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СВЕТОСАВСКИ ДАНИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

15. јануар - 27. јануар 2013. 
 
 
 

 

 
 

15. јануар, уторак 
 ШКОЛСКИ ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ 
организатор: професор Душко Ристић; 
време и место:  сала за физичко 

 
 СРПСКА СРЕДЊЕВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА 

организатор: професорка Јадранка Пешти; 
одељења Т3 иТ4, и гости 

    време и место:  шести и седми час, учионица бр. 12 

 

16. јануар, среда 
 СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ - ТИТЕЛСКИ 

БРЕГ 

организатор: ЈП „Тителски брег“ и проф. Тања Ивков 
време и место:   трећи, четврти и пети час 

 

17. јануар, четвртак 
 ТУРИСТИЧКИ РЕЧНИК 

организатор: професори Драгица Трнинић и Горан 
Зечевић,  одељење Т3 
време и место:  пети час 

 СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ - ТИТЕЛСКИ 
БРЕГ 

организатор: ЈП „Тителски брег“ и проф. Тања Ивков 
време и место: пети час 

 СВЕТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА – БОГОРОДИЦА 
ТРОЈЕРУЧИЦА 

организатор: вероучитељ Предраг Хрубик и ученици 
Т1, Милица Ђурић, Владан Шаркић, Мариа Жељски 
и Јаков Митровић 
време и место: шести и седми час 
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18. јануар, петак 
 
 ЗАБОРАВЉЕНЕ ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ 

организатор: наставница Мирјана Ћулум, одељење К1 
време и место:  учионица бр. 12, шести и седми час 

 
 МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ- филм 

организатор: проф. Маријана Миљевић и Јадранка Пешти, 
одељење Т4 
време и место:  учионица бр. 12, шести и седми час 

 
19. јануар, субота 

 

 КО ЈЕ КО НА FACEBOOK-у 
организатор: проф. Бориславка Мајкић и Александра 
Белегишан 
време и место:  учионица бр. 5, шести и седми час 

 
 

 

 

21. јануар, понедељак 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: 
такмичење, M1, М3 

организатори: актив професора машинске групе предмета 
и практичне наставе машинства 

 ШАЈКАШКИ БАТАЉОН- 250 година  
организатор: професорка Марија Ивковић и ученици 
одељења Т3 
време и место: шести час 
 МАЧКЕ У УМЕТНОСТИ 

организатор: професорка Даниела Беук и ученице Невена 
Пејић и Јелена Савић 
време и место: шести и седми час 
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22. јануар, уторак 

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА МАШИНСТВА: 

такмичење, M2 
организатори: актив машинске групе предмета и практичне 
наставе машинства 

 ШКОЛСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР 
организатор: професори Радивој Белић, Миодраг Цветковић и 
Драган Србуловић 
време и место:  пети час; 

 КРАТКА (НЕ)СЕНТИМЕНТАЛНА ИСТОРИЈА 
БРИТАНСКОГ ЦАРСТВА 

 организатор: професорка Љиљана Кузмић, одељења Т4, Е41 и 
Е11 

    време и место:  шести час; 

 КВИЗ- такмичење из енглеског језика, 
одељење Т1 и Е12; водитељ Милица 
Миленковић Е42 

организатор: професорка Неда Ђурица 
време и место: седми час 

 
 
23. 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 

 ЈАНУАРСКА ЧАЈАНКА 

организатор: наставници угоститељства Мирјана ћулум 
и Горан Јанков, одељење К2 
време и место: велики одмор, хол школе  

 
 УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ-  

организатор: професорка Марија Радуловић и одељење 
Т4 
време и место: пети час  

 ТАКМИЧЕЊЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

организатор: професорка Маја Вујовић и одељења Т3 и 
Е31 
време и место: шести час  

 ЕКОЛОШКА МОДНА РЕВИЈА 
организатор: професорка Тања Ивков 
време и место: седми час;  
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24. јануар, четвртак 

 Презентација машинских занимања наше 

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

 СРПСКЕ ПИТЕ 

организатор: наставници угоститељства Мирјана 
ћулум и Горан Јанков,  
време и место: велики одмор, хол школе  

 
 ТАКМИЧЕЊЕ - САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА 

КОРЕСПОДЕНЦИЈА, одељења Е21 и Е22 
организатори: професорке Зорица Пешти и Мирјана  Матић 

   време и место: шести час, рачунарски кабинети 

 ЖИВОТ И ЉУБАВИ СРПСКИХ ПИСАЦА 
организатори: професорка Мирјана Зуковић и одељења Е32 и 
Е11 
време и место: први и други час 

 „Home“, филм- „Кућа“, настанак планете 
Земље 

организатор: проф. Милена Вујовић 
време и место:  учионица бр. 12, шести и седми час 

 СЛАГАЛИЦА 
организатори: професорка Нада Лазић и Дамир Релић 
време и место: шести и седми час, учионица бр. 12 

 

 

25. јануар, петак  
 МОДЕРНИ СРПСКО-НЕМАЧКИ РЕЧНИК 
организатор: професорка Нада Ињац и одељења Т3 и Т4 
време и место: други час 

 ОБЛИКОВАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ И 
ДЕКОРАЦИЈЕ 

организатор: наставници угоститељства Мирјана 
ћулум и Горан Јанков, одељење К 
време и место: велики одмор, хол школе  
 МАЧКЕ У УМЕТНОСТИ 

организатор: професорка Даниела Беук и ученице Невена Пејић 

и Јелена Савић 
време и место: шести и седми час 

 

27. јануар, недеља   
 
СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у 15 сати 
- организатор проф. Маријана Миљевић Ердевик 


