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ОВАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛА ШКОЛСКА 2011/12. 
 
 
 

АВГУСТ 2011. 
 август - радови на одржавању школе, поправка и кречење учионица, 

кабинета, канцеларија и холова. Санација фасаде у приземљу. 
Замена портала у учионици бр. 16- уградња прозора и врата. 

 28 – 30. август – Школа је организовала изложбу „Стварам, бојим, 
постојим“ коју чине радови учесника креативне радионице Еле Беук  
и изложбу рукотворина Анке Лозанов „Танка пређа срцем се тка“. У 
холу школе је била изложена поставка Музеја града Београда 
„Андрић је код нас“, посвећена 60-годишњици доделе Нобелове 
награде Иви Андрићу. 

 
СЕПТЕМБАР 2011. 
 01. септембар – 432 ученика кренуло у нову школску годину 
 08. септембар – почео редован систематски стоматолошки преглед  

свих ученика школе 
 14-15. септембар – одржан семинар за ученике трећег и четвртог 

разреда на тему активног учења и комуникације у организацији 
AIESEC-a. 

 17. сепембар – организован стручни излет ученика четвртог разреда 
у оквиру православног катихизиса, на Фручку гору. Ученици су 
посетли манастир Ковиљ, Гргетег и Сремске Карловце, Вођа пута је 
био вероучитељ Предраг Хрубик. 

 19. септембар- почео школски турнир у малом фудбалу 
 19. септембар- стручни излет одељења Т4- пешачење до Перлеза и 

упознавање са туристичким садржајима и могућностима места 
 21. септембар- кошаркашки сусрет са ученицима средње школе из 

Жабља у Тителу. Победила је екипа Средње школе „22. октобар“ из 
Жабља. 

 22. септембар – јесењи крос ученика. Најбоље време – Милица 
Јаковљевић Е42- 02:11 и Драган Шукара Е41 – 02:24 

 19-22. септембар- курс Данске кухиње за ученике К3. обуку је водио 
кувар Курт Фредериксен из Алборга. 

 26. септембар – у школи је обележен Светски дан језика; 
 27. септембар- стручни излет бродом одељења Т3 и Т4- ушће Тисе у 

Дунав. Излет водили професори Дамир Релић, Зорица Пешти и 
Милена Вујовић. 

 
ОКТОБАР 2011. 

 01. октобар – ученици одељења Т4 волонтирали на сајму туризма 
„ЛОРИСТ“ у Новом Саду у оквиру представљања ЈП „Тителски брег“ 
из Титела 

 21. октобар – на свечаној седници поводом Дана ослобођења Титела 
у Другом светском рату, наши ученици су извели рецитал. Ученике 
је припремала професорка Маријана Миљевић Ердевик; 

 25. октобар- у школи је постављањем паноа у холу обележена 
Светска недеља штедње- у организацији професорке Леле 
Јовановић 
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