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2. 9. 2019.  

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

Дана 2. септембра 2019. почела је нова школска година за 476 ученика Медицинске школе у 

Ћуприји.  

 

9. 9. 2019. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ПРВЕ ПОМОЋИ 

                                                               

 

Наша школа је 9. септембра обележила Светски дан 

прве помоћи на градском тргу у Ћуприји. У обележавању су 

учествовале секције Медицинске школе – секција Црвеног 

крста и секција прве помоћи – десет ученика одељења 4/1 и 

два ученика одељења 4/2 са руководиоцима секција, 

Маријом Петровић, Невеном Гајић, др Рајком Минићем и 

Горданом Тадић Приморац. У обележавању су учествовале 

и наставнице здравствене неге – Данијела Антић, Јована 

Јовановић и Виолета Ђурић. 

 

                                                                                         
  

16. 9. 2019. 

 

ПОЛАЗАК УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА ЕКСКУРЗИЈУ 

 

Екскурзија је изведена на релацији Ћуприја–Праг–Дрезден–Карлове Вари–Братислава–

Ћуприја у организацији агенције ,,Дане турс” из Јагодине 

од 16. до 20 септембра. На екскурзију је пошло 76 ученика. 

За организацију и бригу о ученицима били су задужени 

њихови професори, одељењске старешине: Дарко 

Никодијевић, Зоран Миленковић и Тамара Миленковић, 

као и вођа пута Јелена Симић, професорка информатике. 

Екскурзији су такође присуствовале др Ивана Јовановић и 

наставница Анђела Адамовић, лекар др Снежана Илијев и 

представник туристичке агенције, Слободан Милојевић. 

Првог дана (16. септембра) ученици су са својим 

пратиоцима стигли у Праг у вечерњим сатима. Сместили 

су се у хотел ,,Топ”. Другог дана (17. 9.) обишли су Праг у 

пратњи стручног водича. Трећег дана (18. 9.) посетили су Дрезден, обишли његове знаменитости и 

пажљиво послушали причу о историји Немачке и Дрездена. Четвртог дана су обишли најпознатију 
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бању у Чешкој, Карлове Вари, и разгледали јединствене архитектуре хотела као и руску православну 

цркву светог Петра и Павла. Петог дана (18. 9.), ученици су са својим пратиоцима пошли за Ћуприју. 

Направљена је пауза у Брну и у Братислави. Целокупну екскурзију обележила је атмосфера 

заједништва и доброг расположења међу свим учесницима.  

 

                                        
             Ученици одељења 4/3 у Дрездену                                    Ученици одељења 4/2 са одељењским старешином Зораном Миленк овићем 

 

         
Ученици одељења 4/2 са одељењским старешином Зораном Миленковићем      Пратиоци ученика на екскурзији: Анђела Адамовић, др Снежана Илијев 

др Зоран Миленковић, Дарко Никодијевић, Слободан Милојевић, 

                                                                                                                 Тамара Миленковић, др Ивана Јовановић, Јелена Симић 

 

 

 

26. 9. 2019. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДАНА ЈЕЗИКА 

 

У организацији Ђачког парламента Медицинске школе и координатора Ђачког парламента, 

Соње Станисављевић, професорке енглеског језика, 

обележен је Европски дан језика. У холу наше школе 

ученици су представили паное о различитим европским 

језицима, рецитовали песме и певали. Овој манифестацији 

присуствовали су и ученици ћупријске Гимназије које је 

Маја Влаховић, професорка латинског језика, подстакла да 

нас посете.  
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27. 9. 2019. 

СВЕТСКИ ДАН СРЦА 

 

У организацији секције Прве помоћи и секције 

Црвеног крста Медицинске школе као и чланова 

стручног већа физиотерапеутских и лабораторијских 

техничара на градском тргу у Ћуприји је обележен 

Светски дан срца.  

                                                                       

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У МОРАВСКОМ ПАРКУ 

 

Чланови секције Црвеног крста са руководиоцем Маријом 

Петровић учествовали су у обележавању Европске ноћи 

истраживача у Моравском парку у Ћуприји. Они су учествовали су 

у спровођењу безбедносних мера у циљу спречавања незгода. 

                                                          

 

 28. 9. 2019. 

 

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА – РАДИОНИЦА СЕКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

У организацији секције Црвеног крста Медицинске школе организоана је радионица на тему 

„Превентива у спорту” у спортској хали „Ада”. Ученици образовног профила медицинска 

сестра/техничар и физиотерапеутски техничар су масирали спортисте, показали вежбе дисања и дали 

савете за побољшање здравља.  

 

29. 9. 2019. 

 

ПОЛАЗАК УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА ЕКСКУРЗИЈУ 

 

Екскурзија ученика другог разреда реализована је у периоду од 29. 9. до 1. 10. 2019. године на 

релацији Ћуприја–Златибор–Тара–Вишеград–Мокра Гора–Ћуприја у организацији туристичке 

агенције „Дане турс” из Јагодине. На екскурзију је пошло 79 ученика, четири наставника (Оливера 

Кнежевић, Јелена Балтић, Јелена Симић, Слађана Кљајић Јовановић), вођа пута (Владимир 

Вељковић), лекар пратилац (др Милица Трнинић), 

водич агенције и власник агенције Слободан 

Милојевић.  

Првог дана (29. 9.) ученици су са својим 

пратиоцима посетили манастир Благовештење из 

XV века. Након тога, обишли су Златибор и 

Чиготу, специјалну болницу за болести штитасте 

жлезде и болести метаболизма. Након тога, 

сместили су се у хотел „Оморика” који се налази 

на Тари. После вечере, ученици су своје слободно 

време провели у дискотеци која се налази у 

склопу хотела.  
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Наредног дана (30. 9.) ученици су са својим пратиоцима посетили Вишеград, манастир Добрун и 

Вишеградску бању. У бањи су посетили рехабилитациони центар „Вилина влас”, тј. испред центра су 

послушали кратко излагање о овој установи. Посетили су мост на Дрини и на мосту су одслушали 

предавање о настанку моста. Обишли су Андрићград и искористили слободно време за уживање, 

разгледање и одмор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трећег дана (1. 10) ученици су са пратиоцима пошли ка Мокрој Гори и посетили су Мећавник. У 

биоскопској сали су погледали филм Емира Кустурица и Спајка Лија. Након слободног времена, 

упутили су се на железничку станицу, а потом се провозали „Шарганском осмицом”. Након вожње 

возом која је трајала нешто дуже од два сата, кренули су ка Ћуприји и стигли око 21 h.  
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1.10. 2019. 

 

ДАН СТАРИХ ЛИЦА 

 

У организацији Тима за каријерно вођење наше школе и наших наставница: Марије Петровић, 

Јоване Јовановић, Данијеле Антић, Невене Гајић, Јелене Симић, Тамаре Миленковић и Анђеле 

Адамовић, ученици трећег и четвртог разреда су у Геронтолошком центру у Јагодини обележили Дан 

старих лица. Будући лабораторијски техничари су одредили  концентрацију глукозе у капиларној 

крви, а физиотерапеутски техничари су корисницима Геронтолошког центра пружили услуге 

мануелне масаже, показали су им вежбе и дали су им савете о коришћењу помагала, о правилном 

ходу итд.  

                          
 

                        
                      

4.10. 2019.  

ПОДРШКА АКЦИЈИ ,,ЧИТАЊЕМ МЕЊАМО СЕБЕ И СВЕТ ОКО НАС” 

 

У организацији Ђачког парламента наше школе подржана је акција 

Центра за културу под слоганом ,,Читањем мењамо себе и свет око нас”. 

Акција подразумева сакупљање старих књига поводом месеца читања. Акција 

је трајала од 2. до 6. октобра.  
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10. 10. 2019.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

 

                  
 

У организацији Медицинске школе, Зорице Маринковић, директорке школе, Марије 

Петровић, руководиоца Стручног већа медицинских сестара/техничара, и партнера (Центар за 

социјални рад, Завод за јавно здравље у Ћуприји) обележен је Светски дан менталног здравља у сали 

Школе за основно музичко образовање „Душан Сковран”. Присутни ученици са својим професорима 

послушали су предавање психолога Весне Мирковић, психолога Милице Станојловић и 

психотерапеута-педагога Сање Михајловић. Осим тога, погледали су драмски комад за који је 

сценарио написала Наташа Милановић, руководилац драмске секције Медицинске школе, према 

мотивима приповетке „Први пут с оцем на јутрење” Лазе Лазаревића. Пошто је нагласак на трибини 

био на превенцији самоубиства, глумци су показали како је могуће вратити се на прави пут и не 

извршити самоубиство како је намеравано. Лик Митра глумио је ученик Никола Стојановић 4/2, а 

лик Марице глумила је ученица Миона Радојевић 1/3. 

 

                    
                  МИЛИЦА СТАНОЈЛОВИЋ                                          МАРИЈА ПЕТРОВИЋ                                                ПОСЕТИОЦИ 

 

 

 

                         
   ПРОЈЕКЦИЈА ПСИХОЛОШКОГ СТАЊА НА                                    МИОНА И НИКОЛА                                                         ИЗГЛЕД СЦЕНЕ 

                   ФИЗИЧКИ ПРОСТОР 
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                                                      НАТАША МИЛАНОВИЋ, МИОНА РАДОЈЕВИЋ 

                                                                                                      И НИКОЛА СТОЈАНОВИЋ 

11. 10. 2019. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 74. УЛИЧНЕ ТРКЕ ,,МЕМОРИЈАЛ АЛЕКСАНДАР 

АЦА ПЕТРОВИЋ” 

 

У организацији Општине Ћуприја одржана је 74. улична трка 

„Меморијал Александар Аца Петровић”. Секција Црвеног крста наше 

школе је дала свој допринос – чланови секције су се бринули о 

безбедности и здрављу учесника трке. Ћуприја и успомена на Александра 

Ацу Петровића су срце атлетике целог Балкана, а наши ученици, будући 

здравствени радници, доприносе раду тог срца. 

  

 

 

12. 10. 2019. 

 

ПОЛАЗАК УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА ЕКСКУРЗИЈУ 

  

 Екскурзија ученика трећег разреда реализована је од 12. до 19. октобра 2019. године (8 дана, 7 

ноћи) на релацији Ћуприја–Италија–Француска–Шпанија–Ћуприја. На екскурзију је пошло 94 

ученика и 9 одраслих пратилаца. Путници су се окупили испред спортске хале „Ада” и око 5:30 

часова кренули на пут. Путовали су кроз Хрватску и Словенију и стигли до Лидо ди Језола око 19 

часова. Сместили су се у хотел „Сан Ремо”, а потом су обишли плажу и град у вечерњим сатима.  

Други дан (13. 10.) је био резервисан за обилазак Венеције, а потом Сан Рема, где су се 

путници и сместили те друге вечери у хотел „Астра”.  

Трећег дана екскурзије (14. 10.), учесници исте су кренули ка Француској, обишли су Ницу, 

потом Кан, а онда наставили даље ка Шпанији. У Љорет де Мар су стигли у 21 час и сместили се у 

хотел „Самба” где су провели три наредне ноћи.  

Четврти дан (15. 10.) је био посвећен Барселони. Путници су обишли катедралу Саграда 

Фамилиа која их је фасцинирала, а потом су се прошетали улицом Ла Рамбла. По повратку у Љорет 

де Мар, један део ученика је са пратиоцима посетио Фламенко вече, а остали ученици, који нису 

желели да посете Фламенко вече, прошетали су се градом са директорком школе, Зорицом 

Маринковић, и обишли су плажу која их је одушевила.  
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Ученици одељења 3/4 са одељењским старешином Јасмином Гутић    Ученици одељења 3/3 са одељењским старешином Данијелом Петровићем 

 

       
                                                                                  Ученици одељења 3/1 

 

Пети дан (16. 10.) је, као и претходни, био резервисан за Барселону. Ученици су се определили 

да ли ће посетити Ноу Камп, Акваријум или ће своје слободно време искористити за разгледање 

Барселоне. Уз мање препреке које је имала група ученика одељења 3/1 и 3/2 (демонстрације), сви су 

се вратили безбедно око 19 часова у Љорет де Мар.  

                      
                                          Ученици одељења 3/2 са одељењским старешином Тијаном Пековић 

 

Сутрадан (шестог дана, 17. 10.) учесници екскурзије су напустили хотел у Љорет де Мару и  

кренули ка Фигуерасу где су обишли музеј Салвадора Далија који је оставио снажан утисак на све. 

Путовање је настављено ка Кнежевини Монако где су ученици са пратиоцима стигли око 19 часова, а 

потом су обишли Монте Карло где су се задржали око сат времена. 
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                      Ученици одељења 3/1 и 3/2 са одељењским старешинама Соњом Станисављевић и Тијаном Пековић 

 

 Седмог дана (18. 10.) је пут настављен ка Верони. Обишли су све знаменитости овог прелепог 

града и искористили слободно време за шетњу. У 17 часова су кренули ка тржном центру „Адађ” и 

тамо провели два сата у разгледању и куповини. Након тога су се упутили ка Бусоленгу, где су се 

сместили у хотел „Гардесано”.  

         
                                 Ученици одељења 3/3                                                             Ученици одељења 3/1 

Осми дан је био резервисан за Трст, а након Трста, учесници екскурзије су се упутили ка 

Србији.  

Екскурзију је реализовала туристичка агенција „Гранд турс” из Новог Сада, водичи агенције 

су били Немања Вучић и Немања Мутић, а вођа пута директорка школе, Зорица Маринковић. 

Ученици су оцењени од стране вође пута оценом 5 за понашање, као и савесне одељењске старешине 

– Соња Станисављевић, Тијана Пековић, Данијел Петровић и Јасмина Гутић. Ако изузмемо било 

какве оцене и статистике, остаје оно што је најважније, а то су лепе успомене на позитивно 

расположење, смех, на грађевине које очаравају вековима путнике намернике и остаје мирис мора да 

подсети да је оно вечно, да су средњошколски дани пролазни и да се никада неће вратити, али да у 

успоменама могу живети вечно, као и море, као и Саграда Фамилиа или као Јулијина статуа у 

Верони.  
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                                                             Ученици одељења 3/4 

15. 10. 2019. 

 

ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ СЛИКА САВЕ ШУМАНОВИЋА 

 

Ученици одељења 1/4 су са својим одељењским старешином, Слађаном Стајић, посетили 

музеј Хореум Марги-Равно-Ћуприја и погледали изложбу слика ,,Шидски пејзаж”. 

17. 10. 2019.  

ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ СЛИКА САВЕ ШУМАНОВИЋА 

 

Ученици одељења 1/1, 2/1 и 2/2 су са својим одељењским старешинама Маријом Петровић, 

Оливером Кнежевић и Јеленом Балтић посетили музеј Хореум Марги-Равно-Ћуприја и погледали 

изложбу слика ,,Шидски пејзаж”. 

24. 10. 2019. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ 

 

У организацији Спортског савеза Ћуприје одржано је Општинско такмичење у кошарци у 

хали спортова „Ада”. Мушка екипа Медицинске школе под вођством наставника физичког 

васпитања, Дарка Никодијевића, освојила је прво место. Нашу екипу чине: Михајло Стојковић 1/2, 

Стефан Цветковић 2/1, Душан Станојевић 2/3, Војин Ђурђевић 2/4, Илија Вељковић 4/1, Матија 

Вељковић 4/1, Алекса Михајловић 4/1, Вељко Вукашиновић 4/2, Никола Стојановић 4/2, Филип 

Радисављевић 4/2.  

 

ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ СЛИКА ,,ШИДСКИ ПЕЈЗАЖ” САВЕ ШУМАНОВИЋА 

 

Ученици одељења 1/3 посетили су музеј ,,Хореум Марги-Равно Ћуприја” са својим 

одељењским старешином Наташом Милановић. Посетиоце изложбе дочекао је директор музеја 

Новак Новаковић и испричао им је о животу и раду Саве Шумановића. Након тога, ученици су са 

одељењским старешином погледали слике и изнели своје импресије у складу са уметничким правцем 

ком припада стваралаштво овог сликара (импресионизам). Затим су ученици погледали сталну 

поставку музеја. 
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Ученици одељења 1/3 са одељењским старешином Наташом Милановић у музеју 

 

25. 10. 2019.  

  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОСЛОБОЂЕЊА СРБИЈЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ 

 

Ученици одељења 1/2 су са својом професорком историје, Биљаном Милановић, 

присуствовали парастосу палим борцима у Великом рату који је одржан крај споменика у центру 

града.  

 

31. 10. 2019. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

 

Општинско такмичење у малом фудбалу у организацији Спортског савеза Ћуприје одржано је 

у хали спортова „Ада”. Под вођством професора физичког васпитања, Дарка Никодијевића, женска 

екипа је освојила друго место (без пласмана), а мушка екипа је освојила прво место и тако се 

пласирала на наредни ниво такмичења.  

Нашу женску екипу чине: Исидора Манчић 1/2, Анастасија Милосављевић 1/2, Тодора 

Ђорђевић 1/3, Тина Јанићијевић 2/1, Анђела Стојковић 2/2, Кристина Вукићевић 2/4, Марија Ристић 

2/4, Анастасија Пантић 3/1, Кристина Пауновић 3/4, Катарина Богдановић 3/4, Ксенија Костадиновић 

4/3.  

Мушку екипу чине: Вељко Весић 1/4, Лазар Огњеновић 2/1, Стефан Стојиљковић 2/4, Алекса 

Маленовић 3/1, Братислав Коцић 3/1, Бранислав Коцић 3/1, Богдан Стојковић 3/4, Вељко 

Вукашиновић 4/2, Јован Живковић 4/2, Михаило Дудић 4/3.  

 

7. 11. 2019. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ-ОМЛАДИНЦИ 

 

У организацији Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарства омладине и спорта и Савеза за школски спорт Србије, у Свилајнцу је одржано 

Окружно такмичење у кошарци-омладинци. Под вођством наставника физичког васпитања, проф. 

Дарка Никодијевића, мушка екипа Медицинске школе освојила је прво место.  

 

 

13. 11. 2019.  

 

ПРЕДАВАЊЕ О ПРЕВЕНЦИЈИ НАРКОМАНИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

У Медицинској школи је 13. новембра организовано предавање о наркоманији. Предавању су 

присуствовали ученици одељења 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4 са наставником стручних предмета, др Иваном 
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Јовановић, и професорком српског језика и књижевности, Наташом Милановић. О законским мерама 

у вези са овом темом говорио је инспектор Никола Радичевић из Јагодине, а о теоријском делу су 

говориле др Наташа Савић, др Милена Стефановић и Јулијана Јоцић. Ученицима се није допало ово 

предавање јер о теорији уче свакако на часовима стручних предмета и сматрају да би упечатљивије 

било да је пуштен део неког филма или серије уз накнадну дискусију о томе. 

 

18. 11. 2019.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

 

Дана 18. новембра обележен је Међународни дан толеранције (који се обележава 16. 

новембра) у Медицинској школи у организацији секције Црвеног крста коју воде Марија Петровић, 

Невена Гајић и др Рајко Минић. Ученици одељења 1/1, 1/3 и 2/2 су показали колико су толерантни, а 

организатори су подсетили ученике да увек треба поштовати у уважавати мишљење људи који се 

разликују на неки начин од нас.  

 

19. 11. 2019.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ 

 

На Окружном такмичењу у пливању, које је одржано у Параћину, наша ученица, Анђела 

Злонога 3/2, освојила је прво место и тако се пласирала на републички ниво такмичења, на Школску 

олимпијаду, која ће се одржати 2020. године у Новом Саду.   

 

27. 11. 2019.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

 

У организацији Министарства за спорт и омладину, дана 27. новембра, одржано је Општинско 

такмичење у рукомету у хали спортова „Ада” у Ћуприји. Под менторством професора физичког 

васпитња, Дарка Никодијевића, наша мушка екипа освојила је прво место, као и женска екипа, 

такође, прво место.  

Нашу мушку екипу чине: Лазар Алексијевић 1/2, Весић Вељко 1/4, Андрија Илић 2/1, 

Милован Вучић 2/3, Војин Ђурђевић 2/4, Урош Јовић 2/4, Александар Рајковић 3/3, Ђорђе Јовановић 

3/3, Лазар Ђокић 3/4, Ђорђе Ђорђевић 3/4. 

 

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

 

Ученици Медицинске школе (Мила Шуша 4/2, Филип Радисављевић 4/2, Ана Хаџић 4/2) су са 

својом менторком, професорком предузетништва, Маријом Маринковић, учествовали на 

Регионалном такмичењу у предузетништву које је одржано у Крагујевцу. Ученици наше школе су 

први пут учествовали на овом такмичењу, тако да је то подстрек да и даље развијамо предузетнички 

дух.  
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               Ана Хаџић, Филип Радисављевић и Мила Шуша                                   Ана Хаџић, Филип Радисављевић, Мила Шуша и  

                                                                                                                                     проф. предузетништва, Марија Маринковић 

29. 11. 2019.  

 

ОСВОЈЕНО ТРЕЋЕ МЕСТО НА МЕЂУОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ У КОШАРЦИ 

 

У организацији Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарства омладине и спорта и Савеза за школски спорт Србије одржано је 

Међуокружно такмичење у кошарци у Смедереву. Мушка кошаркашка екипа наше школе под 

менторством професора физичког васпитања, Дарка Никодијевића, освојила је треће место. 

 

2. 12. 2019. 

 

ПОЧЕТАК ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ ,,КОРАЦИМА СВЕТОГ НИКОЛЕ” 

 

У организацији Ђачког парламента Медицинске школе, координатора Ђачког парламента, 

Соње Станисављевић, директорке школе, Зорице Маринковић и вероучитеља Николе Џаврића, 

организована је хуманитарна акција ,,Корацима светог Николе”. Акција је трајала од 2. до 16. 

децембра. Сва средства која су донирана (храна, гаредероба, средства за личну хигијену), сакупљена 

су у Медицинској школи, Техничкој школи у Ћуприји и у вртићу ,,Бамби” и донирана су особама са 

сметњама у развоју које живе у манастиру „Света Петка” у Извору код Параћина. 
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2. 12. 2019.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

 

У организацији секције Црвеног крста наше школе и руководиоца секције, Марије Петровић, 

обележен је Светски дан борбе против сиде.  

 

3. 12. 2019. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ ,,СЛАВОСЛОВ” 

 

У организацији Српске православне цркве и епархије Браничевске, у Смедереву је одржано је 

такмичење у беседништву ,,Славослов”. Ученици наше школе – Николина Живковић 3/4, Катарина 

Богдановић 3/4, Тијана Марковић 3/3, Никола Стојановић 4/2, учествовали су на такмичењу. 

Катарина Богдановић је освојила прво место, а Николина Живковић треће место и тако су се 

пласирале у полуфинално такмичење које ће бити одржано у фебруару 2020. године. Ментор ученика 

је наш вероучитељ, Никола Џаврић. Циљ овог такмичења јесте да млади људи негују чистоту и 

лепоту српског језика, да се уче класичној реторичкој вештини усменог беседништва и усвајање 

пратећих духовних, интелектуалних и моралних врлина.  
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10. 12. 2019. 

 

САСТАНАК УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 

Од 10. до 11. децембра одржан је састанак Медицинских школа Србије у Врњачкој Бањи. 

Састанку су присуствовале Марија Петровић, руководилац Стручног већа медицинских 

сестара/техничара и Невена Гајић, руководилац Стручног већа физиотерапеутских техничара. Оне су 

размениле искуства са осталим колегама које предају у Медицинским школама широм Србије.  

 

12. 12. 2019.  

 

РЕАЛИЗОВАНА ПОСЕТА НИШКОЈ БАЊИ 

 

                                         
 

У организацији Тима за каријерно вођење и руководиоца, Марије Петровић, организована је 

стручна посета Нишкој бањи у оквиру блок-наставе кинезитерапије. Нишку бању су посетили 

ученици четвртог разреда образовног профила физиотерапеутски техничар, руководилац тима, 

Марија Петровић, чланови Стручног већа физиотерапеутских техничара са руководиоцем већа 

Невеном Гајић као и директорка Медицинске школе, Зорица Маринковић. Ученици су обишли 

бањско лечилиште и упознали су се са свим физикалним агенсима које немају прилике да виде на 

својим редовним вежбама. Обишли су комплексе „Радон” и „Зеленгора”. 
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14. 12. 2019.  

 

ПРИСУСТВО НАШИХ УЧЕНИКА СТРУЧНОМ СКУПУ „ПОБЕДИМО СИНДРОМ ХРОНИЧНОГ 

УМОРА” 

 

У организацији Удружења оболелих од синдрома хроничног умора и кризе свести, дана 14. 

децембра, одржан је стручни скуп „Победимо синдром хроничног умора” у амфитеатру Академије 

васпитачко-медицинских струковних студија у Ћуприји. Предаваче (проф. др Бранислав 

Миловановић, неурокардиолог са Клиничког центра ,,Бежанијска коса”; проф. др Миломир 

Милановић, инфектолог са Војномедицинске академије) су послушали сви ученици наше школе са 

предметним наставницима са којима су у том тренутку имали редовну наставу.  

 

17. 12. 2019. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ ,,СЛАВОСЛОВ”  

 

У организацији Српске православне цркве и епархије Браничевске, у 

Смедереву је одржано је такмичење у беседништву ,,Славослов”. Ученици 

наше школе – Јован Живковић 4/2, Маја Јеремић 4/2, Богдан Петровић 4/2 

учествовали су на такмичењу и показали своје реторичке вештине усменог 

беседништва. Прво место освојио је Богдан Петровић, а треће место освојио 

је Јован Живковић и тако су се пласирали у полуфинално такмичење које ће 

бити одржано у фебруару 2020. године. Ментор ученика је наш вероучитељ, 

Никола Џаврић. 

 

18. 12. 2019.  

 

БАЗАР МЕДИЦИНЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

И ове године је традиционално одржан Базар медицине – манифестација у којој учествују 

Медицинска школа, Академија васпитачко-медицинских струковних студија и Технолошка школа. 

Овога пута, Базар медицине одржан је у нашој школи.  

На штанду лабораторијских техничара наши ученици Бојана Радић 3/4, Миодраг Михајловић 

3/4, Михаило Дудић 4/3, Анастасија Ђорђевић 4/3, Јелена Радосављевић 4/3, Јована Савовић 4/3 са 

својим менторкама проф. Слађаном Стајић, Слађаном Кљајић Јовановић, Маријом Пантић, Тамаром 

Миленковић, Анђелом Адамовић, промовисали су нашу школу и свој образовни профил.  

На штанду здравствене неге ученице одељења 3/1, Софија Ђурић, Анђела Ђорђевић, Анђела 

Пауновић, су са својим менторкама Маријом Петровић, Јованом Јовановић, Јеленом Балтић и 

Маријом Богдановић промовисале профил медицинска сестра/техничар.  

На штанду анатомије који је организовао др Рајко Минић са ученицима одељења 1/2, 

Филипом Стошићем и Немањом Милићем, посетиоци су имали прилике да виде 3Д приказ људског 

тела у виртуелној реалности као и приказ физичких анатомских модела.  

Ученици одељења 3/2 су промовисали свој образовни профил медицинска сестра/васпитач 

одигравши драмски комад ,,Бајка о бајкама” пред публиком коју су чинили малишани из вртића 

,,Бамби”, ученици првог разреда ОШ ,,Ђура Јакшић”, ученици наше школе и запослени. Сценарио је 

написала Наташа Милановић (руководилац драмске секције, наставник српског језика и 

књижевности и наставник књижевности за децу) према драмском комаду који је пронашла на Јутјубу 

и према тексту који је написала Милица Глигоријевић, ученица одељења 3/2. На сцени су се 

смењивали Петар Пан (Никола Јаковљевић), Звер која тражи своју Лепотицу (Никола Јаковљевић), 

Снежана која тражи свог принца (Ана Нешић), Пепељуга која не зна да користи чаробни штапић 

(Кристина Димитријевић), Пепељугине зле сестре које је терају да чисти (Марија Симић и Марија 

Вуксановић), Јасмин која тражи Аладина (Милица Марковић), Звончица која тражи Петра Пана 
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(Милица Глигоријевић), Црвенкапа која је пошла код баке (Светлана Јаћимовић), Успавана лепотица 

која се стално успављивала на сцени (Сања Митровић), Јелена Аризановић и Исидора Коцић које су 

водиле програм и вештица која је све тражене ликове заробила (Настасија Митић). Малишани су 

били одушевљени. Пре него што су погледали драмски комад, послушали су предавање о здравој 

исхрани које је организовала професорка Наташа Видановић са ученицом Маријом Милојковић 4/3 и 

ученицима одељења 1/4. Са малишанима су попричали и ученици одељења 3/2, Никола Пешић, 

Катарина Јовановић и Тамара Стојадиновић. Пошто је један од малишана поставио питање: „Како 

ради мозак?” у помоћ смо позвали нашег доктора Рајка Минића, који је на прилагођен начин, уз 

модел мозга, одговорио деци на питање.   

 Чланови секције Прве помоћи под менторством руководиоца секције, Горданом Тадић 

Приморац, на свом штанду су представили показну вежбу „Кардиопулмонална реанимација 

одраслих и новорођенчади” као и реалистички приказ повреда.  

Физиотерапеутски техничари (ученици одељења 3/3 – Филип Јањић, Ђорђе Јовановић, Невена 

Ђурђевић, Божена Радојчић, Дајана Андрић и ученици одељења 4/2) наше школе су показали стечене 

вештине масажа и кинеолошке вештине и знања. Они су представили краљевску масажу, терапијску 

масажу врата, лица, леђа, шаке; обавили су антропометријска мерења (мерење обима и дужине 

екстремитета), мерења кожног набора калипером, плантографију. Заинтересовани посетиоци су 

могли да виде и показне вежбе корективне гимнастике код деформитета кичменог стуба, вежбе 

дисања, као и вежбе за превенцију деформитета стопала. Ученици Технолошке школе су нам 

припремили пецива, правили су нам фризуре, а студенткиње Академије су нам сређивале нокте. Све 

активности су биле медијски испраћене од стране телевизије РТС 1, параћинског Канала М  и 

ћупријске телевизије, Радио Телевизије Поморавље.  

 

                        
                                                       Ученици одељења 3/2 са професорком Наташом Милановић 

 

                                                
                                                                       Штанд анатомије – посетиоци, ученици одељења 1/2 и др Рајко Минић    
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                            Физиотерапеутски техничари масирају посетиоце    Катарина Николић, Јелена Симић, Данијел Петровић, Невена Гајић, Милена Јевти ћ 

 

                                                  
             Физиотерапеутски техничари (3/3, 4/2) са менторима                                   Медицинске сестре/техничари са менторкама  

 

                                                                  
 

             Ученици са проф. Наташом Видановић                                                         Секција Црвеног крста Медицинке школе 

 

                          
                                                                                Штанд лабораторијских техничара  
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27. 12. 2020.  

 

УРУЧЕНИ НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ПЕДИЈАТРИЈСКОМ ОДЕЉЕЊУ ЋУПРИЈСКЕ 

БОЛНИЦЕ 

 

У организацији Ђачког парламента Медицинске школе и координатора Ђачког парламента, 

Соње Станисављевић, професорке енглеског језика, као и директорке школе Зорице Маринковић 

сакупљени су слаткиши и формирани новогодишњи пакетићи. Дана 27. децембра додељено је 

петнаест пакетића деци која су се у том тренутку налазила на одељењу педијатрије ћупријске 

болнице и тако је деци бар мало улепшано проведено време и измамљен осмех на лицу.   

 

27. 1. 2020.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ ,,СВЕТИ САВА” 

 

Ученици наше школе су и ове године обележили Савиндан пригодним програмом. Ученице 

Исидора Коцић 3/2, Николина Живковић 3/4 и Ирена Симоновић 3/1 су отпевале ,,Химну Светом 

Сави” и ,,Расти, расти, мој зелени боре”, такође, Ирена Симоновић је одрецитовала песме о Светом 

Сави, Димитрије Здравковић 4/2  је прочитао текст из угла Светог Саве, Никола Стојановић 4/2 из 

угла Доментијана, а Катарина Богдановић 3/4 из угла Ане Дандоло. Текст који је представљен 

написао је наш наставник верске наставе, Никола Џаврић, који је и вежбао певање са хором, а такође, 

на приредби певао заједно са ученицама. У организацији му је помогла Наташа Милановић, 

руководилац драмске секције. 

Светосавска повеља ове године припала је Биљани Милановић, професорки историје, а 

светосавске захвалнице Медицинска школа доделила је др Ивици Јоцићу, спољном сараднику,  

Милоју Андрејићу и Марији Јовановић, родитељима наших ученика као и Стефану Петровићу, 

ученику одељења 4/1 за сва достигнућа која је постигао током четворогодишњег школовања. 

Колачар је ове године била директорка школе, Зорица Маринковић.  

 

           
Исидора Коцић, Ирена Симоновић, Николина              Никола Стојановић  – Доментијан                            Димитрије Здравковић – Свети Сава 

Живковић, вероучитељ Никола Џаврић 

 

          
                                                       Учесници са директорком Медицинске школе, Зорицом Маринковић 
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ОСНОВАНА УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ,,МЕДИЦИНАРИ” 

 

На Савиндан, наша школа је основала Ученичку задругу „Медицинари”. Ученичка задруга ће 

се бавити услужним делатностима у области здравства, хуманитарним радом и друштвено-корисним 

радом (сакупљањем секундарних сировина, чишћењем и одржавањем животне средине и израдом 

производа-амбалаже у оквиру радионица декупажа као и продајом истих). Циљеви оснивања 

Ученичке задруге „Медицинари” су: подстицање развоја позитивног односа ученика према раду, 

развијање професионалне оријентације, развијање предузетничког духа, неговање здравих стилова 

живота, развијање хуманости, сарадње и тимског духа, повезивање наставе са светом рада и примена 

стечених знања и вештина у пружању услужних делатности.  
 

20. 2. 2020.  
 

ПОСЛАТИ РАДОВИ ЗА КОНКУРС ,,СВИ ЗАЈЕДНО ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ” 
 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

Амбасаде Француске у Србији и Француског института у Србији објављен је конкурс на тему „Сви 

заједно за родну равноправност”. Наша школа је 20. фебруара послала есеје које су написале Бојана 

Петковић 3/4, Јована Марковић 3/4 и Сенка Смиљанић 3/3. Ментор ученицама је Наташа Милановић, 

професорка српског језика и књижевности. Очекујемо резултате конкурса, који ће бити објављени 6. 

марта 2020. и надамо се да ће неко препознати у којој мери се наше ученице боре, како за физичко 

здравље људи, тако и за психичко.  

 

Фудбал није за девојчице, балет није за дечаке. Девојчице могу показати осећања, дечацима то 

не треба. Величају се ствари које нема поенте величати, а смањују се вредности које треба да буду 

основне у нашем животу. Деци се одмалена испира мозак подацима да је розе женска боја, да су 

лутке играчке за девојчице, а камиони играчке за дечаке. Уместо да родитељи пусте дете да креира 

свој укус, уче га разликама и ограничавају стереотипима. Брину се о томе да ли ће кћер знати да кува 

и да ли ће син бити првак у фудбалу, тенису… 

Јована Марковић 3/4 (одломак из есеја) 

 

У мојој улици живи једна жена која је без посла, незаштићена и слаба, а муж је, у 

алкохолисаном стању, свакодневно малтретира. Њихова деца, такође, трпе тортуру и разна 

понижења, што је недопустиво и срамно. Жена, наравно, нема где да оде, а притом је и без посла, без 

новца и било какве сигурности, тако да је принуђена да ћути. Њој је физичко малтетирање постало 

саставни део живота. Сви у улици знају за то, али нико не реагује, 

нико не жели да се меша у туђ приватни живот. А заправо би 

требало да буде другачије. Ако она сама није у могућности да 

пријави насилника, требало би да то учини било ко и заштити жену 

од таквих непријатности. Тужно је када гледате једну тако фину, 

добру и нежну жену са модрицама по телу, а нисте у могућности 

да јој помогнете. Или не желите.  

Бојана Петковић 3/4 (одломак из есеја) 

 

Данас одобравамо све, отворени смо за све јер смо свесни да свет улази у нову еру, јер смо ми 

ти, који га у ту, нову еру, уводе. Зато морамо отрести прашину прошлости, да не отежава крилима, 

којима ћемо летети до нових висина будућности. Постајемо отворени за све, од признатих каријера 

инфлуенсера до истополних бракова, отворени за све осим отворености. Данас је у реду бити свој, 

бити аутентичан, али само на дозвољене начине и у дозвољеној мери. Данас, у 21. веку, ми се боримо 

за родну равноправност. 

 

Сенка Смиљанић 3/3 (одломак из есеја) 



 

26 

 

 

23. 2. 2020.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

 У ћупријској Гимназији у организацији Друштва историчара Србије, дана 23. фебруара 

одржано је Општинско такмичење из историје. Наше ученице су постигле одличне резултате – 

Слађана Глишић 1/1 освојила је треће место према листи бодовања Друштва, а у општини прво 

место; Маша Поповић 2/2 освојила је друго место у општини, али према бодовној листи Друштва 

није освојила место. Ментор ученика је Биљана Милановић, проф. историје.   
 

29. 2. 2020.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА” 

 

У организацији Друштва за српски језик и књижевност и Медицинске школе у Ћуприји, дана 

29. фебруара организовано је Општинско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада”. Наши 

ученици су постигли одличне резулатете – Урош Николић 1/3 освојио је треће место, а Миодраг 

Михајловић 3/4 освојио је друго место (ментор ученика је Наташа Милановић). Ученици ће заједно 

са ученицом Николијом Ратковић 2/2 (ментор: Соња Јовановић), која се директно пласирала на 

следећи ниво такмичења, учествовати на Окружном такмичењу из књижевности које ће бити 

одржано у нашој школи. Ученици и ученице које су учествовале на такмичењу, али нису остварили 

даљи пласман: Маша Поповић 1/2, Мина Марјановић 1/3, Ања Божовић 1/3, Миња Стојадиновић 1/4, 

Миљана Крстић 1/4, Мила Петровић 1/4, Ана Нешић 3/2 (ментор ученицама: Наташа Милановић), 

Слађана Глишић 1/1, Милица Илић 1/1, Миљана Лазић 2/1, Андрија Илић 2/1 (ментор ученицима: 

Соња Јовановић). 

 

4. 3. 2020.  

 

ПРВО МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ У РУКОМЕТУ 

 

На Окружном такмичењу у рукомету које је одржано дана 4. марта у Деспотовцу, мушка 

рукометна екипа наше школе освојила је прво место. Ментор ученика је професор физичког 

васпитања, Дарко Никодијевић.  

 

6. 3. 2020.  

 

ЋУПРИЈСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ-ХУМАНИТАРЦИ 

 

У организацији Ђачког парламента Медицинске школе, Гимназије и Техничке школе, 

организован је хуманитарни турнир у футсалу у хали спортова „Ада”. Мушка екипа Медицинске 

школе освојила је прво место (ментор ученика је професор физичког васпитања, Дарко 

Никодијевић), а све три школе су овом хуманитарном акцијом освојиле прво место на испиту 

хуманости.  

 

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ „СЛАВОСЛОВ” 

 

На такмичењу у беседништву које је одржано дана 6. марта 2020. године у Смедереву, овога 

пута, Зорица Маринковић, директорка Медицинске школе и Никола Џаврић, вероучитељ, били су 

чланови жирија.  
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7. 3. 2020. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

У организацији Друштва за српски језик и књижевност и Гимназије у Ћуприји, дана 7. 3. 2020. 

године, одржано је Општинско такмичење средњих школа из српског језика и језичке културе. 

Ученици наше школе су постигли запажене резултате: Јована Димитријевић 3/4 освојила је друго 

место, и Никола Јаковљевић 3/2, такође, друго место. Ученици су се пласирали на Окружно 

такмичење средњих школа из српског језика и језичке културе које ће бити одржано 25. 4. 2020. 

године. Никола и Јована су, поред још једне ученице Гимназије у Ћуприји, најбољи граматичари у 

нашој општини.  

 

14. 3. 2020.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ И ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Дана 14. 3. 2020. у нашој школи је одржано Окружно такмичење из хемије. На Републичко 

такмичење се пласирало седморо ученика из нашег округа, од тога четворо из наше школе: Филип 

Танасковић 1/1 (освојио је прво место), Јована Цанић 1/1 (освојила је треће место), Јана Миленковић 

2/4 (освојила је друго место) и Стефан Петровић 4/1 (освојио је прво место). Треће место, али без 

пласмана на републички ниво, освојила је Станковић Милица 2/4. Ментор свих наших ученика је 

проф. хемије, Слађана Стајић.  
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16. 3. 2020.  

 

ПРОГЛАШЕЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ПРЕЛАЗАК НА НАСТАВУ НА ДАЉИНУ 

 

 Дана 16. 3. 2020, проглашено је ванредно стање у Републици Србији због пандемије ковида-

19. Чини нам се да живот престаје, сви смо уплашени, посебно деца, и покушавамо да се 

организујемо најбоље што можемо за све што следи даље, као наставници, као одељењске 

старешине, као родитељи и пре свега, као људи.  

 

 

11. 4. 2020.  

 

ИСТРАЖИВАЊЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ 

 

 Директорка Медицинске школе, Зорица Маринковић, спровела је истраживање о досадашњем 

функционисању наставе на даљину. Ученицима и родитељима је послат упитник, а резултати се 

налазе на школском сајту. Линк је:   

https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/ANKETA-ANALIZA.pdf 

 

12. 4. 2020. 

 

САМОСТАЛНА ОСТВАРЕЊА УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА 3/2 ТОКОМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

 Ученици одељења 3/2 (образовни профил: медицинска сестра/васпитач) су на једном од 

часова књижевности за децу током наставе на даљину анализирали „Огласе шумских новина” Бранка 

Ћопића. Након тог часа су имали задатак да осмисле духовит оглас или рекламу за децу. Резултат тог 

домаћег задатка је збирка прозних и стихованих текстова, цртежа и презентација коју је од свих 

пристиглих радова саставила Наташа Милановић, наставник књижевности за децу, а која се може 

наћи на сајту Медицинске школе, линк је: 

https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/Cujte-i-pocujte.pdf 

 Сви радови представљају самостална остварења наших ученика и показују колико су они 

креативни, маштовити и колико се залажу за свој будући посао, за осмех на лицу деце.  

 

21. 4. 2020. 

ИСТРАЖИВАЊЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ  

 

  

Школски педагог, Драгана Грубач,  је спровела истраживање о досадашњем функционисању 

наставе на даљину. Овога пута, испитаници су били наставници, а тема је била њихово сналажење 

током наставе на даљину, предности и мане таквог начина рада. Резултати истраживања се налазе на 

сајту школе, линк је: https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/upitnik-za-nastavnike-o-online-nastavi/ 

 

30. 4. 2020.  
 

УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉИ УМЕТНИЧКИ РАД НА ТЕМУ „МОЈА ОТАЏБИНА 

СРБИЈА” 

 

Дана 14. 1. 2020. г. Православни дечји часопис ,,Светосавско звонце” и Српско одељење 

Међународног фонда јединства православних народа (Москва) расписало је конкурс за најбољи 

уметнички рад на тему ,,Моја отаџбина Србија” чији је циљ духовно, морално и патриотско 

васпитање, очување српског језика и ћирилице. Првобитно, крајњи рок за слање радова био је 4. 5. 

2020, али је због ванредног стања рок померен за 31. 10. 2020. г. Ученица одељења 3/2, Катарина 

https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/wp-content/uploads/2020/04/Cujte-i-pocujte.pdf
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Јовановић послала је литерарни рад дана 30. 4. 2020, тако да у наредној школској години очекујемо 

резултате. Ментор ученице је Наташа Милановић, наставник српског језика и књижевности. 

 

Постоји једно мало место тамо далеко на карти Европе, кажу људи. Једно мало место које и, 

када се обележи на карти, једва и да се види. Сви се они питају шта је та тачкица… Шта ли је то што 

је тако мало, а ипак очи боде? Где ли смо ми то? У ком свету сада живимо? Знамо ли ми уопште да 

су те „ситне” ствари оне без којих целина не би била целина?  

То је место тамо на Балкану, где се живот завршава и почиње у дану. То је место  где сунце 

излази и залази у истом тренутку, место у коме у једном тренутку имате баш све, а у другом вам баш 

све недостаје. То је место где су се рађали, одрастали и по ком су корачали светитељи и хероји, то је 

место где се и данас рађају јунаци, научници, писци, песници и лекари који данас пишу историју. То 

је место ком стално ваде душу, а оно и даље поносно, чврсто живи и постоји.  

То је место где војници и доктори не спавају. То је место које пази сваки свој корак како не би 

нагазило на мину која би га разнела у небеса. То је место где деца сањају своје погинуле родитеље и 

живе живот да сазнају зашто су баш они били криви. То је место ком секу крила, а оно опет лети. 

Тако „мало” и „невидљиво”, а опет га свуда има. Шта је то заправо? […] 

Путујемо тако светом и то нам искуство исцртава нове цртеже среће, пише нове странице 

наше књиге, али пре или касније пожелимо да се вратимо својој кући, у свој дом из ког смо поникли, 

у нашу Србију, јер је наш дом само ту.  

Где год отишли, ма колико остали, све оно што је наше остаје тамо, где је и први пут настало, 

код куће.  

Први осмех, први корак, прво пролеће, први празник, прва радост, прва туга и прва дуга. Све 

је то тамо наше, ма где год било, у кутку неког великог града или у дворишту испред декине куће. 

Тамо је наша прва игра, кућица на дрвету или укор због крађе комшијиних трешања, све што нас 

чини оваквима је баш тамо. Тамо далеко, у малој Србији, у тој „ситници” која чини целину нашег 

живота и нас. И та наша мала Србија остаје нам колевка у којој смо створили све велике снове које и 

дан-данас сањамо док негде далеко корачамо по тлу неке туђе земље. Остаје нам порекло и корени 

тамо у тој малој колевци наше духовности и колевци наше душе, остаје тамо у тој „малој” наследици 

византијске духовности која и у садашњем тренутку кроз њу дише.  

 

(Одломци литерарног рада „Моја отаџбина Србија”, Катарина Јовановић 3/2) 

9. 5. 2020. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

 

Због пандемије изазване вирусом ковид-19, Дан школе није могао бити обележен на начин као 

и до сада, али су наши ученици и професори пронашли пригодан начин како тај, за нас важан, датум, 

не би био заборављен. Ученица одељења 1/1, Слађана Глишић, написала је песму посвећену школи, а 

проф. српског језика и књижевности, Наташа Милановић је направила видео-клип који је састављен 

од фотографија и снимака са представа које су одигране током претходних пет година и од 

фотографија на којима су све наше колеге када су држале угледне часове, занимљиве часове, сви ми 

на екскурзијама колектива, на такмичењима, на књижевним вечерима и све то уз пратњу музике која 

је пратила све те наше догађаје. Фотографије и снимке смо сакупљали годинама, а неке фотографије 

су послали чланови драмске секције као и многи други ученици школе. Видео-клип се налази на 

сајту Медицинске школе, линк је: https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/poklon-nase-drage-koleginice-

natase-milanovic-za-dan-skole/ 

https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/poklon-nase-drage-koleginice-natase-milanovic-za-dan-skole/
https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/poklon-nase-drage-koleginice-natase-milanovic-za-dan-skole/
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12. 5. 2020.  

ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 

 

Дана 12. 5. 2020. године наша школа се укључила у обележавање Међународног дана 

Медицинских сестара колико је то било могуће. Наша ученица, Слађана Глишић 1/1, написала је 

текст посвећен медицинским сестрама у прошлости и садашњости, а Милица Илић је нацртала цртеж 

на ком можемо препознати огромну љубав и пожртвованост оних који се увек, а посебно у овим 

тешким временима, боре за наше животе. Текст и цртеж се налазе на сајту Медицинске школе, линк 

је: https://medicinskaskola.cuprija.edu.rs/2502-2/ 
 

27. 5. 2020.  

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

Дана 27. 5. 2020. године Медицинска школа је дала свој допринос у обележавању 

Међународног дана ургентне медицине – ученици одељења 4/1 су припремили презентацију са 

Горданом Тадић Приморац, наставником здравствене неге. Материјал се налази на школском сајту.   

 

29. 5. 2020.  

 

ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА УЧЕНИЦИМА 4. РАЗРЕДА 

 

 Дана 29. 5. 2020. ученицима 4. разреда су додељена сведочанства.   

  

11. 6. 2020.  

МАТУРАНТСКА ЖУРКА У МОРАВСКОМ ПАРКУ 

 
 Након веома тешког периода за читав свет, ситуација је полако почела да се смирује, тако да су наши 

матуранти успели да организују традиционалну матурантску журку у Моравском парку. У песми и игри, уз 

осмехе и сузе, провели су последње средњошколске тренутке, опростили се једни од других и од својих 

одељењских старешина – Дарка Никодијевића, Зорана Миленковића и Тамаре Миленковић и кренули да граде 

своју светлу будућност. 

 

Ученици одељења 4/2 са својим одељењским старешином, др Зораном Миленковићем 
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Ученици одељења 4/3 са својим одељењским старешином, Тамаром Миленковић 

 

 

16. 6. 2020.  

 

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА, НАГРАДА И ЗАХВАЛНИЦА 

 

 У холу Медицинске школе, дана 16. 6. 2020, организована је свечана додела диплома „Вук 

Караџић”, награда и захвалница. Награђен је и похваљен ђак генерације, Стефан Петровић 4/1, 

седамнаесторо ученика који су носиоци дипломе ,,Вук Караџић”, две ученице без иједног изостанка 

током школовања, а књиге и захвалнице су добили и ученици који су током четворогодишњег 

школовања учествовали у промоцији школе (њих десеторо). 

 

24. и 25. јун 2020. 

 

ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА УЧЕНИЦИМА 1, 2. И 3. РАЗРЕДА 

 

 Ученицима првог, другог и трећег разреда су додељена сведочанства и том приликом ученици 

су се уписали у наредни разред.  

КРАЈ ЈУНА  

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ОД СТРАНЕ ЕРАЗМУСА+ 

 

 Крајем јуна је одобрен пројекат у вези са мобилношћу ученика и њиховим одласком у Грчку 

новембра 2020. године. Пројекат „Примери добре праксе здравствених установа ЕУ 

имплементираних у практичну наставу” је одобрен и биће финансиран од стране Еразмуса+.  

 

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И БАБИЦА СРБИЈЕ НАГРАДИЛО НАШЕ УЧЕНИКЕ 

 

И за крај ове школске године – два ученика матуранта награђена су посебним признањем од 

стране Удружења медицинских сестара и бабица Србије, а на предлог директорке Медицинске 

школе, Зорице Маринковић, и то су: Стефан Петровић 4/1 и Никола Обрадовић 4/1. 

 

 

 

Летопис писала Наташа Милановић, професорка српског језика и књижевности 


