
Након двогодишње 

паузе, “Конто” је 

поново са вама. 

 

Овај, јубиларни, 10. 

број требало је да 

буде круна распуста 

и свих лепих 

дешавања од 

почетка ове школске 

године.  

 

Расположење су 

мало поквариле 

вести о новом таласу 

Короне и почетку 

онлајн наставе. 

 

У инат свему, пред 

вама је кратка 

ретроспектива 

школског живота 

од септембра , 

прегршт осмеха, 

лепих ствари и још 

лепших тренутака. 

 

Да вас мало 

разоноди и скрати 

време до 

поновног сусрета у 

школи. 

Више догађаја и 

лепих вести 

донеће и више 

нових бројева 

“Конта”. 

Уживајте, чувајте 

се и будитге  

ведри. 

        Ваш “Конто” 
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Након претходне, онлајн године, ова је почела уживо, уз рад, дружење и бројне лепе 
тренутке. Успеси у настави, учењу, спорту, хуманости, низали су се у претходних пар 

месеци.  
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Време од почетка полугодишта показало је велику спремност наших ученика 

и професора да помогну и буду хумани.  

Од самог почетка године, од берзе књига започео је низ хуманитарних 

акција.  

Низ акција под називом „Солидарност петком“  показале су велики 

ентузијазам.  

Сваког петка, друго одељење било је домаћин ове акције и предводило 

прикупљање добровољних прилога и прилога прикупљених продајом накита. 

На почетку акције, бирали су коме ће помоћ бити прослеђена, што нажалост, 

није био лак задатак, јер је пуно несрећних судбина које траже помоћ. 

На крају полугодишта све је крунисано новогодишњим базаром, а биће 

наравно, настављено и у другом полугодишту. Посебна захвалност 

професорки Сандри Поповски, иницијатору ових акција. 
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Како нашим другарима, куцама и мацама, не би било хладно током зиме, 

ученици секције за предузетништво и одељењe 3/5, направили су им 

неколико кућица. Подршку су им пружили професори Марија Боговић, 

Славица Анастасија Ћосовић и Бранислав Ровчанин. 

НОВОГОДИШЊИ ХУМАНИТАРНИ БАЗАР 
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Уз све школске обавезе на крају 

полугодишта, хуманост није 

изостала. Организован је 

хуманитарни базар у школи, уз 

прикупљање прилога за 

новогодишње пакетиће 

Прикупљено је 

33.415 динара за 

лечење наше 

суграђанке 

Јасмине Дрндић. 

 

Направљено је 

око 120 пакетића, 

који су уручени 

нашим другарима 

из Споменка  и 

деци на одељењу 

дечије болнице у 

Панчеву (заједно 

са дечијим 

књигама)  

Поносни смо на све који су учествовали у хуманитарним акцијама и захваљујемо се у 

име свих људи којима је помоћ потребна. Надамо се да ће ваша племенитост 

наставити да се шири и да ће се прелити и на друге људе.  
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У понедељак, 13.12.2021. у МЗ Котеж, са почетком  у 16.00 часова изведена је 

представа „Да ли да одем или да останем?“ у продукцији Goethe института у 

Србији, а у организацији наше школе. Овај уметничко-педагошки пројекат настао 

је у сарадњи Goethe института са позоришним педагозима Предрагом Калабом и 

Јеленом Гојић, и покренут је у октобру 2021. године, са циљем да се умањи 

емиграција младих људи у Србији. 

У позоришном пројекту радног назива „Да ли да одем или да останем?“ 

учествовало осморо средњошколаца из Београда. 

Представа се бави темама: одлазак за бољим животом, деформисани системи 

вредности, отуђеност, перспективе, емотивне везе, чему да се надамо, шта 

можемо да урадимо да би нам овде било боље. Учесници радионице су сами 

писали текстове, глуме у представи, правили су сценографију и костиме. Препуна 

сала била је доказ да је тема интересантна, али и болна и да је организација 

представе била пун погодак.  

 Након представе, уследила је  дискусија са публиком, у коју су се наши ученици  

активно укључили. 

Представа „Да ли да одем или да останем?“  
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Упркос епидемији и свим проблемима, стручна пракса наших туриста се 

успешно обављала у одличној атмосфери чије делиће из Хотела Мариот, Холидеј 

Ин, Краун плаза, Балкан Гарни, Вила Брег, Хотел Херитаџ и других вам 

преносимо на овим страницама. 
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ЕТШ Паја Маргановић Панчево биће први пут учесник великог, међународног 

пројекта под називом Smart tourism. Поред панчевачке школе, у пројекту, чије 

је трајање предвиђено две године, а укупан буџет 240.000 евра, учествоваће и 

школе из Француске, Бугарске, Грчке, Турске и Италије. 

Предвиђене су међусобне посете професора и ученика, снимање туристичких 

филмова, виртуелни и стварни туристички обиласци градова и држава, 

промоција културног наслеђа, туристичких локалитета, ресторана, одмаралишта, 

уз активности и НВО сектора у нашој земљи. 
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Од почетка школске године, наши угоститељи су вредно радили.  

Спој професора који воле свој посао и ученика који желе да што пре постану 

прави мајстори је добитна комбинација.  

Кувари, посластичари, конобари све одушевљавају својим вештинама.  

Нажалост, мирис и укус вам не можемо дочарати, али и фотографије довољно  

говоре. 
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22. новембра Унашој школи је одржано такмичење у оквиру пројекта 

"Дијамант", који на челу са једним од најбољих посластичара у Србији, и 

амбасадором компаније "Дијамант", Здравком Гавриловићем, бирају најбоље 

младе посластичаре у Србији. Наши најбољи ученици који су се пласирали на 

завршно такмичење су Ђурђина Хаџић (2/7), Иштван Ђала и Валентина 

Бошњаковић (3/7). Поносни смо на наше посластичаре!  



 Page 17 



Page 18 Број 10. 

 

Развој ученичког предузетништва и оспособљавањe за будућа занимања 

остварује се и ангажовањем ученика у школским задругама. 

Ученичка задруга наше школе, прва у граду и међу првима у Србији имала 

је одличан старт. На првом конкурсу за опремање задруга добили смо од 

Министарства просвете и спорта значајна средства. 

Врата задруге су отворена ученицима и професорима и свима који су 

заинтересовани да овако унапреде наставу и квалитет оспособљавања 

ученика. 

Ученичка задруга 
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Стигле су расхладне витрине за нашу Ученичку задругу, захваљујући пројекту 

који је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. Радујемо се будућим колачима, тортама, а највише процесу 

њиховог стварања наших ђака и професора. 
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Толико од нас, засада. Иако друго полугодиште почињемо  у онлајн режиму 

наставе, надамо се да ћемо се што пре уживо дружити, учити и радити, па ће до 

летњег распуста бити пуно лепих вести и добрих прича за још неколико бројева 

“Конта”. До тада, пуно среће, чувајте се и видимо се ускоро! 


