СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

БЕРЗА УЏБЕНИКА
Берза уџбеника у нашој школи одржана је у петак 11. 09. 2015. године у међусмени (од12,20 дo
15,00 часова) у конференцијској сали у подруму школе. Берза је протекла веома успешно, а
ученици су размењивали или куповали уџбенике.

„ДАНИ АВАНТУРЕ“
Дана 13.09.2015. године у парку „Барутана“ у Панчеву одржана је манифестација „Дани авантуре“
којој су присуствовале професорке Драгана Вицков и Бранка Марковић са ученицима наше школе
из одељења II-5, II-6, IV-2 и IV-5.
Манифестација се по други пут одржава у нашем граду у организацији ТОП-а уз богат садржај.
Ученици наше школе састали су се у 11:00 h, неки ученици су обилазили штандове и учествовали
у авантурама (упознали су се са соколарима, извиђачима, мачеваоцима, стреличарима, пели се уз
импровизовану стену и сл.), а неки су били учесници на штандовима и као активисти „Црвеног
крста“. Манифестација се завршила у 19:00 h, а ученици су били задовољни целокупним
дешавањима.

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
У понедељак 14.09.2015. године гости школе су били представници
Природно-математичког факултета у Београду и том приликом су
ученицима школе представили манифестацију "Ноћ истарживача".
Манифестација се одржава у петак 25. септембра, а Математички
факултет је прошлогодишњи и овогодишњи партнер. Координатор
активности ученика Математичког факултета на манифестацији "Ноћ
истарживача" је Сања Косановић.

Ноћ истраживача је манифестација која се организује широм Европе са циљем да
заинтересованима свих узраста на доступан и интересантан начин приближи свет науке и
истраживања. Поред циља да афирмише науку и истраживаче, ова манифестација тежи да
подстакне младе да се заинтересују за разне области науке кроз низ бесплатних програма.
Ове године Ноћ истраживача се одржава десети пут широм
Европе, али и ван ње, у преко 300 градова. У Србији ће активности
у оквиру Ноћи истраживача бити одржане у петак 25. септембра
од 16 часова до поноћи, истовремено у десет градова: у Београду,
Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Суботици, Зрењанину, Панчеву,
Јагодини, Свилајнцу и Ћуприји.
Ноћ истраживача 2015. се организује у оквиру пројекта FLIRT(Fall

in Love with Science Tonight), из програма Horizon 2020. Носилац пројекта је Центар за
промоцију науке и уметности, а Математички факултет је један од партнера на пројекту.
АКЦИЈА „ 2000 ЛОПТИ“

ЕТШ,,Паја
Маргановић''
је
учествовала у акцији
,,2000 лопти'' коју је
организовала
Рода
маркет у сарадњи са
КСС Србије. Акција је
трајала од 15.09.2015.
до 01.11.2015. године и
спроведена је кроз
интернет
гласање.
Наша школа је од свих
средњих панчевачких
школа имала највише
гласова,захваљујући
добром одазиву ученика и професора, на иницијативу професора физичког васпитања.
Показана је велика позитивна енергија и другарство, па је тако наша школа убедљиво
заузела прво место. Додела награда је извршена 21.11.2015. године на полувремену
женске кошаркашке утакмице Србија-Немачка у хали ,,Пионир''. Додели су
присуствовали: Исодора Павлов, Тијана Алексић, Андријана Ристић и Небојша Поповски.
ПОСЕТА МЕЂУНАРОДНОЈ ТУРИСТИЧКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „SITCON“ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ „СИНГИДУНУМ“ У БЕОГРАДУ
Дана 25.09.2015. године одржана је прва Међународна туристичка конференција на факултету
„Сингидунум“ у Београду. Професори наше школе, њих 11, узели су своје учешће на њој.
Регистрација учесника била је између 9:00 и 10:00 сати. Од 10:00 до 12:00 сати били су
представљени учесници и одржане уводне речи организатора. Од 12:00 до 12:30 сати била је кафе
пауза, а од 12:30 до 15:00 сати била су изложена предавања у три амфитеатра. После расправе
одржана је закуска.
Конференција је била интересантна и односила се на туристичке дестинације. На њој су предавања
имали сви значајнији професори са факултета који имају везе са туризмом из Београда и Новог
Сада. Пошто је конференција имала међународни карактер било је и стручњака из иностранстваАустрије, В. Британије, Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније. Организација је
била успешна, а конференција је испунила наша очекивања.

ПОСЕТА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
Дана 23.09.2015. године ученици одељења IV-4 са смера Финансијски администратор, са
професором Мајом Момчиловић, посетили су Народну банку Србије. Циљ ове посете је да се
ученицима приближи значај ове институције, а све у складу са наставним планом и програмом из
предмета Финансијско пословање.
Овом приликом, ученици и професор разгледали су изложбени простор и присуствовали
предавању које су им приредили запослени из Стручног кабинета гувернера- одељење за
комуникацију НБС.

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ТАМИША И ТАМИШКОГ КЕЈА
Дана 24.09.2015. године ученици наше школе учествовали су у акцији „Чишћење градског дела
Тамиша и Тамишког кеја“ у организацији Покрета горана и центра волонтера Панчево у сарадњи
са ЈКП „Хигијена“ који је подржало Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.
Ученици наше школе њих 19 из одељења I-4 и I-5, са професорком Бранком Марковић, одазвали
су се овој акцији. Сакупили су се у 9:00 h на Тамишком кеју испред риболовачког удружења
„Марко Кулић“. Учесници су се регистровали, добили освежење и рукавице и кесе за чишћење.
Подељени су по пунктовима и за око сат времена покупили смеће са свих делова Тамишког кеја и
обале Тамиша. Поред наше школе акцију су подржали и ученици из Електротехничке и
Пољопривредне школе. Акција је имала за циљ да пробуди свест код средњошколаца у општини
Панчево за чистом животном средином и са рециклажом отпада. Ученици ових школа, поред тога
што су били вредни, лепо су се дружили и уживали у природи. Акција је завршена око 11:00 h.

ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ
МАРУРСКА ЕКСКУРЗИЈА – СЕВЕРНА ИТАЛИЈА
Матурска екскурзија је ове школске године реализована у периоду од 30.09-04.10.2015. године, а
дестинација је била северна Италија.
Ученици завршних разреда и то 3-7, 4-1,4-2,4-3,4-4 и 4-5, укупно њих 75 и 4 професорке Марија
Боговић, Ивана Перић, Маја Момчиловић и Драгана Вицков, обишли су следеће дестинације:
Из Панчева, преко Хрватске и Словеније, у вечерњим сатима стигли су у Лидо ди Јесoло. После
смештаја у хотел и вечере, имали су слободно вече које су искористили за обилазак града.
Сутрадан у јутарњим сатима, био је организован одлазак до луке Пунто Сабиони одакле се бродом
полази за Венецију – канал Гранде, мост Риалто, Трг Св.Марка, Дуждева палата, мост Уздаха…
Након разгледања, наставили су путовање до Монтекатинија – смештај, вечера, дискотека и
ноћење.
Из Монтекатинија, трећег дана, обилазила се Пиза и Фиренца. Трг чудеса, Криви торањ, а у
Фиренци Санта Мариа Новела, капела Медићи, палата Медићи, Дуомо, Ђотов звоник, крстионица
Св.Јована, Господски трг, Дантеова кућа, Палаца Векио, мост Векио. Повратак у Монтекатини
Терме – вечера, дискотека и ноћење.
Четвртог дана се из Монтекатинија путовање наставило до Вероне, Арена, тргови Бра и Ербе, Трг
Сињорија, Улица Мазини, Јулијина кућа. Из Вероне организован је био шопинг, а после тога
вратили су се у Лидо ди Јесолo, сместили у хотел, вечерали, а дружење је настављено на обали уз
песму и гитару.
Ујутру се, после доручка, кренуло до Бледског језера – Словенија, а затим и до Љубљане –
пешачки обилазак историјског центра града уз разгледање: Плечникове Љубљане, Плечникове
аркаде, Катедрале Св.Николе. Чувена три пешачка моста на реци Љубљаници.
У наш град су се вратили у раним јутарњим сатима, тачније у 02 после поноћи.
На одушевљење свих ученика као и професорки, наша матурска екскурзија је организована уз
сарадњу агенције Плана Турс из Велике Плане и уз одличног водича Милоша Лаловића.

САЈАМ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ
У петак 09.10.2015. у Новом Саду одржан је Сајам туризма на коме су учествовали ученици наше
школе и професори туристичке групе предмета, а у организацији професорке Живане Крејић.
Сајму су присуствовали 38 ученика, од тога из првог разреда 25, а из другог разреда њих 13 и три
професорке, поред Живане то су Милијана Стојановић и Бранка Марковић. Ученици и професори
обишли су све штандове, учествовали у презентацијама и послужењима која су била организована
за посетиоце. После Сајма отишли смо у центар града, где су ученици били водичи по граду и
говорили о цркви Имена Маријиног, о Тргу слободе, о Змај Јовиној улици. После кратког обиласка
ученици су били слободни до 15:30 сати. Потом су отишли на Петроварадинску тврђаву. Обишли
су тврђаву око Сат куле где су се ученици сликаки и уживали у прелепом погледу који се пружа са
ње. На Пертоварадинској тврђави задржали су се до 16:00 сати и отишли у Сремске Карловце.
Тамо су обишли Трг Бранка Радичевића и све знаменитости које се овде налазе, а ученици су били

водичи и говорили о Патријаршијском двору, Саборној цркви, Карловачкој гимназији и
производњи вина и винаријама. Задржали су се до 17:00 сати и кренули за Панчево. Дошли су око
19:00 сати испред школе са упутним задржавањима испред хотела Тамиш и Дома омладине.
Ученици, као и професори били су одушевљени целокупном организацијом, а најинтересантније је
било то што су ученици били туристички водичи и што су први пут у пракси применили знања
научена у школи.

ПРЕДАВАЊЕ О ДОБРОВОЉНОМ ДАВАЊУ КРВИ
Већ дужи низ година у нашој школи се организује Акција добровољног давања крви којој
претходи предавање о потреби и важности добровољног давања крви. Предавање се спроводи већ
4 године.У понедељак, 12. 10. 2015. организовано је предавање, а у четвртак, 15. 10. 2015.
спроведена је Акција давања крви у фискултурној сали школе у периоду од 9:00 – 11:30. часова.
Обе активности организују Црвени крст и Служба за трансфузију крви Панчево.Наши ученици,
као и професори, у великом броју дају крв, тако да смо сваке године међу првима у Панчеву по
броју давалаца. Акција се у нашој школи спроводи два пута годишње.Организацију предавања и
организацију Акције добровољног давања крви, спроводи професор српског језика и књижевности
Драгана Вицков, која је дугогодишњи сарадник ДДК, добровољни давалац крви, делегат у
Скупштини Црвеног крста Панчево и члан Комисије за организацију и развој у Црвеном крсту
Панчево.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ АГЕНЦИЈСКОГ И ХОТЕЛИЈЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА
У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
Ученици смера Туристички техничар су 26.10.2015. године имали прилику да у оквиру практичне
наставе из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање посете Историјски архив у Панчеву и
Народни музеј у Панчеву како би се упознали са радом ових важних установа културе у нашем
граду али и да закључе да ли је и
колико важна пословна дотераност и
на којим радним местима императив.
Током ове посете, имали су
привилегију да уђу у депое Архива, да
виде најстарије списе који се чувају у
нашем граду, најстарију књигу, извод
из матичне књиге рођених нашег
великог научника Михајла Пупина,
али и да сазнају којим се то све
занимањима баве запослени у овој
установи културе, која је важна и за туризам.
Кроз сталну поставку Народног музеја у Панчеву провео нас је кустос ове установе, дајући пример
нашим ученицима о вођењу групе и о значају умтничких дела за туристичке посете.

ПОСЕТА САЈМА КЊИГА У БЕОГРАДУ
Дана 30.10.2015. године у организацији школе ученици и професори њих око 120 посетили су
Сајам књига. Посетили смо штандове на којима су се презентовали уџбеници, посетили смо и
штандове факултета који су повезани са активима наше школе и са њих узели њихове пропагандне
материјале. Обишла сам и штандове који продају књиге из области наших актива и са њих узели
пропагандне материјале- Статистички годишњак, Геодетски завод Србије, Завод за заштиту
споменика Србије и Београда и сл. Сајам је протекао у најбољем реда, а ученици и професори
били су задовољни овом посетом.

НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
ФУТСАЛ
Екипа ЕТШ "Паја МаргановиЋ'' Панчеву
је у конкуренцији свих средњих школа
општине
Панчеву
заузела
1.
место.Турнир је одржан 06.11.2015. У
медицинској школи "Стевица Јовановић
'' Панчеву, финалу 09.11.2015. У Хали
спортова на Стрелишту, где је наша
школа убедљиво победила све остале
школе.Као првак општине Панчево,
квалификовала
се
за
Окружно
такмичење које се одржава у Вршцу
12.11.2015.
у
хали
"Миленијум ''.

ПОСЕТА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПАНЧЕВО
Дана 18.11.2015. године ученици наше школе посетили су Туристичку организацију Панчево у
склопу предмета Агенцијско и хотелијерско пословање. Ученици друге године са смера
Туристички техничар у оквиру вежби посетили су ТОП. Том приликом, упознали су се са
активностима која се обављају у ТОП-у и изложеним пропагандним материјалом која они издају.
Видели су и продајни материјал ТОП-а кога чине сувенири везани за наш град. Ученици су на
поклон добили Туристичку мапу Панчева и проспект који је добио награду као најбољи на
Међународном сајму туризма у Београду.
У склопу посете направили смо кратак обилазак града. Пошли смо од наше школе где се преко
пута налази капела Свете Ане, прошли поред Старог православног гробља где су добили
обавештење о капели Светог Георгија, која се налази на гробљу, и о томе који знаменити
Панчевци почивају на њему. Прошли смо поред Архива, Дома омладине и Градске библиотеке. О
свим овим грађевина ученици су добили кратка обавештења. На Тргу краља ПетраI укратко су се
ученици упознали са грађевинама које се налазе на њему, као и о самом парку. Потом смо били
гости ТОП-а. Шетњу смо наставили преко Трга слободе на коме су се ученици упознали са

објектима која имају велику вредност за историју нашег града (Закова кућа, кућа у којој је живео
Илија Коларац, зграда Пучке банке, Граничарска кућа и Кућа код сунчаног сата). Наставили смо
шетњу до куће Олге Смедеревац у којој је смештена Галерија центра за културу. Затим смо дошли
до Трга Зорана Ђинђића и наставили према Евангелистичкој цркви. Наставак шетње водио нас је
улицом Светислава Касапиновића чувеног адвоката, политичара и добротвора из нашег града, до
Синагоге која је у веома лошем стању, али нам сведочи о животу Јевреја у нашем граду. То нам је
била завршна станица у данашњем обиласку Панчева. Вратили смо се у школу пуни позитивних
утисака до неког наредног обиласка нашег лепог града.

ПОСЕТА СЛОВЕНАЦА НАШОЈ ШКОЛИ
У организацији друшва
Словенаца „Логарска долина“
у периоду од 20.11 до
22.11.2015. године у нашем
граду су боравии гости из
Словеније. Наши најбољи
ученици смера туристички
техничар имали су улогу
туристичких водича кроз наш
град током суботе и недеље,
презентујући
културноисторијске споменике и природне лепоте Панчева. Ученици су се спремали за овај догађај
око месец дана са професоркама Бранком Марковић и Живаном Крејић, показавши се као
одлични домаћини и још бољи водичи кроз свој град!

ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР НА БЛОК НАСТАВИ
У периоду од 05.12. до 11.12.2015. године ученици друге године смера Туристички техничар
провели су пет радних дана, по шест часова дневно у предузећима туристичке привреде како у
Панчеву, тако и у Београду.
На основу великог мотива ученика и иницијативу професорке Живане Крејић, ово је била прилика
да наша школа, поред бројних пословних партнера са којима сарађује, склопи уговоре о пословној
сарадњи и са неколико београдских субјеката туристичке привреде: Хотелом „CrownPlaza“,
Хотелом „Балкан“, Хотелом „Златник“ и Туристичком агенцијом „Jungletravel“.

ПРИРЕДБА „220 ГОДИНА ЗАНАТСТВА У ПАНЧЕВУ“
Дана 04. 12. 2015. године, у Културном центру Панчева одржана је свечана приредба под
називом „220 година занатства у Панчеву“. Том приликом колектив и ученици Економскотрговинске школе „Паја Маргановић“ позвани су да допринесу реализацији садржаја приредбе.
Осим креативног дела, скечева који су на духовит начин представили актуелне и
некадашње занатске профиле ЕТШ „Паја Маргановић“, ученици су одговарали на питања
водитеља који су их подстицали да објасне зашто су изабрали представљене профиле.
Приредби су присуствовали: Стеван Дамјанов, директор, Ана Дангубић, Спасенија
Живковић, Виолета Добросављевић, Бранко Будалић, Сенка Ђоковић, професорка Машинске
школе. Снежана Николић и Вања Јекић су осмислиле скечеве, спремале ученике, одлазиле на
пробе и присуствовале приредби.

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ У ФУНКЦИЈИ
ОБРАЗОВАЊА“
Дана 04. до 06. децембра 2015. године у просторијама наше школе одржан је семинар
„Мултимедијални садржаји у функцији образовања“, каталошки број 241, компетенције К-4, који
има 24 бода, а који нам је организовала школа.
Семинар је био веома користан и применљив у настави. Првог дана семинара упознали смо се са
могућностима разних сајтова са Интернета за наставу. Научили смо како се преузимају
фотографије и видео записи са Интернет и како да их сачувамо у нашем фолдеру како би даље
могли да их користимо за израду семинарских радова, за израду предавања и сл. Следећег дана
научили смо како да израдимо Power Point презентацију, да убацимо разне садржаје са Интернета,
фотографије и видео записе у неку презентацију и како да је прикажемо. Последњег дана семинара
научили смо који бесплатни сајтови могу да се користе за наставне предмете, како се користи
електронски дневник и како се израђује портфолио.

„ЧУВАЈМО ОЗОН, ЧУВАЈМО НАШЕ ЗДРАВЉЕ“
У Дому омладине у Панчеву, дана 18.12.2015. године одржана је манифестација у организацији
Покрета горана и центра волонтера Панчево „Чувајмо озон, чувајмо наше здравље“. Овој
манифестацији присуствовали су и ученици другог разреда наше школе са смера правни техничар,
а водила их је Бранка Марковић, проф. географије. Њима је ово предавање корисно за предмет
географија пошто изучавају географију природних ресурса. На овој манифестацији одржала сам
предавање о заштити озонског омотача. Организација ове манифестације протекла је у најбољем
реду, а ученици су били задовољни оваквим програмом.

ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ
АКТИВАН ЗИМСКИ РАСПУСТ
У периoду од 9.1 до 15.1.2016. године најбољи ученици наше школе смера туристички
техничар учествовали су заједно са својим вршњацима из ССШ "Васа Пелагић" из Ковина у
пројекту активног зимског распуста у Делиблатској пешчари у оквиру пројекта Рекет и књигараспуст без брига, који је први пут организован у сарадњи ове две школе.
Уз пратњу професора обе школе Бранке Марковић, Милана Радивојева и Живане Крејић, ученици
су активно учествовали
у
многобројним
радионицама,
тренинзима
и
такмичењима у стоном
тенису и кошарци, али
и дали свој допринос у
заштити
животне
средине,
изнели
мишљења о развоју
туризма и одрживости
екосистема
Делиблатске пешчаре,
како кроз предавања
професора тако и запослених стручних лица у СРЦ Чардак.
Комплетан пројекат финансирао је Покрајински секретеријат за спорт и омладину којем овом
приликом и захваљујемо на помоћи и подршци.

ИЗВЕШТАЈ СА ПОСЕТЕ СТЈУАРДЕСЕ ЕР СРБИЈА НАШОЈ ШКОЛИ
У понедељак 18.01.2016. године наша суграђанка Маја Мирковић, по професији стјуардеса,
одржала је једночасовно предавање за ученике наше школе са смера Туристички техничар (I-6,II 6) на тему „Свет је отворена књига“. Том приликом презентовала је ученицима најзанимљивије
детаље о послу стјуардесе, о томе како се постаје стјуардеса, али и о различитим предностима овог
позива, као и о најзанимљивијим дестинацијама света на којима је боравила.

Ученици су јој постављали питања на које је она давала исцрпне одговоре. Предавање је било
веома интересантно и корисно за избор њиховог будућег занимања. Поред овога, обновили су
градиво везано за авионски саобраћај. Овом предавању присуствовале су и професорке Живана
Крејић и Бранка Марковић.

ОБИЛАЗАК ГРАДА СА ГОСТИМА ИЗ ЈАПАНА
У петак, 22.јануара 2016. године чланови Јапанске делегације за међународну сарадњу који су
боравили у Панчеву, посетили су и нашу школу, заједно са колегама из средњих школа из Вршца и
Футога. И овог пута, најбољи ученици смера Туристички техничар повели су госте у трочасовни
обилазак природних и културно-историјских знаменитости Панчева. У ишчекивању нових гостију
који ће посетити наш град, поносни смо на одлично обављен задатак наших ученика.

ШКОЛСКА СЛАВА
Дана 27.01.2016. одржана је академија поводом школске славе, Свети Сава. Академија је
организована уз учешће ученика из IV-1, IV-2, IV-3, III-5 и I-3 одељења. Ментори су биле
професорке Снежана Николић и Милица Ковачевић.
Наша школа је у среду, 27. јануара прославила школску славу. Уз пригодан програм који су
припремили наши ученици и глумац Мирослав Жужић, подељене су књиге најбољим ученицима.

ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ
УЧЕШЋЕ ТУРИСТИЧКИХ ТЕХНИЧАРА НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ
У оквиру највеће туристичке
манифестације у нашој земљи и
југоисточној Европи, 38. Сајма
туризма у Београду који је
одржан од 18. до 21. фебруара
2016. године, наши ученици
смера Туристички техничар,
који су прошли кастинг и
тестирање у оквиру туристичке
агенције Fly Fly travel из
Београда, имали су прилику да
покажу своја знања и вештине
радећи за наведену агенцију. Уз
највише похвале менаџмента и
запослених у агенцији, седам
ученица је достојанствено представило нашу школу а неке од њих су награђене и у наредним
месецима ће добити прилику да прошире своја знања и раде у маркетингу агенције са
стручњацима из ове области.

ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ ВРШЦУ, БЕЛОЈ
ЦРКВИ И СТАРОЈ ПАЛАНЦИ

Дана 19.02.2016. године ученици наше школе угоститељке и туристичке струке били су на
стручном путовању по Вршцу, Белој Цркви и Старој Паланци.

На предлог колегинице Светлане Стојшић организовано је ово путовање како би се
ученици са смера посластичар упознали са радом посластичарница и у другим градовима.
Колегиница Живана Крејић направила је организацију овог стручног путовања са веома
занимљивим садржајем.
У Вршцу, прво смо били гости Виле Брег, хотела са пет звездица. Љубазни домаћини
упознали су нас са богатим садржајима који овај хотел пружа туристима. Вила је
смештена на обронцима Вршачких планина тако да је поглед из хотела панорамски према
граду. Потом смо обишли халу „Миленијум“ у којој смо имали кратко предавање о томе
чиме се ова хала бави и садржајима које пружа. У центру града обишли смо цркву Светог
Герхарда где нам је стручни водич у кратким цртама изложио најбитније детаље везане за
ову цркву. Ту смо имали прилику да уживо чујемо како звуче оргуље. Обишли смо и
„Винофест“ манифестацију о винима који се тог дана оржавао у хотелу „Србија“ који има
три звездице. Потом смо мало прошетали центром града и били гости посластичарнице
„Ђорђевић“ најстарије посластичарнице у граду, па и шире. Власници браћа Ђорђевић,
говорили су нам о томе када је основана посластичарница, колико дуго је у власништву
ове породице и на који начин израђују посластице и напитке. Ту смо били послужени
колачима, сладоледом и пићем који се израђују по традиционалној рецептури.
Након обиласка Вршца, посетили смо Белу Цркву у којој смо имали предавање уз пратњу
стручног водича. Обишли смо старо градско језгро, католичку цркву, видиковац, са кога
се пружа прелеп поглед на овај живописни град, на Карпате и Румунију. Добили смо
интересантне податке не само о историји града, већ и о Карневалу цвећа који се сваке
године одржава у овом граду, о повлачењу границе између наше државе у Румуније после
завршетка Првог светског рата и још пуно тога занимљивог.
Преко Врачев Гаја и проласка поред језера отишли смо у Стару Паланку. Ту смо
прошетали обалом Дунава са које се пружа прелеп поглед на супротну обалу где се виде
остаци Рамске тврђаве и улаз у Ђердапску клисуру. Ту на обалу Дунава у рибљем
ресторану уз рибљу чорбу и посластице завршили смо ово веома лепо и занимљиво
путовање.
Ученици су пуни утисака и стечених стручних знања дошли у Панчево у поподневним
часовима.
Стручно путовање реализовале су професорке Светлана Стојшић, Живана Крејић и Бранка
Марковић

СТРУЧНА ПОСЕТА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

У суботу 20.02.2016. године ученици и професори наше школе са смера Туристички техничар,
Кувар, Конобар и Посластичар, као и директор наше школе, посетили су Сајам туризма у
Београду. На Сајму, посетили смо разне штандове и поставке и били гости ТОП-а и њиховог
штанда. Сајму су у организацији ТОП-а присуствовали и ученици прве године са смера
Финансијски администратор које су водиле професорке Марина Шкаљак и Љиљана Спасић
Поред посете Сајму, имали смо част и задовољство да будемо гости хотела „Crown plaza“у
Београду. Том приликом обишли смо поједине делове хотела и уживали у предавању и
презентацији главног менаџера хотела госпође Љиљане Јевремовић.
Обишли смо и „Кућу цвећа“ и музеј „Историје Југославије“ који је најпосећенији музеј у Београду
и у Србији. Уживали смо у занимљивим предавањима кустоса музеја и упознали се са животом
Јосипа Броза Тита и знаменитостима некадашње СФРЈ.
Ова стручна посета била је од велике користи за наше ученике и њихова будућа занимања.
Професорима је било од користи за усавршавање и обогаћивање радне биографије. Професори
који су били на овој стручној посети су: Милијана Стојановић, Саша Наумовић, Светлана
Стојшић, Наташа Вујичин, Сандра Поповски, Стеван Дамјанов, Живана Крејић и Бранка
Марковић.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
У суботу 20.02.2016. године ученици наше школе учествовали су на општинском такмичењу из
Географије. Такмичење се организовало у Гимназији „Урош Предић“ у Панчеву, а у организацији
Регионалног центра за таленте и Министарства просвете. Нашу школу представљали су: Милица
Шушак III-2, Иван Милићев III-2, Александар Милованов I-7 и Алекса Богдановић I-7. Ученици
нису прошли на даље такмичење, али су остварили запажене резултате с обзиром да долазе из
средње стручне школе.

САРАДЊА СА ЈП ВОЈВОДИНА ШУМЕ, ШГ БАНАТ
У среду 24.2.2016. године, наш гост био је инжењер шумарства ЈП Војводина шуме и одличан
познавалац живог света Делиблатске пешчаре, господин Маријус Олђа.
У двочасовном предавању, ученици друге године смера Туристички техничар имали су прилику да
се детаљно упознају са Специјалним резерватом природе Делиблатска пешчара и његовим
природним реткостима.
Предавање је увод у припрему ученика за предстојеће такмичење о познавању туристичке
дестинације, које ће се одржати средином марта у Београду, а на којем ћемо представити
могућности Делиблатске пешчаре за развој туризма.
Овом приликом захваљујемо ЈП Војводина шуме, ШГ Банат на помоћи и подршци.

ПРЕДАВАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА „СОКО“ У НАШОЈ ШКОЛИ

У петак 26.02.2016. године у просторијама наше школе одржано је предавање „Упознај
своју природу“ у организацији Планинарског друштва „Соко“ из Панчева. Ученици прве
године са смера Туристички техничар, са одељењским старешином Наташом Вујчин,
присуствовали су овом предавању. За организацију предавања била је задужена Бранка
Марковић, професорка географије. Предавање је реализовао Бранислав Ровчанин,
председник Планинарског друштва „Соко“, а предавање је трајало 2 школска часа.
Предавање је за ученике било корисно и веома занимљиво, а ученици су позвани да
учествују у неким активностима које организује ово друштво.

МАРТ 2016. ГОДИНЕ

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ У ЕМИСИЈИ „УВЕЋАЊЕ“ НА РТВ
ПАНЧЕВУ
У петак 04.03.2016. године ученици наше школе са смера Туристички техничар биле су гошће
емисије „Увећање“ на РТВ Панчеву.
Ученице друге године Јовичић Анабела, Јовановић Дејана и Билбија Марина представиле су нашу
школу и смер на коме се школују. Говориле су о својим искуствима и предностима смера за
напредовање и даље школовање. Похвалили су школу, а поготово професоре који се труде да
савладају градиво. Представиле су своја искуства са Сајма туризма у Београду, професионалној
пракси и знањима која су стекла захваљујући предмету Агенцијско и хотелијерско пословање, а
посебно о Панчеву и његовој околини. Говориле су и о предстојећем такмичењу које ће бити на
факултету „Сингидунум“ у Београду о развоју омладинског туризма.
Новинари РТВ Панчево обећали су да ће пратити рад наших ученика, а будућим средњошколцима
препоручили да упишу нашу школу и овај смер. Ученике су водиле Живана Крејић и Бранка
Марковић.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У НАШОЈ ШКОЛИ
Дана 10. марта 2016. у нашој школи одржана је Акција добровољног давања крви. Ово је
традиционална акција која се одржава сваке године и у којој учествују матуранти и
професори. Организатор у име школе је професорка Драгана Вицков.
Захваљујемо се свим даваоцима!

СЕМИНАР ВИКИМЕДИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ
Викимедија Србије и Просветни преглед д.о.о. Београд Вас позивају на семинар Примена онлајн
вики енциклопедије на српском језику у настави и учењу акредитованог код Завода за
унапређивање образовања и васпитања. Семинар је одржан 12. марта 2016. године у Средњој
Економско-трговинској школи “Паја Маргановић” у Панчеву, са почетком у 9.30 часова.

ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ ВРШЦУ, БЕЛОЈ
ЦРКВИ И СТАРОЈ ПАЛАНЦИ
Дана 19.03.2016. године ученици наше школе угоститељке и туристичке струке били су на
стручном путовању по Вршцу, Белој Цркви и Старој Паланци.
На предлог колегинице Светлане Стојшић организовано је ово путовање како би се ученици са
смера посластичар упознали са радом посластичарница и у другим градовима. Колегиница Живана
Крејић направила је организацију овог стручног путовања са веома занимљивим садржајем.
У Вршцу, прво смо били гости Виле Брег, хотела са пет звездица. Љубазни домаћини упознали су
нас са богатим садржајима који овај хотел пружа туристима. Вила је смештена на обронцима
Вршачких планина тако да је поглед из хотела панорамски према граду. Потом смо обишли халу
„Миленијум“ у којој смо имали кратко предавање о томе чиме се ова хала бави и садржајима које
пружа. У центру града обишли смо цркву Светог Герхарда где нам је стручни водич у кратким
цртама изложио најбитније детаље везане за ову цркву. Ту смо имали прилику да уживо чујемо
како звуче оргуље. Обишли смо и „Винофест“ манифестацију о винима који се тог дана оржавао у
хотелу „Србија“ који има три звездице. Потом смо мало прошетали центром града и били гости
посластичарнице „Ђорђевић“ најстарије посластичарнице у граду, па и шире. Власници браћа
Ђорђевић, говорили су нам о томе када је основана посластичарница, колико дуго је у власништву

ове породице и на који начин израђују посластице и напитке. Ту смо били послужени колачима,
сладоледом и пићем који се израђују по традиционалној рецептури.
Након обиласка Вршца, посетили смо Белу Цркву у којој смо имали предавање уз пратњу
стручног водича. Обишли смо старо градско језгро, католичку цркву, видиковац, са кога се пружа
прелеп поглед на овај живописни град, на Карпате и Румунију. Добили смо интересантне податке
не само о историји града, већ и о Карневалу цвећа који се сваке године одржава у овом граду, о
повлачењу границе између наше државе у Румуније после завршетка Првог светског рата и још
пуно тога занимљивог.
Преко Врачев Гаја и проласка поред језера отишли смо у Стару Паланку. Ту смо прошетали
обалом Дунава са које се пружа прелеп поглед на супротну обалу где се виде остаци Рамске
тврђаве и улаз у Ђердапску клисуру. Ту на обалу Дунава у рибљем ресторану уз рибљу чорбу и
посластице завршили смо ово веома лепо и занимљиво путовање.
Ученици су пуни утисака и стечених стручних знања дошли у Панчево у поподневним часовима.
Стручно путовање реализовале су професорке Светлана Стојшић, Живана Крејић и Бранка
Марковић

ИЗВЕШТАЈ СА ПОСЕТЕ НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У ПАНЧЕВУ
Дана 23.03.2016. године ученици наше школе са смера Туристички техничар посетили су Народни
музеј у Панчеву и погледали поставку Музеја Војводине „Баш смо се наодмарали“. Поставка је
веома корисна за наше ученике пошто говори о развоју туризма на овим нашим просторима крајем
XIX и почетком XX века. На изложби, могли смо да видимо туристичке реквизите и опрему коју
су туристи користили у том периоду, као и сувенире које су доносили са путовања. Туризам је
тада била привилегија богатих, па је све што је пратило туризам било гламурозно.
Поред ове, посетили смо и сталну поставку музеја и поставку „Ташнице“ која је за девојчице била
веома интересантна.

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА: РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ
У петак, 25. марта 2016. године тим од троје наших ученика друге године, смер туристистички
техничар Дејана Јовановић, Матија Јанковић и Анабела Јовичић представљали су нашу школу на
такмичењу које се организује на нивоу целе државе, на Универзитету Сингидунум. Они су својом
одличном презентацијом Србија на зрну песка успели, у веома јакој конкуренцији да изборе
пласман у финално такмичење које се одржава у четвртак 31. марта 2016. године.
Поред пласмана у финале, наша презентација је била веома запажана и иницирала је главну
уредницу часописа Туристички свет, госпођу Љиљану Реброњу да поклони нашој школи годишњу
претплату за наведени часопис.
Поносни смо на ученике! Честитамо им и надамо се још бољем успеху у финалу! Уједно,
захваљујемо колегиници Светлани Стојшић на подршци у прављењу традиционалних колача из
Делиблатске пешчаре, као и колегиници Ивани Перић и њеним ученицима на прављењу флајера за
такмичаре.
Захваљујемо и запосленима у ЈП „Војводина шуме“ на помоћи око припрема ученика за
такмичење, као и управи школе на подршци и разумевању.

ИЗВЕШТАЈ СА ФИНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА

У четвртак 31. марта 2016. године ученици наше школе смер туристички техничар учестововали
су у великом финалу такмичења Развој омладинског туризма у Србији, које је организовано на
Универзитету Сингидунум. На такмичењу је учествовало укупно 65 тимова из целе земље из
средњих школа (туристичких, угоститељских, економских и техничких школа)
Наши ученици Дејана Јовановић, Матија Јанковић и Анабела Јовичић са радом Србија на зрну
песка освојили су друго место и наградно путовање у Македонију од четири дана и наступ на
Сајму туризма у Новом Саду у оквиру Туристичке организације Србије, представивши нашу
школу, Панчево и лепоте Јужног Баната на најлепши могући начин.
Захваљујемо свим колегама и управи школе на подршци, ЈП „Војводине шуме“, и честитамо
нашим ученицима у нади да је ово тек почетак у освајању награда и доминацији на туристичком
тржишту Србије.

МАЈ 2016.

МАТУРСКИ ПЛЕС

У Панчеву је, у петак, 20. маја 2016. године, у 12.00 часова на платоу испред зграде
Градске управе града Панчева, девети пут одржан Панчевачки матурантски плес.
Матуранти и матуранткиње су, према корацима увежбаним са кореографима плесног
клуба „Беоденс“ из Панчева, у паровима отплесали кореографију у трајању од 5 минута, те

на тај начин заједно обележили завршетак средње школе. У овој манифестацији
учествовало је више од 600 матураната из 9 средњих школа са територије града Панчева.
Манифестација под називом „European Quadrille Dance Festival” или Матурантски плес у
Србији је почела 2005. године, а први град који се прикључио овом пројекту Плесног
Савеза Словеније био је град Краљево. После Краљева, 2006. године прикључио се и Ниш,
a од 2007. године и многи други градови: Јагодина, Зрењанин, Београд, Нови Сад,
Панчево, Крагујевац, Смедерево, Пирот, Зајечар, Неготин, Крушевац, Трстеник, Цуприја,
Вршац, Алибунар, Кикинда, Лапово, Свилајнац, Врање, Прокупље, Нови Пазар, Бела
Црква, Прибој, Нова Варош, Сјеница,Ужице, Врњачка Бања, Горњи Милановац, итд.
Сви матуранти плешу исту кореографију, уз музику Јохана Штрауса (Слепи Миш), а
музика се најчешће емитује преко сателитског радија и сви европски градови плешу у
исто време, тачно у подне. На основу тога, заједно се обара Гинисов рекорд у симултаном
плесу са највећим бројем плесача у свету.
Иако је реч о класичној музици која је младима најчешће страна и одбојна, матуранти су
веома лепо прихватили кореографију и идеју заједничког плеса са матурантима широм
Европе.
У овом пројекту су до сада учетвовали матуранти из Чешке, Словачке, Естоније,
Мађарске, Словеније, Хрватске, Аустрије, Македоније, Црне Горе и многих других
земаља.
Догађај је организовао Град Панчево – Канцеларија за младе града Панчева, у сарадњи са
Домом омладине Панчево.

ЈУН 2016.

ПОСЕТА ПРЕДАВАЊУ „ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ УГ
„ПОСЕТИ ПАНЧЕВО“
Дана 26.06.2016. године у простору Аполо у Панчеву ученици друге године са смерова
Туристички техничар, Економски техничар, Финансијски техничари и Конобар у пратњи
професора Марије Боговић, Елене Лачок и Бранке Марковић присуствовали су предавању
„Путовање кроз време“ у организацији Групе грађана „Посети Панчево“. Удружење грађана у
оквиру пројекта „Сто фотографија за 100 минута“ одржало је предавање „Путовање кроз време“ у
коме је било речи о историји Панчева, културном наслеђу, старим индустријским објектима,
развоју туризма и хотелијерства у Панчеву, развоју железничког, воденог и ваздушног саобраћаја
у Панчеву и свакодневном животу Панчеваца у периоду крајем XIX и почетком XX века.
Предавање је праћено старим фотографијама и разгледницама нашег града као и инсертима из
неких домаћих филмова који су снимљени у нашем граду. Ученици и професори упознати су са то
сада непознатим садржајима из прошлости нашег града и бројним могућностима који је наш град
пружао становницима у претходним временима. Такође, ово предавање може бити занимљиво за
будућа занимања за које су се наши ученици определи, а професорима може користити за
обогаћивање наставног градива.

