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УПОЗОРЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ПУШАЧЕ  

31.1.2023.г. Дан без дуванског дима, па сте сигурно у ходнику школе 
могли да видите како дуван утиче на Ваш организам. 

 



  

 

 

Добро их погледајте и размислите од томе да ли је паметно наставити 
са овом лошом навиком! 



  

  ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ          

 

Дан Државности Републике Србије  је обележен на територији наше 
земље различитим манифестацијама. Верујемо да знате , како и зашто 
је 15.фебруар значајан датум за све нас, и да није потребно да вас на 
то подсећамо. 
 
 

 

 
 



  

 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ                    
 
 
Оно о чему су ђаци највише уживали током сретењског распуста јесте 
обележавање Дана заљубљених и Светог Трифуна. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

  ПУТ ОД ШКОЛЕ ДО ПОСЛА                                          
 
Доказ да је наша школа била одувек расадник талентованих и вредних 
младих људи су наше колегинице Драгана Ивановић и Милица 
Станковић. Сада професори, а некада ученице, поделиле су са нама 
своја искуства са обе стране катедре. Овде иду њихове приче. 
 
 

 
Моје име је Драгана Ивановић. Радим као 
наставник стручних геодетских предмета у 
Грађевинско-техничкој школи ,,Неимар“ 
чији сам уједно бивши ђак. 
Одрасла сам у једној просечној петочланој 
породици у малом месту Куршмлији где 
сам завршила основну школу. Како ми је 
отац исте струке и како сам од малена била 
окружена разним геодетским плановима, 
скицама и координатографима није 
нарочито чудно сто сам се након завршене 
основне школе и определила баш за 
геодетску струку и уписала ову школу. 
Искрена да будем, у прво време нисам 
била сасвим сигурна да ли сам направила 
прави избор с обзиром да је у одељењу, а 
и школи уопште, преовладавао већи број 
дечака. Осећања су на почетку, морам 

признати, била врло помешана што због промене средине, одвајања од родитеља, што због 
осећаја одговорности али како је време пролазило и како сам се упознавала са околином и 
предметима била сам све сигурнија да ћу наставити са овим занимањем. Моје одељење 
водиле су две дивне жене које је цело одељење обожавало(Јелена Ранђеловић и Гордана 
Милићевић). Када данас поменем средњу школу, одмах помислим на практичну наставу у 
Тврђави и предивне тренутке које сам тамо проводила са својим одељењем и сјајним 
професорима који су се трудили да нам ову струку приближе што је могуће више и да нас 
свему науче. 
Након завршене средње школе, студије сам наставила на Грађевинском факултету у Београду 
након чега сам првих годину дана радила у приватној геодетској фирми. На изненађујући 
позив бившег професора геодетских предмета, Благоја Милановића, почињем да радим у 
својој некадашњој средњој школи. 
Наравно да ми је у почетку све изгледало врло чудно јер сам се одједном нашла са друге 
стране катедре али захваљујући  дивним бившим  професорима, а појединим садашњим 
колегама врло брзо сам се прилагодила. Имала сам и дивног ментора, Бранислава Поповића, 
са којим и дан данас сарађујем и који се од првог дана трудио да ми помогне и да ме уведе 
у посао. Свакако, посебну мотивацију за радом сам имала јер сам и сама  некада била ђак 
ове школе. 
Прошло је већ десет година од прве лекције из Катастра у одељењу Гд3 и првог прозивања 
ученика. Сваки дан у школи за мене представља нови изазов. 
 



  

Моје име је Милица Станковић. 
Грађевинску школу сам уписала  
2010.године, смер геодетски техничар-
геометар, завршила сам 2014. године. 
 
-Један од лепших ђачких периода сам 
провела у грађевинској школи. 
 
-Највише пажње су ми привлачили 
стручни предмети, пракса. 
- После завршетка сам уписала 
грађевински факултет у Београду смер 
геодезија и геоинформатика. 
-Знање које сам стекла у средњој школи 
била ми је јако добра основа за даље 
школовање. 
-По завршетку школовања радо сам се 
вратила у грађевинску школу зато што 
знање које сам стекла током мог 
дугогодишњег школовања сам хтела да 
пренесем на друге. 
-Данас гледано из угла наставника и 
разредног старешине бити наставник 
није толико једноставно колико ми се 
чинило док сам и сама била ђак, 
првенствено што је наставник тај који 
мора током часова константно 
ученицима да држи пажњу, да буде 
њихов саветник, да их саслуша, да им се 
нађе на располагању за сва питања. 
 
-Сваки посао има своје предности и 
мане, по мени највећа предност у мом 
послу је та што ђаке поред преношења 
знања, обучавања, изводим на прави 
пут, да постану вредни, радни људи, 
формиране и стабилне личности, које 
могу самостално да корачају даље кроз 
живот. 

 
 
 
 

Надамо се да ће њихове приче  бити занимљиве 
садашњим ђацима , и инспирисати их     да и они 
буду  успешни попут њих.



  

                                            ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА                                                                        

21.2.2023.г. је Дан матерњег језика који су, као и сваке године, наши 
ученици и њихови професори , пропратили пригодним паноом који 
се налази у ходнику школе. 

 
 



  

 ДАН РОЗЕ МАЈИЦА - СТОП НАСИЉУ  

Наша школа је посебно поносна на то како је обележила 24.2.2023.г., 
Дан розе мајица. 

 
 

 



  

 



  

  KАРИКАТУРЕ  

Да је смех најбољи лек против свих недаћа , знамо сви. Зато су ђаци и 
поједини професори, чији је ово хоби, својим карикатурама 
обележили 27.2.2023.г. дан када се на конкурсу “Мали Пјер” објављују 
најбоље ђачке карикатуре. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
Уживајте до следећег броја! 


