04.04.2019. – XXIV Сајам хортикултуре у Београду
„Башта у срцу града“ синоним је за Међународни сајам хортикултуре – Beoplantfair. Ову
најшармантнију, најмириснију и најшаренију манифестацију Београдског сајма
традиционално обогаћују две велике тематске изложбе – Изложба лековитог биља и
препарата од меда „Дарови природе“ и Изложба баштенских и парковских машина
Motoplantexpo.
Наша школа имала је свој изложбени штанд, а уручено нам је и специјално признање за
презентацију, квалитет и оригиналност производа.

10.04.2019. – Ученици са ХО „Радост деци“ у биоскопу Рода синеплекс
Хуманитарна организација „Радост деци“ поново је обрадовала наше ученике позивом на
пројекцију анимираног филма „Дамбо“ у биоскопу Рода синеплекс у Београду.
Ученике у пратњи васпитача сачекала је Јована из ХО „Радост Деци“. Неки је већ добро
познају, а неки су је данас упознали, са жељом да се виде још који пут у некој од
сличних акција у које ова хуманитарна организација често укључује наше ученике.
Након краћег дружења и фотографисања, Јована нам је поделила улазнице и испратила
ученике у биоскопску салу где су уживали у цртаном филму.
Захваљујемо се Јовани и ХО „Радост деци“ на још једном лепом дружењу!
Прочитајте више у повезаној вести на овом линку

15.04.2019. – XXI Републичко такмичење: Хемија, неметали, графичарство
XXI Републичко такмичење у знању и вештинама ученика школа за основно и средње
образовање са подручја рада Хемија, неметали и графичарство одржано је 15. априла
2019. године у Средњој занатској школи у Београду.
Ученици наше школе надметали су се у два образовна профила и постигли изванредне
резултате:
– Ситоштампар: освојили су прво, друго и треће место
– Помоћник картонажера: освојили су прво и треће место
Честитамо свим ученицима на постигнутом успеху!
Више у повезаној вести на овом линку

16.04.2019. – XXI Републичко такмичење: Текстилство и кожарство

У Школи за основно и средње образовање „Младост“ у Пироту 17. априла 2019. године
одржано је XXI Републичко такмичење ученика средњих школа са подручјa рада
Текстилство и кожарство.
Нашу школу представљале су две ученице и обе оствариле одличан резултат:
– Марина Кубуровић освојила је I место у категорији Конфекцијски шивач
– Милица Јанковић освојила је III место у категорији Конфекцијски шивач
Честитамо ученицама и заслужним наставницима!
Више у повезаној вести на овом линку

