Техничка школа “Михајло Пупин“, Инђија
Преглед активности у школској 2018/2019.

15.04.2019.
Окружно такмичење из историје за ученике средњих школа Сремског округа одржано је у недељу, 14.
априла 2019. године, у ТШ ''Никола Тесла'' у Сремској Митровици. На њему су учествовали ученици 1.
разреда ТШ ''Михајло Пупин''- Светлана Иваз (С-11), Немања Мрђеновић (С-11) и Младен Павловић (Е11). Ученици Светлана Иваз и Немања Мрђеновић, чији је ментор проф. историје Ивана Петровић,
освојили су 3. место и пласирали се на Републичко такмичење из историје које ће се одржати 11. маја
2019. у Економској школи у Нишу. Ученик Младен Павловић (ментор проф. историје Милијана Шкрбић)
такође је био успешан и остварио запажен резултат. Честитамо нашим ученицима, поносни смо на њих и
желимо им успех на државном такмичењу из историје!

07.04.2019.
26. Републичко такмичење саобраћајних школа одржано је у Врању од 05.04. до 07.04.2019. У укупном
пласману наша школа је заузела 13 место у конкуренцији 30 школа из Србије и 8 школа из региона.
На овом такмичењу нашу школу су представљали следећи ученици:
ТДС:
Ненад Мрђеновић С41
Ненад Вукојевић С41
Возач "Б" категорије:
Маријана Илишевић С31
Милош Малешевић С41
Возач "Ц" категорије:
Ивана Микулинац С33
Немања Цвјетковић С33
Најбоље пласирани такмичарски пар су Ненад Мрђеновић и Ненад Вукојевић који су заузели 5. место у
републици у дисциплини Техничар друмског саобраћаја.

24.03.2019.
Никола Ракић из одељења С23, освојио је златну медаљу на првенству Србије у комбат саватеу, одржаном 24.
марта 2019. године у Руми.

17.03.2019.
Општинско такмичење из историје за ученике средњих школа одржано је 17. 3. 2019. године у Гимназији
у Инђији. На њему је учествовало петоро ученика ТШ ''М. Пупин'' - Светлана Иваз (С-11), Немања
Мрђеновић (С-11), Младен Павловић (Е-11), Милош Милановић (Е-21) и Андреј Бировљев (Е-21),које су
припремале проф. историје Милијана Шкрбић, Гордана Јерковић и Ивана Петровић. Ученици Младен

Павловић (ментор М. Шкрбић), Светлана Иваз (ментор И. Петровић) и Немања Мрђеновић (ментор И.
Петровић) освојили су 3. место у категорији ученика првог разреда средњих стручних школа и пласирали
се на Окружно такмичење из историје. Честитамо и желимо им успеха у даљем такмичењу! Предметни
проф. похваљују све ученике који су учествовали на Општинском такмичењу из историје.

06.03.2019.
У посети Техничкој школи у Власотинцу. Прочитајте чланак.

27.01.2019.
Милош Малешевић, ученик наше Школе (одељење С41), освојио је прво место у трци на 3000 метара, на
атлетском првенсту Србије у дворани за старије јуниоре, које је одржано 27. јануара 2019. у Београду.
Постигнутим временом од 8 минута, 26 секунди и 6 стотинки, Милош је потврдио доминацију у наведеној
дисциплини и својој такмичарској категорији.

19.01.2018.
На општинском такмичењу из математике, одржаном у Гимназији у Инђији 19. јануара 2019, ученици
наше школе Дарко Божић (Е11) освојивши друго место и Лука Грубор (Е42) освојивши прво место,
пласирали су се на окружно такмичење.

14.11.2018.
Нови аутомобил за обуку ђака
Ђаци Техничке школе, од сада ће се за вожњу обучавати на новом возилу марке „Шкода фабиа“, које је локална
самоуправа купила за потребе школе.
Прочитајте текст објављен на интернет презентацији Општине Инђија…

04.11.2018.

Милош Малешевић, техничар друмског саобраћаја, на балканском првенству у кросу, одржаном 4.
новембра 2018. године у граду Ботошани у Румунији, са екипом Србије заузео је 2. место, а појединачно
5. место и обезбедио учешће на европском првенству, које ће се одржати у Тилбургу у Норвешкој, 9
децембра 2018. године.

12.10.2018.

Промоцијом ученичких пројеката, обележен Дан школе.

28.09.2018.

Техничка школа у "Ноћи истраживача,2018."

23.09.2018.
Новица Стојановић, ученик из одељења М13, освојио је прво место на првенству у организацији "Теквондо
Асоцијације Србије" у категорији - мушкарци јуниори до 55 килограма.

