
 

• Ученици поново на окупу у Дому ученика • 
-  10. мај 2021. године - 

 

Услед побољшања епидемиолошке ситуације, врата интерната основне и средње 

школе поново су отворена за све ученике у понедељак 10. маја 2021. године.  

Од раног јутра ученици су у пратњи родитеља и других законских заступника 

долазили на пријем, радовали се поновном сусрету са другарима из интерната 

али и наставницима, васпитачима, медицинском особљу које их је најпре 

дочекало на улазу у школу.  

Поштујући све епидемиолошке мере прописане за домове ученика, надамо се да 

ћемо заједничким трудом и користећи добру енергију поновног сусрета и радости 

дочекати крај школске године сви заједно у школи и дому те на крају јуна и 

прославити нове победе и успешно завршену школску годину. 

 

    
 

 

 
 



 

• Републичко такмичење у знању и вештинама • 
-  Машинство и обрада метала, 21. мај 2021. године - 

 

У петак 21. маја 2021. године одржано је Републичко такмичење у знању и 

вештинама за ученике завршних разреда средњих занатских школа где су 

учествовали и ученици наше школе Ковани Дилбер и Сремчевић Дејан који 

наставу похађају на смеру Машинство и обрада метала. 

Овогодишња школа домаћин била је Средња занатска школа у Београду. Ученици 

су прво решавали тест знања а други део надметања подразумевао је израду 

практичног рада. Сваки тим чинило је по двоје ученика, у пратњи ментора, 

односно наставника школе из које долазе а учествовали су ученици из седам 

школа из свих крајева Србије. Наградни фонд обезбедили су донатори, тако да 

ниједно дете с републичког надметања не оде кући без малог кућног апарата и 

књиге на поклон од дародаваца који су пружили подршку организацији овог 

такмичења. Oсим доделе признања победницима, направљена је и нека врста 

извлачења награда и за све остале учеснике. 

Посебно смо поносни што овом приликом можемо да се похвалимо освојеним 

првим местом за образовни профил бравар, које је освојио баш ученик наше 

школе Ковани Дилбер. 

Честитамо Дилберу у име целе школе и свих запослених, поносни на овај велики 

успех! Браво! 

 

      
 

                                               
 

  

 

 



 

• 26. Међународни сајам хортикултуре • 
- 20-23. мај 2021. године у Београду - 

У Београду, у периоду 20. до 23. маја одржан je 26. Међународни сајам 

хортикултуре под називом „Башта у срцу града“. У оквиру овогодишњег сајма 

одржана је и 24. Изложба лековитог биља и препарата од меда „Дарови природе“, 

9. Изложба баштенских и парковских машина и пратеће опреме као и 5. Изложба 

органских производа. 

На овогодишњем сајму учествовали су бројни излагачи из земље и иностранства 

и том приликом представили све области хортикултуре – узгајање цвећа и 

цветног материјала, производњу садница и семенског материјала, гајење 

лековитог биља, узгој и одржавање зелених површина. Посетиоци су имали 

прилику да уживају у широком асортиману цвећа разних сорти, боја и мириса али 

и да набаве садни материјал директно од произвођача. Посебну пажњу на 

овогодишњем Сајму хортикултуре су привукли зелени зидови, као и украси од 

маховине који представљају нови тренд у украшавању ентеријера. 

Ове године, због епидемиолошке ситуације, наша школа није учествовала на 

сајму као излагач, што је до ове године била традиција – да ученици излажу 

производе које су сами израдили на часовима практичне наставе. Наставници са 

подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране су посетили сајам и 

са нестрпљењем исчекују наредну недељу када ће свим својим ученицима 

пренети утиске, нова сазнања и отпочети припрему за наредну годину која ће, 

надамо се, бити као и све оне претходне године када смо се са сајма заједно са 

ученицима сви враћали пуни утисака. 

     

 
 

                                               

 

  

 


