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Мај 2017. 

Број 6. 

 

Овај број је  посвећен 

обележавању дана 

школе  12. априла 2017. 

Електронско издање часописа  Економско-трговинске школе “Паја Маргановић”  

Ове године, у среду 12. априла обележили смо 58 година 

постојања наше школе. Како је лепо, свечано и весело било тог 

дана, можете видети у овом броју  “Конта”...  

Потрудили смо се да као драгу успомену сачувамо делиће 

прославе, па да кренемо... 
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После вишегодишње паузе, ове 

године смо свечано обележили дан 

школе. Пажљиво је припремљен 

програм, уследиле су пробе, вежбе, 

тренинзи, загревање за прославу...  

Школа је улепшана и умивена и 

данима је владало узбуђење у 

ишчекивању саме свечаности... 
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Пуно времена и  енергије утрошено је на припреме и пробе, како би 

све било како треба.  Велики број ученика и професора се укључио 

у припрему прославе, али морамо посебно истаћи огромну енергију 

и  велико залагање наше драге професорке Снежане Николић... 
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И коначно, дошао је и дан прославе. Завршне припреме почеле су у рано 
преподне тог дана. Сви су знали свој задатак и предано су радили... 
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Свечану прославу је отворио, директор школе Милан Параушић, који је 

поздравио све присутне и најавио програм и остала дешавања... 

Након тога, наши рецитатори Дукић Анастасија, Предраг Перовић и Јована 

Обрадовић, су нас пријатно изненадили  рецитовањем на страним језицима... 
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Својом музиком су оплемениле свечаност наше 

ученице Томашевић Десанка, Бугарин Катарина, 

Јевтић Валентина, Вукосављев Тамара и Костић 

Милица, које су извеле песме “Рат и мир” од 

Викторије, “Wind of change” од Scorpionsа.... 
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Суђење Хамлету... 

Учесници суђења Хамлету били су: Маријана Мијатовић, Александра Радичевић, 

Милица Ђоковић, Маја Тепшић и Немања Обрадовић као Хамлет. 
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Својом игром приредбу су улепшале чланице КУД “Станко Пауновић”: Анђела Нинић, 

Милица Здимировић и Оливера Ђурђев, гошћа Ана Милутиновић све је задивила 

својим моћним гласом, а Кристина Малечкар одржала је убедљиву беседу... 
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Поводом 58 година постојања наше школе, организовали 

смо спортски турнир у баскету „Три на три Паја 

Маргановић“. На турниру је учествовало 20 екипа из наше 

школе и златно одличје су освојили момци из оделења IV 1. 

Сребрном медаљом се закитило оделење II 2, а екипа 

девојака је узела треће место. Честитамо!  
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Као одличан говорник показала се и Ракиџић Маја, а 

Марија Анић изрецитовала је песму “Небо”.  

Екипа РТВ Панчева је забележила сликом и звуком 

приредбу и представљање наше школе по смеровима... 
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Саставни део прославе Дана школе, било је и представљање смерова који постоје у 

нашој школи.  Велики број ученика  панчевачких основних школа, који су посетили  

нашу школу, имали су прилику да се на штандовима свих образовних профила 

упознају са предметима и начином рада, свакодневним животом и радом школе, који 

ће постати део њиховог будућег школовања уколику се определе за нашу школу... 
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Претходне странице смо посветили представљању наших смерова. Велики труд и рад 

наших ученика је уложен да  би представили своја будућа занимања у најбољем 

светлу. Зато су фотографије говориле много више од било каквог текста, 

На крају, уследило је мало опуштање... Уз дегустацију слатких и сланих ђаконија 

наших угоститеља уследило је обавезно фотографисање за успомену...  
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У креирању овог броја учествовали: 

Бегунић Андријана 3/5, Невена Стојинов 2/4, Никола Ракетић 2/4, Гачеша Маја 2/5, Кнежевић 

Марта 3/4, Деља Владимир, фотографије: Величковић Миле и Војновић Снежана. 

Очекујемо да од следећи пут списак чланова редакције и број страна Конта буде још већи. Јавите 

се!!! 


