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Re~ direktora za u~enike
Драги ученици,
немојте да Вас порука ове
мудрости уплаши или поколеба
на Вашем ђачком путу. Сви ми
који смо га прешли, слажемо
се да је ђачко доба најлепше
у животу сваког човека.
Учинићемо све да и ви са таквим
сазнањем одете из школе.
Уписали сте школу која Вашу
љубав према занимањима,
која постоје у нашој
школи, претвара у Ваш
животни позив!
Савремена и практична
знања која код нас
добијате, усмериће
Ваше таленте и од свих
Вас направити врхунске
стручњаке, стручњаке
данашњице,
стручњаке
једне од
најуспешнијих
и
најтраженијих
области у
пословању
савременог
света.
Ваше стечено знање тек треба
да примените у будућности,
што значи да Ваше време, што
се тиче добијених знања, тек
долази и то ћете врло брзо
схватити, време ће показати а то
јесте циљ свих нас у школи.
Осим свеобухватног знања
из области струке, научићете
стране језике и практичне
пословне вештине које ће
Вам помоћи да изградите
успешну пословну каријеру. Са
дипломом наше школе моћи
ћете да наставите школовање

Од успеха до неуспеха само је један корак.
Од неуспеха до успеха води дугачак пут!
(Народна мудрост)
на било ком факултету!
Ваше образовање је у рукама
изванредног наставног тима.
Сваки наш наставник је прошао
разне обуке и стекао
огромна искуства из
разних области.
Предавачи наше
школе су пре свега
ментори и тренери
који ученицима
несебично
преносе своје
велико знање,
богато искуство и тајне
како што успешније
закорачити у
будућност,
у свет по
завршетку
школе.
Упознаће
сваког од Вас,
препознати
Ваше
специфичне таленте и радити на
њиховом развоју.
Укратко, чека Вас узбудљиво
путовање сачињено од
дружења, учења и забаве.
Са нама ћете, на забаван
начин, своја интересовања
крунисати употребљивим
и траженим знањем. За све
време школовања боравићете у
једном безбедном, модерном и
свршено опремљеном простору.
Рачунајте на то да смо сви
ми запослени у школи ту да
Вам помогнемо да постанете

www.psh-skola.edu.rs

успешни стручњаци у својим
областима а пре свега добри
људи.

Не брините шта други раде.
Будите бољи од самог себе
и обарајте своје рекорде из
дана у дан.
То је успех!
Желимо да се на крају заједно
са Вашим родитељима или
старатељима поносимо Вама
и да Вам наша школа остане у
лепом сећању! Срећно!

Пазите на мисли,
оне постају речи.
Пазите на речи,
оне постају дела.
Пазите на дела,
она постају навике.
Пазите на навике,
оне постају карактер.
Пазите на карактер,
он постаје ваша
судбина!

Ваш Небојша Огњеновић

sekretarpsh@neobee.net
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Школске 2015/16. године
у нашој школи је у први
разред уписано пет
одељења :
Х11 - техничар за заштиту
животне средине
Х12 - техничар
за индустријску
фармацеутску технологију
Ц12 - шумарски техничар
Ц13 - техничар за ловство
и рибарство
Д12 - техничар за
обликовање намештаја и
ентеријера
Поред ових одељења у
школи постоје још четири
смера:
- прехрамбени техничар
- техничар припреме
графичке производње
- техничар за пејзажну
архитектуру
- техничар примарне
обраде дрвета

Hol u prizemqu {kole

www.psh-skola.edu.rs

sekretarpsh@neobee.net
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PARTNERSTVO NA[E [KOLE I [UMARSKOG FAKULTETA

Небојша Огњеновић и проф.др. Милан Медаревић

Споразум
о
стратешком
партнерству
између
Прехрамбено
шумарске
и
хемијске школе и Шумарског факултета
Корак ка проширивању и побољшању
постојеће
сарадње
две
институције
У просторијама Шумарског факултета у
Београду, Прехрамбено шумарска и хемијска
школа је 5.12.2013. године потписала уговор
о стратешком партнерству са Шумарским
факултетом, а у заједничком интересу за
развој наставе и стручно-истраживачког рада.
Уговор о сарадњи озваничен је потписима проф.
др. Милана Медаревића, декана Шумарског
факултета и Небојше Огњеновића, директора
Прехрамбено шумарске и хемијске школе.

Шумарски факултет је образовна и научна установа, основана школске 1919/1920. године као одсек
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Шумарски факултет има традицију дугу 94 године и
представља најстарију и највишу високошколску и научну институцију у области шумарства, технологија,
менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и
еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса у Србији.

SREDWO[KOLCI OCEWIVALI TROFEJE DIVQA^I
PREDAVAWE U NOVOM SADU ZA U^ENIKE IZ SREMSKE MITROVICE
Kao deo saradwe izme|u PMF Novi Sad, Katedre za lovni turizam pri Departmanu
geografiju, turizam i hotelijerstvo, i prehrambeno- {umarske i hemijske {kole u Sremskoj
Mitrovici, u Zavodu za za{titu prirode Vojvodine prof.dr Zoran Risti} je u~enicima tre}
eg razreda odr`ao predavawe o ocewivawu divqa~i sa prakti~nim radom. Predavawu je
prisustvovalo 15 u~enika obrazovnog profila tehni~ar za lovstvo i ribarstvo. Posle
tro~asovnog teorijskog i prakti~nog predavawa prof.dr Risti}a, u~enici su uz nadzor
predmetnog profesora Slobodana \or|evi}a imali priliku da se samostalno oprobaju
u ocewivawu trofeja i na taj na~in steknu nova znawa i iskustva iz ove oblasti. Dogovoreno je da se postoje}a saradwa unapredi, pa }e prof.dr Zoran Risti} sredwo{kolcima
iz Sremske Mitrovice uskoro
odr`ati predavawe o proizvodwi
prof. \or|evi} sa |acima prilikom ocewivawa trofeja
divqa~i.
Prehrambeno- {umarska i hemijska {kola U Sremskoj Mitrovici
jedna je od retkih u na{oj zemqi
koja obrazuje kadrove iz oblasti
lovstva. Osim obrazovawa kadrova
Tehni~ar za lovstvo i ribarstvo u
~etvorogodi{wem trajawu, obrazuje
i stru~ne kadrove za rad u u lovstvu, koji obavqaju poslove stru~nog
lica za gazdovawe lovi{tem ( V
stepen stru~ne spreme ) .

www.psh-skola.edu.rs

sekretarpsh@neobee.net
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Ова сарадња представља корак ка
ближем
повезивању
привреде
и
образовања. То је управо циљ којем се
тежи увођењем система дуалног образовања.
Дуални модел стручног образовања подразумева
да ученици по упису стручне, техничке или
пословне школе заснују и радни однос у

SARADWA SA "MITROSOM"
Представници фабрике “Митрос Флајшварен”
у Сремској Митровици донирали су лабораторијску
опрему митровачкој Прехрамбено-шумарској и
хемијској школи, у циљу квалитетнијег образовања
и остваривања што боље стручне праксе.
Овом приликом најављена је и сарадња између
ове митровачке средње школе и “Митрос
Флајшварена”, у области месне и прехрамбене
индустрије, као и технолошких операција.
Директор фабрике “Митрос Флајшварен”
Рамо Адровић уручио је директору Прехрамбеношумарске и хемијске школе Небојши Огњеновићу
уговор о донирању опреме, а према њиховим
речима ова донација је веома значајна
за образовање и вршење стручне праксе.
Овом приликом најављена је и заједничка
сарадња, у смислу стручне праксе, али и
могућности запослења након
Донација
завршене средње школе.
Директор
Прехрамбено за будућу
шумарске
и
хемијске
стручну
школе Небојша Огњеновић
и
директор
«Митрос
праксу
Флајшварена» Рамо Адровић
су истакли да је ово само почетак сарадње пошто
ће се од наредне школске године у тој школи, за
потребе ове компаније ученици школовати на
смеровима за месаре и прехрамбене техничаре.

uru~ewe ugovora ispred fabrike "Mitros"

компанијама које их, упоредо са школовањем
за одређено занимање, оспособљавају знањем
и вештинама потребним за практичан рад.
Систем дуалног образовања ће функционисати
и кроз повезивање «Митрос Флајшварена» и
Прехрамбено-шумарске и хемијске школе па
ће ученици ове школе током школовања имати
обезбеђену праксу у «Митрос Флајшварену, а
најбољи од њих и сигуран посао након завршетка
средње школе.

PRAKSA U "VODOVODU"
Још један пример социјалног партнерства је и
сарадња Прехрамбено шумарске и хемијске
школе са ЈКП ‘Водовод’.
Ученици који се образују за стручне профиле
прехрамбене и хемијске струке, обављају практичну
наставу хемије у постројењу за прераду воде.
Почетком 2012. кабинет за хемију Прехрамбено
шумарске и хемијске школе, опремљен је већом
количином лабораторијског посуђа. Реч је о
својеврсној донацији ЈКП «Водовод» и предузећа
«ИСТЕП» ДОО, у прибору који је неопходан за
извођење лабораторијских вежби у настави хемије.
ЈКП «Водовод», предузеће «ИСТЕП» и Прехрамбено шумарска и хемијска школа сматрају
да је заједничким деловањем привреде, јавног сектора, образовних институција и других
заинтересованих страна могуће обезбедити квалитетније услове у свим сегментима живота и рада.
Успешна сарадња биће настављена на обострано задовољство.

www.psh-skola.edu.rs

sekretarpsh@neobee.net
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GRAFI^ARI PRVI U VOJVODINI

У току школске 2014/15
године, одржан је програм:
“За чистије и зеленије
школе у Војводини“,
под покровитељством
Покрајинског секретаријата
за образовање, Покрајинског
секретаријата за урбанизам
и Покретa горана Војводине.
У оквиру овог програма
расписани су конкурси
за поменуту тему у више
категорија: “Еко новине“,
“Еко химна“, “Идејни предлог
принта (лого-а) за мајицу“,
“Еко плакат“, “Power Point
презентација о еколошком
значајном датуму“ и сл.
Учешће у програму су узели
предшколске установе,
основне и средње школе,
укупно њих 122. - сви са
територије Војводине.

Наша школа је једна од
награђених, тачније ученици
одељења Х43, смера
Техничар за припрему
графичке производње.
Освојено је прво место у
категорији Идејног решења
плаката на тему: “За
чистије и зеленије школе у
Војдводини“.

ком су учествовали ученици:
Милан Царевић и Кристина
Јосић из одељења Х43, под
менторством наставника
практичне наставе Милана
Гајића.

Свечана додела награда
најуспешнијим образовноваспитним установама
и појединицима на
поменутим конкурсима је
одржана 22. октобра 2015.
године на новосадском
Плакат је дело тимског рада у
СПЕНС-у.
Dodela nagrada na novosadskom SPENS-u

ДОДЕЉЕНЕ СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ
дрвета одржаном у Крушевцу, на којем је

Међу добитницима и ученица
учествовала са својим ментором професором
Прехрамбено шумарске и хемијске школе

Светланом Перић Дурић.
На традиционалној Светосавској акаде- Лидија је освојила другу награду за израду
мији одржаној у Градској кући у Сремској тапетарског практичног рада.
Митровици 27.01. 2016. Светосавском
повељом награђени су ученици основних
и средњих школа који су остварили
запажене резултате на републичком и
међународном нивоу из неколико различитих
области у току прошле школске године.
Лидији Миљковић, ученици одељења Д42
(Техничар за обликовање намештаја и
ентеријера) уручена је Светосавска повеља за
освојено 2. место на Републичком такмичењу
ученика у подручју рада шумарство и обрада
Lidija prima povequ

www.psh-skola.edu.rs

sekretarpsh@neobee.net
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Наиме,
екипе
ученика
средњих школа у Војводини
демонстрирају своје знање
Ученици Прехрамбено-шумарске и хемијске школе
о
прошлости
националних
заједница покрајине, а све то у
освојили друго место у квиз такмичењу
циљу афирмисања мултикултуи
толеранције.
Квиз такмичење “Колико погледу веома шаренолика. ралности
Прехрамбеносе познајемо” из историје Разноликост је главна одлика Представници
националних
заједница Војводине и у томе лежи шумарске и хемијске школе
Војводине реализује се у оквиру њено богатство. У таквој из Сремске Митровице били
средни су учесници четвртфиналног
пројекта Покрајинске владе мултикултуралној
“Афирмација мултикултурализма оно што је најважније јесте такмичења одржаног 25. марта,
интеракцију. заједно са екипама Гимназије
и толеранције у Војводини”, а успоставити
“Светозар Марковић” из Новог
организују га Покрајински
Сада, Гимназије и економске
секретаријат за образовање,
школе
“Јован
Јовановић
прописе,
управу
и
Змај” и Средње школе “Ђура
националне
мањинеЈакшић” из Српске Црње.
националне заједнице и Јавна
То је треће учешће екипе из
медијска установа “Радионаше школе у квизу “Колико
телевизија
Војводине”.
се познајемо”. Прошле године
Сам квиз има огроман значај
су освојили друго, а претходне
за
једну
територијалну
треће место. Први пут су
покрајину као што је Војводина
учествовали 2013. године,
јер шири мултикултуралност
и толеранцију, како ону
Професоркa историје Маријанa Дутчак са и на наше задовољство
етничку, тако и верску. Такође, ученицима: Зоран Јовичић Х31, Ана Живановић освојили високо друго место.
квиз
биће
квиз „Колико се познајемо“ Х22, Драгана Божјаковић Х32 и Ненад Панић Х32 Овогодишњи
организован крајем марта
начелно истиче да треба да
живимо једни СА другима, а не Међутим, и кроз само учење о 2016. год, и наши ученици се са
једни ПОРЕД других, са чиме другом, могуће је допринети својом професорицом историје
би се сви морали сложити. толеранцији.
Овогодишњи Маријаном Дутчак, припремају
То и јесте циљ и главни мото учесници, уједно и победници, за ново учешће и нове победе.
покрајине која је у националном лично су се уверили у то.

TRI KEDRA GRADU
U okviru saradwe na{e {kole
sa gradskom upravom, u decembru
2015.g. poklonili smo gradu tri
sadnice kedra, koje su proizvedene u {kolskom rasadniku. Sadnice su delo profesora i |aka
struke {umarski tehni~ar. Rasadili su ih |aci odeqewa C42, a
sme{tene su iza zgrade Arhiva
Srema.
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\aci rasa|uju poklowene sadnice
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{kolske sekcije

SEKCIJA ZA[TITA @IVOTNE SREDINE - okviru programa za ~istije i zelenije {kole u Vojvodini, u kom na{a {kola u~estvuje ve} osam godina, odr`ane su "Eko" radionice. One su osmi{qene
tako da pomognu u stvarawu dobrih navika u~enika u
o~uvawu zdrave `ivotne sredine. Naziv radionica je
bio: "Hemija i za{tita `ivotne sredine", a odr`ane su u
24 osma razreda osnovnih {kola u na{oj op{tini. Razmatrao se uticaj zaga|ewa na qudsko zdravqe i problem divqih deponija. Svi prisutni u~enici su aktivno
u~estvovali u "Eko" radionicama i nadamo se da su
saznali mnogo novih i zanimqivih informacija koje }e
pomo}i svima nama u o~uvawu `ivotne sredine.

PREHRAMBENA SEKCIJA - Ученици завршног разреда профила Прехрамбени техничар у оквиру

секције прехрамбене струке на почетку школске године формирали су радионицу под називом „НАШЕ ЈЕ
ПРАВО ДА СЕ ХРАНИМО ЗДРАВО“. Радионица је обишла основне школе са циљем да основцима приближе
правилну исхрану и укажу на неправилности које доводе
до поремећаја метаболизма, гојазности и неухрањености. У
новембру и децембру кроз 29 радионичких часова „велики и
мали матуранти„ су заједно учили основне принципе правилне
исхране, делове пирамиде, како саставити дневне оброке...
22.март Светски дан воде био је повод за другу
радионицу прехрамбених техничара са слоганом „ Чувај
воду чувај живот..“. „Радионица“ је поново у основним школама
и помаже основцима да схвате значај воде и шта све она мора
да задовољи да би била за пиће.

Ученици смера Техничар за обликовање
намештаја и ентеријера своја знања показују у
пракси израдом различитих предмета од дрвета
који су изложени у холу школе.
Креативна радионица је почела са радом
школске 2013/14. године. Идејни творац и
организатор рада Креативне радионице је
професор Фрања Молнар, и наравно његови
најближи сарадници професори Ђурђица
Перенчевић и Данијела Јеликић.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ученика
дрвопрерађивачке струке

U okviru prakti~ne nastave |aci i profesori smera Pejza`ne arhitekture su
bili u poseti Botani~koj ba{ti u Beogradu, odakle su se vratili prepuni utisaka.
Пејзажна архитектура је мултидисциплинарна област људског деловања која обједињује
човекову склоност ка уметности,грађевинарству и природи. Образовни профил Техничар за пејзажну
архитектуру је смер у коме се изучавају природне
botani~ka ba{ta
,техничке и друштвене науке, а стиче се и низ
Jevremovac u Beogradu
практичних вештина. У току школовања ученици
савладавају вештине:
- подизања и неговања зелених површина
- пројектовања зелених површина
- аранжирања биљног материјала
- производње цвећа
- производње украсног дрвећа и шибља
- изградње спортских терена...
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JAVNA POHVALA

eni onome {to rade, prevazilazi stav ve}ine
|aka koji se zadovoqavaju minimumom a to
je u~ewe za ocenu i formalno odre|ivawe
poslova "za {kolu". Naprotiv, oni su shvatili
Re~i pohvale su uvek dobrodo{le, posebno kada svoju anga`ovanost kao priliku da nau~e, provesu zaslu`ene, kao {to je to slu~aj sa u~enicima re svoja razmi{qawa i sposobnosti, da razviju
sada{weg C42 odeqewa- {umarski tehni~ari.
timski duh {to i jesu ciqevi postojawa rasaNa inicijativu profesora {umarske struke dnika i svake druge prakti~ne nastave. Upravo
od 2008.godine na{a {kola ponovo ima rasad- ovim svojim zrelim razmi{qawem, prihvatawem
nik za proizvodwu sadnog materijala, ali ovaj odgovornosti, a iznad svega spremno{}u da se
put i zvani~no registrovan u ministarstvu. Ovo samoorganizuju uvek kada je to potrebno, pravi
zna~i da rasadnik podle`e svim obavezama i su primer svim sada{wim i budu}im generacistandardima kontrole kvaliteta proizvod- jama u {koli.
we. Ideja je bila da se u~enicima omogu}i i
Zainteresovanost za struku, spremnost
olak{a realizacija dela stru~ne prakse, da se za izazove, naravno dokazali su i van okvira
direktno ukqu~i u stru~ne poanga`ovawa u {kolskom rasaslove, razviju pravilan odnos
dniku. Sa potpunim poverewem
prema radu i da se osposobe
sa na{e strane, ukqu~ivani
za re{avawe konkrentnih
su u brojne aktivnosti toproblema, a u isto vreme da
kom {kolovawa i ispuwavali
budu ponosni na ono {to su
o~ekivawa, a na na{u radost
ostvarili. Brojne pote{ko}e
~esto ih i prevazi{li. Ne bisfinansijske, administrativne
mo zbog kolegijalnosti navoi tehni~ke prirode u nastudili imena u~enika koji se
C42 u "svom" rasadniku
paju}im kriznim vremenima
naro~ito isti~u, verujemo da
neprestano su stavqale na
}e se oni sami prepoznati a
proveru po~etni entuzijazam profesora. On da }e ih i drugi prepoznati kroz ovaj komentar,
jednostavno nije bio dovoqan! Tada smo dobili ovo javno priznawe.
veliku podr{ku u~enika ovog odeqewa. Svojom
Divno je bilo sara|ivati sa takvim
zainteresovano{}u, posve}eno{}u i odgovor- u~enicima, po~astvovani smo {to smo im bili
no{}u su pokazali da su na pravi na~in razume- profesori i {to su jo{ uvek |aci na{e {kole.
li sva na{a nastojawa, da smisao ipak postoji. S obzirom da su maturanti, `elimo im ispuWihova mladala~ka energija, inovativnost i wewe snova i iskreno verujemo da }e sa takvim
spremnost ne samo da predla`u re{ewa, nego i kvalitetima ostvariti sve {to po`ele.
da ih realizuju, da ne odustaju pred problemi- Hvala {to ste u~inili na{ rad i na{u profema, pomogli su da rasadnik opstane i bude sve siju dostojnom.
boqi.
Profesori stru~nih predmeta
@eqa da nau~e i istra`uju i budu posve}
odeqewa C42

21.MART - SVETSKI DAN [UMA
Са намером да укаже на значај шума
и њихов утицај на опстанак човечанства,
Генерална скупштина Европске пољопривредне
конфедерације донела је 1971. године
одлуку да дан пролећне равнодневнице на
северној, односно дан јесење равнодневнице
на јужној Земљиној хемисфери - 21.
март, прогласи Светским даном шума.
Шуме су неопходне за природну равнотежу
живота на Земљи. Ипак, оне се вековима
немилосрдно крче да би се створио простор
за нова насеља, пољопривредне површине,

www.psh-skola.edu.rs

фабрике и саобраћајнице. Уништавањем
шума настају еколошке промене са штетним
последицама, међу којима су првенствено
промене земљишта и климе, а с тим у вези и
нестанак многих биљних и животињских врста.
Ученици шумарске струке Прехрамбено
шумарске и хемијске школе из Сремске
Митровице
су
заједно
са
својим
професорима
обележили
овај
дан.
На Градском тргу су делили еколошке летке
као и саднице каталпе (Catalpa), пауловније
(Paulownia), руја (Rhys) И још неколико врста
наших шума. Овом акцијом и пригодним
обраћањем грађанима покушали су да
допринесу подизању свести о значају шума.

sekretarpsh@neobee.net
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заједно са својим колегама и ученицима,
ради на опремању кабинета од 2009.године.
Зид кабинета краси мурал, дело ученика
Техничари за ловство и рибарство се могу наше школе, Сувајџић Драгана. Витрина у
похвалити најлепшим кабинетом у школи. којој се налазе примерци флоре и фауне Баре
Поред модерне
Засавице, поклон је
рачунарске опреме
стручних сарадника.
која се користи у
Свој допринос
свакодневној настави,
су дали Ловачки
кабинет је опремљен
савез Војводине,
визуелним наставним
Национални парк
средствима која
Фрушка гора,
чине предавања
као и бројна
занимљивијим и
ловачка удружења
омогућавају ученицима
поклонима у облику
да теоријска знања
препарираних
провере и примене
животиња и
у пракси. Професор Слободан Ђорђевић,
трофејних рогова, који красе зидове кабинета.

NAJ KABINET U [KOLI

Стручну праксу ђаци обављају у ловиштима и рибњацима. У току праксе ученици имају
прилику да практично савладају стечено знање на предавањима. Да виде реалну слику на терену
и компатибилности са теоријским знањем.У посети ловишту ,,Црни луг’’, ученици су имали
прилику да обиђу све ловно-техничке и ловно-узгојне
објекте,као и да учествују у прихрањивању дивљих
свиња на терену. Ово ловиште се бави узгојем дивљих
свиња,јелена и у мањем броју срна. Ученицима је у
кратким цртама приказано и пословање овог ловишта
као и постигнути резултати нарочито страних ловаца
који су чести посетиоци.

ЈЕДАН ДАН У ЛАБОРАТОРИЈИ
са хемичарима
Kада имамо вежбе из стручних предмета
одлазимо у лабораторију где почињемо са
радом. Пре свега облачимо беле мантиле
како би заштитили кожу и одећу. Након
тога припремамо потребне реагенсе и
прибор који је претходно добро опран и
сув. Вежбе изводимо прецизно како би
добили тачан резултат. Када завршимо
са испитивањем, резултате и закључак
уносимо у дневник и наравно, очистимо
радни простор како би био спреман за
следеће испитивање. Поред свега тога успевамо и да се мало забавимо.
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JOVANA I STEFAN
Na{a novinarska ekipa
je vodila zanimqiv razgovor
sa dvoje mladih profesora
na{e {kole. Jovana Jefti}
je profesorka nema~kog
jezika, a Stefan Sretenovi}
fizike.
Eho : Да ли сте одувек желели
да се бавите професорским
радом?
Jovana : Не одувек. Као и свако
дете желела сам да се бавим
различитим професијама:
водитељка,глумица,
певацица али тек
у петом ,шестом
разреду основне
школе сам се
одлучила да будем
професор.
Stefan : Не
одувек,али ме је
занимало какав
је осећај са друге
стране клупе.
Eho : Како сте се
ви одлучили за ову
професију и зашто?
Jovana : Све је
то почело давне
1958 године :):):).
Одлучила сам се за
ову професију јер сматрам да
нема боље професије односно
да не постоји ниста лепше од
преношења знања млађим
генерацијама.
Eho : А зашто баш немачки?
Jovana :Сматрам да свако ко учи
језике има више могућности: да
путује, ради и студира у другој
земљи и иако већина сматра
немачки језик грубим мени је
лично и мелодичан и леп, а и у
данашње време пружа највише
могућности.
Stefan : Све је то почело давне
1954 године:):):). Сматрам да је

рад са децом један од лепших
послова којим човек може да се
бави.
Eho : Због чега сте се одлучили
баш за ту област?
Stefan : Као и сваког дечака
и мене је занимала техника а
посебно електро-техника, па
сам се тако и одлучио да се
образујем у том пољу.
Eho : Да ли сте задовољни
професијом коју сте одабрали?
Jovana : Иако ми је ово тек
прва година рада као професор

могу рећи да сам и више него
задовољна. Надам се да ће тако
и остати.
Stefan : Да, веома сам
задовољан. Рад у школи је за
разлику од осталих послова
веома креативан и занимљив.
- (Како за кога хахаха). :П
Eho : Какви су ваши утисци о
школи и ђацима?
Jovana : Задовољна сам
изгледом и функционисањем
школе, колективом а и ђацима.
Stefan : Утисци су веома
позитивни посебно о школи
а што се тиче ђака мало више
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дисциплине не би било на
одмет
- (Ђаци не воле дисциплину
:):):)). :Д
Eho : Да ли сте строги?
Jovana : Строга сам по потреби
- ( А у нашој школи је то врло
потребноо :):) :) ).
Stefan : Трудим се да са
ученицима успоставим добар
однос тако да за строгоћу не
остаје много места
- ( Како према коме :):):) ).
Eho : Шта бисте поручили вашим
садашњим али и
будућим ђацима?
Jovana : Својим
садашњим
и будућим
ученицима бих
поручила да буду
позитивни и да
уживају у периоду
трајања средње
школе, јер када се
неколико година
након завршетка
средње школе буду
осврнули, схватиће
да им је то заиста
био најлепши
период и да не
постоји тако нешто
као вишак знања и да ће им све
што су научили у току средње
школе доста значити и помоћи у
животу иако су до тада мислили
да је школа досадна и да уче
доста непотребних ствари.
Stefan : Садашњим и будућим
ученицима бих препоручио
да школу и професоре схвате
озбиљно ( колико је то могуће
:):):) ) ,али да у свему томе нађу
и мало забаве
- ( забаве има и превише :):):) ).
Интервју урадили:
Јелена Гемовић и
Марина Делић
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ZEC MILO[ KADETSKI PRVAK SVETA U SAVATE BOKSU
Milo{ je u~enik na{e {kole smera tehni~ar pripreme grafi~ke proizvodwe razred H43. Uspe{no se bavi sportom gde posti`e sjajne rezultate. Prenosimo vam
intervju objavqen u emisiji Razglednice, kanala RTV1 04.08.2015.g.
Eho: Честитке за успех! Недавно
си стигао са Светског првенства у
савате боксу одржаном у Пловдиву,
каква је била конкуренција? Какви
су утисци?
Milo{: Хвала! Конкуренција је
била јака, мечеви су били тешки...
Eho: Колико си борби имао? Која
је оставила најјачи утисак на тебе,
не рачунајући борбу у финалу, за
злато?

Milo{ na pobedni~kom postoqu
Milo{: Имао сам три борбе,

али најјачи утисак на мене је
оставила прва борба, против
истог такмичара из Француске
са којим сам се борио у финалу.
Тај први меч је битан јер са њим
треба да се пробије лед, не знаш
како је борити се против другог
такмичара, како он ради, мораш да
га тестираш, да видиш где си ти а
где је он.
Eho: Да би стигао до Светског
првенства морао си да постигнеш
резултате и у нашој земљи. Шта је
претходило томе?
Milo{:Државно првенство у
савате боксу које се одржало у

Сенти. Тамо сам освојио златну
Eho: То ми је било некако
медаљу.
неспојиво када си поменуо
професора сликања. Па како то
Eho: Од које године се бавиш
иде?
овим спортом?
Milo{: Па, иде. Трудим се и ту
Milo{: Од 2010., пета година.
колико год могу. Тиме се бавим већ
Eho: Где си почео да тренираш,
једно седам, осам година.
одкуд интересовање за савате
Eho: Показујеш да можеш да
бокс?
Milo{: То ми је предложио мој постигнеш успехе на свим пољима.
Која би била твоја порука за
професор сликања. Нисам знао за
вршњаке, као успешног спортисте?
тај спорт, али он ме је одвео
на тренинг и видео сам како то Имамо доста деце која кажу да им
је и школа пуно, остатак времена
изгледа и свидело ми се. Тако
сам одлучио да и ја почнем да проводе са мобилним телефоном и
испред рачунара..
се бавим тиме.
Milo{: Да свако следи свој
Eho: Који је клуб у питању,
сан, ако неко нешто жели да то по
где тренираш?
Milo{: То је клуб Сирмиум, сваку цену и оствари, да се потруди
максимално и да да све од себе кад
из Сремске Митровице.
Eho: Какви су услови за
тренинг у клубу, јеси ли ти
задовољан?
Milo{: Јесам, задовољан
сам.
Eho: Ти си ученик средње
школе. То питам све младе
спортисте, па и тебе , како
успеваш да уклопиш све обавезе?
Milo{: Па успевам. Зависи,
како кад. Тренирам два пута
detaq sa zagrevawa
дневно. Кад сам друга смена у
школи тренирам пре подне и
увече, а када сам прва смена
тренирам пре и после школе.
Eho: Какви су даљи планови што
се саватеа тиче?
дође то нешто што ће га прогурати
Milo{: Наставићу и даље да
даље.
тренирам. Прелазим у јуниоре, сад
Eho: Милоше, хвала ти много што
идемо тамо да се боримо.
си био гост емисије Разгледнице,
Eho: Поред бављења саватеом, да желим ти пуно успеха у даљој
ли имаш још неки хоби?
каријери, и спортској и сликарској,
Milo{: Да, бавим се
зашто да не.
сликарством.
Milo{: Хвала и Вама.

www.psh-skola.edu.rs
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MLADEN NEDIMOVI} PRVAK EVROPE U KARATEU

Представљамо вам Младена Недимовића ученика одељења Ц41
–техничар за пејзажну архитектуру, који је најуспешнији каратиста у
категорији јуниора у 2014. години у Сремској Митровици
Eho: Са колико година си почео да

земље, међу којима и 6 такмичара
КК “Сирмиум” из Сремске
тренираш карате?
Митровице, који
Mladen: Почео
су наступили као
сам да тренирам
чланови карате
са седам година.
репрезентације
Eho: Зашто си
Србије.
одабрао баш тај
- Постигнути су сјајни
спорт?
резултати, освојено
Mladen: Пошто
је чак седам медаља
сам био јако мали,
и то четири златне,
на први тренинг
две сребрне и једна
ме је одвео деда.
бронзана медаља.
Мислио је да је
карате добар спорт
Eho: Шта је
за самоодбрану.
најважније за једног
Ја сам сахватио
каратисту?
да је карате спорт
dodela medaqe Mladen: Најважније
у којем “не браним
је да редовно тренира И
друге од себе, већ себе
наравно
да воли тај спорт.
од других.” Тако каже мој тренер
Eho: Да ли бављење каратеом
Станислав Раковић.
подразумева
нека одрицања?
Eho: Да ли имаш узоре у свету
каратеа?
Mladen: Узор ми је
Лука Валдези, тренутно
најбољи извођач ката,
или “каташ” у нашем
жаргону, на свету.
Eho: Твој највећи успех
до сада?
Mladen: Мој
највећи успех до сада је
освојено злато у катама
на Европском првенству
prijem u zgradi op{tine
у Португалу, док сам у
борбама елиминисан у
Mladen: Да, наравно,
полуфиналу.
подразумева
велика одрицања,
- Првенство је одржано у
поготово пред такмичења. Током
периоду од 27. маја до 1. јуна у
радних дана немам времена за
португалском граду Санта Ремо,
дружење због тренинга, а кад
учешће на такмичењу узело је
се спремам за такмичења ни
око 900 каратиста из 21 европске
викендом не излазим у град.

www.psh-skola.edu.rs

Eho:Колико често тренираш?
Mladen: Тренирам свакодневно,

радним данима, а тренинзи трају
по два сата. Када се припремам за
такмичење, и тренинзи викендом
су обавезни.
Eho: Какви су твоји планови за
будућност?
Mladen: Волео бих да останем
у свету каратеа до краја живота, да
када престанем са такмичењима
постанем карате тренер и судија.
Eho: Да ли имаш некакав ритуал
који обављаш пре или после
такмичења?
Mladen: Пре него што станем
на татами, струњачу коју користе
каратисти, прекрстим се и кажем
“Боже,помози”, и помогне.
Eho: Подели са нама некакву
занимљивост везану за карате
(поздрав на почетку/крају

тренинга....)

Mladen: На почетку и на крају
тренинга сви станемо у врсту
испред тренера и поклонимо се уз
поздрав. Он каже “Реј” а ми “Ос”.

sekretarpsh@neobee.net
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KAJAKA[ICA MARIJA DOSTANI]
Најуспешнији спортиста у конкуренцији кадета за 2014. г.
Марија је ученица наше школе одељења Х22
смера техничар за фармацеутску технологију, добар
је ђак и одличан спортиста. Чланица је Кајакашког
клуба «Вал» из Сремске Митровице, а протекле
године истакла се изванредним резултатима и на
домаћим и на међународним такмичењима.
На Првенству Европе за јуниоре и млађе
сениоре у румунском Брашову освојила је
бронзану медаљу, а на Светском првенсту
у Португалу у Б финалу освојила је 1. место.

Дивљак Никола, ученик
одељења Д32, -Техничар за
обликовање намештаја и
ентеријера.

Прошле године,
тачније
18.
Фебруара 2015.,
на
свечаној
додели награда
‘Спортиста
године 2014’, у
Градској кући
у
Сремској
Митровици
Марији је уручена награда за најуспешнијег
спортисту
у
конкуренцији
кадета.
Познати сремски недељник, Сремске новине,
доделио је 5. Фебруара 2016. награде спортистима и
екипама, као и школама, који су својим резултатима
обележили 2015. годину. У конкуренцији јуниора
неприкосновена је била Марија Достанић.
Прехрамбено шумарска и хемијска школа
са поносом прати Маријине успехе и жели јој
још много медаља на светским и европским
такмичењима.

NIKOLA DIVQAK

Eho: Ти си ученик одељења
Д32, Техничар за обликовање
намештаја и ентеријера, хоби
ти је израда предмета од
дрвета. Одакле та љубав према
обликовању и обради дрвета?
Nikola: Од малена сам волео
да радим са дрветом, да гледам
како деда обрађује дрво И да му
помажем.
Eho: Какве предмете
правиш и какав алат
користиш?
Nikola: Правим
посуде као што су
чиније, пепељаре,
дрвене саксије и
сталке за цвеће. Од

алата најчешће користим глета и
бургије разних дебљина.
Eho:Где налазиш инспирацију?
Nikola: Инспирацију нађем
тек када узмем комад дрвета у
руке. Тек тада одлучим шта ћу да
направим.
Eho: Да ли планираш да се
обрадом дрвета бавиш и после
средње школе?
Nikola: Да,
планирам. То је нешто
што јако волим И
чиме бих хтео да се
бавим када одрастем.
Eho: Када си почео
да се бавиш тим
хобијем?
Nikola: Почео сам
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рано, са седам година.. Уз свог
деду сам заволео овај занат.
Eho: Какво дрво користиш и да
ли сем
дрвета
користиш
још неки
материјал?
Nikola:
Користим
најчешће
багрем,
храст,
Nikolin rad
јасен и
липу, само дрво, stalak za cve]e
не користим друге
материјале.
Eho: Колико ти је то што похађаш
овај смер помогло у твом хобију?
Nikola: Помогло ми је пуно,
научио сам много тога од мојих
професора.

sekretarpsh@neobee.net
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DAN [KOLE - DAN PLANETE ZEMQE
OVAKO JE BILO PRO[LE GODINE
Поводом обележавања Дана школе
и Дана планете Земље 22.04.2015.
godine,
odr`ana
je презентација
Прехрамбено шумарске и хемијске
школе на платоу у центру града!
Школу су на најбољи начин представили
ученици свих образовних профила наше
школе, заједно са својим професорима .
Заинтересовани пролазници су могли
да виде радове Креативне радионице
Техничара за обликовање намештаја
и ентеријера, Техничара за примарну
обраду дрвета, Техничара за пејзажну
архитeктуру, радове ученика Секције
за заштиту животне средине на тему
‘Рециклажа није гњаважа’. Могли су
да пробају производе прехрамбених
техничара и да сазнају занимљивости
из области шумарства, лова и риблова.
Прославу Дана школе улепшали су
малишани из Предшколске установе
Пчелица, тачније из објекта Ноћај, који
су наступили са тачком ‘Мачванска лила’.
На тренутак смо се захваљујући њима
вратили у прошлост и подсетили
како су се некада млади забављали!
Учешће у презентацији школе су
узели и чланови новинарске секције,

proslava dana {kole
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Eho : Да ли Вам се допада презентација

Прехрамбено шумарске и хемијске школе?
-Да, веома. Нисам ни знала да су та наша
деца тако креативна!
-Која школа? Нисам знао да имамо школу
за ловце !:))))))
Eho : Који образовни профил Вам је
најинтересантнији?
- Ловци и ови шарени са кесама су
слатки!:))))
- Сви су на свој начин занимљиви, и што је
најважније види се да се са децом ради!
Eho : Да ли знате шта се данас обележава

у свету, а уједно је Дан наше школе?
-Чуо сам да је нешто за заштиту планете
Земље!
- Дан планете Земље, свака част на избору
датума!
- Немам појма, искрено!
Eho : Које школе, по Вашем мишљењу,
од постојећих у Сремској Митровици,
нуде образовне профиле који су младима
најпривлачнији?
- Економска, дефинитивно, а мислим да је
и ваша школа занимљива.
- Економска и медицинска, али видим да и
ваша школа нуди занимљиве профиле.
- У моје време Гимназија, данас ни то није
као што је било!:))))
Eho : Шта је пресудно за избор школе
после основног образовања?
- Да ли ће наћи посао после средње,
који
су
пролазницима
постављали наравно.
занимљива питања. Ово су неки - Шта је пресудно? Да није тешка.
од
најинтересантнијих
разговора:

www.psh-skola.edu.rs
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kutak zdravqa

NA[E
NA[E JE
JE PRAVO
PRAVO
DA
DA SE
SE HRANIMO
HRANIMO ZDRAVO
ZDRAVO

Pored stresa,
jedan od osnovnih uzroka
velikog broja bolesti
jeste nepravilna
ishrana.

Zdrava ishrana zna~i:
- jesti {to jednostavnije i raznovrsnije
- ne me{ati namirnice razli~itih
sastava
- jesti u umerenim koli~inama
- ne jesti prebrzo i halapqivo
- voditi ra~una da hrana
nije:suvi{e hladna,suvi{e
vru}a, preslana, prekisela,
preza~iwena

Kako jede{ tako misli{,a kako misli{ - tako `ivi{.
FORMULA ZA ZDRAV @IVOT
MODEL TAWIRA

UGQENI HIDRATI
(skrob i vo}e): uzmi
koli~inu koja
odgovara
veli~ine dve
pesnice

vo}e
proteini

mleko
jogurt
MASNO]E: ograni~i
masno}e na veli~nu
polovine palca

povr}e

povr}e
skrob
mahunarke

PROTEINI: uzmi
koli~inu veli~ine
dlana, a debqine
malog prsta

pripremili u~enici razreda P41 (prehrambeni tehni~ar)

www.psh-skola.edu.rs
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Ове две речи чине акценатску целину, те је
јасно зашто долази до забуне при писању.
Предлог СА се увек пише одвојено (Нпр. :
„Седим са мајком“, „причам са тобом“
Зашто се „не знам“ пише одвојено? итд.). Предлог СА има и краћи облик С и на
Не знам се пише одвојено јер се речца
њега се не додаје апостроф
НЕ пише одвојено уз глаголе.
(Нпр.:
„С
љубављу“).
Изузетак су само нећу, нисам, Prehrambeno-{umarska
Виолета Мијатовић
немој и немам. Погрешно i hemijska {kola }e biti Разлика између „јер“ и „јел“ ?
писање речце НЕ узроковано doma}in ovogodi{weg Ово је најчешћа грешка коју
takmi~ewa iz
је реченичним акцентом: „ Не Okru`nog
srpskog jezika koje }e људи праве у свакодневној
знам што нећеш самном“. А se odr`ati 23. aprila комуникацији, било да је
пише се: „НЕ ЗНАМ“ што нећеш
2016. godine!
писана или усмена. ЈЕ Л’ није
са мном“. (Вукову реченицу:
исто што и ЈЕР и НЕ МОЖЕ се
„Пиши као што говориш“
користити као синоним. ЈЕ Л’ користите
не
треба
дословно
тумачити). приликом постављања питања (Нпр. „Је
Драгослава Симић
л’ долазиш вечерас?). ЈЕР користите када
Зашто се пише „са мном“, а не „самном“ ? одговарате неком, наводећи разлог (Нпр.:
Пише се одвојено јер су у питању две речи: „ Не долазим јер имам пуно обавеза“).
Милица Недић
предлог СА и заменица ЈА у инструменталу.

JEZI^KE NEDOUMICE

False friends – Falsche Freunde
English

Deutsch

art - umetnost

Art – način, vrsta

brand – mark, brend

Brand – vatra

brief – kratak

Brief – pismo

dose – doza

Dose – konzerva

fast – brzo

Fast – skoro, zamalo

gift – poklon

Gift – otrov

handy – vešt, praktično
hut – koliba

Handy - mobilni telefon
Hut – šešir

mark – ocena

Marke – marka, brend

probe – istraživati

Probe – proba

rat – pacov

Rat – savet

rock – stena, kamen

Rock – suknja

wand – čarobni štapić

Wand – zid

www.psh-skola.edu.rs

POMO} PROFESORIMA
U posledwih nekoliko godina
kod mladih je u modi govor u skra}
enicama, a uba~ene su i neke nove
re~i, koje su ve}ini profesorima
nepoznate. Ovim tekstom `elimo
da pomognemo onim profesorima
koji `ele da “de{ifruju” govor
svojih |aka, a sve u ciqu boqe komunikacije. :) :) :)
CIMAWE - rad, zvati telefonom
SMOR - dosada
BLEJA - sve mogu}e aktivnosti,
ali u opu{tenoj pasivnosti !?
PA]AN - pa}enik odmila
USIQAVAWE - uporno nagovarati, maltretirati re~ima
@W - nepoznati naziv, izraz
LOL - laughing out loud - d’umre{ od
smeha
OMG - oh, my God - o, moj Bo`e
WTF - what the f**k - psovka
BRB - be right back - odma’ se vra}am
pripremila
Jelena Ribi} H43

sekretarpsh@neobee.net
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na{i maturanti
Odeqewe H - 41

TEHNI^AR ZA ZA[TITU
@IVOTNE SREDINE
Odeqenski stare{ina:
Nata{a Lon~arevi}
01. Babi} Petar
02. Beganovi} Deana
03. Bodirogi} Rajko
04. Brestova~ki Gorana
05. Vla{kali} Jelena
06. Golubovi} Stefan
07. Dani~i} Du{ica
08. Dukari} Kristina
09. Ili} Jovana
10. Jankovi} Nemawa
11. Jankovi} Slavica
12. Duka~ Awa
13. Markovi} Vawa
14. Milivojevi} Tamara
15. Mlinari} Tamara
16. Obren~evi} Tijana
17. Popovi} Simo
18. Simi} Dragoslava
19. Sladi} Milica
20. Tomi} Jelena
21. Trebovac Nata{a
22. \ali} Milica
23. Uro{evi} Marija
Odeqewe H - 42
TEHNI^AR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU
TEHNOLOGIJU
Odeqenski stare{ina:
Milica Jeli}
01. Samarxi} Dejana
02. Boji} Nikolina
03. Manojlovi} Qiqana
04. Mira`i} Jelena
05. Mali} Milica
06. Pepel~evi} Natalija

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Todori} @eqka
Bo`in Milo{
Tomi} Katarina
Ri|o{i} Du{an
Vukmir Nada
Lazarevi} Ivana
@ivanovi} Nemawa
Veki} Milica
Simi} Mirjana
Vi}enti} Vi}entije
Gvozdenovi} Nikola
Kova~evi} Nemawa
Striber Kristina
Anti} Tijana
Ivankovi} Mirjana
Deli} Marija
Qiqak Tamara
Mi{i} Jelena
Bogi} Tijana
Dostani} Milorad
Muri} Awa
]ulibrk Dajana
Odeqewe H - 43

TEHNI^AR PRIPREME
GRAFI^KE PROIZVODWE
Odeqenski stare{ina:
Branislav Kova~evi}
01. Atanasovski Katarina
02. Virag Jovana
03. Dragi{i} Nikolina
04. Duki} Dragana
05. Zec Milo{
06. Josi} Kristina
07. Kova~i} Aleksandar
08. Maricki Du{an
09. Mojsovski Magdalena
10. Pade`anin Dragana
11. Petkovi} Jovana
12. Petrovi} Katarina
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Radulovi} Vawa
Ra{ovi} Uro{
Ribi} Jelena
Todorovi} Darko
Tomi} Dragana
Carevi} Milan
Odeqewe P - 41

PREHRAMBENI TEHNI^AR

Odeqenski stare{ina:
Biqana Kova~evi}

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mijatovi} Violeta
Nedi} Milica
Jane Sawa
Cvijetinovi} Maja
Bobi} Jovana
Halilovi} Jelena
Ru`ecki Gabrijel
Vuleti} Nemawa
Popovi} Milica
Mitrov Jovana
Neatni~in Jelena
Pajkanovi} Ivana
Vuji} Andrea
Stoj{i} Sofija
Petrovi} Tawa
Gaji} Sawa
Gaji} Tawa
Dejanovi} Dragana
Marinkovi} Vesna
Kotarac Milo{
Nenadovi} Nata{a
^eleketi} Jefta
Pavli} Svetislav
Odeqewe D - 41

TEHNI^AR ZA PRIMARNU
OBRADU DRVETA

Odeqenski stare{ina:
Verica Bukadin
01. Grbi} Rade
02. Jevti} Bora

sekretarpsh@neobee.net

Prehrambeno-{umarska
i hemijska {kola
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kr~edinac Slobodan
Miki} Tijana
Niki} Milo{
Nikoli} Nemawa
Nikoli} Rado
Pej~inovi} @ika
Smiqani} Svetozar
Stojanovi} Jovana
Topalovi} Milo{
Luki} Marina
Aleksi} Dejan
Perunovi} Aleksandra
Leki} Zorica
Sekuli} Dragana
Odeqewe D - 42

TEHNI^AR ZA
OBLIKOVAWE NAME[TAJA
I ENTERIJERA

Odeqenski stare{ina:
Miladin Cvijetinovi}
01. Ivin Nikola
02. Stoj~evi} Slaven
03. Gaji} Vladimir
04. Ninkovi} \or|e
05. Vasiqevi} Angelina
06. Markovi} Kristina
07. \or|evi} Stefan
08. Ili} Neda
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marijanovi} Biqana
Miqkovi} Lidija
Radovanov Igor
Risti} Awa
Spasojevi} Igor
Rakovi} Zoran
Geci Teodora
Filipovi} Vladan
Odeqewe C - 41

TEHNI^AR ZA PEJZA@NU
ARHITEKTURU

na{i maturanti
Odeqenski stare{ina:
Milica Jeliki}
01. Balti} Nikolina
02. Borovac Nikola
03. Buzdum Sne`ana

04. Vladisavqevqi} Aleksandra
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vukovi} Nikolina
Vuk{i} Sla|ana
Vu~eti} Sla|ana
Grubi{a Mirko
\urkovi} Marko
Jovanovi} Jovana
Kme}ko Daria
Kuki} Marija
Lomen Ivana
Mati~i} Sara
Me|enovi} Dajana
Meni}anin Dragana
Milanovi} Ana
Nedimovi} Mladen
Pavli~evi} Laura
Petrovi} Bojana
Radosavqevi} Dragana
Suba{i} Bojana
Halilovi} Marijana
Cari} Biqana

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Erdeqak Milan
@ivanovi} Radivoje
@ili} Quban
Ivanovi} Milan
Jeremi} Igor
Jovanovi} Bane
Jove{kovi} Slavko
Kula~anin Igor
Mati} Milutin
Mili} Bojan
Miqenovi} Du{ko
Nikoli} \or|e
Rikanovi} Tamara
Savi} Vladimir
Savi} Milan
Stanivukovi} Bojan
Te{anovi} Simeun
Trebovac Milutin
Odeqewe C - 43

TEHNI^AR ZA LOVSTVO I
RIBARSTVO - OGLED

Odeqenski stare{ina:
Tawa Pa{i}
01. Bastaji} Nenad
02. Vasili{in Vawa

Odeqewe C - 42
[UMARSKI TEHNI^AR

Odeqenski stare{ina:
Nata{a Adamovi}
01. Ba{i} Neboj{a
02. Blagojevi} Marko
03. Bojani} Nikola
04. Vlaisavqevi} Branimir
05. Vojisavqevi} Nenad
06. Vuji} Milan
07. Vukovi} Stevan
08. Gatari} Lazar
09. Deak Teodora

www.psh-skola.edu.rs

03. Vukajlovi} Slavko
04. Vladisavqevi} Miroslav

05. @ivkovi} Uro{
06. Ibraimovi} Nemawa
07. Markovi} Sla|ana
08. Petrovi} Bo{ko
09. Petrovi} Miladin
10. Popovi} Miroslav
11. Striber Aleksandar
12. Ro`a Miroslav

sekretarpsh@neobee.net
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{arena strana

HOROSKOP :)
Ovan/Aries/Widder
21.03 -19.04
Школа: Ако вам не иде школа, не
идите ни ви њој! :-)
Љубав: Особе у овом знаку
најлакше ћете освојити
намигивањем.
Здравље: Мани се пекаре и бурека.

Lav/Leo/Löwe

23.07-22.08
Школа: Ученик који радо подсети
професора на домаћи задатак!
Љубав: Особа која је поред тебе,
свиђаш јој се опасно.
Здравље: Промаје у глави.

Devica/Virgo/Jungfrau

20.04-20.05
Школа: Страва и ужас!!
Љубав: Бикове цете најлакше
освојити чешкањем.
Здравље: Чувати се црепова који
падају са старих кровова.

23.08-22.09
Школа: Увек има 5 из математике.
Штреберу! :P
Љубав: Девице ћете најлакше
освојити ако им кажете «Поломићу
своје кости пред појасом
невиности».
Здравље: Пролазно добро. Мање
кафенисања...

Blizanci/Gemini/Zwillin

Vaga/Libra/Waage

Bik/Taurus/Stier

21.05-20-06
Школа: Најбоља ствар коју
близанац научи у школи: Писање
порука без гледања у телефон!
Љубав: Свидеће ти се неко из
Нигерије.
Здравље: Мерити притисак бар
једном у 18 година!

23.09-22.10
Школа: Човече, време је да се уозби
љиш!
Љубав: Следи вам једна дуга и
узбудљива веза.
Здравље: Проблеми са радом
огледала ујутру.

Rak/Cancer/Krebs

[korpija/Scorpio/Skorpion

21.06-22.07
Школа: Виђа професоре само у
августу. :D
Љубав: Дечко/девојка са наочарима
је лудо заљубљен/а у тебе.
Здравље: Претежено добро уз мале
до умерене нервне сломове.

СМЕШНА СТРАНА ШКОЛЕ
Каже наставник Перици:
- “Перице! Па не можеш спавати на
часу!”
Перица:
- “Ма могао бих, само да не
говорите тако гласно.”

Facebook статуси о школи
Руку на часу математике подижем
само кад професор пребројава
кечеве!
Пита наставник Марка зашто је
закаснио на први час.

23.10-21.11
Школа: Књига је светиња, а
светиња се не дира!
Љубав: Све у фулу брате :-)
Здравље: Без тегоба, осим редовне
хипохондриије.

U~eni~ki eho
Strelac/Sagittarius/Schütze

22.11-21.12
Школа: Стрелац је професионалац
у спавању на часовима.
Љубав: Неко на слово Б вас воли.
Здравље: Одлично, сем кашљуцања
на животним кривинама.

Jarac/Capricorn/Steinbock
22.12-19.01
Школа: Све у свему...сморено!!
Није твоја година...
Љубав: Јарца ћете освојити
пољубцем у колено и чешкањем
чланка на нози и мрмљањем.
Здравље: Знаш, можеш и боље.
Ипак, лето се ближи а ти ништа
мршавији...

Vodolija//Aquarius/Wassermann
20.01-18.02
Школа: Увек касни на први цас!
Често и на остале! :Д
Љубав: Водолије ћете најлакше
освојити уколико запамтите све
важне датуме везане за њих.
Здравље: Проблеми са дијетом. Не
држиш је. :D

Riba//Pisces/Fische

19.02-20.03
Школа: Професори те просто
обожавају. Али не као Девицу.
Љубав: Поклонима ће те освојити
један Лав.
Здравље: Могао би некад и да одеш
на то физичко.

Каже Марко: ‘На пола пута од моје
куће до школе стоји знак - Успори!
Школа!

Шта раде хулигани у гимназији?
Говоре француски на часу
енглеског!

Главна ствар коју научиш у школи:
Писање порука без гледања у
телефон!

Мама: Како је било на контролном?
Јован: ОК
Мама: Па шта ћеш добити?
Јован: Неоправдани!

Каква је наша школа, да се
деси смак света ми би и тај дан
надокнађивали!
Тата, тата добио сам двојку!
То сине, соколе! Из чега?
Из владања!

Из хемије знам само где ми је
учионица!
Добио сам 5 из математике!!!!!!
То су бодови.

\A^KI EHO - list u~enika i profesora
Prehrambeno-{umarske i hemijske {kole, Sremska Mitrovica
www.psh-skola.edu.rs
sеkretarpsh@neobee.net
Redakcija: Jelena Stankovi}; grafi~ka priprema: Milan Gaji};
urednici i saradnici: Jelena Gemovi}, Marina Deli}, Milenko Krtini}, Zorana Radi}, Milan Carevi}, Jelena Ribi};

