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СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

16. јануар - 27. јануар 2012. 
 

 
 
 

 16. јануар, понедељак 
 „СТАРЕ НОВЧАНИЦЕ И КОВАНИЦЕ“ – изложба (од 

16. до 28. јануара 2012) 
организатор: проф. Марија Радуловић и одељење Т3 и Т4 
време и место:  у холу школе 
 „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“  
организатор: проф. Мирјана Зуковић и одељење Е21 и 
Е22 
време и место:  учионица бр. 2 , седми час 

 

 17. јануар, уторак 
 „МОЋНО ОКО МИКРОСКОПА“  
организатор: проф. Тања Ивков 
време и место:  у холу школе, од првог часа 
 ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА- такмичење у 

ћириличком куцању текста 
организатор: проф. Зорица Пешти и Мирјана Матић 
време и место:  учионица бр. 15,, пети и шести час 
 
 „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ – Заборављени умови 

Србије“ – филм  
организатор: проф. Јадранка Пешти 
време и место:  учионица бр. 9, шести и седми час 

 
 

 18. јануар, среда 
 ШКОЛСКИ ТУРНИР - ОДБОЈКА 
организатори: професори Душко Ристић и Дејан Куља 
време и место:  у сали за физичко, током другог, трећег 
и четвртог часа 
 ИЗЛОЖБА ОБЛИКОВАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА 
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организатори: наставници Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков и ученици К2 и К3 
време и место:  у холу школе од првог часа 
 
 Реализам у сликарству, Паја Јовановић и 

Катарина Ивановић;  
организатор: проф. Ела Беук, ученици Т4 одељења, Сава 
Поповић, Јелена Живковић и Александар Мирков 
време и место:  учионица бр. 12, шести  
 Словенска митологија 
организатор: проф. Ела Беук и ученица Нина 
Стојановић Е32 
време и место:  учионица бр. 12, седми час 
 

 19. јануар, четвртак 
  ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
организатор: проф.Дамир Релић и одељење Т4 
време и место:  учионица бр. 12, шести час 
 
 ПИТЕ- представљање и дегустација разних 

врста пита 
организатори: наставници Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков и ученици К2 и К3 
време и место:  у холу школе од првог часа 
 
 „Home“, филм- „Кућа, настанак планете 

Земље“ 
организатор: проф. Милена Вујовић 
време и место:  учионица бр. 12, шести и седми час 
 
 „Wir lernen Deutsch“,  
организатор: проф. Eлена Зарупски 
време и место:  учионица бр. 16, шести час 
 „Ireland, a part of the culture of UK“,  
организатор: проф. Борко Дрљача 
време и место:  учионица бр. 12, други час 
 Презентација машинских занимања наше 

школе ученицима основне школе, 
организатори: професорке Лела Јовановић и Мирјана 
Матић, актив практичне наставе машинства и 
ученици одељења Е41 
време и место:  у 11:00, радионице и учионица бр.12 
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 20. јануар, петак 

 СЛАВСКИ КОЛАЧ 
организатори: наставници Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков и ученици К2 и К3 
време и место:  у холу школе од првог часа 
 

 СРПСКЕ КНЕГИЊЕ И ЦАРИЦЕ 
организатор: проф. Марија Ивковић 
време и место: први и други час, учионица бр. 12 

 „ЗАШТО БЕЖИТЕ ИЗ ШКОЛЕ“- трибина 
организатор: проф. Момир Кузмић 
време и место: други час, учионица бр. 8 

 
 ИЗЛОЖБА СУВЕНИРА 

организатор: професорке Драгица Трнинић и Лела 
Јовановић, одељења Т2, Т3, Т4, Е41 и Е42 
време и место: у холу школе 

 КВИЗ- Основе економије 
организатор: проф. Љиљана Цупаћ 
време и место: пети и шести час, учионица бр. 12 

 
 
 
 

 23. јануар, понедељак 
 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: 
такмичење, M1, М3 

организатори: актив професора машинске групе 
предмета и практичне наставе машинства 

 ЧИТАТИ ДОСТОЈЕВСКОГ У ТИТЕЛУ 
(представљање животног и књижевног 
портрета руског писца )у данашњем 
тренутку)) 

организатори: професорка Маријана Миљевић Ердевик, 
одељења Т4, Е41, и гост читалац- поштовалац 
време и место:  пети час, учионица бр. 12 
 

 МАТЕМАТИЧКИ ТРИКОВИ 
организатор: проф. Драган Србуловић и ученици 

Стефан Стевовић и Драган Шукара 
време и место: шести час, учионица бр. 9 
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 24. јануар, уторак 
 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: 
такмичење, M2 

организатори: актив машинске групе предмета и 
практичне наставе машинства 

 РАЗНИ НАЧИНИ САВИЈАЊА САЛВЕТА 
организатори: наставници Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков и ученици К2 и К3 
време и место:  у холу школе од првог часа 
 

 ПОСТАВКА КУВЕРА ЗА РАЗЛИЧИТА ЈЕЛА 
организатори: наставници Мирјана Ћулум и Горан 
Јанков и ученици К2 и К3 
време и место:  у холу школе од првог часа 

 
 „ЗАПРАВО, ХТЕО (-ЛА) БИХ ДА КАЖЕМ...“- 

ученичко професорски дијалози о 
одређеним темама 

организатори: професорка Маријана Миљевић Ердевик, 
одељења Т4, Е41, Е31,Е32 
време и место:  пети час, учионица бр. 12 
 

 ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
организатори: професори Миодраг Цветковић и Радивој 
Белић 
време и место: четврти, пети и шести час, учионица бр. 3 

 

25. јануар, среда 
 

 НАСТАВА МАШИНСТВА: такмичење, теорија 
организатори: професори машинске групе Радислав 
Муратовић и Влада Николин 
време и место: други разред у 14:20, трећи разред у 16:00, 
учионица бр.5 

 „Don’t throw the stones if you live in a glass 
house“ 

организатор: проф. Маја Вујовић 
време и место: шести час, учионица бр. 9 

 
 ЗЛОУПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА 

организатори: професори Љиљана Банчевић и Жељко 
Кодић 
време и место: шести и седми час, учионица бр. 12 
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26. јануар, четвртак  
 „КАКО ЈЕ ШЕКСПИР ПОСТАО ШЕКСПИР“ 

организатори: професорка Љиљана Кузмић 
време и место: пети час, учионица бр. 12 
 

 АСОЦИЈАЦИЈЕ 
организатор: проф. Нада Лазић 
време и место: шести час, учионица бр. 12 

 ЗАПИСИ СА ПОКЛОНИЧКОГ ПУТОВАЊА 
организатор: вероучитељ Предраг Хрубик и матуранти 
Момчило Малушић, Милица Радуловић и Стефан 
Стевовић 
време и место: седми час, учионица бр. 12 
 
 

 

27. јануар, петак   
 
СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у 14 сати 
- организатор проф. Горан Зечевић 
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