Цветић реализовала је трибину под називом
“Како постати предузетник”, уз учешће госта из привреде, власнице
козметичког салона „Beauty and life", у одељењу IIIк
8.3.2021. на основу одлуке МПНТР настава се реализује само на
даљину
30.3.2021. одржан је састанак са наставницима који ће снимати
часове за РТС Планету за образовни профил: трговац
5.4.2021. одржане су седнице Одељењских већа за ученике IV и I
разреда на крају другог класификационог периода (преко Гугл Мит-а)
6.4.2021. одржане су седнице Одељењских већа за ученике II и III
разреда на крају другог класификационог периода (преко Гугл Мит-а)
9.4.2021. ученик Немања Јовановић (IVк) учествовао је на
Републичком такмичењу из пословне информатике у Нишу
19.4.2021. школе поново почињу да реализују наставу по
комбинованом моделу наставе
21.4.2021. одржана је седница Наставничког већа преко Гугл Мит-а
23.4.2021. одржан је састанак чланова тимoва за КВиС и маркетинг
24.4.2021. онлајн наставна субота - распоред часова од понедељка
26.4.2021. одржан је састанак Савета родитеља у школи
27.4.2021. одржан је састанак Школског одбора
29.4.2021. одржан је састанак чланова Тима за заштиту ученика од
дискриминације, злостављања и занемаривања
30.4— 4.5.2021. пролећни распуст за ученике
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I V е – е к о н о м с к и т е хн и ч а р и

Одељењски
старешина:
Зоран Прокић,
наставник
српског језика
и књижевности

Одељењски
старешина:
Милица Џамић,
наставник
енглеског језика

I V ф – ф и н а н с и ј с к и т ех н и ч а р и

I V к – комерцијалисти

I V т т – т у р и с т и ч к и т е хн и ч а р и

Одељењски старешина: Зорана Чоловић,

наставник економске групе предмета

Одељењски старешина: Милена Златар Ђурђић,

наставник економске групе предмета
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I V т – т р г о в и н с к и т е хн и ч а р и

Одељењски старешина: Жаклина Бранковић, наставник права

I I I т 2 – трговц и

Одељењски старешина: Тијана Ђурђевић, наставник енглеског језика

I I I у 1 – конобари

Одељењски старешина: Марко Вукашиновић, наставник физичког васпитања

I I I у 2 – кувари

Одељењски старешина: Данијела Николић, наставник куварства
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Срна Зорко

Бити најбољи у генерацији, добити
признање за свој дугогодишњи марљив
рад, труд, упорност... представља додатни
подстицај за још веће успехе у будућности.
Наградити залагање, амбицију и жељу
није лако, потребно је узети у обзир све
што ученик постигне током школовања да
награда оде у праве руке.
Ове школске године, одлуком
Наставничког већа, признање најбоље у
генерацији припало је Срни Зорко,
ученици IVк одељења.
Редовним радом, жељом да више
научи и упорношћу успела је да оствари
одличан успех, али и да несебично
помогне својим друговима из одељења да
савладају захтевно градиво.
Таленат за економију, креативност
и научено на часовима, успешно је
применила кроз оснивање и рад у
Ученичкој компанији „Кирибингас“.
Такође, представљала је школу на
Међународном сајму УК у Цељу, где је са
својим тимом показала знање,
сналажљивост, као и аутентичност
представљених производа.
Претходне школске године,
такмичарски дух и добро разрађена

ЈУН
2020.

стратегија успешно
решавају и студију случаја на
„Мегатренду“. Срна је била део
екипе која осваја високо друго
место и још једном је показала
примену наученог у пракси.
Поред талента за економију,
Срна поседује и дар за беседу и
глуму. Редовно је учествовала у
школским приредбама,
Светосавској академији, Дану
школе, Фестивалу младих... Такође,
била је и члан новинарске секције.
Планира да своје
образовање настави у области
економије. Као њени наставници,
сигурни смо да ће је зрелост, став и
амбиција водити ка новим
победама и још већим
признањима.
Желимо јој срећу на путу
који је изабрала!
Зорана Чоловић,
одељењски старешина

Н а ј б о љ и у ч е н и к у 3 . с т еп е н у
Лазар Марковић
је ученик трећег разреда, смера КУВАР. Завршио је овај разред са
свим петицама, и претходна два као одличан ученик са веома високим
просеком.
Школским обавезама увек приступа веома одговорно и све их је
извршавао на време. У свој успех је уложио много рада и труда
посебно зато што је он дете које има специфичне капацитете, али је
инсистирао да се школује као и остала деца.
Поред школских обавеза учествовао је у свим активностима које су
биле везане за рад у кухињи. Школске 2018/2019. г. са групом својих
другара из разреда учествује у припреми „Стишке посне трпезе“, где је
њихов рад био препознат и награђен наградом за најоригиналнији
рибљи специјалитет.
Активно је учествовао у изради свих изложби и припреми хране за
школску задругу „Хоризонт“. Припремао је храну за презентацију смера
на сајму „Професионалне оријентације“, где се истакао својом
креативношћу и маштовитошћу у декорисању јела.
Лазар је свестран, њега поред кухиње занима и информациона
технологија. Учествовао је у угледном часу из историје, за који је
израдио пригодну презентацију.
Омиљен је у одељењу, радо прихваћен у друштву, ведрог је духа и увек
спреман да помогне и покаже другима.
Данијела Николић, одељењски старешина
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„Књижевна дела су огледала у којима се огледа
лице света, као и мноштво људских судбина“

У одајама нашег бића тиња
пламен који обасјава простор тих одаја.
Он се не гаси са првом кишом која се
труди да га угуши, већ дуго наставља да
греје и осветљава.
Сви смо ми на дар добили овај пламен
који су за нас упалили песници, писци,
књижевници. Они су оставили у наслеђе
једну искру, завет и причу. Судбине
њихових ликова које су изван времена,
такође су судбине свих нас, сићушних
људи изгубљених у потрази за животом.
Да су грешке наша природа, научили смо
као мали. На обронцима сваке планине
уз коју се пењемо чека нас тест душе и
правде. „Док човека покрећу његове
жеље и тежње, он нема избора него
грешити“. Многи су покушали да утишају
своју природу и избегну грешке. Хамлет и
Ахимед су били једни од таквих и у свом
Ј о в а н а Н а с т а с и ја Ј ел е н а
покушају да победе природу, они
Миљковић Стевановић Петровић
одуговлаче, оклевају, а то може да нас
IVф
IVтт
IVк
доведе до мрачног дела пута и онда
губимо себе, људе, вољу и шансе.
Живимо као слепи у галерији која је пуна уметности. На сату који нема казаљке, брзо пролази време, а то време
називамо животом. Као путоказ на раскрсницама остали су ликови. Остављају нам жељу да се боримо за правду
попут Хамлета, да опростимо као што је то урадио Нурудин, да не осуђујемо као Карађоз и народ који су осудили
невиног Ћамила. Остављају пример доброг и искреног пријатеља као што је Хасан и опомену да можда узалуд
чекамо Годоа.
Андрић нам оставља једно огњиште и темељ морала и честитости, оставља приче које немају временски
оквир и које нису само судбина ликова већ и животи нас самих, наша стварност и прича појединаца. Оставља нам
жељу да будемо више од пар речи на мермеру, више од предмета који унуци изгубе у остави. Буди жељу да иза нас
остане прича о нама самима, нашим делима и корацима,оним великим, али и оним ситним. Да иза себе оставимо
причу, јер човек представља говор. Тако настављамо живот чак и када нас више нема.. „јер ништа није изгубљено
ако постоје они који вреднују и записују“ (Данило Киш). Тежимо ка томе да иза нас остане нешто лепо, сачувајмо
душу од греха чак и када се у нама пробуди жеља за осветом. Такве жеље често понесу душу и унесу немире. „Јер ко
опрости, он је највећи. А знам, заборавити не могу“ (Меша Селимовић). Такве битке које водимо сами у себи су
најтеже и у њима се гушимо и давимо. У њима једина жртва смо ми сами. Треба однети орден части и поштења,
орден морала, јер он има највећу вредност.
У моментима када се све чини мрачно, упалимо фењере које су нам оставили велики људи који су знали шта
је живот боље него ми сада, који су ценили срећу, поштовали морал и чували доброту. Они су нам кроз ликове из
дела пружили руку да лакше газимо по трњу, да се боримо за правду. Показују нам да мржња није излаз већ
таминица из које душа не може да изађе и у којој бледи и нестаје. Дали су нам крила да полетимо чак и када
мислимо да су наша крила превише слаба и малаксала и да сваки трзај може да их здроби.
Када се све заврши, када се завесе спусте, глумци скину маске и полако сиђу са бине, публика после
аплауза нестане у секунди, остајемо ми. Пружимо људима да кажу нешто лепо о нама, коју лепу реч о нашем духу.
„На крају све прође и каква је утеха у томе“. Дозволимо да иза нас остане прича коу смо писали ми сами по узору
на судбине ликова из књига, јер њихови путеви су исти као наши. Све приче о њима остале су да живе после њих и
нису биле само бледи траг на хартији, већ дубоко урезан траг на души. Њихове судбине су наставиле да везу
бескрајне нити, само не кроз њихове животе, већ сада у нашим животима, а сутра кроз животе неких других људи.
Настасија Стевановић IV тт; ментор: Весна Џино, професор српског језика и књижевности
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„Пружи ми руку, пружи ми реч; саградимо
мостове и свет од снова и идеала“

ЈУН
2020.

Виђење о животу и свету увек смо делили различито. Водили
смо се некада и идеалима које нам је неко наметнуо, али увек са
жељом да их обликујемо по себи. Да ли живимо у свету који није по
нашем калупу, или пак ми нисмо по калупу истога? Коељо је говорио
да када нешто желимо из свег срца, читава васељена се уроти да
нам се то и деси. Увидевши разлику између самог живљења и
креирања сопствене судбине, схватила сам многе ствари. Волимо
живот из различитих разлога и то је оно што нас чини посебним.
Сакупљаћемо успомене, сазнања, лекције, а оно што је најважније су
људи који ће нас инспирисати. Кажу да је човек без среће, добрих
дела и пријатеља исто што и мртав човек. Зато се питам: „Има ли
сврхе и да ли је вредно бити мртав у овом животу?“
Волела бих да постоји већа реч за некога ко је пријатељ, јер
такви људи заслужују оне највеће. Примаћемо у своје срце различите
људе и свако ће бити наш сапутник у одређеном периоду. Себично би
било када бисмо се љутили на оне који јесу, али су из неког разлога
отишли. Ја сам оно што носим у себи и што ме окружује и сулудо је
мислити да ће ме заувек инспирисати исти људи. Бити добар човек је
исто што и бити пријатељ, јер су одлике оба оданост и искреност и за
мене не постоји другачија дефиниција. Такође, размишљајући, увек
бих се питала хоће ли нас заувек надахњивати исте ствари. Толико
имам питања на која морам да одговорим сама себи. Открила сам
да ме надахњују заласци сунца, мирис морске соли који одише
обалом док трчим, возне карте у једном правцу и оно најважније,
смех. Волимо одређена лепа места и лепе тренутке, али јесу ли
заиста лепи без правих људи? Најлошије место је оно на коме се
осећамо усамљено, а најбоље оно где смо срећни. Чула сам да су
људи који се гласно смеју они који имају највише бола у себи.
Међутим, нисам сигурна колико таквих може потврдити исто. Нисам
велики познавалац живота, али сигурна сам да су људи који се гласно
смеју најјачи. Бол није нешто што би требало да нас одређује, већ
учи, док је наша снага та којом ћемо постајати боље верзије себе.
Андрић је веровао у мостове, а они су некад спајали, а некада
раздвајали. Схватили смо нечије руке олако и од истих стварали
своје којима ћемо касније много лакше прећи брану, не бринући
јесмо ли у том погледу на себе повредили нечију руку и имамо ли је и
даље. Неке мостове и битке смо на тај начин прешли, али смо и
нешто много вредније изгубили.
Посвећиваћемо своје градње некада погрешнима, а некада
онима којима исте нису ни потребне да би корачали са нама. Моја
стварност је она коју стварам када се све утиша и верујем да сви
имамо различите тишине. Ово је моја тишина. Замишљам себе у
благој безбрижности и истој амбициозности. Чине ме мале ствари
које заправо и нису мале. Хватам срећу под руку и не обазирем се
на препреке тако трагично, већ од њих учим, па их замолим да се
помере. То се зове компромис са животом.
Док хватам себе у сањарењу, увиђам и да нисам далеко од јаве.
Није истина да сами креирамо своју судбину, већ са онима који су
вредни, јер подједнако утичу својим понашањем на наше
размишљање.
Од Дучића сам научила да лепа жена није једино она која
мисли да је ружа и она која зна да је лепа. Тако је и са идеалима и
мислима које никада неће одговорати другима, него нама самима. У
право време и на правом месту нико никада није био, али свако зна
шта јесте оно право за њега.
Идеализовали смо људе, снове и ствари мислећи да је то
исправно, али заборавили смо на последице. Свако неприхватање
доводи до разочарања, а очекивања и туђи идеали су ти који нас на
крају повреде. Из тог разлога мислим да је креирање судбине теже,
али боље по нас. Човек се као јединка треба отргнути и живети са
сопственим уверењима срећно, али и храбро.
Чуваћемо уз себе ожиљке, осмехе, речи и руке, као и
пријатеље и уз њих сигурније побеђивати сваку незамисливо тешку
препреку. Победићемо себе.

Поклони ми додир и глас. Не тражим ти ништа
више. Чврст стисак руке да знам да са мном ипак
корача неко у ово време превара и боли. Шапући ми
до јутра како сам жива, како сам ти речима живот
унела. Животом ходајмо у истом ритму корака, да
знам да вреди, да имам за кога да се борим. То је
смисао живота, зар не?
Живот нам пружа и слатко и слано, и сузе и
смех. Мој сан на јави очима говори да живот може
бити слатко и смех. Да ли да му верујем? Живот
толико пута задаје ударце од којих, чини се, не могу да
се опоравим. Сруши ми мостове и остави ме саму.
Останем своја и ничија. Када кажем живот, помислим
на вечиту борбу за боље. Помислим на машту о
идеалима. Помислим на грађење бољег сутра. На
темеље који су довољно чврсти да издрже падање
неправилно сложених цигли моста будућности. Моста
мојих снова, жеља, планова.
Тај мост је моје дело. Оно што остаје као
подсетник нс моје борбе. Шта је од тога сачинио свет
снова, шта направише људи, а шта њихове речи? То
је неважно. На крају, на њему ће писати ово сам ја,
своја и спремна да чујем речи које граде живот, које
чине сан. У животу стекох некада више момената туге
него среће, понекад више пораза, али корачам.
Градим мостове још увек. Речима уносим животе. Да
није било туге, ја данас не бих мислила овако и не бих
сањала исто, не бих те упознала како те сада видим.
Када настајах — ова ја— било је то више дана,
него година. Око мене празни људи, њихове тешке
речи и снови. Давали су мрвице, рушили су мостове,
али направили су мене. Они ми нису пружали ништа,
али и од њих сам успела да научим нешто. Сад
пажљиво градим свој мост.
О теби маштам као о идеалу, а далеко си од
тога. У томе је чар. Пређох мост и погледах својих руку
дело и на крају моста тебе. Дај ми руку! Дај ми речи
од којих постаје нешто. Дај ми материјала за неке
нове хоризонте. Уведи ме у своје снове да заједно
градимо неки нови свет. Не желим да крај мог моста
буде овде. Треба нам боље место. У овом су људи
оставили неки чудан траг. Нећу за њима. Стварајмо
нови, корачајмо. Жељна сам бољих погледа на
хоризонт, свежијег ваздуха, срећнијих људи. Живот са
тобом је све више машта о идеалима, а све мање оно
што је до сада био. Али крени у ову шетњу са мном.
Послушај тишину и реци да је умирујућа са мном, а не
застрашујућа као пре. Зажмуримо и одсањајмо сан.
Биће мешавина са јавом и држаћеш ме за руку. Ако
су они лошији од тебе створили ово што сам сад...
питам се шта ће тек бити кад мој неидеални идеал
унесе још живота у мене. Хајде, покрени вртешку
нових, немогућих снова. И хајде да их у инат свима
остваримо. Не можемо пропасти, не брини, имамо
једно друго.
Зато кренимо! Говориће да смо Дон Кихоти,
идеалисти, занесени младошћу.... Кога брига! Неће
они живети наше животе. Желе да се боримо против
ветра уместо да идемо уз ветар. Не чују они какве
речи он нама шапуће. То је само наша тајна. Наш
матријал, наши снови. Спремај се, хоризонт нас чека!

Јелена Петровић IV к; ментор: Зоран Прокић,
наставник српског језика и књижевности

Јована Миљковић IV ф; ментор: Милена Цизлер,
наставник српског језика и књижевности.
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САЈАМ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
за основце

МАЈ
2021.

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВ АЦ
КОМЕРЦИЈАЛИСТА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

КУВ АР

ФИНАНСИЈСКИ
АДМИНИСТРАТОР
КОНОБ АР

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ
ТЕХНИЧАР

Од 13. до 14. маја 2021. године за ученике основних школа из
Пожаревца организован је у нашој сали за физичко сајам наших
образовних профила, тј. Дани отворених врата. Током та два дана,
основци (са својим наставницима, родитељима) из градских школа
имали су прилику да посете штандове свих наших образовних
профила, да разговарају са ученицима представницима образовних
профила и упознају просторије у којима се реализује настава.
Током маја школске 2020/2021. године чланови Тима за каријерно
вођење и саветовање ученика и Тима за маркетинг школе осмислили су
и
реализовали
бројне активности
усм ерених
на
представљање
образовних
п рофила
кој е
школујемо и које
ћемо уписати у
први разред.

Гордана Вучковић, Марко Вукашиновић, Малиша Новаковић, Сања Новаковић, Иван Новаковић су током маја месеца,
заједно са ученицима наше школе - представнциима различитих образовних профила, посетили основне школе у Костолцу,
Брадарцу, Божевцу, Смољинцу, Топоници, Малом Црнићу, Лучици, Пољани и Александровцу и презентовали нашу школу.
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА
школске 2020/21.
АВГУСТ

2020.

Ове школске године свечани приjем ђака првака је организован 31.8.2020. у дворишту наше школе.
Ученике је поздравила и срећан почетак нове етапе у њиховом школовању пожелела директорка школе,
Сибинка Живановић. Будући ђаци наше школе су се тог дана упознали са својим одељењским старешинама,
другарима, правилима која важе у школи, учионицама и школским простором.
Одељењске старешине првака, ове школске године су:
Iе - Зорана Чоловић;
Iфа - Тијана Ђурђевић;
Iк - Милена Златар Ђурђић;
Iтхт - Зоран Прокић
Iт1 - Милица Џамић;
Iт2 - Жаклина Бранковић;
Iу1 - Марко Вукашиновић;
Iу2 - Данијела Николић

И Н Т Е Р Н Е О Б У К Е н а с т а вн и к а
Обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу”, сертификован Заводов семинар, реализована је 25.
и 26.8.2020. г. Радионицу у оквиру овог семинара реализовала је Милена Цизлер, наставник српског језика и књижевности.

У периоду 24 ̶ 27.8.2020. године организована је интерна обука „Употреба Google
учионице у онлајн настави”; реализатор обуке Валентина Миланов, наставник
информатике.

Трибине у сали је у бојама наше заставе офарбао Марко
Вукашиновић, наставник физичког васпитања.

У току лета је
организована радна
акција на фарбању
ограде. У акцији су учествовали: Саша Николић, Зоран Прокић,
Ранко Рајић, Дејан Штерјоски, Сузана С. Павловић, Иван Новаковић,
Славко Ркман, пензионер Велиша Стевановић, Нена Крстевски,
Зорица Бељић, Милена Крстић, Марина Милорадовић, Санела
Минић, Драгана Нешић, Слађана Нешовановић и Вера Стевановић.
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Септембар

2020.

Комбиновани модел наставе у
школској 2020/21. г.

Од 1. септембра 2020. у новој школској години примењује се комбиновани модел у
настави. То значи, да су ученици једног одељења подељени на две групе, не веће од 15
ученика, наизменично се смењују – једне недеље је у школи једна група а друга учи од
куће. Друге недеље обрнуто. Наставни час траје 30 минута у школи и 15 минута подршка
ученицима. Изабрана платформа за учење је Гугл учионица и то је обавезан начин рада
за све. Кабинетска настава се одвија у школи (школа има 8 кабинета) и практична
настава се рализује у објектима код социјалних партнера (не дуже од 3 сата дневно).

Један ЧОС у природи

Нову, необичну школску 2020/2021. годину одељење матураната смер финансијски администратор је одлучило да је
још по нечему учини необичном. Наиме, како је због пандемије изазване корона вирусом, настава организована по
групама, ученицима који су у школи ускраћена је могућност да се виђају „са оном другом групом ученика” која је на
онлајн настави, тако да су часови одељењске заједнице, кад год је време дозвољавало, одржавани напољу у природи.
Тако су се ученици договарали око даљих активности, правдали часове и решавали проблеме у одељењу уживајући у
лепотама градских паркова Чачалице и Тулбе, ергеле Љубичево, манастира Рукумије и тврђаве Рам.
Мирјана Ђусић, одељењски старешина

П А С О Ш ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИН А
Након положена прва два дела испита прошле
школске године, трећи део испита одржан је
онлајн 24. септембра од 13 сати у кабинету, уз
менторство и наставника и ученика који су овај
испит положили пре годину дана. Полагању су
приступила 5 ученика четвртог разреда, смер
финансијски администратор, и свих 5 је
положило испит. То су: Милена Милојевић,
Стеф ан и-Дај ан а Ј евремо вић , Ве рица
Недељковић, Ивана Милорадовић и Алекса
Илић .
Пасош је међународни цертификат којим се
потврђује да су ученици усвојили неопходно
знање, вештине и компетенције потребне за
запослење или самозапослење. Овај Пасош ПВ
ученицима обезбеђује бројне предности у наставку школовања, при уласку у пословни свет или започињању
сопственог бизниса. Ових пет ученика су, уз Марка Благојевића, Вељка Богићевића, Душана Бјелоглава и Душана
Дабића који су прошле године положили овај испит, једини ученици у
граду који поседују овај цертификат.
Сви ученици су део УК ,,ЕКОрација". Практично искуство и
знање стекли су учешћем у продајним изложбама, пословним
изазовима, ученичком предузетништву и низу других ваннаставних
активности. Досадашњи резултати показали су да су ученици након
искуства у вођењу ученичке компаније креативнији, сналажљивији,
поседују више самопоуздања и спремнији су на преузимање
одговорности и иницијативе на вишем нивоу.
Мирјана Ђусић, директор УК
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ПРОМОЦИЈА РАДОВА
ученика наше школе

ОКТОБАР

2020.

У оквиру обележавања „Дечије недеље", а у организацији Актива за развојно планирање, у нашој школи су
8.10.2020. године у школској медијатеци реализоване следеће активности:
- промоција књиге „Договор хладне ноћи - за краља и отаџбину" - аутор Михајло Антић IIIк;
- казивање својих љубавних песама - Валентина Ацовић Iфа;
- представљање садржаја својих књига које још нису објављене - Емилија Бачић IIIтхт;
- изложба ликовних радова ученика: Ђорђа Јосимовића Iу2, Сање Милошевић Iтхт, Хелене Михоци Iтхт, Теодоре
Стошић Iфа и Лазара Петровића (бившег ученика школе).
- музичко извођење песме Каћуша - Исидора Миладиновић IIIтхт.
Интервјуисање аутора књиге и вођење дијалога са њим обавила је Ања Јовановић IVк, члан новинарске секције.

ГО ДИ ШЊ ИЦ А ПО С Л ОВ АЊ А В ПД - а „B L AC K S MI T H ”
Прва годишњица пословања
виртуелног предузећа Black Smith
обележена је у радним просторијама у
време редовне наставе 28.10.2020.
Предузеће се, иначе, бави прометом
оружја и пиротехничких средстава и као
такво једино је на виртуелном тржишту
предузећа. Претходну пословну годину
обележио је процес оснивања код АПР
центра у Сопоту и добијања сталног
пословног рачуна код ЦБ у Чачку, али и
сарадња са предузећима из Београда,
Крушевца, Ужица, Сокобање, Ариља,
Пријепоља...
Како се сваког месеца бира
„НАЈрадник”,
ова
прилика
је
искоришћена да се истима уруче
дипломе и скромне награде. За месец
септембар „НАЈрадници” били су Митар
Гајић и Катарина Лазић, а за месец
октобар „НАЈрадници” су Милица
Марковић
и
Наталија
Крстић.
Проглашени су и најбољи радници за
претходну годину, а то су Јована
Јовановић и Митар Гајић.
Мирјана Ђусић, директор ВПД-а
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ОКТОБАР

2020.

III награда на Националној
онференцији КВиС

к

„Txe OНA—ОсНAжена, храбра, аутентична”

На овогодишњем петом Националном такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања
(КВиС), одржаном у октобру 2020. године, у организацији Фондације Темпус - Euroguidance центра у Србији, наша
школа је за презентовану активност освојила ТРЕЋУ награду. Награђена је активност „Txe ONA - osNAžena hrabra
autentična”, која је резултат пројектних активности које су спроводили удружење за младе „Urban Stream” из
Пожаревца и удружење „Велес - Владичин Хан”. Идејни творац овог пројекта је Маја Марић, оснивач удружења за
младе УрбанСтрим, са којим имамо успешну сарадњу, већ четврту годину заредом.
Ученице наше школе (9 ученица) учествовале су у реализацији планираних активности, а наставник Валентина
Миланов и педагог Сања Новаковић биле су тренери на реализацији обуке из предузетништва и обуке из каријерног
вођења и саветовања ученика. Поред похађаних обука, девојчице су присуствовале и панел дискусијама са женама
предузетницама, израђивале су своје планове личног и пословног развоја, бизнис-планове, учествовале у изради
предмета (у оквиру ученичке компаније „Кирибингас") и продаји у оквиру продајних изложби у нашој школи и на
новогодишњем Сајму ученичких задруга.
Сања Новаковић, педагог

6. Сајам школских тимова за КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

На 6. Сајму школских тимаова за каријерно вођење и саветовање, одржаном 29.10.2020. године у
организацији Београдске отворене школе (БОШ), Тим за каријерно вођење и саветовање наше школе је за
спроведене активности у школској 2019/2020. години, награђен ТРЕЋОМ наградом. На сајму, који је ове
године био онлајн, активности нашег тима представиле су чланице тима за КВиС: Гордана Вучковић и Сања
Новаковић. Освојена трећа награда, поред признања, обухватила је и новчани износ од 10.000 динара, и
тим средствима опремљен је наш Каријерни кутак техничким уређајима, који ће омогућити још
квалитетније срповођене услуга каријерног вођења и саветовања.
Сања Новаковић, педагог
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НАГРАДА за
ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ВЕСНА Животић

НОВЕМБАР

2020.

Добитник овогодишње награде је Весна Животић, наставник групе
економских предмета која у нашој школи ради више од 15 година. Кажу да је
„правда спора, али достижна”, па тако и награда за Весну коју је требало много
раније да добије. Зашто? ОНА је неко ко од првог дана свог запослења не иде
утабаним стазама, неко је ко је постао „бренд” наше школе. Од 2007. године и
реформе нашег школства, ОНА је посебно ангажована за профил комерцијалиста
и на нивоу Србије добила је звање „координатор форума наставника образовног
профила комерцијалиста” јер је своје знање и искуство стечено у привреди
применила и пренела на ученике. Из тог разлога годинама уназад ОНА се одазива
на позиве ЗУОВ-а и учествује у изради матурских задатака на нивоу Србије, у
ревизији наставног плана и програма за образовни профил - комерцијалиста и
образовни профил - техничар логистике и шпедиције, али је и један од аутора
приручника „Водич за рад у виртуелном предузећу" под покровитељством Култур
Контакт-а из Немачке и МПН Србије.
Захваљујући њој, наша школа је остварила партнерску сарадњу са школом
„Robert Gerwig" из Зингена у Немачкој тако да су ученици предвођени Весном
учествовали не само на виртуелним сајмовима у Зингену (2011. г.) већ имали и
стручну размену са ученицима из овог града (2012. г). Као промотер образовног
профила комерцијалиста, Весна је била и зачетник сарадње виртуелних предузећа
Србије и Црне Горе на сајму у Милочеру (2012. г.), сарадње виртуелних предузећа
Србије и Бугарске у Пловдиву (2018. г.), као и сарадње на бројним сајмовима у
нашој земљи у Бечеју (2011. г.), Бору (2013. г.), Сокобањи (2017. и 2018. г.),
Крушевцу (2019. г.). Овако предан рад није могао да прође без награда тако да је
ОНА и на бројним такмичењима остварила завидне резултате као нпр.
појединачно треће и екипно друго место на републичком такмичењу из
Трговинског пословања 2006. године или пето место на Међународним данима
ученичког предузетништва 2017. године.
На нивоу школе треба рећи да је Весна активни учесник свих дешавања од организовања интерних обука и
угледних часова, преко организације промотивног часописа „Више од игре” поводом 10 година виртуелног
предузетништва у школи, до учествовања у снимању РТС онлајн часова и пројекта мобилности у оквиру Еразмус-а.
Све ово говори о једном професионалцу који поседује велико знање и способност да га пренесе и на колеге и на
ученике, што је чини изузетно квалитетним наставником и племенитом особом. Посматрано из угла ученика, Весна је
неко ко на ученике делује позитивно и мотивишуће. Њена улога наставника или одељењског старешине се не завршава
након одржаног часа; она помаже ученицима у тражењу решења проблема, залаже се за оно што они желе и труди се
да им помогне у изградњи њихових индивидуалних врлина и као ученика и као личности. Зато не чуди жеља свих
свршених осмака да у нашој школи упишу баш образовни профил комерцијалиста јер ће им Весна можда бити
одељењски старешина...
Мирјана Ђусић, наставник економске групе предмета

ГОДИШЊИЦА ПОСЛОВАЊА УК „ЕКОрација”
Трећа годишњица пословања
ученичке компаније „Е КОрација”
обележена је 5.11.2020. у фискултурној
сали наше школе у складу са мерама
заштите од ширења пандемије. Активни
учесници ове компаније јесу ученици IV
раз ре да сме р - фин а нси јски
администратор којима је овом приликом
директор УК уручио дипломе и
цертификате са разних такмичења, као
и „Европске дневнике” које им је школа
доделила. Уз смех и анегдоте ученика,
направљен је у кратким цртама
подсетник активности компаније.
Мирјана Ђусић, директор УК
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ЕКОНОМСКА група предмета

Према плану Министарства просвете наша школа је током октобра и новембра месеца 2020. године снимила видео
часове, који су се затим током новембра емитовали преко РТС Планете, све у циљу организовања наставе на даљину.
Часове које је требалo да припремимо и реализујемо, односили су се на уже стручне предмете образовног
профила: трговац. У првом и другом разреду реч је о наставном предмету под називом Техника продаје и услуге
купцима, а у трећем разреду о наставном предмету Набавка и физичка дистрибуција.
Наставници су се организовали и на нивоу Стручног већа за економску групу предмета направили тимове за
припрему и реализацију часова.
Тим за припрему и реализацију часова за први разред сачињавали су наставници: Емина Стојановић, Лидија
Лекић, Виолета Урошевић и Иван Новаковић; тим за други разред чинили су наставници: Гордана Вучковић,
Слободанка Цветић, Валентина Миланов и Милан Шешум; а за трећи разред: Силвана Ристић, Весна Животић, Зорана
Чоловић и Валентина Миланов. Реализатори часова били су наставници: Виолета Урошевић, Иван Новаковић, Гордана
Вучковић, Слободанка Цветић, Силвана Ристић, Весна Животић и Зорана Чоловић. Да презентације које су пратиле
излагања професора буду што илустративније и занимљивије за ученике, све од себе дале су професорке рачунарства
и информатике: Лидија Лекић и Валентина Миланов.
Приликом припреме часова наставници су радили тимски, са великом преданошћу и одговорношћу, трудећи
се да унесу у своје часове и иновативност и креативност, све уз велику помоћ и подршку школског педагога Сање
Новаковић и директора школе Сибинке Живановић.
Велику и драгоцену помоћ добили смо и од Драшка Грујића, просветног саветника Школске управе Пожаревац,
који је најпре присуствовао састанку са члановима тимова који су припремали часове, а затим и гледао снимљене
часове пре емитовања, при чему нам је давао корисне савете и важне сугестије.
Снимање часова је захтевало, како компетнције које су се односиле на стручна и педагошка знања, тако и из
области дигиталних технологија. Међутим, овим активностима и наставници су стекли нова знања и вештине потребне
за подучавање и учење у савременим условима.
Гордана Вучковић, помоћник директора

I место на наградном фото конкурсу „Поезија итд.”
Трећи наградни фото-конкурс из циклуса
„СВЕТ КРОЗ ОБЈЕКТИВ МЛАДИХ” носи назив
„Поезија итд.”. Конкурс је организован као пратећи
програм дванаесте Стиховизије. Требало је да
учесници доставе фотографије инспирисане
песмама или стиховима на неком од страних
језика. У такмичењу је учествовало 73 такмичара.
Збиром гласова чланова жирија одабрани су
најбољи радови, који су приказани на изложби
постављеној у холу Народне библиотеке Смедерево.
Међу њима су били и радови ученица IVтт, Сандре
Арсић и Саре Коризме.
Прво место је освојила фотографија наше
Иване Чепић, ученице IIтхт. Ова фотографија је
настала инспирисана песмом „Me myself and I” (G
Eazy). Ивана је учестовала и на конкурсу Европског
дневника.
редакција новинарско-информатичке секције
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За снимање часова
на даљину изабрало нас је
Министарство
просвете,
науке и технолошког развоја.
Нас, као и остале колеге из
наше школе, на основу
квалитета рада, остварених
резултата и напредовања у
звању. Снимале смо часове
куварства са практичном
наставом. У марту је за све
нас настава на даљину била
једна потпуно нова ситуација
и велики изазов. Снимали смо
часове код куће и слали
ученицима презентације како
би лакше пратили план и
програм.
Сада
имамо
искуство на основу којег смо
могли
да
сагледамо
недостатке
и
да
овај
одговоран
и
изузетно
захтеван процес надоградимо
и унапредимо. Ово је био
велики професионални изазов за наставнике. Могу рећи, нимало лак. Ситуација у којој раније нисмо били, да испред себе
немамо ђаке, већ да причамо у камеру, није природно стање. Овај начин рада нам је донео иновације у раду. Важно је да
постоји размена, не само између ученика где могу видети друге наставнике и њихов начин рада, већ и између колега.
На самом почетку је било прилично стресно, али са сваким новим укључивањем камере, и трема полако нестаје.
Одговорност је велика да часови буду што квалитетнији, креативнији и занимљивији, с обзиром на ситуацију која нас је
снашла. Наше жеље никад нису биле снажније. Тај изазов је нешто што нас покреће и мотивише да ученицима на најбољи
начин представимо градиво.
Kад се заврши снимање, онда се присећамо како је све протекло. Уочимо грешку, али времена није било да се снима
све из почетка. Уосталом, и на часовима се деси да погрешимо, па се исправимо. Ми нисмо глумци, водитељи, јавне
личности. Учионица је наше природно окружење. Интеракција са децом, жива реч, смех, дечији погледи из којих читате
њихова питања. Нас три смо једна другој највећа подршка. Када једна посустане, друга је бодри и не одустајемо тако лако.
Настављамо са снимањем часова у фебруару.
Наставници куварства који су снимали часове за РТС Планету: Александра Младеновић, Тања Марковић и Данијела
Николић; техничка подршка: Валентина Миланов, наставник информатике.
Данијела Николић, наставник куварства

Е м и н а С т о ј а н о в и ћ , наставник економске групе предмета
Речи које читате најчешће сам изговарала на дан школске славе, па тек онда записивала за школски часопис.
Данас је обрнуто − славу славимо на дистанци, а речи прво записујем у нади да ће их Емина чути на Дан школе и изласка
часописа. Она је отишла у пензију у време када је страх од болести раздвојио људе, послао нас на наставу на даљину,
зауставио свет, увео физичко дистанцирање које још траје.
Легенда економског школства, како су га у Србији називали, наш некадашњи директор или
једноставно − Еминин тата, знао је да каже за децу просветних радника која су се запошљавала у
школи: „Они ће знати да цене позив − јели су тај хлеб.” За ћерку просветних радника, младог
економисту, тај хлеб је био и тежи, јер је било потребно и ценити га и показати да је ћерка достојна
својих родитеља, али и да је васпитач и предавач са само себи својственим особинама. Она је то
полако, смирено, прецизно и предано чинила свих ових четрдесет година.
Генерације ученика су у сваком предузећу сигурно показивале све оно чему их је она научила.
Генерације су са лакоћом уписивале и завршавале Економски факултет, уз једноставно објашњење −
„Емина нам је предавала.” Најбоља места су била резервисана на републичким такмичењима
ученицима које је Емина вешто и сигурно спремила.
Васпитавала је генерације да усправно и смирено корачају кроз живот, наоружане достојанством и
знањем, баш као што је и она у свом радном веку чинила. Тако је одгајила и своју децу − Срђана и
Пеђу, а верујем да ће тако учити и унуке, сматрајући да је то њен највећи успех у животу. Да не постоји
физичка дистанца, поред ње би на прослави биле све оне колеге за које је увек имала осмех и миран,
сталожен, а надасве аргументован савет и став. А за сликање би сигурно имала најбројнију групу
колега, а њених ученика, који су имали ту част и да раде са својом професорком и разредном.
Мој професор нацртне је говорио за цртеж: „Удаљи, боље ћеш видети.” Тако да сам и сада у једно
сигурна − ова физичка дистанца изазвана ковидом, па и временска, Емининим одласком у пензију
неће бити толико лоша колико изгледа. Напротив − учиниће да знање, савет и пријатељство, којима смо сви ми претходно
наведени даривани, на Емини својствен начин, видимо као неодвојиви и најдрагоценији део наших живота.
Вероватно ће се све колеге сложити да јпАнђелка Стојићевић, наставник економске групе предмета
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Реализован
ПРОЈЕКАТ у школи
„Поспешивање практичних вештина и
друштвеног развоја младих”

Пројекат спроводи Креативно забавна радионица за младе „УрбанСтрим” у склопу реализације програма/пројеката
НВО и удружења од јавног значаја за 2020. годину, уз подршку Града Пожаревца а уз сарадњу са Економско-трговинском
школом Пожаревац. Циљеви пројекта су поспешивање запошљивости младих, информисаности и компетентности у
проналажењу запослења и обављању посла или покретању сопственог посла и развој друштвених вештина ради
самосталног доношења одлука и активног учешћа у друштву.
У пројекат су се укључили ученици Економско-трговинске школе, образовних профила: финансијски администратор,
комерцијалиста и туристички техничар од првог до четвртог разреда. Поред ученика, реализатор активности на пројекту је
Валентина Миланов, наставник информатике и предузетништва у школи. Идејни творац, едукатор и координатор на пројетку
је Маја Марић, „Урбан Стрим” – удружење за младе. Ученици су се поделили у 5 тимова. Сваки од њих прошао је обуку о
томе како доћи до идеје којом би тим могао да се бави. Тимови су даље кренули у реализацију својих идеја, тако да су неки
успели да реализују продају и зараде. Поред предузетничких вештина, ученици су развијали и своје социјалне вештине,
тимски рад, комуникационе и вештине јавног наступа, продајне и вештине рада на рачунару.
Назив тимова и имена ученика који их чине:
ЗОНА УЖИНЕ (Немања Јовановић, Немања Животић, Ања Јовановић и Јелена Аврамовић - IVк),
МОЈ ЛАВИРИНТ (Јелена Симић, Невена Савић, Вања Савић - IIфа, Стефан Радосављевић - IVтт),
УХВАТИ КАФУ (Христина Томић Iк, Сара Перић, Тијана Танасковић IIк, Јелена Димитријевић Iтхт, Аница Милорадовић IVк),
ДОНЕСИ СОК (Никола Јовановић, Урош Стојимировић - IIIк, Миљана Илић, Анђелка Перић и Глориа Јовонић - IIк),
ПРОДАЈ МИ ОВО (Давид Марковић, Никола Првуловић - IIIк, Тијана Савић и Сара Коризма - IVтт).
Поред поменутих ученика, Милица Јанковић и Невена Стојановић (IVтт) учеснице су које су свим тимовима помагале око
активности везаних за маркетинг и израду анкета. Координирале су тимовима и утицале на њихову међусобну сарадњу.
Пројекат је трајао у периоду од септембра до децембра 2020. године.
Валентина Миланов, наставник

Семинар у школи „Активно учење/настава 1”
У периоду од 9. до 11.10.2020.
године у нашој школи реализован је
семинар „Активно учење/настава
1”.
Уз водитеље семинара, Радишу
Ђорђевића и Сенку Пантић, колеге
су имале прилику да стекну нова
знања која ће унапредити извођење
наставе у нашој школи.
Сања Новаковић, педагог
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ДАН ДУХОВНОСТИ
у нашој школи
Онлајн приредба за Светог Саву

ЈАНУАР

2021.

Ове године је школска слава Свети Сава обележена онлајн приредбом. У припреми и снимању су учествовали
следећи ученици: Вања Савић IIфа (извела је Химну Светом Сави); Тамара Мурашковић IVк, Тијана Стојановић IVт,
Милица Јевремовић IVтт (рецитал); одломак „Кроз тамнички прозор“, Николаја Велимировића, извели су ученици:
Данијел Младеновић IVт и Стефан Радосављевић IVтт; Беседу „Вера наша православна“ (Владика Николај
Велимировић) говорила је Вања Савић IIфа; Песму „Десет обраћања Богородици Тројеручици Хиландарској (Љубомир
Симовић) рецитовала је Јована Јанковић IIт1; драматизацију: „Свети Сава, отац и син“ извели су ученици: Стефан
Милојевић IIу2, Јована Петровић Iтхт и Данијел Младеновић IVт. Наставници који су учествовали у припреми и
реализацији приредбе: Весна Џино, Драгана Мратић и Зоран Прокић, наставници српског језика и књижевности,
Марија Вељковић, наставник музичке културе, Лидија Лекић, наставник информатике и Сибинка Живановић, директор
школе.

Тр и б и н а „ К ако п о с та т и п ре д уз е т н ик ? ”

У четвртак 4.3.2021. године у оквиру предмета Трговинско пословање, за ученике IIIк одељења,
одржана је трибина „Како постати предузетник?”.
Организатор трибине је била Слободанка Цветић, предметни наставник, а гост трибине је била
Данијела Стојановић, предузетник.
Сања Новаковић, педагог
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Активности ученичке задруге
„ХОРИЗОНТ”
Осмомартовска продајна изложба

Поводом 8. марта 2021. године у припреми и продаји разних посластица: мафина, попса, медењака, чоколадних
пралина, галета, америчких крофница учествовали су ученици првог, другог и трећег разреда.
Ученици првог разреда: Снежана Момировић, Катарина Лукић, Кристина Рајковић, Невена Стојиљковић.
Ученици другог разреда: Милица Лончар, Стефан Миливојевић, Тијана Симић, Милица Николић, Марија Мучиловић,
Вук Бјели, Сара Васић.
Ученици трећег разреда: Милош Дукић, Нина Ђукић, Никола Радосављевић, Валентина Станојевић.
Осим у припремању и продавању производа, учествовали су и у аранжирању штанда, као и у паковању самих
призвода. Својим ангажовањем, маштом, креативношћу ученици су допринели да производи сем укуса, имају
насвакидашњи декоративан изглед. Током припреме и продаје производа, ученике су усмеравале на рад наставнице
куварства: Данијела Николић, Александра Младеновић, Тања Марковић.
Ученици су били одушевљени заинтересованошћу пролазника, похвалама, као и самом зарадом за ученичку
задругу „Хоризонт“, где се средства од те зараде усмеравају за разне ученичке потребе.
Колеге су куповином самих прозвода и својим присуством подржале ученике и наставнике за време продаје.
Ученици су били задовољни продајом производа јер су све припремљено продали, самим тим допринели ученичкој
задрузи. У свему томе имали су помоћ малог будућег колеге-кувара Јована (сина педагога школе), који је својом
харизмом, презентовањем самих производа привлачио потенцијалне купце.
Тања Марковић, наставник куварства

Онлајн такмичење „ТИТАН”
Као и сваке године, почетком марта креће онлајн такмичење „Титан” у организацији „Достигнућа младих” које
представља интерактивну компјутерску симулацију у којој се доносе критичне економске и менаџмент одлуке. Кроз
симулирану конкурентску ситуацију на тржишту, тимови састављени од два ученика стављају се у улогу предузећа која
доносе одређене пословне одлуке, уносе их у рачунарски програм с циљем да се оствари највећи могући профит,
продаја и тржишно учешће. Ове године наша школа имала је два тима као представнике и то: мушки тим „Ибица” кога
су чинили Марко Благојевић и Алекса Илић и женски тим „Фантоми” кога су чиниле Верица Недељковић и Анђела
Ђорђевић. Први тим је успео да савлада неколико рунди такмичења и, као и претходних година, пласира се у првих 16
екипа у Србији али не и да уђе у финале такмичења. Надамо се да ће искуство које су ученици стекли допринети да
након завршеног школовања постану успешни млади предузетници.
Мирјана Ђусић, ментор
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ТАКМИЧЕЊА
резултати на свим нивоима
Међународна језичка олимпијада

АПРИЛ

2021.

У недељу 24.4.2021. ученици наше
школе су по први пут учествовали на
међународној језичкој Олимпијади под
називом Hippo Competition. На
прелиминарном онлајн такмичењу
учествовао је 21 ученик наше школе:
Јована Петровић, Анђелија Михајловић,
Ана Милић, Софија Николић, Kсенија
Јенић, Предраг Петковић, Немања
Стокић, Димитрије Бељан Станојевић,
Анастасија Стаменковић, Ђорђе
Kрстевски, Алекса Михајловић, Јован
Арсић, Ана Петровић, Урош Ђорђевић,
Марија Ђорђевић, Сандра Арсић, Невена
Стојановић, Михајло Михајловић, Давор
Давидовић, Наташа Спасојевић, Милица
Пајић.
Хипо међународно такмичење је
осмишљено тако да се истовремено тестирају ученици основних и средњих школа широм света. HIPPO English
Language Competition организује асоцијација GLOBAL INPUT – LCCI IQ за Италију, Словенију и Балкан.
Прво овакво такмичење одржано је 2013. године. На њему је учествовало око 5000 ученика из 6 држава. Број
учесника се стално повећава, тако да је 2019. учествовало 35500 ученика из 40 држава. Велико финале се
традиционално одржава у Венецији.
Овог пута наши ученици су одмерили снаге са вршњацима из других школа у Србији.
Сви учесници такмичења до сада су показали изузетно знање, залагање и интересовање за енглески језик.
Поносни смо на њих! Овог пута конкуренција је била малчице јача, али се надамо да ће наши ђаци имати више среће
следеће године.
Милица Џамић, наставник енглеског језика

С т ру ч н и с к у п н а Е к о но мс к о м ф а к ул те т у у К ра г у ј е в ц у
У суботу, 27. марта 2021.
године на Eкoнoмском фaкултeту
Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу одржан је
стручни скуп намењен наставницима
основних и средњих школа нa тeму:
Изaзoви oбрaзoвнoг систeмa у
услoвимa пaндeмиje: искуствa и
мoгућнoсти унaпрeђeњa нaстaвнooбрaзoвнoг прoцeсa. Циљ
симпозијума je био унaпрeђивaњe
нaстaвнo-oбрaзoвнoг прoцeсa у
oснoвним и срeдњим шкoлaмa у
услoвимa пaндeмиje крoз унaпрeђивaњe знaњa и вeштинa нaстaвникa. На скупу је учествовало 43 наставника из
гимназија, средњих стручних и основних школа из Крагујевца, Пожаревца, Велике Плане, Смедеревске Паланке, Тополе,
Аранђеловца, Јагодине и Раче. Сипозијум је одржан у амфитетру Економског факултета уз поштовање свих
епидемиолошких мера. Отворио га је проф. др Петар Весeлиновић, декан Факултета, а модератор на симпозијуму је била
проф. др Дејана Златановић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и директор Центра за
економска истраживања. Дискутовано је о различитим аспектима и могућностима унапређивања наставно-образовног
процеса, а један од излагача била је и директорка наше школе која је кроз презентацију и графички приказ спроведене
анкете на релацији ученици-наставници-родитељи говорила о нашем искуству у реализацији наставе на даљину. На скупу
су постављена бројна питања, идентификовани одређени проблеми, искуства и могућности унапређења наставнообразовног процеса у условима пандемије, али и након пандемије. Знања стечена на симпозијуму ће сигурно допринети
унапређењу компетенција учесника скупа и представљати добру основу за унапређење квалитета наставно-образовног
процеса у условима пандемије. Након успешно реализованог скупа, сви учeсницима су додељени цертификати o учeшћу.

Мирјана Ђусић, наставник
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Међународно такмичење
„ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ”
Пословни изазов Западног Балкана

Четврту годину заредом смо учесници такмичења Пословни изазов, које се спроводи у организацији
Достигнућа младих. Ове године је такмичење због актуелне ситуације одржано онлајн. Такмичење је тимског
карактера, ученици се тимски такмиче у решавању задатог проблема. Задатак је осмислити неки производ или услугу
која задовољава захтеве одређене групе корисника. Такмичење се спроводи у више нивоа.
Ове године је наша школа освојила 3. место на регионалном такмичењу, које се реализовало у новембру
2020. године. Тим из наше школе који је заузео ову позицију су чинили следећи ученици: Јелена Симић и Невена
Савић (IIфа) и Милица Јанковић, Невена Стојановић и Стефан Радосављевић (IVтт). Након регионалног, одржано је
Национално (Републичко) такмичење, у марту 2021. године, на коме је представница наше школе Милица Јанковић,
ученица IVтт са својим тимом освојила 1. место и пласман за учешће на Пословни изазов Западног Балкана. Пословни
изазов Западног Балкана се одржао у мају 2021. а, тим број 3 у коме је Милица била, имао је идеју о производу који
би служио жртвама вршњачког насиља да се заштите од насилника, тј. да спрече сам тренутак насиља. Овај тим је био
без пласмана на такмичењу, али је Милица искористила своје вештине рада на рачунару, комуникацијске вештине,
тимски дух и на крају имала изузетан наступ и одличан разговор са жиријем.
Валентина Миланов, наставник-ментор

15. Међународни сајам ВПД и УК у Цељу
Сајмови значајно доприносе развијању стручних и практичних компетенција ученика и ширењу сарадње са
вршњацима из других градова и земаља, што доприноси јачању предузетничког духа код ученика, развијању
комуникативних вештина и порасту ученичког самопоуздања. 15. Међународни сајам ВПД и УК у Цељу ове године
одржан је онлајн 31. марта уз учешће 42 тима из 10 земаља (Канада, Бугарска,
Швајцарска, Индонезија, Словачка и бивше републике СФРЈ). Представници наше
школе били су ученици IV разреда, смер финансијски администратор, који су и
2019. године учестовали уживо на овом сајму. То су ученици: Марко Благојевић,
Душан Бјелоглав и Вељко Богићевић испред УК ЕКОрација. За сајамски наступ
ученици су овога пута имали, чини ми се, тежи задатак него пре 2 године јер су
морали да се представе путем Gmeet састанка, а да пословне састанке воде преко
Zoom собе, наравно, на енглеском језику. Поред осмишљавања штанда и
припреме документације за сајамско пословање са физичким и правним лицима,
ученици су морали да креирају вебсајт, презентацију и бизнис-план, сниме
рекламни видео и аудио-спот и осмисле целокупну маркетиншку кампању. Иако је
ово онлајн такмичење више имало ревијални него такмичарски карактер, поносни
смо на чињеницу да смо једна од само три школе које су представљале нашу
земљу.
Мирјана Ђусић, ментор
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ТАКМИЧЕЊА
резултати на свим нивоима
1. место на Републичком из КУВАРСТВА

МАЈ
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ПРВО МЕСТО за наше KУВАРЕ на 17. Републичком такмичењу угоститељско-туристичких школа Србије у
куварству, посластичарству и услуживању са практичном наставом за ученике III степена стручне спреме, одржаном
од 13.4.2021. до 15.4.2021. у организацији Економско-трговинске школе ,,Боса Милићевић" из Суботице на Палићу.
Учествовало је 15 школа. У категорији „Израда менија за две особе” нашу школу је представљала ученица
Валентина Станојевић и освојила је 1. место. Ученик Никола Радосављевић такмичио се у категорији јело по избору и
заузео је 8. место.
Александра Младеновић, наставник куварства-ментор

Ре п у б л ич к о т а к м ич е њ е из И С ТО Р И Ј Е
У организацији друштва историчара Србије „Стојан Новаковић" и
Министарства просвете, дана 15.5.2021. године у Економско-трговинској
школи из Пожаревца одржано је окружно такмичење из историје. На овом
такмичењу нашу школу је представљала ученица Јулијана Богдановић IIфа и
освојила је 2. место и пласман на Републичко такмичење.
Ментор ученице је Милена Стефановић, предметни наставник.
Републичко такмичење је одржано 23. маја 2021. године у Шабачкој
гимназији, на њему је Јулијана постигла запажене резултате.

Ре п у б л ич к о т а к м ич е њ е у
Р Е Ц И ТО В А Њ У
Такмичење у рецитовању за средњошколце
и студенте одржано је у Врњачкој Бањи 14 ̶ 15. маја
2021. године. Нашу школу је представљала ученица
Јована Јанковић IIт1. Њен ментор је Весна Џино,
наставник српског језика и књижевности.
Јована је претходно на општинском
такмичењу освојила 4. место и пласман на
Републичко такмичење.
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Републичко такмичење из
КЊИЖЕВНОСТИ
Први пут на Републичком такмичењу

Ако нас је прошле
године корона зауставила на
нивоу Општинског такмичења
на коме смо освојили друго
место, ове године нам ништа
није могла. Успели смо да се
пласирамо на Републичко
такмичење из књижевности –
Књижевну олимпијаду.
Милица Јевремовић,
ученик IVтт одељења,
достојанствено је представила
нашу школу, најпре на
Окружном такмичењу, на
коме се издвојила као једини
ученик са довољним бројем
бодова који ће представљати
наш округ на Републичком
такмичењу. За њу је ово била последња прилика да стигне до тог нивоа, јер је завршна година школовања. Труд се
исплатио и њено знање, систематично слагано и с љубављу, без муке умножавано, сад је могло да дође до изражаја. Ако и
није освојила неко од прва три места, што је у конкуренцији филолошких гимназија за једну стручну школу заиста тешко, бар
нас је довела у ранг најуспешнијих у Србији. На Филолошком факултету у Београду, тог 23. маја 2021. године, окупила се
елита младих, најначитанијих умова да провере своја знања, свесни да их чека још много изазова, али и откривања
чудесних светова књижевности. Осећај треме је безначајан у односу на понос што смо ту, међу најбољима.
Милица је показала да и наша школа, иако стручна, може успешно да се такмичи и у општеобразовним предметима, уз
мало труда, љубави и воље. Пут на Књижевну олимпијаду је прокрчен, сад се очекују нови таленти.
Драгана Мратић, наставник српског језика и књижевности

Републичка СПОРТСКА такмичења
Спортска такмичења ове школске године:
ОКРУЖНО такмичење у АТЛЕТИЦИ – учеснице:
Катарина Рогожарски Iе, трка на 800 м – 1. место
Милена Милановић Iтхт, трка на 400 м – 1. место
МЕЂУОКРУЖНО такмичење у АТЛЕТИЦИ 11.5.2021. у
Смедеревској Паланци:
Катарина Рогожарски Iе, трка на 800 м – 2. место
Милена Милановић Iтхт, трка на 400 м – 1. место
РЕПУБЛИЧКО такмичење у АТЛЕТИЦИ 19.5.2021. у
Сремској Митровици:
Катарина Рогожарски Iе, трка на 800 м – 8. место
Милена Милановић Iтхт, трка на 400 м – 10. место
ТАКМИЧЕЊЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ - ЏУДО – 21.4.2021. у Нишу, учесник Андрија Јовановић IIфа, освојио је 3. место и
пласман на Републичко такмичење.
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - ЏУДО – 12.5.2021. у Београду, учесник Андрија Јовановић IIфа, освојио је 7 место.
Ученици су ишли на такмичења у пратњи Весне Ристић, наставника физичког васпитања.

Републичко такмичење из ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ
Републичко такмичење из Пословне информатике, одржано је 9. и 10. априла 2021.
године у Економској школи у Нишу. На такмичењу је учествовало 5 школа.
Прво место освојила је ученица Катарина Марић из Економске школе „Стана
Милановић“ из Шапца. Наш Немања Јовановић, ученик четвртог разреда смера
КОМЕРЦИЈАЛИСТА је освојио 4. место. Ментор ̶ Лидија Лекић, предметни наставник.
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