




РЕЧ ДИРЕКТОРА
 Поштовани  ученици,  колеге, 
 Сасвим неочекивано и ненадано школска година која 
је за нама, у једном тренутку, пошла је неуобичајеним током. 
Школски дани протицали су другачије од многих претходних. 
Изненадна пандемија их је знатно изменила. Ипак, ни учење 
ни дружење нису изостали, само су добили другачији облик и 
начине на које су се остваривали. Честитам свима на успешно 
завршеној школској години, упркос свим тешкоћама које су нас 
пратиле.
     Посебне честитке упућујем матурантима и надам 
се да ће из ове школе понети само лепе успомене, а да ће из 
сећања нестати све оно што је прекинуло безбрижне ђачке 
дане. Трудите се да у будућности истрајете у свему што 
пожелите, да останете верни себи и да успешно пребродите 
све препреке. Нека вас током живота води љубав у свему што 
радите, а онда ни успех неће изостати.





КОЛЕТИВ “ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ”
 Бартолић Томислав, Бaрачков Ивана, Белош Живица, Блажић Катарина, Борић Александар, Бошњак Војислав, 
Бркљач Јована, Варађанин Дубравка, Витас Милан, Влашић Вук, Вокић Душко, Вујачић Никола, Вукобрат Мирко, Вучковац 
Наташа, Гавранчић Зора, Гајски Тихомир, Гашић Оливера, Глушица Ружица, Голушин Милица, Грбић Јасна, Добријевић 
Наташа, Дујин Верица, Ђорђевић-Кењало Божана, Завишин Станислав, Зубанов Жана, Изда Татјана, Иличин Љубица, 
Јанков Емилија, Јанковић Ана, Јеловац Оливера, Јесић Бранислав, Јованов Душица, Јоксимовић Александар, Јовчевски 
Љиљана, Камџијаш Сандра, Кленанц Емила, Којић Ивана, Колунџић Љубица, Крстић Александра, Крстић Наташа, 
Леринц Ержебет, Малетић Милан, Месарош Невена, Микалачки Васа, Миладински Ненад, Милићев Софија, Миличић 
Жељка, Мишковић Марија, Мракић Сања, Нимесхајм Верица, Обрадовић Александар, Оџић Драган, Петровић Јелена, 
Попов Јасна, Радованов Тања, Секулин Мирјана, Тасовац Негослава, Телечки Гордана, Тизић Мирослав, Травар Јасмина, 
Француски Наташа, Француски Симић Биљана, Цветићанин Дане, Хофгезанг Емил, Шимон Соња





НАШЕ АКТИВНОСТИНАШЕ АКТИВНОСТИ
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

 Народна библиотека “Јован Поповић” је, у оквиру обележавања годишњице, расписала литерарни конкурс за 
средње и основне школе.

 Ученици наше школе, из одељења 4.1, Елени 
Брканлић, додељено је прво место у конкуренцији средњих 
школа. После проглашења, Елена је прокоментарисала 
медијима свој литерарни рад и виђење данашњице: 
”Писала сам о несуђеној љубави. Мој утисак је да се у 
данашње време више памти и прича о трагичним и 
несрећним догађајима, него о оним срећним.”
                    

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
 17. децембра 2019. године у медијатеци наше школе, 
одржано је стручно усавршавање ученика 4.1 одељења.
 Одржана је радионица о теми „Популарна 
демократија“, под покровитељством Министарства 
просвете.
 Водитељи радионице били су студенти 



Факултета политичких наука из Београда. Један од њих је наш бивши ученик Момчило Марчета.
 Предавању су присуствовали ученици матурантског одељења 4.1, укупно 28 ученика, и одељењски старешина 
Душица Јованов.

ПРОМОЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
 У амфитеатру ССШ Милош Црњански, 5.3.2020. одржана је промоција и презентација Војне академије за све 
ученике трећих и четвртих разреда средњих школа у Кикинди. Уводну реч као и пригодно предавање је имао начелник 
Севернобанатског управног округа, господин Никола Лукач. У циљу да ученици сазнају и усвоје солидну основу о Војној 

академији као и о војсци Републике 
Србије, потрудили су се мајор 
Недељко Недељковић и кадети који 
су тренутно на четрвртој години 
ове академије. Ученици су били у 
могућности да чују о условима, 
смеровима и о самом упису на 
поменуту образовну установу. 
Служити Репубици Србији је увек 
био племенит и храбар позив. 
Економско-трговинска школа 
из Кикинде препознаје важност 
подизања свести о томе шта војска 
представља за државу и њен народ. У 
договору са другим институцијама, 



мотивисани смо да и у наредном периоду реализујемо слична 
предавања која би нашим матурантима била од великог значаја при 
одлуци о даљем образовању.
 У медијатеци наше школе је 12.9.2019. године, одржана 
презентација “FLEX програм (размена ученика): ТЕСТИРАЊЕ за 
школску 2020 - 2021”.
 Презентацију је одржао Бранислав Нолин, суграђанин и 
ученик четвртог разреда Гимназије “Душан Васиљев”. Овог јуна се 
вратио у Србију наког једногодишње културне размене у Сједињеним 
Америчким Државама где је имао прилику да живи са америчком 
породицом - домаћином и да похађа америчку средњу школу, 
захваљујући стипендији коју додељује “U.S. Department of State” (Министарство иностраних послова САД).
 Како је први који је из Кикинде учествовао у овом програму и доживео једну незаборавну годину која је заувек 

променила његов живот, желео је да пренесе своја искуства и 
сазнања и  својим суграђанима.
 Ове школске године, баш као и претходних школских година, 
пријаве су отворене за ученике првог и другог разреда средње 
школе. Стога га је занимало да ли су ученици расположени за 
сарадњу.
 Изнео је да се рокови тестирања приближавају веома брзо (21. и 28. 
септембар) па је потребно деловати у складу са тим.
 Укратко о стипендији:
 Додељује је  U.S. Department of State и Амбасада Сједињених 



Америчких Држава у Београду. У потпуности БЕСПЛАТАН програм (стипендија покрива повратну карту, школарину, 
месечни џепарац и још неколико појединости), а  ученици током периода од 10 месеци живе у америчкој породици која им 
је домаћин. Ово предавање у нашој школи организовале су професорке Наташа Крстић и  Ивана Барачков.    

ТРИБИНЕ
  У просторијама медијатеке наше школе 1.11.2019. одржали смо традиционалну економску трибину намењену 
матурантима наше школе под називом „ПУТ ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ“.
Циљ ове трибине, као и свих претходних трибина, јесте да нашим ученицима приближимо теме и трендове у области 
економије, али и изазове и шансе присутне како у току самог школовања, тако и у нашем привредном окружењу.

 Наши гости били су: Дијана Рацков и Томислав Јовановић. 
Дијана Рацков је сада интерни ревизор копманије ВИП. Ову 
компанију сматрамо   једном од највећих мобилих оператера 
у Србији. Дијана Рацков је завршила Математички факултет 
у Београду. Томислав Јовановић је менаџер јавних набавки у 
привредном друштву „Промедиа“ у Кикинди, а завршио је 
Економски факултет у Новом Саду. Оно што је заједничко 
за обоје је то што су завршили нашу средњу економску школу 
у истом разреду, смер -  финансијски техничар генерације 
2006/2007. Дијану Рацков (некад Дијану Пештерић) је тада 
Наставничко веће наше школе изабрало за ђака генерације. 
Трибини је присутвовало 30 ученика матурантских 



одељења  4.1, 4.2, 4.3 и наше колеге - професори Мирјана Секулин, Наташа Крстић и Ивана Барачков.
 Гости су најпре причали како је њима било док су похађали средњу Економско-трговинску  школу у Кикинди и 
колико им је наша школа помогла у пракси. Објаснили су зашто су уписали жељене факултете и шта им је тамо остало у 
најбољем сећању. Акценат предавања су базирали на својој досадашњој пракси која није била везана само за једну компанију, 
већ за више њих. На крају су ученици постављали питања о ономе шта их је највише занимало. Такве ученике су, због 
њихове знатижеље, наши гости наградили пригодним поклонима.
 Ми смо на овој економској трибини покушали да дамо одговор на питање: „КУДА ДАЉЕ?“. Надамо се да су 
разнолика размишљања и искуства наших гостију нашла прави пут код наших ученика у откривању сопственог пута ка 
доношењу добрих одлука и коначном успеху. Организатор ове трибине је професор економске групе предмета Станислав 
Завишин.

 СЕМИНАР „ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НАСЛЕЂА“
 Дана 9.12.2019. године ученици 2.3 одељења, образовног 
профила туристичко-хотелијерски техничар,  присуствовали  
су семинару о наслеђу и туризму у Народном музеју, у Кикинди. 
Семинар носи назив „Интерпретација наслеђа“, организатор је 
Народни музеј и део је прекограничног  пројекта „Млинови који 
мељу, путеви који спајају – путеви млинова“.
 Другог дана семинара, 10.12.2019. године, ученице и 
представнице 2.3 одељења: Теа Радојчић, Теодора Остојић, Теодора 
Трећаков, Тијана Ивковић и Тијана Јаконић су ишле на едукативно 
путовање у Мађарску. Тамо су обишле национални парк и музеј 



Opusztaszer.
        Ученице су се, 
поред откривања 
нових сазнања, 
лепо и забавиле 
и склопиле нова 
пријатељства.
ПРЕДАВАЊА

 Поводом обележавања Светског дана 
хране, Секретаријат за заштиту 
животне средине, пољопривреду 
и рурални развој ГУ Кикинда, у 
сарадњи са Заводом за јавно здравље 
и Економско-трговинском школом, 
16.10.2019. организовао је предавање о  
теми „Правилна исхрана - доступна 

и приступачна свима, за свет без глади“. Предавање је одржано у медијатеци „Економско-трговинске школе“ у Кикинди, а 
намењено је ученицима образовних профила кувар и конобар који су се потрудили да практично покажу како изгледа здрав 
оброк. Тим поводом припремили су десерт од овсених пахуљица, банана, ораха и сувог воћа.



СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
  Општинско такмичење у баскету (3x3) за дечаке одржано је 9.10. 2019. 
године у Кикинди. Ученици који су учествовали на овом такмичењу су : Небојша 
Драган, 4.2, Александар Карановић, 4.2, Никола Рогљачин, 4.3, Никола Иветић,4.1. 
Екипа је освојила 4. место, а ученике је припремао и на такмичење водио професор 
физичког васпитања, Васа Микалачки.
 Општинско такмичење у баскету ( 3x3) за девојчице одржано је 9.10. 2019. године 
у Кикинди. Ученице који су учествовале на овом такмичењу су:  Данијела Утржен, 
2.1, Невена Галић, 1.1, Наташа Јовичин, 4.2.  Екипа наше школе је освојила 2. место, 
а ученице је припремао и на такмичење водио професор физичког васпитања Васа 

Микалачки.
 Општинско такмичење у фудбалу за  дечаке одржано је 30.9. 2019. године у Кикинди. Ученици који су учествовали 
на овом такмичењу су : Никола Рогљачин, 4.3, Марко Крнић, 4.1, Марко Марчета, 3.1, Филип Томић, 2.2, Андреј Савић, 
3.3, Драган Небојша,4.2, Александар Карановић,4.2, Кристијан Алар, 2.2, Слободан Бакић, 4.1,    Огњен Латиновић,  4.1, 
Војин Лукач, 4.3. Екипа је освојила 3. место. Ученике је припремао и на такмичење водио професор физичког вапитања 
Александар Борић.
 Општинско такмичење у кошарци  за девојчице одржано је 9.10.2019. године у Кикинди. Ученице које су учествовале 
на овом такмичењу су : Данијела Утржен, 2.1, Невена Галић, 1.1, Наташа Јовичин, 4.2, Дејана Радивојевић, 1.2,  Милица 
Совиљ, 1.2,     Анђела Бањац, 1.2, Мина Рацков, 4.1. Екипа је освојила 2. место. Ученице је за ово такмичење припремао и на 
такмичење водио професор физичког васпитања Васа Микалачки.  
 Општинско такмичење у баскету (3x3) за  дечаке одржано је 9.10.2019. године у Кикинди. Ученици који су 



учествовали на овом такмичењу су : Александар Карановић, 4.2,  Урош Пјевалица, 4.3, Никола Иветић, 4.1, Марко Крнић, 
4.1, Слободан Бакић, 4.1, Никола Рогљачин, 4.3, Огњен Латиновић, 4.1,  Давид Воштић, 2.3, Војин Лукач, 4.3, Небојша Драган, 
4.2. Ученике је припремао и на такмичење водио професор физичког васпитања Васа Микалачки.
 Општинско такмичење у одбојци за  дечаке  одржано је 7.11. 2019. године у Кикинди. Ученици који су учествовали 
на овом такмичењу су : Александар Карановић, 4.2, Марко Крнић, 4.1, Слободан Бакић, 4.1, Никола Рогљачин, 4.3, Огњен 
Латиновић ,4.1, Војин Лукач, 4.3, Небојша Драган, 4.2, Марко Мијанђић, 2.2, Стеван Ладичорбић, 3.3, Никола Бутулија, 4.3. 
Екипа је освојила 3. место,  а ученике је припремао и на такмичење водио професор физичког васпитања Васа Микалачки.
 Општинско такмичење у атлетици одржано је 8.10.2019. године у Кикикнди. Нашу школу представљали су ученици: 
Небојша Ивић, 1.2 (такмичио у бацању кугле и освојио 1. место пласиравши се на Окружно такмичење) ,  Огњен Латиновић, 
4.1 (учествовао је у трци на 100 метара освојивши 1. место чиме се  пласирао  на Окружно такмичење) и Слободан Бакић 
(освојио 2. место). Наставник који је ученике припремао и на такмичење водио је професор физичког васпитања Васа 
Микалачки.  
 Окружно такмичење у атлетици одржано је 15.10.2019. године у Кикикнди. Нашу школу представљали су ученици: 
Небојша Ивић, 1.2 (такмичио се  у бацању кугле и освојио 1. место пласиравши се на Међуокружно такмичење) и  Огњен 
Латиновић, 4.1 (учествовао је у трци на 100 метара). Наставник који је ученике припремао и на такмичење водио је 
професор физичког васпитања Васа Микалачки.
 Окружно такмичење у пливању одржано је 4.12. 2019. године у Кикинди. Нашу школу представљали су ученице: 
Ана Француски, 3.1 и Милица Матијевић, 3.1. Обе ученице освојиле су прво место и тиме обезбедиле пласман за Школску 
олимпијаду ученика Србије. Ученике је на такмичење водио професор физичког васпитања Васа Микалачки.
 Општинско такмичење у рукомету за дечаке одржало се 27. 11.2019. у Кикикнди. Екипа наше школе освојила је 3. 
место, а представљали су је следећи ученици. Дејан Раушки, 1.2, Стеван Ладичорбић, 3.3 Никола Цигановић, 2.1 Давид 
Воштић,  2.3 Филип Шарчевић, 3.3 Момир Краљ, 2.1, Ненад Ристић, 3.3, Лука Попов, 3.3 Драган Сантрач, 2.2, Андреј Савић, 
3.3. Ученике је  припремао и на ово такмичење водио префесор физичког васпитања Александар Борић. 



 Општинско такмичење у рукомету за девојчице одржало се 4 12.2019. у Кикикнди. Екипа наше школе освојила је 
2. место, а представљали су је следећи ученице: Невена Рељин, 3.3,  Марија Ладичорбић, 3.3, Андријана Драган, 3.3, Тања 
Јеринкић,  1.1 , Десанка Ћирић, 1.2,   Андреа Ленарт, 1.2, Дејана Утржен, 1.2. Ученице је  припремао и на ово такмичење 
водио префесор физичког васпитања Александар Борић.

САЈМОВИ
 Наши ученици су ове године посетили Међународни сајам образовања “Путокази” у Новом Саду.

 Путовање је организовано 4. марта, а Сајам је 
посетило 53 ученика завршних разреда и 2 профе-
сора. Матуранти су имали прилику да се упознају 
са програмима високих школа и факултета и да се 
ближе информишу о условима студирања. Такође су 
посетили Сајам књига и изложбу уметности, који 
су се упоредо одржавали. Шетња градом и дружење 
после посете Сајму употпунили су један пријатан 
дан.
 Ученици и професори наше школе посетили су 64. 
Међународни  сајам књига у Београду, 24. октобра  
2019. године.  
 На Сајму књига имали прилике да присуствјују 
и богатом пратећем програму.У  бројним 



промоцијама, презентацијама, предавањима, 
изложбама, представљено је низ тема важних 
за књижевност, издаваштво и културу.
 Вође пута биле су професорке: Наташа 
Крстић и Ивана Барачков. 
                                                                                                                       



 МАНИФЕСТАЦИЈЕМАНИФЕСТАЦИЈЕ
34. „ДАНИ ЛУДАЈЕ“

 Економско-трговинска школа је учествовала у кикиндској манифестација „Дани лудаје“, која се одржала по 34. пут 
у периоду од 19. септембра 2019. године до 22. септембра 2019. године.

 Ученици 2.3 одељења, образовног  профила  - 
туристичко-хотелијерски техничар,  дали 
су  свој допринос у припреми, организацији 
и промоцији ове манифестације. 
У Народној библиотеци помагали 
су  у припреми изложбе и књижевне 
вечери, а у игри с лудајама помагали су 
водитељима такмичења. Учествовали су 
у традиционалном Карневалу маскираних 
предшколаца, а после тога у Киндербалу – 
заједничкој журки свих учесника овог дела 
манифестације. У „Европском  кутуку“ 
и у „Сеоском рогљу давали су неопходне 
информације како домаћим, тако и 
страним гостима.  „Банатски фруштук“ 
такође су обележили ученици наше школе, 
тако што су  помагали у послуживању  



с л а т к и х 
специјалитета 
од лудаје. Део 
п р о г р а м а 
под називом 
„BEER KINGS“  
у п о т п у н и л и 
су промоцијом 
занатског пива 

од лудаје, а присуствовали су и промоцији медитеранске 
и далматинске кухиње заједно са представницима  ССШ 
„Петра Шегедина“ са  Корчуле. Ученици наше школе пријављивали су и такмичаре и учествовали у мерењу лудаја , а 

промовисали су и мајсторе карвинга. У „Гостинској соби“ 
помагали су водитељима у вођењу програма.
 За допринос промоцији Економско-трговинске школе на 
манифестацији „Дани лудаје“, у Карневалу предшколаца и 
Киндербалу, похваљени су чланови Ученичког парламента 
Викторија Гомбош и  Марко Крнић. Ученици 2.3 одељења су, 
такође,  успешно представили Школу и свој смер туристичкo-
хотелијерски техничар, а у томе су им помогле професорице 
Дубравка Варађанин,  Наташа Крстић и координатор 
практичне наставе Ивана Барачков.



НОВЕМБАР, МЕСЕЦ СОВА У КИКИНДИ
 Ученици Економско-трго-винске школе дали су свој до-принос 
осмој по реду  манифестацији Совембар која се одржала од 13.11. 2019. до 
30.11.2019. године. 
 У петак, 29.11.2019.год, у спортском центру „Партизан“ основне и 
средње школе су обележиле „Совембар“ у  различитим програмима. Ученици 
економско-трговинске школе, дали су свој допринос манифестацији:

-испред штанда школе, представници ученичког парламента су 
припремили активности и забављали посетиоце у  квизу знања 
„Покажи да знаш о совама и освој слатку награду“;
-слатку награду, кекс у облику сове су нудили ученици образовног 
профила кувар/конобар;
-посетиоци су уживали у осликаним радовима с  темом везаном за сове, које су 
израђивале  ученице Николета Габор и Јована Кљајић. 
-у оквиру радионице сваки посетилац нашег штанда требало је да у  игри меморије 
пронађе две исте сове и нацрта или  обоји већ припремљене сова - бојанке;
-присутни су имали прилику да слушају беседе ученика победника на школском 
такмичењу из основа реторике и беседништва: Мирославе Голушин и Алекдсандре 
Докић 
-да пола сата уживају у забавној музици школског бенда и певачког хора „Фјучерси“
Захвалност организатора упућена је   посетиоцима, ученицима који су 
представљали школу и професорицама које су им у томе помогле, Јасни Грбић, 
Ивани Којић, Ержебет Леринц, Наташи Крстић и Ивани Барачков.



 У оквиру Часа одељењског старешине 1.1 разреда, професор Тања Радованов, у сарадњи са Секретаријатом за 
заштиту животне средине, пољопривреде и руралног развоја организовала предавање о заштићеним врстама птица на 
територији града Кикинде, поводом 8. “Совембра“.

  Предавање је одржала Мирослава Крнић, секретарка 
Секратаријата за заштиту животне средине, пољопривреде и 
руралног развоја, кроз презентацију и анимирани филм, и упознала је 
средњошколце са природном еколошким богатством Кикинде.
   Поред сова на градском тргу (Кикинда највеће градско 
зимовалиште сова утина на свету), две трећине птица на 
“Пашњацима велике дропље” су заштићене и угрожене врсте. Мало је 
и познато да се једино гнездо орла крсташа у Србији налази управо 
на “Пашњаку велике дропље”. Циљ ових предавања је да се деца едукују 
о томе шта ми имамо, да науче како да заштите животиње, али 
и да пренесу вест о овоме како би други дошли да виде оно по чему 
смо ми јединствени и препознатљиви. Поред тога, ђацима ћемо 



представити све што смо ми у протеклих десетак година урадили у области промоције, заштите и очувања заштићених 
врста- објаснила је она.
 У сарадњи са локалном самоуправом Кикинде 4.9.2019. године одржана је манифестацији” Изађи ми на теглу”  у 
Кикинди. Ученици наше школе  3. 4, образовног профила - кувар:  Тијана Јеринкић, Јована Милетић, Мина Вуколић и Вељко 
Видицки са наставником куварства Љиљаном Салкaи, такмичили су се у припремању ајвара и припремали јела од кромпир 
теста као и питу са јабуком и бундевом којом су ученици 3.4 одељења послужили учеснике и посетиоце манифестације и 
тако презентовали на још један начин Економско–трговинску  школу и образовне профиле кувар - конобар. 

ПОСЕТЕ
 У сарадњи са  локалном самоуправом Кикинде 
у периоду од 9. 9. 2019. до 15. 9. 2019. године Економско-
трговинска школа из Кикинде била је у стручној 
посети Туристичко-угоститељској школи „Петар 
Шегедин“ у Корчули. Циљ стручне посете је наставак 
пројекта ,,Кулинарска лабораторија“ као и упознавање 
са специјалитетима далматинске кухиње и хрватског 
острвља. Представници Економско-трговинске  
школе били су директор школе Томислав Бартолић, 
наставник куварства Милан Малетић и ученици  3.4 
разреда образовног  профила -  кувар: Мина Вуколић, 
Јована Милетић, Тијана Јеринкић и Вељко Видицки. 
Током боравка на  Корчули, посетили су разне културне 



и историјске знаменитости острва  као и самог 
града Корчула. Ученици су били веома  задовољни 
исходом ове посете, јер су разменили искуства са 
ученицима  школе коју су посетили, пренели део свога 
знања њима и научили  нешто ново. Надају се да ће 
наставити ову  сарадњу.

 ПОСЕТА УГОСТИТЕЉСКО - ТРГОВИНСКО - ТУРИСТИЧКЈ ШКОЛИ ИЗ 
БАЊАЛУКЕ

 Ученици 2.3 одељења Тијана Ивковић и Алекса Ротаров су у пратњи професорице 
информатике Тање Радованов и координатора практичне наставе Иване Барачков, 
посетили Угоститељско - трговинско - туристичку школу у Бањалуци. 
  У недељу смо самостално обишли 
Бањалуку, а у понедељак, 27.01.2020., 
смо присуствовали прослави Дана 
школе, Светог Саве у школи која нам 
је била домаћин.  Након прославе 
смо са домаћинима, професорицама 
туризмологије и ученицима обишли град 



и дружили се. У уторак, 28.1. 2020 присуствовали смо часу агенцијског и хотелијерског пословања како бисмо  се боље  
упознали са начином рада и   да бисмо након тога  имали слободно време до нашег  повратка кући. 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
         На седници Наставничког већа одржаној 15. 6. 2020. године за ђака 
генерације изабрана је ученица 4.  3.одељења Невена Милованов. Такође, оно 
чиме ова образовна институција може да се поноси јесу и петоро носилаца 
Вукове димпломе: Милана Арамбашић, Катарина Влаховић, Гордана 
Јованов, Невена Милованов и Јелена Милетић.

МАТУРСКО ВЕЧЕ
   Mатурскo вече Економскo-трговинскe школе  одржанo je    17. 6. 2020. 
године.
„Док сам долазио на данашњу прославу матураната, размишљао сам да 
ли је могуће да је и време против нас. Са децом смо се још крајем марта 
разишли, имали смо успешну онлајн наставу, али оно што је незаменљиво, 
то је контакт између професора и ученика који нико и ништа не може да 
замени. Наши ученици данас имају две матуре – ова школска коју ће лако 
одрадити, а другу су одрадили ова два месеца уназад за време пандемије, 
будући су сви остали живи, здрави и добри. Оно што ће сасвим сигурно 

ова генерација памтити јесте да су успели да победе једну чудну болест која још увек није завршена“  изјавио је директор 
Економско-трговинске школе Томислав Бартолић. 



   . Ученица  Невена Милованов се на матурској 
вечери обратила перисутнима: 
 „Овај догађај заиста ми је улепшао вече 
и сам завршетак средње школе. Још једна лепа и 
незаборавна успомена.
 Желела бих, пре свега, да  захвалим 
директору школе, разредној Софији Милићев и свим 
професорима који су нас, са бескрајним стрпљењем, 
извели на прави пут. Научили сте нас много тога, да 
будемо одговорни, амбициозни, вредни, самоуверени, 
а пре свега добри и поштени људи.
 Од срца хвала мојој разредној, која је ове 
четири године увек била уз нас. Ви сте нас бодрили 
и храбрили, били сте нам ослонац и подршка. 
Памтићемо Ваше речи које ће нам увек бити 
мотивација да се више трудимо и будемо истрајни.
 Желим да поздравим целу генерацију, моје 43. Завршили смо средњу школу, завршило се још једно поглавље у нашим 
животима. Многи од нас наставиће своје школовање, неки ће се одмах запослити и почети да зарађују својим трудом 
и знањем. Честитам свима на овом успеху и желим сву срећу у даљем животу, да остварите све своје снове и жеље и да 
одлучно корачате ка својим циљевима.“
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