
ВЕСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ ЖИВОТА 

 

Као и увек, догађаји који обележавају почетак школске године (осим доласка нове 

генерације првака) јесу екскурзије трећег и четвртог разреда. Трећаци су 18 – 24.10. 2015.у 

друштву одељењских старешина и директора школе посетили Будимпешту, Праг, Дрезден 

и Беч, а матуранти су се поново одлучили за путовање кроз Италију, Француску и 

Шпанију, 3 – 11. 10.2015.године. Своје утиске су поделили са нама кроз занимљиве 

фотографије и коментаре на паноима у просторијама школе. 

Изгледа да су октобар и новембар били посебно занимљиви месеци. Поред оцењивања, 

тестова и писмених задатака, дешавале су се и манифестације којима су присуствовали 

наши ученици. 29.10.2015. ученици првог и другог разреда, заједно са четири професора 

српског језика и књижевности, посетили су јубиларни, 60. Међународни београдски сајам 

књига. Обишли су штандове познатих и мање познатих издавача, упознали се са 

актуелном књижевном продукцијом, а највећи утисак на њих је оставио штанд земље – 

специјалног госта Сајма, Руске Федерације. 

24. 11. Чланови новинарске секције су присуствовали трибини о вршњачком насиљу у 

Центру за културу у Сопоту,  коју је припремила психолошкиња наше школе, г-ђа Никица 

Тркуља. Исту презентацију могли су да погледају и ученици првог разреда у школској 

свечаној сали, 15. 1. 2016. године. Сви заинтересовани за ову, нажалост, врло актуелну 

тему, презентацију могу наћи на школском сајту www.ekonomskasopot.edu.rs у рубрици 

коју припрема школски психолог. 

У претходној шклској години ученици садашњег одељења Е 31 су посебно били 

похваљени на такмичењу за најлепше уређену учионицу. Зато су 26. 11. 2015, заједно са 

одељењским старешином, Душицом Гојковић, одгледали пројекцију најновије верзије 

филма „Ромео и Јулија“ из 2013. године.  

Последњи наставни дан у 2015. години (30.12.) обележио је традиционални новогодишњи 

концерт школског бенда. Професори и ученици уживали су уз звуке хитова домаће и 

стране поп и рок музике. 

Уз Дан школе, централни догађај у школском животу је свакако прослава Св. Саве – 

школске славе. Програм колажног типа припремили су професор српског језика, Душица 

Гојковоћ, професор психологије и грађанског васпитања, Наташа Мартић и професор 

верске наставе, Ненад Катић, а снажним аплаузом публике поздрављени су учесници, 

чланови музичких секција и рецитаторске секције. У знак обележавања Св. Саве, ученици 

трећег разреда су са професором грађанског васпитања и математике, Данком Прокић – 

Влаховиић и професором верске наставе, Ненадом Катићем, посетили изложбу радова 

полазника Академије СПЦ за уметност и конзервацију, у просторијама сопотског Центра 

за културу, 28. јануара 2016.године.  

Ученици првог и другог разреда образовног профила туристички техничар, 

традиционално су посетили Београдски сајам туризма 2015. и упознали се са актуелном 

туристичком понудом турисичких организација и агенција из целе Србије. 

http://www.ekonomskasopot.edu.rs/


Мај месец је, а наша школа вредно ради на своме представљању осмацима из околних 

основних школа. Екипа задужена за промоцију школе посетила је ОШ „Бора Лазић“ из 

Влашке и младеновачке основне школе „Момчило Живојиновић“ и „Свети Сава“. У 

потоњој школи су гостовали и чланови драмске секције који су осмацима одржали „Јавни 

час“.  

У госте су нам дошли ученици осмог разреда основних школа „Милорад Мића Марковић“ 

из Мале Иванче, „Цана Марјановић“ из Раље и „Јелица Миловановић“ из Сопота. 

Упознали су се са образовним профилима у нашој школи, обишли учионице, стручне 

кабинете, библиотеку, свечану салу итд.  

20. маја смо прославили Дан школе. Овога пута протекао је у знаку спортских такмичења 

инспирисаних Олимпијским играма које ће се ове године одржати у далеком Бразилу. 

Вођени олимпијским слоганом да је важно учествовати, такмичили су се и ученици и 

професори, а најважније је да смо се сви лепо дружили.  

А 17. јуна смо, уз мелодије из филма „Љубав и мода“, испратили наше мтуранте, после 

успешно положених матурских испита, на прославу матурске вечери у хотелу „Метропол“ 

у Београду. 

 

СПОРТ И ШАХ 

Ове школске године спортски успеси наших ученика нису тако велики као прошле, али 

још има времена, друго полугодиште је пред нама. Ипак можемо истаћи да су у октобру 

ученици победили на општинском такмичењу у малом фудбалу и одбојци, као и  ученице 

у одбојци и пласирали се  и једна и друга екипа на Градско такмичење. Оставрена је и 

победа ученика на Општинском такмичењу у децембру, као и пласман на Градско 

такмичење.  

Највећи успех су остварили стонотенисери, Александар Радановић, уч. ФА32 и Тодор 

Лазић, уч. К45, који су освојили друго место у екипној конкуренцији на Градском 

такмичењу у стоном тенису, одржаном у Београду, 18.12. 2015. 

29. 02. обележили смо Дан промоције одбојке тако што су одељења ФА12 и ФА 32 

одиграла пријатељску одбојкашку утакмицу у школској сали. 

Школско првенство у шаху биће одржано у другом полугодишту, док су у току одељењска 

такмичења у фудбаку и кошарци, а финалне утакмице у овим спортовима одржаће се за 

Дан школе. Прослава Дана школе ће ове године у целини бити посвећена спорту и то 

олимпијском јер је пред нама најзначајније светско спортско такмичење – Олимпијада у 

Рију. Као што се надамо да ће наши спортисти у Рију остварити завидне резултате, надамо 

се и да ће наши ученици успешно афирмисати школски спорт и притом се добро забавити. 

 


