Извештај
XI „Економијада“ – Струмица, Северна Македонија
14. - 17.03.2019. године
На Економијади у Струмици (Република Северна Македонија) учествовало је 11 економских
школа из свих држава бивше Југославије.
Ученици из Љубљане, Загреба, Новог Марофа, Тузле, Сарајева, Бања Луке, Београда, Чачка,
Подгорице и Струмице су имали прилику да се упознају, друже, спријатеље, покажу знање, али и
науче нешто ново и то не само у области економије већ и нешто ново о култури, традицији и
историји домаћина. Сваки ученик је био смештен код једног ученика из СОУ “Јане Сандански”,
тако да је дружење и упознавање било лакше и лепше.
Квиз “Паметна економија” био је организован тако да су ученици одговарали на питања онлајн
преко својих мобилних телефона, а све језичке баријере које постоје између српског,
словеначког и македонског језика биле су одстрањене присуством сва три у квизу тако да су сви
имали једнаке шансе.
На бодовној ранг листи смо били на седмој позицији, док су прва три места освојиле економске
школе из Струмице, Подгорице и Бања Луке. Квиз је био јако лепо осмишљен и веома
професионално организован.
Обишли смо и фабрику млечних производа “Јока” и упознали се са њеним погонима за
производњу.
Били смо и у парку природе Бела вода где смо дивно провели своје време сви заједно уживајући
у природи али највише у друштву.
Последње вечери у Струмици биле су додељене награде за освојена прва три места у квизу и
организована је свечаност на којој нам се обратила и директорка СОУ “Јане Сандански” и
градоначелник Струмице Коста Јаневски, након чега смо се сви поново дружили на свечаној
вечери.
Наши домаћини су се потрудили тако да смо се сви заједно сваке вечери окупљали и дружили.
Породице код којих смо били смештени су биле дивне и потрудиле су се да се заиста осећамо
пријатно и као код куће.
Захвалили би смо се посебно и нашем директору школе
Милибору Саковићу и нашој професорки Мири Павловић на
предивна четири дана и на томе што су баш нас изабрали да
претстављамо Прву економску школу на Економијади и дали нам
шансу да проширимо наша познанства, да се дружимо и уживамо
заједно са њима.

Извештај по данима:
1. Дан (четвртак, 14.03. 2019.)
07:30 - Окуплљање ученика у Другој економској школи
08:30 - Полазак
18:00 - Долазак у Струмицу и пријем у школи где су одржане презентације свих школа и градова
из којих су учесници
20:30 - Одлазак код домаћина и одмор

2. Дан (петак, 15.03. 2019.)
10:00 - Окупљање свих ученика у школи
11:00 - Квиз “Паметна економија”
13:00 - Завршетак квиза и остатак дана је слободно(Време смо провели сви заједно током целог
дана обилазећи град и дружећи се)

3. Дан (субота, 16.03. 2019.)
10:00 - Окупљање свих ученика
11:00 - Обилазак фабрике млечних производа “Јока”
12:00 - Обилазак комплекса Бела вода (где смо и ручали, провели времена у природи и
обилазећи лепоте краја)
20:00 - Додела награда на свечаности (учесницима се обратио градоначелник Струмице и
директорка школе домаћина)
21:00 - Свечана вечера у хотелу “Сириус”

4. Дан (недеља, 17.03. 2019.)
08:00 - Сусрет свих ученика
09:00 - Полазак из Струмице
18:00 - Долазак у Београд (Испред Друге економске школе)

18.03.2019.

Небојша Јаковљевић IV-1
Ана Петровић IV-7

