
Фебруар 2020. 

Број 9. 

Сасвим необично 

време лепо и топло 

целе јесени и зиме 

тече и брже него 

обично... 

Ево нас већ у другом 

полугодишту, надомак 

пролећу које као да 

није ни одлазило... 



На самом почетку, већ традиционално, одржана је још једна берза књига, као увод у нову 

школску годину. 

Субота, 10. септембра 2019.  хол школе   



Матурска екскурзија 2019. – Италија, Француска, Монако и Монте Карло • 

Прве дане октобра, матуранти Економско-трговинске школе “Паја Маргановић” 

провели су у обиласку предивних и чаробних места, богатих историјским 

знаменитостима. 







Након дугачког путовања 

аутобусом, које је трајало скоро 16 

сати, ученици и професори су 

стигли у село близу Ђенове, коју 

су посетили чим је јутро освануло. 

“Време нас је добро послужило”, 

тврде матуранти. Цео дан су 

провели у обиласку Ђенове, 

појели по коју куглу познатог 

италијанског сладоледа  као и 

обавезно парче легендарне 

моцареле, по којој је Италија 

позната. Водичи су их упознали са 

историјом града, па их пустили да 

њиме лутају у оквиру слободног 

времена. Предвече су се упутили 

ка хотелу у ком су боравили, како 

би вечерали и били одморни за 

идући дан. Други дан су провели 

већином у аутобусу, обилазећи 

више места. Поподневне часове 

провели су у Кану, граду познатом 

по свом чувеном филмском 

фестивалу. Ученици су били 

фасцинирани чарима Азурне 

обале, уживали у погледу на 

хоризонт, који, по њима “изгледа 

као да нема крај”. Следећа 

локација била је чувена Ница, која 

их је такође оборила с ногу.  





Након обиласка града и истека слободног времена, вратили су се у аутобус и наставили своје путовање. 

Чекао их је Монако, у ком су пазарили много магнета и сувенира по најповољнијим ценама. Од раног 

јутра на ногама, већ уморни, ђаци су се радовали следећој локацији, уједно и последњој за тај дан – 

Монте Карлу. Прва асоцијација на ово место, које је званично најбогатије у Европи, јесте познати казино. 

“Било је поприлично нестварно, тачно сам могла да замислим познате како проводе одморе и троше свој 

новац овде” каже Кристина. Вратили су се у свој хотел и сумирали све утиске дана, за који се чинило да 

траје дуже од 24 сата. Најлепше за крај – последња два града у овој тури су Верона и Венеција. Градови 

потпуне хармоније, који пружају пуно авантура, спремни да сами испричају своје приче. Немања, 

Катарина, Тамара и Марија су своје слободно време у Венецији провели тако што су лутали градом, 

тражећи чувену цркву “Санта Мариа делла Салуте”. Веровали или не, били су упорни, питали мештане и 

остале туристе за пут и коначно посетили ово по њима, “магично и неописиво место”. 

Из свега написаног, види се да им је ово путовање било дивно искуство које ће дуго памтити. Дивно су 

се дружили и, без икаквих проблема, уживали у екскурзији која је једна од најпосебнијих у животу сваког 

појединца.                                                                                                                              Бугарин Катарина 



Такмичења из предузетништва 

Регионално такмичење из предузетништва под називом „Пословни ризик“, у организацији 

Достигнућа младих, одржало се у Новом Саду 11.12.2019. Организатори су се потрудили да 

атмосфера, као и сваке године, буде одлична, ученици су били врло активни и заинтересовани, 

цео дан су радили на задатку. Ове године тема је била безбедност у саобраћају. Поред идеје, 

ученици су морали да саставе бизнис план и направе презентацију. Ученици се деле  у тимове од 

по 5 ученика из различитих школа и осмишљавају бизнис идеју као одговор на „изазов“ који им 

поставља домаћин такмичења. 

 У 16 часова су презентовали своје радове пред комисијом, коју су сачињавали представници 

банака. Свака група је имала ментора, такође представника банке. Помоћ су имали и од пословних 

волонтера из реалног бизнис света. Професори нису присуствовали самом раду већ су пратили 

касније презентације. 

Ученици четвртих разреда, који су чланови секције за предузетништво су учествовали на 

такмичењу: Катарина Бугарин и Ана Драгутиновић из 4-1 и Ненад Божић из 4-4. Ментори су 

професори Марија Боговић и Бранислав Ровчанин, који и воде секцију из предузетништва. 

Ученица Катарина Бугарин се пласирала у финале и у фебруару учествује на Националном 

такмичењу. Њен тим је освојио друго место. Остали ученици су показали велику одговорност, 

ентузијазам, на прави начин су презентовали нашу школу. Сви су добили похвалнице и поклоне. 

Ово је трећи  пут да наша школа учествује на такмичењима Достигнућа младих и надамо се да 

ћемо и даље имати  успеха у наредном периоду.  

 

 





СА ПРАКСЕ УЧЕНИКА ПРВЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ КОНОБАРА 
 

Наши конобари, вредни и увек расположени, обављају праксу стручно и 
предано, како у кабинету, тако и у бројним угоститељским објектима. Ево пар 
фотографија из њиховог школског живота и рада. 





Акција добровољног давања крви   
13.1 1.2019  Захваљујемо се даваоцима крви: 
 
Петровић Стефан          4-4 
Марковић Михајло         4-4 
Станојевић Теодора      4-4 
Вукашинов  Јелена        4-3 
Барбул Андреј                4-4 
Руњић Михајло            4-4 
Јованов Дарко                4-4 
Виславски Ивана            4-4 
Стојановић Јована         4-4 
Радуљ Милош                4-1 
Баљак Бранислав          4-1 
Ковачевић Милена         4-3 
Величковић Милена       4-2 
Костовски Сара               4-2 
Веселиновић Дијана       4-2 
Николић Тамара              4-2 
Стокић Нина                    4-5 
Ускоковић Милош           4-5 
Јелкић Алекса                 4-5 
Милићев Марија             4-4 
Стојановски Никола       4-4 
Деља Анђелка, професор, Деља Владимир, професор и 
Вицков Драгана, организатор 





Шкоска слава 27.01.2020. 

Хвала свим учесницима у 

програму  на лепим тренуцима и 

времену које су издвојили, уз 

велику помоћ и подршку 

професорке Милице Ковачевић 


