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НАСТАВА 
 

 
 

 
 

Ова школске године настава је почела 3. септембра, а 
завршила се 12. јуна. Школске 2012-2013. године имали 

смо 23 одељења редовне наставе (са одељењем у 
Јанковом Мосту), а наставу је похађао укупно 531 

ученик. 
 

Ненаставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 
 

Директор – Весна Мађаров 
Секретар – Јасмина Мијатов 

Школски психолог – Јована Милићев-Радишић 
Медијатекар – Миодраг Мијатов 

Библиотекар – Светлана Бачулов 
Учитељ у продуженом боравку – Биљана Перин 

Административни радник – Љиљана Живковић-Такач 
Рачуновођа – Вукица Марков 

  
 

Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 
 

Разредна настава: 
Зорица Трифунов I1 

Зорица Јешић I2 
Весна Лугоња I3 
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Марина Мајнерић II1 

Соња Вујаковић II2 
Гордана Нагулић II3 

Гордана Миља-Кнежевић III1 
Радосна Влајков III2 

Зорана Ракић III3 
Наташа Станић IV1 

Љубица Бјелотомић IV2 
Надица Жеравица IV3 

Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту   
 

Предметна настава: 
Маја Алмажан (V1), енглески језик 

Марија Турински (V2), српски језик 
Јелена Бибин (V3), биологија 

Марица Јакшић (VI1), немачки језик 
Драгана Табачки (VI2), српски језик 

Ђурђевка Грујин (VI3), географија 
Игор Јакшић (VII1), физичка култура 

Јован Ђорђевић (VII2), информатика и рачунарство 
Софија Жебељан (VIII1), српски језик 

Верица Пивк (VIII2), историја 
Константин Гросу, ликовна култура 

Марија Падејски, музичка култура 
Ивана Петричић, музичка култура 

Петар Падејски, техничко образовање 
Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Петар Шљокић, веронаука 
Силвана Живковић –Шипка, физика 

Тања Ковић, хемија 
Нада Крунић, математика 

Весна Врућинић, математика 
Дамјан Вита, физичко васпитање 
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Татјана Станимировић, енглески језик 

Сандра Палатинуш, енглески језик 
 

  

 
 

СЕПТЕМБАР 
 

 

Наша школа организовала је свечаност поводом пријема 

овогодишњих првака. Ове школске године уписано је 70 
ђака првака, распоређених у три одељења. Један ученик 

ће похађати наставу на румунском језику у Јанковом 
Мосту. Весна Мађаров, директорка школе, поздравила је 

ученике и њихове родитеље у свечаној сали школе и 
пожелела нашим најмлађим ученицима срећан полазак у 

школу. Пригодан програм добродошлице припремили су 
ученици II разреда са својим учитељицама. Након 

програма, учитељице првака су прозвале своје будуће 
ученике и са њима пошле до учионица у којима ће 

малишани наредне четири године стицати прва знања и 
дружити се.  

 
МЗ „Граднулица“ поклонила је мајице нашим првацима 

и донирала школи 50 000 динара како би се побољшали 
услови рада школе. 

 
Нови запослени у нашој школи: Драгана Табачки 

(наставница српског језика и књижевности), Андреа 
Такач (наставница физике), Иван Штефковић 

(наставник немачког језика), Гордана Нагулић 
(наставница разредне наставе), Драган Марковић 

(ложач). 
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Учитељице овогодишњих првака: Зорица Трифунов, 

Зорица Јешић и Весна Лугоња. 
 

 
 

Разредне старешине петог разреда: Маја Алмажан 
(наставница енглеског језика), Марија Турински 

(наставница српског језика и књижевности), Јелена 
Бибин (наставница биологије).  

Координатори смена у овој школској години: Марина 
Мајнерић (учитељица) и Јован Ђорђевић (наставник 

информатике и рачунарства). 
 

Крајем месеца одржана је манифестација „Ноћ 
истраживача“ – Србија 2012. у Културном центру и 

Музеју града Зрењанина. Ученици наше школе активно 
су учествовали у промоцији науке у Cрбији. 
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ОКТОБАР 

 
 

Програм школских активности у току обележавања 
Дечје недеље -  

Млађи ученици: 
Понедељак: Различити смо, а ипак једнаки (Буквар 

дечјих права); 
Уторак: Покажи шта знаш! (Покажи свој таленат); 

Среда: Посета Народном позоришту „Тоша Јовановић“ 
(представа „Црвенкапа“); 
Четвртак: Пријем првака у Дечји савез; 
Петак: Ликовни атеље  

Старији ученици: 
Понедељак: КВИЗ - ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ; Извлачење 
„тајног пријатеља“ 
Уторак: Спортски дан 

Среда: Цртање графита 
Четвртак: Журка (почетак 20:00) – доношење поклона за 
тајног пријатеља 
Петак: Ђурин таленат (почетак 12:00) 
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Викторија Јенеи, ученица VII 2 одељења, освојила је 1. 

место на 46. ликовном конкурсу поводом обележавања 
Дана Уједињених нација. Конкурс је расписало 

удружење УН Србије, а тема конкурса била је Будућност 
какву желимо. 

 

На седници Наставничког већа, школска психолошкиња 
Јована Милићев-Радишић и наставник информатике и 

рачунарства Јован Ђорђевић, упознали су наставнике с 
Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. Правилник о оцењивању 
ученика у основном образовању и васпитању била је 

тема недавно одржаног семинара у Кикинди, а којем су 
присуствовале колеге Јована Милићев-Радишић и Јован 

Ђорђевић.  
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НОВЕМБАР 
 

 
20. 11. 2012. 

Дан права детета ученици нижих разреда обележили 
су на необичан начин. Тога дана нашом школом су се 

прошетале мале виле и вилењаци, смешни кловнови и 
страшне вештице и пирати. Звоно је огласило крај 

школског часа, али не и дечје чаролије. Она се 
наставила у свечаној сали школе где је уз звуке музике 

чаролија употпуњена, а Дан права детета обележен на 

начин који је ученицима био занимљив и подстицајан.  
 

Овог месеца школа је остварила сарадњу са „Четвртом 
основном школом“ из Цеља. Директорка школе, Весна 

Мађаров, посетила је ову основну школу и у циљу 
међусобног повезивања, упознавања културе и обичаја, 

договорила дружење наших школа. Ученици из 
Словеније посетиће нашу школу у мају. 

 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

 

Млађи ученици школе заједно са својим учитељицама, 

учествовали су у организовању, сада већ, 
традиционалног Новогодишњег вашара. Шарене дечје 

рукотворине красиле су штандове млађих разреда, а 
бројни посетиоци могли су уживати у разгледању, 

дружењу с ученицима и куповини занимљивих дечјих 
мајсторлука.   
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Колегинице Нада Крунић (наставница математике) и 
Марија Падејски (наставница музичке културе) су након 

дугогодишњег рада у нашој школи отишле у пензију.  
  

  
 

ЈАНУАР 
 

 
27. 1. 2013. 

Савиндан је и ове године обележен пригодним 
програмом. Након химне „Ускликнимо с љубављу“ и 

сечења славског колача, уследила је представа о Светом 
Сави, коју су за ову прилику припремили ученици IV1 са 

својом учитељицом Наташом Станић. Осим ученика IV1, 
у представи су учествовали и старији ученици наше 

школе.  
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Весна Мађаров, директорка школе, уручила је 

похвалнице учитељима и наставницима за остварене 
резултате у раду.  

 
 

Хуманитарна организација „Светосавље“ из Зрењанина 
расписала је литерарни и ликовни конкурс у сусрет 

Савиндану. Наши ученици су остварили запажени 
резултат. Мина Стојанов (VI 1) освојила је 1. место за 

литерарни рад о Светом Сави, ученик Вук Вујчин (III 1) 
3. место за ликовни рад, а ученица Милица Турински (III 

2) награђена је специјалном наградом за ликовни рад. 
Ученице Александра Срећковић (III 1) и Дамјана Ђурић 

(IV 2) похвањене су за своје радове. 
 

 
 

 

ФЕБРУАР 

 
 

Поводом Дана заљубљених у нашој школи је 
организована журка за старије ученике школе. 

Покретач иницијативе и организатор овог дешавања у 
школи били су ученици „Ученичког парламента“ чији је 

руководилац Јелена Бибин, наставница биологије. 
 

Градска народна библиотека је и ове године позвала 

ученике зрењанинских основних школа да узму учешће 
у манифестацији „Читалачка значка“. 

 
Школски сајт попримио је забавнији облик. Дарко 

Станков, наставник информатике и рачунарства, ради 
на томе да се битне информације и даље постављају на 
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време. Ученици новинарске секције којом руководи 

Драгана Табачки, наставница српког језика, у значајној 
мери доприносе правовременом информисању о 

важним школским дешавањима путем школског сајта. 
 

На општинском такмичењу из физике учествовало је 
деветоро наших ученика, које је припремала наставница 

Андреа Такач. Треће место освојили су ученици Мина 
Стојанов VI1, Павле Глушац VI2, Немања Мркшић VI3, 

Филип Ковачевић VI 3, Анастасија Малушић VII2, а 
ученици Благоје Гајић VIII2 и Никола Бобинац VIII2 су 

похваљени.  
 

Општинско такмичење из математике одржано је у ОШ 
„2. октобар“. Ученици нижих и виших разреда наше 

школе постигли су запажене резултате. Ученици нижих 
разреда, Немања Војнов III3 (учитељица Зорана Ракић) и 

Вук Вујчин III1 (учитељица Гордана Кнежевић), освојили 
су 1. место, а ученик Вук Ђурађ Слијепчевић III3 

(учитељица Зорана Ракић) освојио је 2. место.  
Ученик Бојан Кирћански (V1) освојио је 3. место, а 

ученик Огњен Гргур (V1) је похваљен (наставница 
математике Весна Остојић).   
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МАРТ 
 

 
Наша школа била је домаћин општинског такмичења из 

страних језика. Међу такмичарима наше школе најбољи 
резултат постигао је Никола Бобинац, ученик VIII2 

одељења. Никола је освојио 2. место, а за такмичење га 
је припремала наставница енглеског језика Татјана 

Станимировић. 
 

На предлог наставница српског језика, ученици виших 
разреда и наши наставници, посетили су Српско 

народно позориште у Новом Саду и погледали оперу 
„Севиљски берберин“. 

 
На математичком такмичењу „Мислиша“ учествовало је 

106 ученика из наше школе. 32 ученика II разреда, 33 
ученика III разреда, 26 ученика IV разреда, 4 ученика V 

разреда, 10 ученика VI разреда. 
 

На окружном такмичењу из хемије одржаном у СХПТШ 
„Урош Предић“, ученица Дина Петров освојила је 2. 

место (наставница хемије Тања Ковић). 
 

24. марта у ОШ „Доситеј Обрадовић“ одржано је 

општинско такмичење из техничког и информатичког 
образовања. Наш ученик Никола Бобинац (VIII2) освојио 

је 1. место у области архитектуре и грађевинарства 
(ментор наставник информатике и рачунарства Јован 

Ђорђевић), док је у ракетном моделарству ученица 
Славица Јаношев (VIII 1) освојила 1. место, а Наталија 
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Божјак у истој дисциплини освојила је 2. место (ментор 

наставник техничког образовања Петар Падејски). 
Истог дана у ОШ „Петар Петровић Његош“ одржано је 

такмичење из историје. Ученик Славко Врекић (VI2) 
освојио је 3. место и тако се пласирао на окружно 

такмичење. Славка је за такмичење припремала 
наставница историје Верица Пивк. 
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АПРИЛ 

 
 

6. априла школа је организовала „Отворена врата“ за 
будуће прваке наше школе и њихове родитеље. 

Учитељице су са својим ученицима припремиле 
пригодан програм, а родитеље и будуће прваке срдачно 

је поздравила Весна Мађаров, директорка школе. 
 

 
 

11. априла школу је посетила 39. „Песничка штафета“. 

Гостујући песник био је Тоде Николетић, аутор бројних 
књига за децу. Након програма који су припремили 

ученици II2, учесници „Песничке штафете“ прочитали су 
своје стихове, а песник је од 25 песама изабрао 

најуспешније. Најуспешније песме написали су ученици 
Вук Вујчин III1, Тамара Мићић IV1, Никола Јованов IV 

2, Павле Глушац VI2 и Николина Горшћак VI2. 
  

Завршна свечаност „Песничке штафете“ одржана је 19. 
априла, а наши ученици постигли су запажен резултат. 

Никола Јованов, ученик IV2 (учитељица Љубица 
Бјелотомић), награђен је другом наградом за песму 

„Гара“, ученик Павле Глушац VI2 (наставница српског 
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језика Драгана Табачки), као вишегодишњи победник 

„Песничке штафете“, награђен је специјалном наградом, 
а ученица Тамара Мићић IV1 (учитељица Наташа 

Станић), похваљена је за песму „Оглас“. Ученици II2 
позвани су да на завршној свечаности „Песничке 

штафете“ изведу драматизацију стихова гостујућег 
песника. 

 

 
 
13. априла у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину, 

одржано је окружно такмичење из српског језика.  
Ученица Николина Горшћак (VI2) освојила је 3. место 

(наставница српског језика Драгана Табачки). 
 

14. априла у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Зрењанину, 
одржано је окружно такмичење из биологије. Мина 

Стојанов, ученица VI1, освојила је 1. место,  Бојана 
Ђурић, ученица VI3, освојила је 2. место, а ученик 

Алекса Ристић VII1 освојио је 3. место. Ученике је за 
такмичење припремала наставница биологије Јелена 

Бибин.  
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17. априла ученици II1 (учитељица Марина Мајнерић) 

посетили су школу 9. мај у Зрењанину. Драгим 
другарима наши ученици су однели на поклон свеске за 

почетно писање и слаткише. 
 

 
 

Подводни свет у очима детета назив је ликовног 

конкурса који је окупио многе талентоване ученике 
основних школа средњобанатског округа. Наша ученица 

Милица Турински III2 (ментор наставник ликовне 
културе Константин Гросу) освојила је 2. место. 

 
 

 
 

 

21. априла у Београду одржано је финално такмичење 
из математике „Мислиша“. На такмичењу је учествовало 

преко 41.000 ученика из 519 школа. Наши ученици 
остварили су запажен резултат: 

 
 

 
Стефан Вуков II1 (учитељица Марина Мајнерић) освојио 

је 1. награду; 
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Јелена Недовић II2 (учитељица Соња Вујаковић) 
освојила је 1. награду; 

 

 
Ђорђе Крстић III2 (учитељица Радосна Влајков) освојио 

је 2. награду; 
Вук Вујчин III1 (учитељица Гордана Кнежевић) освојио је 

3. награду; 
Похваљени су следећи ученици: 

Анђела Нешић II1 (учитељица Марина Мајнерић) 
Вук Цвејић II1 (учитељица Марина Мајнерић) 

Матеја Вукић III2 (учитељица Радосна Влајков) 
Нинослава Кнежевић III3 (учитељица Зорана Ракић) 

Вук Ђурађ Слијепчевић III3 (учитељица Зорана Ракић). 
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МАЈ 

 
 

Ученици нижих разреда отпутовали су на наставу у 
природи (Дивчибаре). 

  
9. маја нашу школу су посетили ученици и наставници 

„IV основне школе“ из Цеља у Словенији. Наши ученици 
су са својим учитељима и наставницима за ту прилику 

припремили програм добродошлице. Наши ученици 
петог разреда и наставници угостили су у својим 

домовима госте из Словеније. 
 

 
 

10. маја у нашем граду одржана је манифестација 
„Европско село“. Представили смо Белгију, а и наши 

гости из Словеније узели су учешће и представили своју 
државу, чланицу Европске уније. Спонзори школе за 

учешће на манифестацији „Европско село“ били су 
„Дигинет“, МБ „Развој“ и Светлана Јовановић која 

ученицима шила костиме за наступ. 
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11. маја одржано је пробно тестирање из српског језика 
и математике за ученике 8. разреда.  

30. маја с почетком у 17:00 часова школа је пригодним 

програмом у свечаној сали школе обележила Дан школе. 
31. маја са почетком у 12:00 у позоришту „Тоша 

Јовановић“ одржана је представа коју је поводом Дана 
школе припремила наставница српког језика Софија 

Жебељан са својим ученицима. 
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ЈУН 
 

 
Ученици наше школе посетили су 1. јуна Темишвар и 

учествовали у манифестацији „Дечје срце“. Ученике су 
водиле учитељице Зорана Ракић, Зорица Трифунов, 

Радосна Влајков и Гордана Кнежевић. 
 

 
 

 

 
 

4. јуна наш ученик Павле Глушац је са још два своја 
пријатеља из разреда, као учесник литерарног конкурса 

организованог поводом манифестације „Липарске 
вечери – Ђурини дани“, али и као другонаграђени у 

категорији шаљивих песама, позван да прочита своју 
песму Трема и прими награду у Српској Црњи, Ђурином 

родном месту. Павле је за ову песму награђен и 1. 

наградом на „Песничкој штафети“, одржаној априла 
месеца у организацији Градске библиотеке „Жарко 

Зрењанин“. 
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6. јуна испратили смо још једну генерацију „осмака“. 
Свечаност је одржана у Културном центру Зрењанин, а 

славље се потом наставило у свечаној сали школе. Школа 
је наградила наше „вуковце“ за остварен успех у учењу и 

владању поклон-књигом (Антигона, Софокле), а ученицу 
генерације, Наталију Божјак, и Речником страних речи 
и израза у српском језику Милана Вујаклије. Осим што је 

носилац дипломе „Вук Караџић, Наталија је остварила 
запажене резултате на такмичењима из хемије и 

техничког образовања, па је награђена и посебним 
дипломама из ових предмета. Како је остварила 

запажен резултат и из историје, Наталија Божјак је 
похваљена из овог предмета. Благоје Гајић, кандидат 

VIII2 одељења за ученика генерације, осим „Вукове“, 
носилац је и посебне дипломе из хемије и физичког 

васпитања, а похваљен је и из српског језика. Наталија 
Божјак, након бодовања Наставничког већа а по 

важећем правилнику о избору ученика генерације, 
изабрана је за ученицу генерације школске 2012-2013. 

године.   
Директорка школе, Весна Мађаров, пожелела је нашим, 

сада већ бившим „осмацима“, пуно успеха у даљем 
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школовању, а за које су се припремали током осам 

година у ОШ „Ђура Јакшић“.  

 
 

 

 
Наши млађи ученици, Дуња Милић, Никола Жиграи и 

Јаков Иваница, гостовали су 7. јуна на ТВ „Сантос“. 
Тема разговора била је дружење са децом из Словеније, 

а наши ученици су поделили своје утиске са гледаоцима 
ове локалне телевизијске станице. 

 
10. јуна разредне старешине Софија Жебељан и Верица 

Пивк поделиле су сведочанства „осмацима“. Истог дана 
реализована је и екскурзија ученика нижих разреда. 

 
14. и 15. јуна школа је организовала наставничку 

екскурзију (посета Дивчибарама). 
 

 
 

 
Летопис саставила Светлана Бачулов, библиотекарка 


