• Изложба матурских радова ученика завршних година •
- 1. јун 2021. године –
Са поносом вам представљамо овогодишње завршне радове ученика средње
школе са следећих подручја рада:
o
o
o
o

Пољопривреда, производња и прерада хране
Машинство и обрада метала
Текстилство и кожарство
Хемија, неметали и графичарство

Ученици су за крај школске 2020/2021. године полагали теоријске тестове и оно
што је сваке године најзанимљивије – приступили изради завршних радова
којима показују своје знање и вештине стечене на часовима практичне наставе
током двогодишњег школовања када су у питању подручја рада Пољопровреда,
производња и прерада хране и Хемија, неметали и графичарство, као и
трогодишњег школовања за подручја рада Машинство и обрада метала и
Текстилство и кожарство.
Радове ученика можете погледати у галерији на сајту школе кликом на овај линк,
Честитамо свима на успеху у име школе!

www.PageBorders.net

• Овогодишњи матуранти основне и средње школе •
- 1. јун 2021. године –
Иако због епидемиолошке ситуације ове године нисмо били у прилици да на
традиционалан начин обележимо матурску свечаност, за ученике основне и средње
школе који су ове године похађали завршне разреде уприличена је кратка
пригодна свечаност у уторак 1. јуна 2021. године.
Поштујући све прописане мере спречавања ширења вируса у време пандемије, за
ученике завршних разреда основне и средње школе је у школској трпезарији
одржана свечана додела диплома, награда и похвалница. Најпре је директорка
школе Љиљана Вукошић поздравила све ученике и честитала им на овако великом
успеху, а затим је поделила дипломе, похвалнице и награде пре свих ученицима
генерације:
o Ученик генерације за основну школу – Дошеновић Душан
o Ученик генерације за средњу школу – Сремчевић Дејан
o Спортиста генерације – Стаменковић Марија

И остали ученици који су постигли истакнуте резултате у наставним и
ваннаставним активностима посебно су похваљени након чега су им подељене
похвалнице и награде у виду књига. Свечаности су присуствовале одељењске и
разредне старешине као и групни васпитачи ученика матураната и уз велики
аплауз и честитке свих присутних учињено је да се ученици макар на овакав начин
на данашњи дан осећају посебно.

Свих претходних дана од када су се ученици вратили у дом ученика, заједно смо
бирали матурску гардеробу, хаљине, кошуље, панталоне, фризуре и шминку,
чинећи све да ученици не осете недостатак свечане атмосфере која је увек
красила мајско-јунске дане. И успели смо у томе! Свако од матураната
средњошколаца отишао је са осмехом, понеко и са сузама радосницама, носећи
једно лепо искуство данашњег дана којим су заокружили све претходне године
боравка у школи и интернату. Ученици основне школе остали су у интернату до
8. јуна када ће и они отићи својим кућама да се припремају за завршне испите.

Више фотографија о овом лепом догађају можете погледати у галерији на
нашем сајту кликом на овај линк.
Честитамо свим матурантима на великом успеху!

• Националне игре Специјалне Олимпијаде Србије •
- 3-6. јун 2021. године –
Националне игре Специјалне Олимпијаде Србије, највеће национално
такмичење у години, одржано је у Зрењанину у периоду од 3. до 6. јуна 2021.
У конкуренцији шест спортова ученици наше школе освојили су следеће
резултате:
• Зорица Стаменковић – бронза у скоку у даљ
• Марија и Зорица Стаменковић – сребро у инклузивној одбојкашкој екипи
• Зоран Стаменковић – 4. место у мушкој одбојкашкој екипи
Ученици су били у пратњи тренера и наставника Анђелке Бранковић и
Александре Слијепчевић.

• Одбојкашки камп Вање Грбића •
- 20-27. јун 2021. године –
Са почетком од 20. јуна до 25. јула 2021 године, са сменама од 7 дана одржава
се ПЕТИ летњи камп Владимира Вање Грбић. Између две планине Ртањ и
Озрен, а позната као бања за болести дисајних путева, Сокобања је била
логичан избор.
Као и предходних година, камп прати велики број тренера, инструктора, лекара,
психолога и особља које се труди да боравак деце протекне у најбоље реду а да
за период боравка у кампу деца уче од најбољих.
Ученици наше школе и ове године полазници су овог кампа.

• Летњи распуст •
Уторак 22. јун 2021. године био је последњи наставни дан за
све ученике првог и другог циклуса основне школе као и за све
ученике средње школе.
Ученици су у пратњи родитеља и чланова породице као и
других законских заступника након завршене наставе тог дана
отишли својим кућама на летњи распуст који ће трајати до 31.
августа 2021. године.
Надамо се да ће наредна школска година започети на уобичајен
начин и радујемо се повратку ученика у школске клупе и дом
ученика.
У име свих запослених,
Желимо свим ученицима да лепо проведу летње дане распуста!

