Техничка школа „Михајло Пупин“, Инђија
Активности у школској 2017/2018. години
13.06.2018.
Објављена је допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину.
Допуном конкурса за упис ученика у средње школе за школску 2018/2019. годину, објављеном 13.
јуна 2018. године, Техничка школа у Инђији добија смер ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА, уместо смера ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА.

•Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за
школску 2018/2019. годину, за школе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
•Прва допуна Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици
Србији за школску 2018/2019. годину
12.06.2018.

Вук Милосављевић, ученик генерације.
Наставничко веће Техничке школе „Михајло Пупин“ у Инђији, на седници одржаној 12. јуна 2018.
године, прогласило je "Ученика генерације" за школску 2017/2018. годину.
Ову престижну титулу добио je Вук Милосављевић, ученик четвртог разреда смера
Електротехничар рачунара. У току школовања, Вук је учествовао на многим такмичењима и
постигао запажене резултате. Добитник је "Светосавске повеље“ за 2017. годину, дипломе “Вук

Караџић“, као и две специјалне дипломе за историју и физичко васпитање.
Желимо му много среће и успеха у даљем школовању и раду.

09.06.2018.
Дигитални Учитељ је пројекат Стартит Центра Инђија који подразумева курс основних вештина
коришћења рачунара намењен учитељима и учитељицама основних школа који су осмислили и
реализовали ученици Tехничке школе "Михајло Пупин" из Инђије.
Тим је у суботу, 9. јуна 2018. године, представио пројекат на сајму нових технологија у образовању
у организацији British Council Serbia у Београду.

04.05.2018.
Јелена Карамарковић, ученица другог разреда, смера електротехничар рачунара у нашој Школи,
освојила је друго место на ликовном конкурсу: „Млади у борби против опаких болести“, 2018.
године, у организацији "Савеза друштава Војводине за борбу против рака".
http://vojvodina-cancer.org.rs/rezultati-konkursa/

03.05.2018.
После освојеног 1. места на општинском такмичењу у атлетици, екипа инђијске Техничке школе је
на Окружном такмичењу, одржаном у Сремској Митровици, остварила запажене резултате.
У екипном пласману освојено је 2. место, а на победничко постоље стали су Бртка Борис, Стеван
Радановић, Милан Недић и Милош Катић, са освојеним 3. местом у дисциплини штафета 4 x 100
метара, а 2. место су заузели Милош Катић у трци на 100 метара и Немања Риков у трци на 400
метара.
У дисциплини, бацање кугле, 5. место је освојио Немања Добријевић, док је Драган Крањчец трку
на 1000 метара завршио као шестопласирани.
Александар Дакић је у скоку у вис заузео 4. место, а Милан Недић је у скоку у даљ заузео 6. место.

26.04.2018.
У Просветном прегледу, у одељку примери добре педагошке праксе, објављен је чланак „Сто
година од страдања породице Романов“, о манифестацији коју су реализовали ученици наше
школе под менторством наставника: Гордане Јерковић и Душана Пешута.
Ова приредба је још једна у низу активности школе којима се промовишу међупредметне
компетенције.

Прочитајте чланак.

20.04.2018.
У сарадњи са Милошевић Татјаном, координатором "Стартит Центар - Инђија", ученици Техничке
школе "Михајло Пупин" учествовали су у реализацији пројекта "Дигитални учитељ". Основна идеја
овог пројекта је била да учитељице из ОШ" Душан Јерковић" из Инђије прођу основну обуку за рад

на рачунару. Ученици: Нишевић Александра, Карамарковић Јелена, Мастелица Јован, Мишкив
Радован, Николић Немања и Жигић Душан су били предавачи на овом курсу, а Татјана Милошевић
и професорица Александра Тарабић су им били ментори.

19.04.2018.
На Државном школском првенству у стрељаштву, за ученике и ученице основних и средњих школа
у Смедереву, екипа инђијске Техничке школе у саставу: Бојић Страхиња (Е12), Брадић Бојан (Е42) и
Гаћеша Димитрије (М23), освојила је треће место. Наше ученике је предводио професор физичког
васпитања, Деан Катарић.

19.04.2018.
На 25. Републичком такмичењу саобраћајних школа одржаном у Пожаревцу 13. и 14. априла 2018.
године, наша Школа је у генералном пласману освојила 10. место у конкуренцији 28 школа. Имали
смо представнике у све три такмичарске категорије. У категорији - возач моторног возила "C"
категорије, учествовали су Јосип Јасеновски и Дарко Клаћик из одељења С33. Представници Школе
у категорији - возач моторног возила "B" категорије, наступили су Ненад Вукојевић и Данка
Деврња из одељења С31, а у категорији - техничар друмског саобраћаја, такмичили су се Милан
Боројевић и Милан Милановић из одељења С41. Највећи успех је постигао ученик Милан
Милановић, који је појединачно заузео 19. место, од укупно 42 такмичара, који су наступили у
категорији - техничар друмског саобраћаја. Наставници који су припремали ученике за теоријски и
практични део такмичења су: Стевановић Весна, Зинаић Предраг, Милошевић Гуглета Ирена,
Гордана Гарић и Загорац Душан.

18.04.2018.
Представљамо вам резултате Милана Милановића, ученика смера техничар друмског саобраћаја у
инђијској Техничкој школи, од првих места на такмичењима из историје, до највиших постоља на
такмичењима у пливању.

17.04.2018.
Наш ученик, Стефан Вуковић из одељења Е42, освојио је 1. место на Републичком такмичењу из
енглеског језика, које је одржано у Београду 14.04.2018. године.
Честитке Стефану и професорици Хелени Лазић.

11.04.2018.
Никола Ракић, ученик одељења С13, Техничке школе "Михајло Пупин" у Инђији, више пута је
освајао првенства Републике Србије и Војводине у савате боксу, друга места на светском и
отвореном првенству које је одржано у Хрватској. Тренутно je са репрезентацијом Србије на
припремама за првенство Европе, које се крајем јуна одржава у Белгији.

05.04.2018.

Андреј Бировљев из одељења С11, одличан је ученик и спортиста. На светосавском турниру у
дизању тегова, одржаном у нашој школи 28.1.2018. године, освојио је друго место у
категорији од 66 до 77 кг. Исти успех је поновио и на првенству Војводине одржаном у Бачу
10.3.2018. године. На општинском такмичењу из историје одржаном 24.3.2018. године,
освојио је прво место.

28.03.2018.
Екипа Техничке школе, освојила је прво место на Окружном првенству у стрељаштву.

22.03.2018.
Лемајић Стефан, ученик првог разреда смера електротехничар рачунара, освојио је прво место на школском
првенству Републике Србије у каратеу, за ученике првог и другог разреда средњих школа у категорији до 57 кг.
Такмичење је одржано 17.03.2018. године у организацији Владе Републике Србије, Министарства омладине и
спорта и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

21.03.2018.
Екипа ученика инђијске Техничке школе, освојила је друго место на Окружном првенству у баскету "3х3" у Сремској
Митровици, које је одржано 21. марта 2018. године. За висок пласман у категорији омладинаца, изборили су се ученици:
Кукић Вукашин (С31), Даниловић Милан (С21), Момчиловић Марко (Е32) и Петровић Никола (Е32).
18.03.2018.
Вуковић Стефан, ученик одељења Е42, смер Електротехничар рачунара, освојио је прво место на
окружном такмичењу из Енглеског језика, са максималним бројем бодова и тако обезбедио
пласман на републичко такмичење. Окружно такмичење је одржано 18.03.2018.год. у Сремским
Карловцима. Стефану желимо много среће и успеха на републичком такмичењу које ће бити
одржано 14.04.2018. год. у Ваљеву.

17.03.2018.
Вук Милосављевић, ученик одељења Е42, смер Електротехничар рачунара, пласирао се у финале
информатичког такмичења „RAF Challenge 2018“. Ово такмичење је организовао Рачунарски
факултет из Београда. Право учешћа на овом такмичењу имали су сви ученици средњих школа из
Србије. Финале је одржано 17.03.2018. год. на Рачунарском факултету у Београду.

12.03.2018.
Свечану приредбу "100 година од страдања породице Романов", у Храму Светог цара Константина и Свете царице Јелене,
реализовали су ученици Техничке школе Михајло Пупин из Инђије и Градски хор из Инђије.
Погледајте фотографије.
09.03.2018.

Нови смер у инђијској Техничкој школи
Прочитајте вест објављену на страници www.ritamindjije.rs
26.01.2018.

Дана 26. 01.2018. год. на централној Светосавској академији која је одржана у Културном
центру Инђија, имали смо велику част и задовољство да присуствујемо додели Светосавске
повеље ученику наше школе Милосављевић Вуку из одељења Е42. Својим радом, залагањем,
примерним понашањем и изузетним успесима на разним такмичењима заслужио је да буде
кандидат за ову награду. С поносом и одушевљењем примили смо вест да је његове квалитете
и комисија проценила највишом оценом, те у категорији ученика основних и средњих школа
добитником Светосавске повеље за 2017/2018. годину прогласила баш њега. Све честитке

Вуку на оствареним резултатима, уз жељу за још много нових успеха на личном и пословном
плану.

21.11.2017.
Предавање из безбедности у саобраћају
У организацији наставника Предрага Зинаића испред Техничке школе „Михајло Пупин“ из
Инђије и др Душана Чанковића испред Института за јавно здравље Војводине, 21. новембра
2017. године у просторијама школе, у периоду од 10 до 13 часова, организована су два
предавања за ученике II, III и IV разреда сабраћајне струке, на тему „ПАС нису за нас –
превенција злоупотребе психоактивних супстанци“ и „Превенција повреда у саобраћају“.

Едукација се састојала из два дела. Први део је подразумевао предавањa уз "PowerPoint"
презентације, док је други део био у виду креативне радионице. У склопу креативне
радионице ученицима је омогућено да испробају, тзв. „пијане наочаре“ на полигону са
препрекама, димензије 2x2м, које симулирају умор код возача, већи проценат алкохола у крви
као и присуство марихуане, LSD-а и THC-а. На овај начин се младима указује на друштвено
неприхватљиво и недозвољено понашање које угрожава њихов живот и животе других људи,
како у саобраћају тако и ван њега.
Учесницима предавања је презензтована "on line" апликација на интернет страници
Института за јавно здравље Војводине, која представља облик социјално-маркетиншке
интервенције у заједници и омогућава младима континуирани и интерактивни приступ, као и
упућивање на социјалне мреже подршке и рецензиране интернет садржаје о психоактивним
супстанцама и последицама које узрокују.
Такође, учесницима едукације је подељен и здравствено-васпитни и промотивни штампани
материјал.

28.10.2017.
Првенство Србије у кросу
Милош Малешевић, ученик ТШ "Михајло Пупин" из Инђије, на првенству Србије у кросу,
одржаном 28. октобра у Бору, освојио је прво место у категорији млађих јуниора у трци на
5000 метара и тиме обезбедио место у државној репрезентацији, чије ће боје бранити 18.
новембра, на кросу Балкана у Турској.

29.09.2017.
Тим ученика Техничке школе, предвођен професором Вуковљак Слободаном, учествовао је и
ове године у манифестацији "Ноћ истраживача" и представио два пројекта из области
електронике.

29.09.2017.
Израда новог приступног степеништа (преузето са www.ritamindjije.rs)

28.09.2017.
Реновирање Техничке школе у Инђији
Телевизијски прилог о реконструкцији прилазног степеништа и реновирању унутрашњости
Техничке школе "Михајло Пупин" из Инђије. Емитовано у информативном програму
Сремске телевизије, 28. септембра 2017. године.

