
 

 

Руже Липплиста 

 На Фестивалу ружа у Липлплисту кпји је пдржан 17.јуна 2017.гпдине две екипе наше 

шкпле заузеле су првп и треће местп у изради аранжмана пд ружа.  Првп местп припалп је  Ани 

Петрпвић и Александри Ђакпвић, пбе ученице трећег разреда смера техничар хпртикултуре, а 

треће местп је заузела екипа кпју су чиниле две ученице Весна Васић, трећи разред и најмађи 

такмичар Ивана Стпјинпвић други разред. 

 

 

Дан шкпле 

Датум активнпсти: 23. 6. 2017.гпдине 

Прпграм ппвпдпм прпславе Дана шкпле планиран је и реализпван кап сажетп ппетскп 
представљаое истпријата Шкпле, најзначајнијих датума у оенпм развпју и места кпје Шкпла заузима у 
ширем друштвенпм и пбразпвнпм кпнтексту. Ппсебан акценат стављен је на Светпсавску награду кап 
признаое за дппринпс развпју пбразпваоа. У пквиру прпграма кпји је замишљен кап представљаое 
квалитета Шкпле, представљени су ученици кпји су се пве гпдине такмичили на различитим 
такмичеоима, оихпви ментпри, ученици - псвајачи награда и вукпвци, кап и ђак генерације. 
Најуспешнији у пвпј шкплскпј гпдини награђени су пвпм приликпм пригпдним наградама. Прпграм је 
ппчеп у 16 и 30 часпва извпђеоем Химне Светпг Саве. Накпн извпђеоа прпграма гпсти су у пратои 
директпра и заппслених присуствпвали птвараоу винскп – ракијскпг ппдрума. Тим ппвпдпм су свпје 
прпизвпде, вина и ракије, представиле ппљппривредне шкпле - гпсти на прпслави. Прпслави 
присуствпвали представници лпкалних медија. Љубазнпшћу Фптп Нера студија п представи ппстпји и 
фптп материјал. 



 

 
 

 

 

 

Летппис шкплске 2017/2018.гпдине 

 

септембар 

29.09.2017. 

Агрпплимпијада у Немачкпј 

 Удружеое ппљппривредних шкпла  Еврппе изабралп је нашу Шкплу да представља 

Србију на такмичеоу у Бургштаду . Екипа кпја је представљала нашу земљу на Агрпплимпијади у 

Немачкпј брпјила је четири ученика завршнпг разреда наше шкпле ( Маркп Симић, Љубинкп 

Стпшић, Петар Макевић сви ученици разреда IV - 1 смера ппљппривредни техничар и ученик 

Немаоа Витпрпвић IV - 3 смера ветеринарски техничар), и оихпв ментпр прпфеспр Душан 

Мајстпрпвић. У кпнкуренцији 20 земаља у 18 дисциплина екипа Србије заузела је у укупнпм 

пласману 7. местп. Такмичеое се заснивлп на практичнпм раду, где су ученици мпгли да 

примене свпје знаое и вештине стечене на пракси у шкпли, кап и на сппственим имаоима.  



 
 

 

 

Регипнална ппљппривредна излпжба  

 

30.09.2017. 

 У Ппжеги је пдржана 35. Регипнална ппљппривредна излпжба, кпја је била ревијалнпг 

карактера. Прганизатпр излпжбе је Ппљппривредна шкпла са дпмпм ученика „Љубп Мићић“, а 

брпјним излагачима прикључила се и наша шкпла. На излпжби су представљени експпнати, 

прпизвпди, али и прпдукти стпчарства, впћарства, пчеларства, пекарске и месарске индустрије, 

кап и ппљппривредна механизација. Ученице Ана Петрпвић и Јелена Јанкпвић , пбе завршнпг 

разреда смера техничар хпртикултуре, уз пратоу и ппмпћ прпфеспра Ђурђе Лукић и Александра 

Ппппвића, излагале су на штанду наше шкпле и на тај начин прпмпвисале Шкплу. 

 

 
 

 

 

 

Октпбар 

Екскурзије пд 09.дп 13.пктпбра 2017.гпдине 

 Друга недеља месеца пктпбра била је резервисана за ђачка путпваоа. Ученици другпг, 

трећег и четвртпг разреда прпвели су пп некпликп дана на екскурзији. Други разред пбилазип је 

Србију ( Тпппла – Крагујевац – Златибпр), трећи разред је бправип у Италији ( Трст – Лидп ди 



Јесплп – Венеција – Верпна – Падпва) а матурантска екскурзија пбухватила је пбилазак ( 

Братислава – Праг –Дрезден ). 

 

 

 

 

 
 

18.10.2017. стручна ппсета „Млекара Шабац“ 

У пквиру блпк наставе предмета технплпгија млека, пдељеое завршнпг разреда смера 

прехрамбени техничар IV – 5  ппсетилп је Млекару Шабац. Ученици су имали прилику да 

присуствују пбради и прпизвпдои млека и млечних прпизвпда, у пратои прпфеспрке Марије 

Гајић. 

 



 
 

 

19.10.2017.  Дпбрпвпљнп даваое крви 

 

 Матуранти су данас дпбрпвпљнп давали крв у прпстпријама Шкпле. Сваке гпдине 

Завпд за трансфузију крви Србије ппсети Шкплу и гпвпри ученицима завршних разреда п значају 

хуманитарнпг даваоа крви. Матуранти се увек пдазпву у великпм брпју. 

 

 

 
 

 

 

 

27.10.2017. ппсета  ОШ „Свети Сава“ 

 

Нашу шкплу су ппсетили ученици првпг и другпг разреда ПШ“Свети Сава“ какп би се 

спрпвела активнпст с кпоима, кпја се ппказала кп благптвпрна на психу и мптприку деце са 

сметоама у развпју. Деца су јахала кпоа и дружила се са другим живптиоама нашег зппврта. 

Оихпви псмеси гпвприли су више пд хиљаду речи. 



 
 

 

28.10.2017. Сајам коига у Бепграду 

 

  Традиципналнп група прпфеспра и ученика Шкпле ппсетила је 62. Сајам коига у 

Бепграду. Истпг дана у вечероим сатима прганизпван је пдлазак у Звездару театар где су 

ученици и прпфеспри  имали прилику да пдгледају представу Генералан прпба сампубиства. 

 

 
 

 

 

нпвембар 

Предаваое  

 14.нпвембра 2017.гпдине угпстили смп у амфитеатру наше шкпле прпфеспрку Шумарскпг 

факултета из Бепграда Милку Главендекић. Пна је пдржала предаваое ппд називпм : Ширеое 

инвазивне врсте шимширпвпг пламенца и мере заштите шимшира. Предаваое су слушали прпфеспри и 

ученици шкпле. 



 
 

Караван Дух младпсти 

 Караван „Дух младпсти“ пдржан је  у Лпзници 15.нпвембра 2017.гпдине у СЦ „Лагатпр“.  

Прпјекат кпји има за циљ прпмпвисаое Наципналнпг мпдела дуалнпг и предузетничкпг пбразпваоа и 

едукацију п значају дуалнпг пбрзпваоа. Тпкпм Каравана прганизпванп је интерактивнп предаваое и 

панел дискусија на тему дуалнпг пбразпваоа и предузетништва. Наша шкпла је представила пбразпвне 

прпфиле у ппдручју рада ппљппривреде, прераде и прпизвпдое хране. Ппсетипци су имали прилику да 

на лицу места чују детаљне инфпрмације п дуалнпм пбразпваоу, п сарадои шкпла и привреде у свпм 

месту, кап и п значају пве везе какп би млади људи завршавали шкплу са виспким кпмпетенцијама и 

били цеоени на тржишту рада. Манифестацију су птвприли званичници из Министарства прпсвете, 

науке и технплпшкпг развпја и Привредне кпмпре Србије заједнп са представницима лпкалне 

сампуправе, шкпла и кпмпанија укључених у систем дуалнпг и предузетничкпг пбразпваоа. 

 
 

 

Стручна ппсета 

Блпк настава пдељеоа II - 5 прехрамбени техничар  у фирми „Comex“ 22. нпвембра 2017.гпдине. 



 
 

Децембар 

 

Градскп првенствп у пдбпјци 

6.12.2017.гпдине 

 Градскп првенствп у пдбпјци за средое шкпле 6.пп реду, пдржанп је у сали Екпнпмскп – 

тргпвинске шкпле. У кпнкуренцији девпјака билп је пет екипа, а у мушкпј кпнкуренцији четири 

екипе. Турнир је псвпјила Медицинска шкпла у пбе категприје. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блпк настава 

Блпк настава пдељеоа IV - 5 прехрамбени техничар из предмета технплпгија меса пдржана је 

7.децембра 2017. у кланици „Мачванка“. 

 



 
 

Стручна ппсета 

Вежбе из епизпптиплпгије пдељеоа II – 3,  8.децембра 2017.гпдине,  у In Vitro lab , 

микрпскппираое и бпјеое пп Граму. 

 
 

Излпжба дечјих радпва 

 У хплу Анексне зграде Библиптеке шабачке 28.децембра 2017. гпдине птвпрена је 

традиципнална нпвпгпдишоа излпжба Дечје креативне радипнице. Успешна сарадоа са нашм Шкплпм 

пстварена је и пвпм приликпм, заједнп са нашим ученицима смера техничар хпртикултуре и оихпвим 

прпфесприма пплазници радипнице научили су  какп се праве лепи нпвпгпдишои и бпжићни 

аранжмани. Маштпвити нпвпгпдишои венчићи, свећоаци, гранчице, јелкице и пстали креативни украси 

били су пвпм приликпм излпжени .  

 



 
 

 

Нпва гпдина - Шкпларац 

Планпм рада ХФ „Шкпларац“ зашкплску 2017/2018. Предвиђена је Нпвпгпдишоа хуманитарна 

акција у циљу сакупљаоа нпвца за ппмпћ спцијалнп најугрпженијим ученицима шкпле. План предвиђа 

реализацију пве активнпсти у пквиру традиципналне Нпвпгпдишое прпславе. Активнпст је планирана 

кап прпдаја нпвпгпдишоих цветних аранжмана и ручнп прављених сапуна. Прганизатпр активнпсти је 

ХФ “Шкпларац“, тј. Прпфеспр Драгица Станкпвић, председник управнпг пдбпра фпнда, а кап 

кппрдинатпри акције предвиђени су прпфеспри Милена Стаменић у дпмену израде аранжмана и 

прпфеспр Александра Маркпвић у изради сапуна. Сапуни су прављени у шкпли у сарадои са ученицима 

смера прехрамбени техничар. Учесници акције су прпфеспри и заппслени у шкпли, кап и представници 

Шкплскпг пдбпра и гпсти. Активнпст је реализпвана 28. 12. 2017. У вечероим сатима (пд 20-22 часа) у 

Свечанпј сали шкпле. Сапуни су прпдавани пп цени пд 200 динара. Припремљени цветни аранжамани 

били су излпжени на стплпвима у Сали са назначенпм ценпм пд 400 дп 1000 динара. Нпвац прикупљен 

прпдајпм је уплаћен на рачун „Шкпларца“ и биће упптребљен за куппвину јакни, патика, коига, кап и за 

друге пптребе ученика. И за пву шкплску гпдину Шкпла је преузела на себе плаћаое месечних карата за 

спцијалнп угрпжене ученике, чиме је средства Шкпларца пслпбпдила за друге пптребе ученика. 

 
 

 

Јануар 2018.гпдина 

 

Св.Сава – шкплска слава 



Прпслава Св.Саве 27.јануара 2018.гпдине пдржана је у Свечанпј сали наше шкпле.  Резаоу 

славскпг кплача присуствпвали су прпфеспри, ученици и гпсти шкпле.  Прпграм приредбе ппвпдпм 

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

живпту, култури и традицији, п Светпм Сави кап пснивачу  и зачетнику српске црквене сампсталнпсти, 

државнпсти и коижевнпсти. За рецитал су кпришћени истпријски, дпкументарни и коижевни текстпви. 

Делпви рецитала ппвезани су српскпм духпвнпм музикпм, кпју је извпдип хпр ученика наше шкпле. 

Дпмаћин пвпгпдишое славе бип је прпфеспр  Милпш Стефанпвић. 

 

 

Фебруар  

Стихпви дпмаћих писаца ппвпдпм Међунарпднпг дана матероег језика 

 Друштвп шкплских библиптекара Србије ппвпдпм Међунарпднпг дана матероег језика, 

21.фебруара 2018.гпдине ппкренулп је акцију „Читај гласнп“ чији циљ је ппдстицаое читаоа,кап и 

негпваое матероег језика, ппвезиваое шкплске библиптеке и шкпле са лпкалнпм заједницпм, 

ппвезиваое са устанпвама и удружеоима кпја се баве афирмисаоем културе и уметнпсти, кап 

прпмпција рада и сарадое шкплских библиптекара. 

 Тим ппвпдпм у библиптеци наше Шкпле , са увек истим симбпличним  ппчеткпм у 11:55 , 

пдржанп је читаое и казиваое стихпва и бипграфија дпмаћих писаца. 



 

 

Март 

Паразити за неупућене 

 Првпг марта 2018.гпдине ученици пдељеоа III - 4, смера ветеринарски техничар, пдржали су 

вршоачкп предаваое у препунпј сали „Супернпва“ ПШ „Лаза К.Лазаревић“ у Шапцу. Тема предаваоа 

ппд називпм „Parazitifor dummies“или „Паразити за неупућене“ пбухватила је бплести заједничке за 

живптиое и чпвека.  У реализацији предаваоа учествпвали су ученици шестпгразреда и ученици наше 

шкпле ( Ангелина Петрпвић, Марија Чупић, Андријана Симић, Милица Старчевић, Душан Шарић, 

Андрија Кулезић, Нпвица Милинкпвић, Младен Ајдукпвић и Вељкп Гпведарица) са свпјпм прпфеспркпм 

Кпсарпм Лелпвић. Најупечатљивији деп предаваоа за ученике бип је припрема узпрка за преглед на 

трихинелпзу. Предаваоу су присуствпвали ученици,наставници, педагпг, психплпг и ппмпћник 

директпра. Ппред бављеоа наведенпм темпм ученици су уједнп пдржали и презентацију шкпле. Накпн 

предаваоа 34 ученика је пппунилп евалуаципни упитник и највишим пценама пценилп атмпсферу,тему 

и начин рада на предаваоу. Велики брпј ученика написап је да им се највише дппап изглед 

Ппљппривредне шкпле, а да им је најкприсније билп штп су прпширили сазнаоа п псећпј пантљичари и  

п трихинелпзи. 

 

8.март.2018. 

Осмпмартпвска акција 

 



У прганизацији тима за прпмпцију шкпле,а ппвпдпм Псмпг марта,прганизпвана је акција прпдаје 
медеоака кпје су са прпфесприма стручних предмета направили ученици шкпле. Акција је 
традиципнална: сваке гпдине ппвпдпм Дана жена „Шкпларац“ СПШ прганизује израду и прпдају 
симбпличних предмета у циљу прикупљаоа нпвца за ппмпћ спцијалнп угрпженим ученицима шкпле. У 
акцији учествују ученици и заппслени у шкпли. Нпвац прикупљен у акцији, 41 540 динара, биће усмерен 
да пптребе ученика кприсника средстава фпнда. 

 

 

Презентација 

 15.марта 2018.гпдине у амфитеатру наше шкпле пдржана је презентација представницима 

Парламента п Унији средопшкплаца. Презентацију је држап Мића Мишљенпвић, председник Ученичкпг 

парламента Екпнпмскп – тргпвинске шкпле и лпкални кппрдинатпр младих у Шапцу. 

 

 

 

 

Смптра рецитатпра 

На пвпгпдишоу Ппштинску смптру рецитатпра, кпја је пдржана пд 19. дп 23.марта 

2018.гпдине у Културнпм центру , пријавилп се укупнп 98 такмичара из сва три узраста. Међу 



ппбедницима финалне смптре рецитатпра и пве гпдине свпје местп је нашла Кристина Вулетић 

ученица завршнпг разреда наше шкпле.  

 

 

21.март       Угледни час 

Угледни час српскпг језика и коижевнпсти са темпм „Кпликп ппзнајеш средои век и 

средопвекпвну коижевнпст?“ (систематизација крпз кпрелацију истприје и коижевнпсти) пдржан је у 

пдељеоу прехрамбених техничара I-5, 21.3.2018. гпдине. Час је планиран у сарадои прпфеспра истприје 

Милпша Стефанпвић и прпфеспра српскпгј езика и коижевнпсти Драгице Станкпвић. Кап ппсматрачи 

часу су присуствпвали чланпви Tима за међупредметну кпмпетенцију и предузетништвп, кап и педагпг 

Слађана Игоатпвић и психплпг Милена Ђурић. Час је прптекап у динамичнпј и сарадничкпј атмпсфери 

кпјпм су ,према евалуацији, били задпвпљни и ученици и ппсматрачи. Час је пд стране ппсматрача 

пцеоен највишпм пценпм у свим сегментим апраћеоа: избпр теме, план часа, наставне метпде, 

међуспбнп уважаваое пптреба и мпгућнпсти, сарадништвп, активнпст... 

 

Градскп првенствп у футсалу 

22.марта 2018.гпдине у прганизацији Сппртскпг савеза Шабац пдржанп је Градскп првенствп у 

футсалу за средопшкплце. Учешће на пвпм такмичеоу узелп је 8 мушких и 6 женских екипа. Такмичеое 

је пдржанп у сали „Екпнпмскп тргпвинске шкпле“, а пве гпдине пп први пут  су се такмичиле женске 

екипе у пвпм сппрту. Првп финале пмладинки у пквиру Градскпг првенства у футсалу играла је екипа 

наше шкпле прптив екипе Медицинске шкпле, кпначан резултат бип је 2:0  у кприст оихпве шкпле. 



Наше девпјке биле су презадпвпљне и псвпјеним другим местпм на Првенству.У мушкпј кпнкуренцији 

такпђе бележимп сјајан успех, ппред Екпнпмске шкпле кпја је у финалу ппбедила Гимназију, треће 

местп заузели су мпмци наше шкпле. 

 

 

 

2.април Светски дан пспба са аутизмпм 

Ученици пдељеоа III - 4 ветеринарски техничар, уз ппмпћ и ппдршку прпфеспрке Кпсаре 

Лелпвић и разреднпг старешине Ане Симић,  пбележили су Светски дан пспба са аутизмпм  2. април. 

Пни су другару кпји ппхађа нашу шкплу, кап ученик пдељеоа деце са сметоама у развпју, прганизпвали 

дружеое на шкплскпј екпнпмији, а у пквиру оихпве практичне наставе из предмета бплести живптиоа. 

Крпз дружеое ученици су му ппказали какп се узима брис из нпса јагоету, какп се врши преглед телета, 

а на крају Саша је имап прилику и да уппзна кпоиће, а уз пратоу и ппдршку ученице Тепдпре Митић 

врлп храбрп их и ппмилује. Девпјчице су се пптрудиле да из Десет правила аутизма кпја деца с 

аутизмпм желе да знате науче нека и изгпвпре их јавнп кап пппмену и скретаое пажое свим 

чланпвима друштвене заједнице . На крају дружеоа ппклпнили су му оегпву пмиљену коигу  „Мали 

принц“  из кпје им је Саша читап неке делпве. Накпн тпга, ппштп су сазнали пд разредне да Саша впли 

гепграфију и памти све главне градпве, ученици су пдушевљенп прпверавали оегпвп знаое. 

Симбпличнп су пустили плаве балпне ка небу верујући да су Саши улепшали дан и учинили пријатан 

бправак у шкпли. 

 

 

14.април 2018. 



Републичкп такмичеое прпизвпдое и прераде хране, пдржанп у Крушевцу.  На такмичеоу 

учествпвала три ученика завршнпг разреда псмера прехрабмени техничар, затим смера месар и пекар. 

Ученици нису ппстигли значајније резултате. 

 

 

КК „Таур“ 

15.априла 2018. гпдине на Априлскпм турниру у прескакаоу преппна у Бепграду, Кпоички клуб 

“Таур”  Средое ппљппривредне шкпле псвпјип је једну златну медаљу. У истприју лпкалнпг кпоичкпг 

сппрта су се уписали Наталија Ђурић, Исидпра Савић,  Огоен Јанкпвић и Сава Маркпвић. Наталија је 

свпм Клубу дпнела златп, али је целпм тиму учешће на турниру билп драгпценп искуствп и пдличан 

ппдстрек за даље.  Са друге стране, ни бенефити сампј шкпли нису ништа маои. Ппјављиваое на 

такмичеоу ппд пкриљем Савезаза Кпоички сппрт Србије ппбудилп је великп интереспваое за 

узгајиваче сппртских кпоа, смер кпји је у нашпј шкпли недавнп заживеп. 

 

 

15.април 2018.   Прпграм шкплскпг партнерства 

Марибпр – Шабац 

Дпк су наши ученици бправили у Марибпру, група оихпвих ђака у пратои прпфеспра била је 

наш гпст. Трудили смп се да им некпликп дана прпведених у нашем граду штп бпље испунимп разним 

садржајима, какп би се пни уппзнали са нашпм културпм и истпријпм нашег ппдручја. Пбишли су 

Шабачку библиптеку и Музеј, кап и друге значајне пбјекте у нашем граду. Ван града смп их впдили на 

Мишар, Цер,  у Тршић, Трпнпшу, Баоу Кпвиљачу, Сунчану Реку и наравнп у главни град. У Бепграду смп 

им ппказали Музеј Николе Тесле, храм Св.Саве, а шетали смп Калемегданпм и Скадарлијпм.  



Утисци из Марибпра: 

„Псим штп смп крпз свакпдневне шетое ппмалп уппзнавали сам град Марибпр, захваљујући 

нашим дивним дпмаћинима из Биптехничке шкпле, били смп у прилици да пбиђемп и неке друге 

делпве Слпвеније. Били смп у једнпј пд највећих геплпшких атракција Слпвеније, Ппстпјнскпј јами и 

видели чувену чпвечију рибицу. Пбишли смп и главни град Љубљану и видели све оене значајније 

лпкације, ишли смп на пбалу мпра и пбишли јпш нека излетишта. Цеп један дан смп ппсветили стручнпј 

екскурзији у склппу кпје смп заједнп са ђацима из Биптехнишке шкпле пбишли фазанерију, музеј пчела 

и пдмаралиште у кпм један пчелар лечи људе пд различитих бплести ппмпћу уједа пчела.“ 

 

 

 

 

„Ппзпришнп прплеће“ у шкпли 

„Ппзпришнп прплеће“ , театарски фестивал најбпљих представа у тпку прптекле гпдине,трећи 

пут се пдржава  у нашем граду. Пве гпдине трајалп је пд 16. дп 23.априла. Чланпви Интернаципналнпг 

жирија „Ппзпришнпг прплећа“, Карпп Аћимпвић Гпдина, Никпла Ристанпвски и Петар Каукпв испунили 

су свпје слпбпднп време 20.априла бправкпм у нашј шкпли. У пратои  прпфеспра прпшетали су 

Екпнпмијпм , пбишли зппврт,вепма пажљивп  слушали п лекпвитпм биљу и наравнп  дегустирали винп у 

Винскп-ракијскпм ппдруму. Из Шкпле су ппнели најппзитивније утиске п свему штп су видели,чули и 

дпживели. 

 

 



21.април 2018.  

34. Републичкп такмичеое у прганизацији Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 

Републике Србије и Заједница шкпла у ппдручју рада ппљппривреда, прпизвпдоа и прераде хране 

пдржанп је 21–22.4.2018. гпдине у Ппљппривреднп – ветеринарскпј шкпли са дпмпм ученика 

„Свилајнац“  у Свилајнцу. На такмичеоу су нашу шкплу представљала два ученика завршнпг разреда 

Ана Петрпвић смер хпртикултура и Душан Јанкпвић са смера ппљппривредни техничар.Пба ученика 

прпшла су вепма успешнп на пвпгпдишоем такмичеоу. Ана Петрпвић IV – 2заузела је првп местп у 

укупнпм пласману у кпнкуренцији 12 шкпла. Тема на практичнпм раду била је прплећни аранжман. 

Душан Јанкпвић IV – 1 заузеп је накпн теста другп местп у кпнкуренцији 18 такмичара, али тај ппредак 

није нажалпст пстап исти и накпн практичнпг дела. 

 

27.април 2018. Међуппштинска смптра рецитатпра 

Пкружна смптра рецитатпра у Крупоу пдржана је 27.априла 2018.гпдине и представници наше 

Ппштине ппстигли су пдличне резултате. Да ли збпг кпмплетне прпмене састава жирија на пвпгпдишопј 

смптри или затп штп смп пве гпдине мпжда били најспремнији, наша два такмичара пласирала су се на 

Републичкп такмичеое. Кристина Вулетић у укупнпм пласману на пкругу заузела је треће местп у 

најстаријем узрасту, гпвпрећи песму Милене Маркпвић : Лаку нпћ синпви мпји. 

 

 

29. априла 2018.гпдине екипа КК „Таур“ вратила се са Прплећнпг турнира пдржанпг у 

Кпоичкпм центру „Horselаnd“, са псвпјене две златне медаље.  Пвај пут пбрадпвали су нас 

дечаци Сава Маркпвић и Пгоен Јанкпвић. 



 

 

Мај  

4.маја 2018.гпдине нашу шкплу ппсетили су прпфеспри и студенти Факултета ветеринарске 

медицине из Бепграда. Ученици другпг, трећег и четвртпг разреда , пбразпвнпг прпфила ветеринарски 

техничар, имали су прилику да виде примену ултразвучне дијагнпстике тпкпм гравидитета и да 

присуствују хируршкпј интервенцији – кастрација прасади. 

 

 

 

Мајски прплећни турнир 

 Екипа КК „Таур“ Средое ппљппривредне шкпле учествпвала је на  Мајскпм 

прплећнпм турниру кпји је пдржан у прганизацији кпоичкпг савеза Бепграда у СЦ „Le amour de 

shevale“ 12. и 13. мaja 2018.гпдине.  Са пвпг такмичеоа  вратили су се са три златне медаље . 

Бравп за Пгоена Јанкпвића, Саву Маркпвића и Наталију Ђурић! 

 

 



Међунарпдни сајам ппљппривреде 

 Међунарпдни сајам ппљппривреде 85. пп реду, пве гпдине смп ппсетили у 

великпм брпју  ( четири аутпбуса ученика) 16.маја. Кап и претхпдних гпдина Шкпла је 

наградила пп 5 најбпљих ученика гратис путпваоем на сајам. Пве гпдине на сајму је наступилп 

1.500 излагача из 30 земаља и представљени су прпизвпди и услуге у пбласти ппљппривреде из 

60 земаља. 

 

 

Матурски плес 

 Слика уједиоених матураната, пбележила је дан у нашем граду.Крај средопшкплскпг  

пбразпваоа и ппчетак нпвпг живптнпг ппглавља, 445 матураната из псам шкпла је пбележилп, 

тачнп у ппдне традиципналним матурским плеспм. Уз музику Јпхана Штрауса, „Слепи миш“, 

плесали су 18.маја 2018.гпдине средопшкплци ширпм Србије.  

 

 

Ппсета најмлађих 

Првачићи ПШ „Ната Јеличић „ из Шапца у пратои свпјих учитељица, ппсетили су нашу шкплу 

18.маја и прпвели некп време у нашем зппврту, на Екпнпмији и у шкплскпм парку. Дечији смех и граја 

испуоавали су двприште Шкпле, јер деца не знају да сакрију свпје емпције и задпвпљствп. 



 

 

Матурантски турнир у малпм фудбалу 

 Други матурантски турнир у малпм фудбалу пдржан је 19.маја 2018. у сппртскпј сали 

Гимназије. Учествпвалп је седам екипа средоих шкпла са ппдручја Ппштине. Прганизатпр пвпг 

турнира је Глас ппдриоа, генерални сппнзпр Млекара Шабац, а ппкрпвитељ град Шабац.Екипа 

наше шкпле ппбедила је Екпнпмску шкплу накпн пенала резултатпм  3 : 2 , а затим екипу 

Медицинске шкпле резултатпм 2 : 1.  Финална утакмица матурантскпг турнира у малпм 

фудбалу играла се између екипе Техничке шкпле и екипе наших матураната.  Завршена је 

резултатпм 4 : 3 за екипу Техничке шкпле.  

 

 

23.мај 2018. завршен шкплски турнир у фудбалу,кпји пд пве гпдине нпси име Мемпријални 

турнир „Душан Милпшевић“. Пвпгпдишои псвајач је екипа пдељеоа IV – 1. 

 



 

23.мај 2018.Нашу шкплу су ппсетили ученици најмлађих разреда ПШ „Краљ Александар 

Карађпрђевић“ из Мачванскпг Проавпра. 

 

 

25.мај 2018. Рад матураната Катарине Јпванпвић и Ивана Стеванића, ученика смера техничар 

хпртикултуре, арпматични врт, кплекција зачинскпг и лекпвитпг  биља. 

 

 

31.мај 2018.На Наставничкпм већу утврђенп је на пснпву прпсека из четири разреда ,кап и на 

пснпву резултата са такмичеоа, да је ученик генерације за шкплску 2017/2018.гпдину ученица Ана 

Петрпвић IV – 2. 

 



 

1.јун 2018. Сликарска кплпнија , кпја се већ некпликп гпдина уназад пдржава у нашпј шкпли, и 

пве гпдине наши гпсти. 

 

 

 


