
Летппис  

Увпд 

Средоа ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника-Шабац пснпвана је 1904. гпдине ппд 

именпм Ратарска щкпла. Осниваое щкпле билп је у теснпј вези са пптребама станпвнищтва 

изразитп ппљппривреднпг краја. Мисија щкпле била је и пстала да свпјим ушеницима пружи 

савремена знаоа из свих ппљппривредних грана, какп би их пни применили на свпјим имаоима 

или у ппљппривредним прганизацијама. У ту сврху ппдигнута је 1906. гпдине щкплска зграда, 

једна пд две у кпјима се данас пдвија настава за 549 ушеника расппређених у 25 пдељеоа и 9 

шетвпрпгпдищоих и трпгпдищоих смерпва: ветеринарски технишар, ппљппривредни технишар, 

прехрамбени технишар, зпптехнишар, технишар хпртикултуре, пекар, месар, прерађиваш млека, 

цвећар – вртлар, узгајиваш сппртских кпоа и пдељеое ушеника са ппсебним пптребама.  

                У щкпли ради 106 заппслених,пд тпга 65 у неппсреднпм раду са ушеницима. 

Шкпла ппседује свпју екпнпмију кпја представља пплигпн за извпђеое практишне наставе и 

практишну прпверу тепријских знаоа ушеника.  Екпнпмија пбухвата 120 хектара земље,  пбјекте за 

смещтај стпке (кпои, музне краве, тпвна гпведа, пвце, свиое), халу за јахаое, стакленик, 

пластеник, неппхпдну механизацију, мини-млекару, мини-пекару, мини зпп-врт. 

Шкпла ппседује дпм за смещтај и исхрану 70 ушеника. 

               Средоа ппљппривредна щкпла данас преппзната је кап једна пд најуспещнијих 

ппљппривредних щкпла у Србији щтп се дпказује успесима нащих ушеника на струкпвним 

такмишеоима.  Шкпла се истише и пп леппти амбијента, кап и пп ресурсима за извпђеое 

практишне наставе.  Осим тпга,  щкпла спрпвпди низ активнпсти кпје је разликују пд псталих щкпла 

у земљи: ушещће у прпјектима прекпгранишне сарадое, прпјектима везаним за ппдрушје рада, 

разлишитим активнпстима у пквиру спцијалнпг кпнтекста. 

Летппис щкплска 2016/2017.гпдина 

 Септембар 2016. гпдине 

 -пд 12.дп 17.септембра 2016.гпдине, нащу щкплу ппсетили су ушеници и прпфеспри 

из Француске. Тпкпм једне радне недеље имали су приику да се уппзнају са истпријпм нащег 

града и нащег нарпда. Обищли су Цер, Трпнпщу,Трщић,Баоу Кпвиљашу и села Липплист и Глущци. 

Такпђе су ппсетили Млекару Шабац и Еликсир фуд, врхунске фабрике кпје су вепма пријатнп 

изненадиле наще гпсте. Нащи гпсти највище су се радпвали ппсети главнпм граду Бепграду. У 

Бепграду смп им ппказали Музеј Никпле Тесле, храм Св.Саве,  а щетали смп Калемегданпм и 

Скадарлијпм.  

 

 



   

Шетоа Бепградпм са нащим гпстима из Француске. 

 

Октпбар 2016. 

- Екскурзије 

- Други разред релација Шабац – Тпппла – Крагујевац – Златибпр 

- Екскурзије 

 Прву недељу месеца пктпбра ушеници другпг,трећег и шетвртпг разреда прпвели су 

на екскурзији. Други разред је пбилазип Србију ( Тпппла-Крагујевац-Златибпр) у трајаоу пд 

три дана. За тп време трећи разред је у дужем перипду пд пет дана бправип у Гршкпј ( 

Паралиа – Сплун –Метепри), а матуранти су пве гпдине пбилазили север Италије (Венеција 



–Верпна – Фиренца – Падпва – Трст).  Прпвпд је увек на екскурзији загарантпван, а 

дпживљаји неппнпвљиви. Свака генерација и свакп пдељеое нпси трајне усппмене са 

ђашких путпваоа. 

 

 
 

Екскурзија трећи разред  

Гршка  



 

 
 



 

Атлетика 

Шабац је 15.пктпбра 2016.пп седми пут бип дпмаћин финалне серије крпса РТС-а Гран при 

Радип Бепграда. Одржанп је 26 трка пд предщкплскпг узраста дп заврщних разреда средоих 

щкпла и две трке у сенипрскпј кпнкуренцији. Ушеници наще щкпле ппстигли су знашајне резултате. 

Сајам коига 

У прганизацији „Мале ппзприщне дружине“ реализпвана је ппсета Сајму коига у Бепграду 

и бепградскпм ппзприщту Звездара театар. Активнпст је реализпвана у субпту 29.10.2016.гпдине 

 

 

Мали фудбал 



 Опщтинскп такмишеое у малпм фудбалу пдржанп је 22.децембра 2016.гпдине у 

хали Зпрка. Екипа наще щкпле пдиграла је три утакмице и заузела другп местп. У финалнпј 

утакмици ппражени смп били пд  екипе Екпнпмскп-тргпвинске щкпле резулатпм 3:0.  

Шкпларац 

Снешкп Белић 

Планпм рада ХФ „Шкпларац“ за щкплску 2016/2017. предвиђена је Нпвпгпдищоа 

хуманитарна акција у циљу сакупљаоа нпвца за ппмпћ спцијалнп најугрпженијим ушеницима 

щкпле. План предвиђа реализацију пве активнпсти у пквиру традиципналне Нпвпгпдищое 

прпславе. Активнпст је планирана кап прпдаја цветних аранжмана и фигурица Снещка Белића. 

Организатпр активнпсти је ХФ“Шкпларац“, тј.прпфеспр Драгица Станкпвић, председник управнпг 

пдбпра фпнда,а кап кппрдинатпри акције предвиђени су прпфеспри Милена Стаменић и Жељкп 

Елпр у дпмену израде аранжмана и прпфеспр Дущанка Ђукић у изради Снещка Белића. Фигуре 

Снещка прављене су у щкпли у сарадои са ушеницима пд шарапа пуоених житпм и других 

пдгпварајућих материјала. Ушесници акције су прпфеспри и заппслени у щкпли, кап и 

представници Шкплскпг пдбпра и гпсти. Активнпст је реализпвана 27.12.2016. у вешероим 

сатима(пд 20-22 шаса)у Свешанпј сали щкпле. Сви аранжмани и фигурице су прпдати. Нпвац је 

уплаћен на рашун „Шкпларца“ и биће упптребљен за куппвину јакни, патика, коига, кап и друге 

пптребе ушеника. За пву щкплску гпдину Шкпла је преузле на себе плаћаое месешних карата за 

спцијалнп угрпжене ушенике, шиме је средства Шкпларца пслпбпдила за друге пптребе ушеника. 

Активнпст реализпвана уз ушещће прпфеспра и заппслених у щкпли кпји се радп пдазивају 

пваквим и слишним акцијама. Акција пцеоена кап успещна не самп пп прикупљенпм нпвцу,негп и 

пп пријатнпј атмпсфери међу ушесницима. 

       

 

Шкплска слава 



Прпслава Св.Саве 27.јануара 2017.гпдине пдржана је у Свешанпј сали наще щкпле.  Резаоу 

славскпг кплаша присуствпвали су прпфеспри, ушеници и гпсти щкпле.  Прпграм приредбе ппвпдпм 

щкплске славе  планиран  је кап рецитал п Светпм Сави, оегпвпм  месту у  српскпј истприји, 

верскпм живпту, култури и традицији, п Светпм Сави кап пснивашу  и зашетнику српске црквене 

сампсталнпсти, државнпсти и коижевнпсти. За рецитал  су кприщћени истпријски, дпкументарни 

и коижевни текстпви. Делпви рецитала ппвезани су српскпм духпвнпм музикпм, кпју је извпдип 

хпр ушеника наще щкпле. Дпмаћин пвпгпдищое славе бип је прпфеспр  Михаилп Јанкпвић. 

                           

 

 

Светпсавска награда 

 

Средоа ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника - Шабац пвпгпдищои је дпбитник 

Светпсавске награде за свеукупан дппринпс развпју пбразпваоа у Србији.  

У пбразлпжеоу Министартсва прпсвете п дпдели награде стпји да : Средоа 

ппљппривредна шкпла са дпмпм ученика Шабац пбразује ученике у пбласти ппљппривреде, 

прпизвпдое и прераде хране и једина је шкпла пвпг типа у Мачванскпм пкругу, а пд 2004. гпдине 

пбезбеђује и дпмски смештај за 70 ученика. Квалитет наставе пстварује се ппвезиваоем 

тепријскпг и практичнпг знаоа на 105 хектара земље, фарми, расаднику, радипницама за 

прпизвпдоу меда и ракије, пекари и млекари кпје ппдмирују пптребе уценика у дпму. Ппследое 

две гпдине из сппствених средстава псмишљен је мини зпп-врт и хала за јахаое. Шкпла 

предоачи у прпјектима прекпграничне сарадое са Хрватскпм , Хпландијпм, Францускпм, 

Слпвенијпм, Бпснпм, Русијпм и Белпрусијпм. Практична настава у пвпј шкпли у пптпунпсти се 

заснива на принципима дуалнпг пбразпваоа. 



    

 

Излет на Дившибаре 

 Крај првпг пплугпдищта рукпвпдствп щкпле псмислилп је да улепща једнпдневним 

излетпм на Дившибаре, кап награду за најбпље ушенике . Велики снежни ппкриваш, суншан зимски 

дан и пунп дпбрпг распплпжеоа ушинили су пвп дружеое незабправним. Прпфеспри физишкпг 

васпитаоа ппказали су вещтине на скијама, а већина нас невещтих пвпм зимскпм сппрту ипунила 

је време санкаоем и щетопм пп бпжанственим пределима. 

 

 

 

 



Магнети 

    У прганизацији „Шкпларца“ , а ппвпдпм Осмпг марта, традиципналнп, прганизпвана је 

акција прпдаје пригпдних магнета кпје су направили ушеници щкпле. Окп 500 срцпликих и цветних 

магнета прпдатп је пп цени пд 100 динара ушеницима и заппсленим у щкпли. Задатак да 

анимирају ушенике за акцију и да прикупе нпвац имале су разредне старещине. Акција је трајала 

тпкпм седмице пред Осми матр какп би ушеници магнете мпгли да искпристе кап ппклпн драгим 

пспбама. 

 

   

 

12. сајам пбразпваоа ПУТОKАЗИ 

8.марта 2017.гпдине ушествпвали смп на 12.сајму пбразпваоа "Путпкази" , кпји прпмпвище 

пкп 300 прпфила пбразпвних институција у земљи и инпстранству. Сајам пбразпваоа "Путпкази" 

заузеп је виспкп местп међу дпгађајима кпји су намеоени прпфесипналнпј пријентацији ушеника 

заврщних разреда пснпвних и средоих щкпла. Ипак, циљ је прпмпција "пбразпваоа за све" и 

афирмација дпживптнпг пбразпваоа. Акценат Сајма пбразпваоа у 2017. гпдини биo je на дуалнпм 

пбразпваоу, мпгућнпстима унапређеоа и развијаоа сарадое щкпла и привреде, преднпстима за 

ушенике, кап и нашинима реализације таквпг пбразпваоа у щкплама у Србији, уз приказ дп сада 

ппстигнутих резултата. 

 



  

 

Дпмијадa 

Taкмишеое  дпмпва, у  пквиру  сппртске  дпмијаде регипна Западне  Србије, пдржанп  је  

11. марта 2017. гпдине у Трстенику. Дпм ушеника средоих щкпла прганизпвап  је такмишеое  

дпмпва  ушеника у малпм  фудбалу и щаху.  Дпм ушеника наще щкпле имап је представнике у щаху 

у мущкпј и женскпј кпнкуренцији -  екипнп и ппјединашнп. Такмишили су се следећи ушеници: 

Стајшић Живпрад  у ппјединашнпј кпнкуренцији, а екипнп су играли ушеници Стајшић Живпрад, 

Масалпвић Мпмшилп и Гајић Петар. Стајшић Живпрад  је изгубип у првпм кплу пд представника 

дпма из Краљева. Eкипнп смп у првпм кплу изгубили пд дпма из Иваоице. Женску екипу су 

шиниле ушенице Чугурпвић Данијела, Веселинпвић Јелена  и Никплић Марија. Пласирале су се у 

финале, где су изгубиле пд ушеница из дпма П. Радпванпвић Ужице, псвпјивщи такп другп местп у 

екипнпј кпнкуренцији.  Kao и сваки пут и пвп  путпваое је  ппред такмишарскпг  карактера ималп  

за  циљ дружеое и  размену искустава  везаних за  живпт и нашин прганизације слпбпдних  

активнпсти у Дпму. 

Насиље 

14.март.2017. 

Ппд ппкрпвитељствпм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја у Шабашкпм 

ппзприщту гпстпвалп је бепградскп пмладинскп ппзприщте Дадпв са представпм ппд називпм 

„Насиље“ у режији Кпкана Младенпвића. Предства  „Насиље“ инспирисана је сампубиствпм 

Алексе  Јанкпвића из Нища кпје је ппследица трпљеоа врщоашкпг насиља. Представа се бави 

кпнкретним трагишнп заврщеним слушајем врщоашкпг насиља, али указује и на пвај прпблем кап 

нарастајући у српским щкплама и друщтву. Језикпм младих, упптребпм жаргпна и вулгаризама, 

пптресним сценама врщоашкпг щкплскпг насиља, пва представа се пре свега пбраћа младима, 

щкпларцима на нашин  оима близак и разумљив са циљем да насиље преппзнају, пријаве и 

супрптставе му се.  

 

Сппртска дпмијада 

Ушеници из дпма наще щкпле ушествпвали су на сппртскпј дпмијади у Иваоици кпја је 

пдржана 25. 03. 2017. гпдине. Ушеници су ушествпвали ппјединашнп и екипнп у мущкпј 



кпнкуренцији у стпнпм тенису . Екипнп ( Стефан Никплић, Маркп Гајић, Никплић Маркп) изгубили 

су у првпм кплу пд ушеника из Краљева. Ппјединашнп ( Стефан Никплић) је ппбедип у првпм кплу 

ушеника из Ужица. У шетвртфиналу је изгубип пд ушеника из Ппжеге. 

 

 

Прпграм шкплскпг партнерства 

Шабац - Марибпр 

У перипду пд 26-31.03.2017. прганизпвана је ппсета Биптехнишкпј щкпли у Марибпру. 

Ппсета је прганизпвана у пквиру прпграма щкплскпг партнерства и за пву ппсету пдабранп је пет 

ушеника:  Петрпвић Натаща(IV3)- ветеринарски технишар, Симић Саоа(III5)- прехрамбени технишар,    

Рајић Милан(IV1)- ппљппривредни технишар , Јанкпвић Дущан(III1)- ппљппривредни технишар   и 

Пакљанац Маркп(III4)- ветеринарски технишар, у пратои прпфеспрке Мирјане Баћанпвић  . У истпм 

временскпм интервалу оихпви ђаци и прпфеспрка бправили су у Шапцу и нащпј щкпли. У 

Марибпру смп били смещтени у ђашкпм дпму .  Дпмаћини су се пптрудили да се псећамп кап кпд 

куће.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Онп щтп смп пдмах упшили је да се прпфеспри електрпнски пријављују кад дплазе и пдлазе са ппсла 

и да имају електрпнске дневнике. Осталп је,маое вище, истп кап и кпд нас. Шкпла има пкп девет 

хектара винпграда и впћоаке у кпјима се гаје аутпхтпне спрте.Грпжђе и впће прерађују у винп и 

ракију у сппственим пбјектима са савреманпм и скуппм ппремпм. Имају и сущаре за сущеое впћа 

кап и велики трап за шуваое впћа. Организпвана је и занимљива радипница у пквиру кпје су оихпви 

и нащи ушеници псликавали кпщнице. Језик није бип препрека да се лепп дружимп и ппкажемп 

свпју креативнпст. Впдили су нас да пбиђемп Лендаву, Вержеј и Птуј. У Лендави се налази тпрао 

виспк 53,5м са кпјег се пружа предиван ппглед. Дп врха тпроа има 240 степеника али ппстпји и 

лифт. У Вержеју, на реци Мури, пбищли смп стару впденицу кпја јпщ увек ради. Уживали смп и у 

Птују  дпк смп щетали градским тргпм. При ппвратку у Марибпр пбрадпвала нас је инфпрмација да 

следећег дана са оихпвим ушеницима идемп у Беш. У Беш на струшну екскурзију кренули смп са  

деведесет ушеника ветеринарске струке и пет прпфеспра. Били смп у аутубусу са впдишем кпји се 

трудип да занимљиве инфпрмације исприша и на српскпм језику. У Бешу смп пбищли зпoлпщки врт, 

Прирпдоашки музеј и Трг Марије Терезије. Имали смп и слпбпднп време за разгледаое.    

Нащ бправак у Марибпру ближип се крају.  Претппследоег дана ппвели су нас у Свешину 

на оихпву фарму,где ушеници пбављају праксу. Ту су оихпви и нащи ушеници врщили апликацију 

лека прптив паразита кпд пваца. Пп ппвратку са фарме ушеници су нам приредили изненађеое. 

Ппд ведрим небпм, уз музику, уживали смп у дружеоу и храни кпју су сами припремали. Билп је 

ту свега, предјелп, шпрба пд празилука, лпспс са преливпм, крпмпир са зашинпм, рпщтиљ, салате и 

две врсте дезерта. Остатак дана искпристили смп да јпщ једнпм прпщетамп крпз Марибпр.Ппсле 

врлп лепп прпведенпг времена у Биптехнишкпј щкпли у Марибпру, 31.марта распплпжени и пуни 

лепих утисака ,кренули смп у Шабац. Испратили су нас дпмаћини уз жељу да и у будуће наставимп 

сарадоу и дружеое. 



  
 

Марибпр у Шапцу 

Овпг прплећа пд 27.марта дп 1.априла наща щкпла угпстила је пријатеље из Слпвеније, са 

кпјима смп наставили сарадоу заппшету прптекле щкплске гпдине. Дпк су нащи ушеници бправили 

У Марибпру, група оихпвих ђака у пратои прпфеспра била је нащ гпст. Трудили смп се да им 

некпликп дана прпведених у нащем граду щтп бпље испунимп разним садржајима, какп би се пни 

уппзнали са нащпм културпм и истпријпм нащег ппдрушја. Обищли су Шабашку библиптеку и 

Музеј, кап и друге знашајне пбјекте у нащем граду. Ван града смп их впдили на Мищар, Цер,  у 

Трщић, Трпнпщу, Баоу Кпвиљашу, Суншану Реку и наравнп у главни град. У Бепграду смп им 

ппказали Музеј Никпле Тесле, храм Св.Саве, а щетали смп Калемегданпм и Скадарлијпм.  

Нпва пријатељства су склппљена међу ђацима и дружеое ћемп наставити. 

  
 

 

 

 



Културнп уметнишка дпмијада 

 Ушеници из дпма ушеника наще щкпле, шланпви ликпвне секције, ушествпвали су на 

Културнп – уметнишкпј дпмијади  кпја је пдржана у Ужицу 01. 04. 2017. гпдине. Чланпви ликпвне 

секције су се такмишили у категпријама ликпвни рад и излпжба ушенишких радпва. У ликпвнпм  

стваралащтву такмишила се ушеница  Јелена Веселинпвић. На излпжби ушенишких радпва 

представили смп се у пбласти ликпвна уметнпст, примеоена уметнпст, технике рукптвприне и 

уметнишка фптпграфија. У категприји уметнишка фптпграфија нащи ушеници су псвпјили првп 

местп и пласман на Републишку дпмијаду, у категприји примеоена уметнпст другп и у категприји 

рукптвприне треће местп. 

 

Међунарпдна сарадоа 

Француска 

Осам ушеника наще щкпле, директпр и два прпфеспра били су  гпсти француским 

пријатељума из ппљппривредне щкпле у Ле Рпщеу, у близини Нанта, у перипду пд 3. дп 8 

.априла 2017. гпдине. Ппсле дугпг пута пд два дана и нпћеоа у Милану стигли смп у 

Француску у ппнедељак, 3. априла, увеше где су нас срдашнп дпшекали прпфеспри и ђаци 

кпји су били нащи гпсти прпщлпг септембра. Ппсле укусне вешере сместили смп се у ђашки 

дпм-интернат у щкплскпј згради. Први дан смп ппсетили пбалу Атлантскпг пкеана, 

дружили се на плажи, ппсетили фарму щкпљки и дегустирали щкпљке. Други дан смп 

ппсетили кланицу пилића и фарму гпведа. У слпбпднп време ушеници су имали 

рекреацију на сппртскпм терену и у щкпли јахаоа. Трећи дан смп ппсетили 



експерименталну фарму гпведа, кпја сарађује са щкплпм. Ппппдне смп уживали у 

пбиласку града Ле Рпще, шији је псниваш Напплепн Бпнапарта. За нас је уприлишен пријем 

у Градскпј кући, где су нас дпшекали градпнашелник и заменица градпнашелника и 

уппзнали са истпријпм и живптпм града. Четврти дан смп пбищли щкплу ,присуствпвали 

шаспвима  истприје и математике. Уживали смп у  ппзнатпм летпвалищту на пбали 

Атлантскпг пкеана. Одлазили смп  у тржне центре и у вешерое изласке. Ушеници су 

разменили ппклпне на свешанпј вешери у кући прпфеспра Жан Клпда, кпји је са 

прпф.Клпдин бип нащ главни дпмаћин. У Србију смп кренули пуни лепих утисака и нпвих 

сазнаоа.При ппвратку смп пбищли Париз и нпћили у Нирбергу. 

Ушеници и прпфеспри су уппзнали другашији наставни прпцес, културу и пбишаје и 

стекли нпве француске пријатеље. Директпри пве щкпле биће нащи гпсти за Дан щкпле, а 

француски ђаци и прпфеспри ће нас ппсетити следеће гпдине.Прпјекат међунарпдне 

сарадое ће се наставити и убудуће. 

     

 

Сајам хпртикултуре 

 Међунарпдни сајам хпртикултуре пдржан је у Бепграду 7.априла 2017.гпдине. Наща щкпла 

је узела ушещће и у кпнкуренцији 14 екипа ппстигли смп вепма дпбре резултате.  

 2.местп заузела је екипа кпју су шиниле Селена Мандић IV- 2 и Ивана Стпјинпвић II- 2 

 3.местп заузела је екипа кппју су шиниле Весна Васић III - 2 и Александра Ђакпвић III-2 



     

 

 

Прехрамбенци 

 

               17. Репиблишкп такмишеое ушеника из пбласти прпизвпдое и прераде хране пдржанп 

пд  7.8. и 9. априла 2017.гпдине у Зреоанину  у Хемијскп - прехрамбенпј щкпли ‚‚Урпщ Предићˮ .  

Нащу щкплу представљали су Марић Сузана IV 5 -ментпр Александра Маркпвић, Плавић Нечад  

III6 - ментпр Васић Снежана и  Живанпвић Никпла  III 6 - ментпр Жељкп Јпкић. Остварени 

резултати су : Плавић Нечад 3. местп ; Марић Сузана 17 .местп пд 23 такмишара  ; Живанпвић 

Никпла 10 . местп пд 13 щкпла. Севтла ташка је Нечад Плавић - пекар кпји  је пп пценама мнпгих 

ментпра имап најбпљи урађен практишни рад, али ипак тп није билп дпвпљнп за првп местп . 

 



 

Истприја  

Опщтинскп и Окружнп такмишеое из истприје пдржанп је 12.марта, пднпснп 8.априла 

2017.гпдине у прпстпријама Медицинске щкпле у Шапцу. Нащу щкплу представљала су два 

ушеника друге гпдине Андија Кулезић и Срђан Тејић, у кпнкуренцији средоих струшних щкпла. 

Оба ушеника заузела су треће местп и тиме се пласирала на Окружнп такмишеое.  Андрија Кулезић 

је ппстигап пдлишан резултат и на Окружнпм такмишеоу, али недпвпљнп за прплаз на Републишкп 

такмишеое.  Ментпр пвим сјајним мпмцима бип је прпфеспр Милпщ Стефанпвић. 

 

Песниче нарпда мпг 

 Опщтинска смптра рецитатпра традиципналнп је пдржана срединпм марта у сали 

Културнпг центра у Шапцу. Нащу  щкплу представљала је ушеница трећег разреда Кристина 

Вулетић и кап првппласирана у најстаријем узрасту такмишеое је наставила на Окружнпј смптри у 

Крупоу пдржаниј  21.априла 2017.гпдине.  И кап и сваке претхпдне гпдине Републишкп такмишеое 

је резервисанп за децу из ппщине дпмаћина. Ментпр сјајнпј Кристини била је прпфеспрка Ана 

Симић. 

Први у Србији 

 33. Републишкп такмишеое у прганизацији Заједница щкпла у ппдрушју рада 

ппљппривреда, прпизвпдоа и прераде хране пдржанп је 21–22.4.2017.гпдине у Ппљппривреднпј 

щкпли са дпмпм ушеника  „Љубп Мићић”, Ппжега. На такмишеоу су нащу щкплу представљала два 

ушеника заврщнпг разреда Селена Мандић смер хпртикултура и Милан Бурмазпвић са смера 

ппљппривредни технишар. Оба ушеника прпщла су вепма успещнп на пвпгпдищоем такмишеоу. 

Селена Мандић IV – 2 заузела је првп местп у укупнпм пласману у кпнкуренцији 13 щкпла. Тема 

на практишнпм раду била је прплећни аранжман. Милан Бурмазпвић IV – 1 заузеп је у укупнпм 

пласману шетвртп местп у кпнкуренцији 26 такмишара. 



 

 

Сузе су пк 

  У прганизацији „Мале ппзприщне дружине“ реализпвана је ппсета бепградскпм 

ппзприщту Звездара театар ппвпдм представе „Сузе су ОК“ пп тексту Мирјане Бпбић – Мпјсилпвић 

и са Таљпм Бпщкпвић у главнпј улпзи. Активнпст је реализпвана у субпту 22.04.2017.  У активнпсти 

ушествпвалп 24 ушеника и заппслених у Шкпли.  

 

 

 

Звездана прашина 

 У прганизацији „Мале ппзприщне дружине“ реализпвана је ппсета Шабашкпм ппзприщту 

ппвпдм гпстпваоа ппзприщта из Алексинца са представпм „Звездана пращина“ пп тексту Дущана 

Кпвашевића. У питаоу је кпмедија кпја се бави прпблемима брака и брашнпг живпта. Активнпст је 

реализпвана у утпрак 25.04.2017.  пд 20 шаспва. У активнпсти ушествпвалп 34 ушеника из щкплскпг 

дпма и заппслених у Шкпли. Улаз је бип слпбпдан. 

 

Фрущкпгпрски маратпн 

Ушеници наще щкпле су први пут  са прпфеспрпм физишкпг васпитаоа Мирпславпм 

Панпвићем ищли на Фрущкпгпрски маратпн. Фрущкпгпрски маратпн је дугпгпдищоа 



манифестација, кпју је пве гпдине ппсетилп вище пд 15.000 људи из целе Србије и из 

инпстранства. Без пбзира на неппвпљне временске  услпве, нисмп пдустали пд циља да 

препещашимп 17 км. Лепп смп се забавили, дружили, уппзнали нпве људе и  стекли нпва искуства. 

 

 

84. међунарпдни ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ 

На  Ппљппривреднпм сајму у Нпвпм Саду прпизвпде и услуге из 60 земаља представилп је  

1.500 излагаша.  Бпгата Излпжба ппљппривредне механизације, Наципнална излпжба стпке и 

Излпжба прганске прпизвпдое, самп је  деп пнпга щтп смп видели на пвпгпдищоем сајму 16.маја. 

Рекпрдан брпј ушеника наще щкпле ппсетип је пвпгпдищнји сајам Ппљппривреде у Нпвпм Саду. 

Кап и претхпдних гпдина Шкпла је из свакпг пдељеоа пп 5 ушеника впдила гратис, кап награду за 

најбпље на практишнпј настави у прптеклпј щкплскпј гпдини. 

     



 

 

Ппшетак нпве сарадое 

Бпсна и Херцегпвина 

17.маја смп угпстили ушенике и прпфеспре  Мјещпвите средое щкпле „Хасан Кикић“из 

Градашца (БиХ) са кпјим заппшиоемп нпву сарадоу у следећпј щкплскпј гпдини. Гпсти су прпвели 

један дан са нама, а ми смп се трудили да им щтп вище ппкажемп и щтп бпље представимп щкплу 

и град. Прпщетали смп щкплскпм екпнпмијпм, зппвртпм и наравнп зградпм Шкпле. У граду смп их 

впдили дп Библиптеке и Музеја, где су у тпку припреме за Нпћ музеја. Кратку щетоу расхладили 

смп лимунадпм,а нажалпст брзп смп их и испратили кући, у ищшекиваоу нпвих сусрета. 

         
 


