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НАСТАВА 

 

Школске 2017/2018. године настава је почела 1. 

септембра, а завршила се 14 јуна. За ученике 8. разреда 

настава је завршена 1. jуна. Ове школске године имали 

смо 25 одељења редовне наставе (са одељењем у Јанковом 

Мосту). 

 

Ненаставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 

Директор – Весна Мађаров 

Секретар – Јасмина Мијатов 

Школски психолог – Јована Милићев Радишић 

Школски педагог – Бранка Јaнчић 

Библиотекар – Светлана Бачулов  

                              (Тамара Живанкић) 

Учитељ у    Надица Жеравица 

продуженом боравку  –  (Сања Кондић)   

 Административни радник – Љиљана Клаћ 

Рачуновођа – Вукосава Јованов 
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Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић 

Разредна настава: 

Наташа Станић I1 

Љубица Бјелотомић I2 

Биљана Перин I3 

Зорица Трифунов II1 

Зорица Јешић II2 

Весна Лугоња II3 

Марина Мајнерић III1 

Соња Вујаковић III2 

Светлана Радин III3 

Гордана Кнежевић IV1 

Радосна Влајков IV2 

Зорана Ракић IV3 

Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту  

 

Предметна настава: 

Јасмина Мијатовић (V1), математика 

Ружица Миолски (V2), српски језик  

Ивана Петричић (V3), музичка култура 

Маја Алмажан (VI1), енглески језик 

Марија Турински (VI2), српски језик 

Јелена Бибин (VI3), биологија 

Татјана Станимировић (VII1), енглески језик 

Данијела Прелевић (VII2), српски језик 
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Ђурђевка Грујин (VII3), географија 

Верица Пивк (VIII1), историја 

 Игор Јакшић (VIII2), физичка култура 

Јован Ђорђевић (VIII3), техничко и информатичко образовање  

Весна Врућинић, математика 

Зорана Милошевић, немачки језик 

(Јелена Стеванић, немачки језик) 

Даринка Стјепановић, немачки језик 

Константин Гросу, ликовна култура 

 

Миодраг Мијатов, техничко образовање 

Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Владимир Илић, физика 

Тања Ковић, хемија 

Дамјан Вита, физичко васпитање 

Сандра Палатинуш, енглески језик 

Моника Михић, грађанско васпитање 

Немања Шево, веронаука 

Драгана Булик, биологија 

Милена Максимовић, математика 

Анамариа Шокарда, васпитач у предшколској установи у 

Јанковом Мосту 
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С Е П Т Е М Б А Р 

 

 

 

 

1.септембар  - Приредба добродошлице за прваке 

Програм за своје најмлађе другаре припремили су ученици другог разреда 

са својим учитељицама у Свечаној сали МЗ Граднулица и тиме 

пожелели добродошлицу новим ученицима наше школе.  

Директорка школе, Весна Мађаров, поздравила је нове ђаке и њихове 

родитеље и пожелела им успешан почетак школске године. 

Ове године, у први разред се уписало 65 ученика који су данас упознали 

своје учитељице Наташу Станић, Љубицу Бјелотомић и Биљану Перин. 

 

 

 

15. септембар – Обилазак града 

Овај сунчани петак за ученике трећег разреда протекао је у знаку 

пријатне шетње нашим градом у пратњи учитељица Марине Мајнерић, 

Соње Вујаковић и Светлане Радин. Ученицима је презентована зграда 

општине, у чијој су Градској башти наши ђаци потом уживали. 

Посетили су и Трг слободе, а онда и зграду суда, након чега је уследила 

шетња око језера. У обилазак је била укључена и посета 

православној и католичкој цркви.  
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23. септембар - 

„Трка за срећније 

детињство“ 

На хуманитарној 

манифестацији, коју 

већ традиционално организује Црвени крст Зрењанин 

у сарадњи са Градском управом града Зрењанина, 

Спортским савезом града Зрењанина, Савезом за школски спорт, 

учествовали су и ученици из „Ђуре. Ученик  I-3, Душан Ковачевић,  је 

освојио прво место у конкуренцији дечаци  узраста првог разреда, док је 

ученик III-2, Душан Станић, освојио треће место у конкуренцији 

дечака трећег разреда.  

 

 

29. септембар – „Ноћ истраживача“ 

На овој манифестацији са циљем да се деца заинтересују за науку,ове 

године под слоганом „Знање на први оглед”, ученици наше школе су се 

такмичили у квизу под називом „Вруће теме” и освојили друго место! 

Екипу наше школе чинили су ученици: 

 Растко Слијепчевић VI/3 

 Вук Цвејић VII/1 

 Сања Носоњин VIII/3 

Наставници ментори били су Јелена Бибин и Јован Ђорђевић. 
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О К Т О Б А Р 

 

 

1. октобар - Програм активности за Дечју недељу 2017. 

(„Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког 

детета“) 

ПРВИ ЦИКЛУС 

Током Дечје недеље, дежурају наставници као и обично. 

 ПОНЕДЕЉАК 

Упознавање деце са овогодишњом темом и активностима у њој; 

обавештење и договор о прикупљању старе хартије у циљу очувања 

животне средине. 

Предавање „Рециклажа” (учитељица Соња) 

 УТОРАК 

Ликовна радионица (ученици и родитељи од рециклираних материјала) 

„БОЉЕ ЦВЕЋЕ НЕГО СМЕЋЕ” 

 СРЕДА 

Еко маскембал 

 ЧЕТВРТАК  
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Балет (Балетска школа и плесни студио „Делфина“ у Културном центру) 

 ПЕТАК 

Изложба радова и представа III/1 и II/1, завршница прикупљања хартије 

  

ДРУГИ ЦИКЛУС 

Током Дечје недеље, дежурају наставници као и обично. 

ПОНЕДЕЉАК  

 Пријава за конкурс за најлепшу фотографију на тему: „Градимо 

мостове међу генерацијама“. Пропозиције за фотографије и детаљи 

конкурса су код дежурних ученика, председника парламента – Нине, 

ученика Дамјана и наставнице Јелене 

 Извлачење тајног пријатеља у оквиру одељења 

 Пријава екипа за L.O.L. Пропозиције такмичења у видео игрицама, 

пријаве и све остало код наставника Дарка 

 НАСТАВА СЕ ОДВИЈА УОБИЧАЈЕНО 

УТОРАК 

 Наставници у другачијој улози (за време 1. часа) 

 Такмичење у игрицама, после 5. часа у кабинету за информатику. 

Ученици који учествују у такмичењу за игрице немају 6.час 

 НАСТАВА СЕ ОДВИЈА УОБИЧАЈЕНО 

СРЕДА 

 Спортски дан на мотелу. Пропозиције, пријаве екипа и све у вези са 

спортским даном код представника парламента и наставника 

Игора и Дамјана 

 НЕМА НАСТАВЕ 

ЧЕТВРТАК 

 

 Рециклажа – ПАПИР, ПЛАСТИКА, ЧЕПОВИ. Распоред доношења 

хартије, пластике и чепова код наставнице Јелене и Драгане 

 НАСТАВА СЕ ОДВИЈА УОБИЧАЈЕНО 

ПЕТАК 
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 Поклон за тајног пријатеља током великог одмора у школском 

дворишту 

 Проглашење најбоље фотографије током великог одмора у школском 

дворишту 

 Журка од 00 до 23.00 у Свечаној сали 

Домаћини: одељење VIII/1 

Музика: Дамјан, Вукашин, Бојана 

Водитељ: Тамара 

Улаз: Слободан, Реља 

Цена: 50,00 

Дежурни наставници: одељенске старешине осмих разреда 

Техничка подршка: наставник Миодраг 

Главни и одговорни за журку: Ученички парламент 

Програм саставили: чланови Ученичког парламента и наставница Јелена 

 

 

 

2. октобар – „Амбалажа, отпад, рециклажа“ 

Дечју недељу смо започели предавањем из области екологије, 

које је учитељица Соња Вујаковић одржала у Свечаној сали 

школе и то за све ученике од I до IV разреда. 
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Истог дана, дочекали смо наше наставнике и ученике који су били у 

посети пријарељима из Словеније. Већ шесту годину заредом дружимо се 

са драгим пријатељима из основне школе из Цеља. Овога пута, пријатељи 

су угостили представнике наше школе – директора, психолога, 

наставнике и десет ђака VII разреда, који су претходне године били 

домаћини другарима из Словеније. Богат програм планираних 

активности, реализован је на обострано задовољство. 

Време проведено у Словенији, од 26. септембра до 1. октобра, 

протекло је у лепом дружењу пријатељских школа, у проширивању 

стечених знања о суседној земљи, њеним знаменитостима, обичајима, али 

и начинима на које се одвија настава у посећеној школи. 

Осим у школи, активности су биле одржаване на различитим 

локалитетима – посетили смо Музеј дрвета, Мозирски гај, замак Врбовец, 

Назарје, Стари град, сеоско домаћинство, организован је и свечани пријем 

код градоначелника Месне општине Цеље, као и дочек у Српском 

културно-хуманитарном друштву „Десанка Максимовић“. Ово српско 

друштво једно је од најактивнијих српских друштава у Словенији, а 

последњих година је уз бројне културне свечаности, успешно изводило и 

хуманитарне концерте. 

Посебан тон нашој посети дала је и рекреативна вожња бициклом по 

познатом цељском Фацкином путу. 

Последњи дан у Цељу провели смо разговарајући о дружењу, али и 

договарајући се о будућим заједничким активностима којима се унапред 

радујемо. 
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Опроштајни поздрав драгих нам пријатеља из Словеније, заправо, 

представља лепу завршницу само овогодишњег нашег дружења. Нити 

пријатељства плетемо и даље и припремамо се за следећу годину. 

 

 

2. октобар – Наставници у другачијој улози 

Други дан Дечје недеље је био врло занимљив и за ученике виших разреда 

који су могли да виде како њихови наставници предају градиво које не 
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припада њиховом предмету. Тако је наставница енглеског језика, Маја 

Алмажан, одржала час историје.  

 

 

Ученици нижих разреда су овај дан обележили ликовном радионицом „Боље 

цвеће него смеће“, приликом које су, заједно са родитељима, израђивали 

маске од материјала за рециклажу.  

 

       

     

 

 

 

 

 

3.октобар – Спортски дан и Еко маскенбал 

За ученике од V до VIII разреда, на Мотелу „Шумице“, одржан је спортски 

дан. Играле су се утакмице у фудбалу, кошарци и одбојци, уз подршку 

навијача и одељенских старешина. Победници у фудбалу била су одељења 

VI/3, VIII/3 и екипа школе, у кошарци VIII/2, док је у женској утакмици 

одржана пријатељска утакмица.  
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Еко маскенбал код ученика од I до IV разреда, обележен је шетњом у 

којој су презентовани костими и маске од материјала за рециклажу 

израђени претходног дана. У пратњи учитељица, одушевили су 

становнике Граднулице који су могли да виде њихове креативне радове. 

Одељење III/1 се прошетало до центра града где је пружило подршку 

наступу нове другарице из одељења на манифестацији „Изађи ми на 

теглу“. 

 

 

4.октобра - Радионица „Бекство из учионице“ 

У оквиру Дечје недеље, на часу немачког језика, наставница Јелена 

Стеванић осмислила је занимњиву активност – радионицу „Бекство из 

учионице“ за ученике VII разреда. Међусобном сарадњом, сналажљивошћу и 

знањима из области биологије, географије, српског и немачког језика, 

ученици су успешно пратили мистериозне трагове и пронашли скривени 

кључ.  
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Дугоишчекивани турнир у LOL-у (League of Legends), у организацији 

наставника  информатике, Дарка Станкова, који је трајао у току 

другог и четвртог дана Дечје недеље, протекао је у правом такмичарском 

духу. Пријавило се осам екипа:  Синовци, Моћне мутивотиње, 

Телетабиси, 2 hard 4 You, Красте, Вбице, Полиција и Провови. 

Победила је екипа Синовци из VIII/2, на другом месту је била екипа 

Красте, а на трећем Телетабиси.  

       

Ученици нижих разреда су се, са својим учитељицама, прошетали до 

Културног центра где су погледали балетску представу у изведби 

Балетске школе и плесног студија „Делфина“. 
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Такође, четвртак је био и дан за акцију рециклирања у току Дечје 

недеље. Ученици како виших, тако и нижих разреда и сви запослени, могли 

су да одложе прикупљену стару хартију и пластичну амбалажу у 

контејнер који је био смештен у школском дворишту.  

 

На конкурсу за најбољу фотографију, победила је ученица Тамара 

Станковић (VIII/1). 

 

3. октобар - Представа III/1 и II/1 као затварање Дечје 

недеље 
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Дечју недељу заокружили смо представом одељења III/1, учитељице 

Марине Мајнерић, осмишљеној према причи „Добро дрво“, Шела 

Силверштејна. У представи су учествовали и ученици II/1, учитељице 

Зорице Трифунов, који су представили тачку „Воћкице“. Посетиоци су се 

присетили колико је важан добар однос човека према природи и њеним 

даровима, као и да подсети на потребу да се према природи пажљиво и 

одговорно понашамо. 

 

 

 

10. октобар - На изложби „Град у архитектури, 

архитектура у граду” 

Ученици VI  разреда, у пратњи наставника Миодрага Мијатова и Јована 

Ђорђевића, посетили су у Културном центру Зрењанина  изложбу  „Град 

у архитектури/архитектура у граду – Бечкерек – Петровград – 

Зрењанин“. 
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11. октобар – „Леонтина и таленти“ 

У дружењу са поп певачицом Леонтином Вукомановић, које је организовано 

за најмлађе зрењанинце у Културном центру, учествовали су ученици 

одељења II/1 и II/3 из наше школе. Сусрет је протекао у знаку весеља, 

игре и изведби најпопуларнијих песама за децу. 

       

16. октобар - „Еко дружење“ – радионица за родитеље у 

III/1 

У одељењу III/1, одржана је еко радионица у којој су учествовали родитељи  

ученика. Дружење је почело представом коју су извели ученици, а која је 

тематски посвећена очувању животне средине. Затим је уследио низ 

заједничких активности: једни су правили еко беџеве, други решавали 

поруку сликовним знацима, затим играли и решавали игру еко човече не 

љути се, решавали задатке где које отпатке сврставати… Ученици су 

надгледали рад својих родитеља који су по завршетку имали презентацију 

радова, а добили су и домаћи задатак. 
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18. октобар – Недеља програмирања (CodeWeek) 

Ученици наше школе посетили су час програмирања на Техничком 

факултету „Михајло Пупин“, који се већ 5 година заредом организује у 

оквиру Европске недеље програмирања и има за циљ да прошири 

дигиталну писменост и промовише кодирање на занимљив начин. 

Наставник информатике, Дарко Станков, заједно са наставницом 

грађанског васпитања, Моником Михић, повео је 40 ученика наше школе 

на овај догађај. Они су имали прилике да виде презентацију о управљању 

роботима, као и да се у кабинетима опрпбају у исписивању линија кода. 
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Истог дана,  

Бројни ученици виших разреда наше школе, у пратњи наставнице Монике 

Михић, одслушали су предавање о трговини људима које су одржали 

волонтери Црвеног крста Зрењанина и запослени у зрењанинском МУП-у у 

малом амфитеатру Техничког факултета „Михајло Пупин“.   

     

 

Такође, на овај дан одржано је и такмичење у атлетици за ученике 

основних и средњих школа. Наши ученици су остварили одличне 

резултате, како у атлетици (V-VIII разред), тако и у мини атлетици (I-IV 

разред): 

АТЛЕТИКА 

дечаци бацање кугле – Немања Ристић V/1 – треће место 

дечаци скок у вис – Петар Станић VI/1 – треће место 

дечаци 300м – Драган Ђемант – VII/1 – друго место 

МИНИ АТЛЕТИКА 

дечаци 60м – Душан Миловановић IV/1 – прво место 

девојчице 60м – Сара Војнов IV/1 – друго место 

дечаци скок у даљ – Матеја Носоњин IV/1 – друго место 



21 
 

     

 

20. октобар – Професионална оријентација 

Ученици осмог разреда су, са психологом школе, почели да разговарају на 

тему професионалне оријентације. Активности су спровођене у оквиру 

одељења где су ученици уз помоћ припремњених теза писали краћи састав 

под називом „Ја (професионално) за  петнаест година“. Текстови, као и 

разговори, били су врло интересантни, али пре свега корисни јер су 

пружили прилику ученицима да јасно формулишу своје жеље и планове за 

будућност и презентују их другима. А то је већ први корак ка њиховој 

реализацији. 
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Истог дана,  

Ученици од 1. до 4. разреда су уживали у представљању 

Културног центра „Светозар Марковић“ из 

Зрењанина. Извођачи су свој програм представили у 

фискултурној сали школе, где су се наши ђаци упознали са 

начином на који играју чланови овог центра, a могли су и 

сами да се опробају у игри уз помоћ наших гостију. 

 

 

 

 

Такође, 

Овај дан је обележило и окружно такмичење у атлетици, где су наши 

ученици постигли одличне резултате: 

Душан Миловановић (IV/1) – дечаци 60м, прво место 

Матеја Носоњин (IV/1) – дечаци скок у даљ, друго место 

 

23. октобар - Психолошка радионица „Моја лична карта“ 

У VII разредима, психолог школе се дружио са ученицима кроз радионицу 

„Моја лична карта“.Ученици су били подстакнути да размишљају о себи. 

Задатак је био да наброје што више особина које воле код себе, оно што 

добро раде и да то запишу на нацртаној мајици. Следило је поносно 

показивање тих „мајица са особинама“ другарима из разреда као вежба 

самопоуздања. Потом  је требало да размисле и запишу којим особинама 

нису задовољни и како могу радити на њиховом поправљању. 
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Такође, 

Педагог школе, Бранка Јанчић, одржала је у III и IV разредима радионицу 

,,Пажљиво са речима“. Циљ је био да кроз различите активности 

развијемо свест о томе да лична слобода изражавања и понашања не 

искључује слободу других. Сваки ученик је имао задатак да напише нешто 

лепо о свом другу/другарици у огледалу које су добили на папиру. Акценат 

је био на томе да свако напише нешто шта му се код ње/њега допада, због 

чега је посебан/посебна, зашто га цени.  

  

 

Истог дана, ученици наше школе остварили су изузетан успех на 

општинском такмичењу у рукомету. Екипа дечака наше школе 

освојила је 1. место, док је екипа девојчица освојила 2. место. 

Наши поносни спортисти, након такмичења, дошли су у школу са 

пехарима које су уручили директорки школе, Весни Мађаров. 
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25. октобар – Окружно такмичење у атлетици 

Наши ученици остварили су лепе резултате на Окружном такмичењу у 

атлетици за ученике основних и средњих школа. Такмичење је одржано 

20. октобра на Градском стадиону. 

Душан Миловановић (IV1) – освојио је 1. место у дисциплини 60м за 

дечаке; 

Матеја Носоњин (IV1) – освојио је 2. место у дисциплини скок у даљ 

 

 

26. октобар – Сунчана јесен живота 

Ученици III2, учитељице Соње Вујаковић, и ове године су улепшали и 

обогатили културно-уметнички део свечаног програма завршнице 

манифестације Црвеног крста „Сунчана јесен живота“. Програм је одржан 

26. октобра у свечаној сали Црвеног крста. 

Својим перформансом под називом „Још једна сунчана јесен“, наши 

ученици су код бака и дека у публици пробудили емоције, сетивши их 

лепих тренутака минулих дана. Уз мизику, плес, стих, занимљиво 

осмишљену кореографију и костиме, овај наступ изазвао је одушевљење, а 

које је публика исказала дугим аплаузом, упућеним ученицима III2 и 

учитељици Соњи Вујаковић. 
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Н О В Е М Б А Р 

 

 

2. новембар – Прави роботе и планира своју „паметну“ 

кућу 

Управо под овим насловом, у листу Политика, објављен је занимљиви 

чланак о Ђорђу Крстићу, нашем ученику VIII разреда, који је постигао 

изузетан успех на републичком такмичењу из техничког и 

информатичког образовања.  

 

 

3. новембар – Нацртај, обоји и освоји 

На VI ликовном конкурсу који је организовала компанија Forma Ideale у 

периоду 1.9. 2017 – 30. 9. 2017, а под називом „Нацртај, обоји и освоји“, 

ученици Јован Шујица и Лола Зељковић (одељење I2, учитељица Наташа 

Станић), освојили су 4. награду. Награђени ученици добили су на поклон 

Идеалну свеску и захвалницу. 
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9. новембар – Успех на окружном такмичењу у пливању 

На градском базену „Југ“, одржано је окружно такмичење у пливању за 

ученике основних и средњих школа. Наши ученици су у конкуренцији која је 

обухватила укупно 24 школе, остварили одличан успех: 

Дисциплина: 50м краул (девојчице) 

1. место – Ана Коцовић (V разред) 

2. место – Лена Стоиљковски (VI2) 

3. место – Марина Бабић (VI2) 

Дисциплина: 50м леђно (дечаци) 

           2. место – Огњен Миловановић (II1) 

Дисциплина: 50м прсно (дечаци) 

          2. место – Лука Паланачки (II2) 

Дисциплина: 50м делфин (девојчице) 

1. место – Сара Војнов (IV1) 

 

 

17. новембар – Изузетан успех Ђорђа Крстића 

Наш талентовани ученик, Ђорђе Крстић, ниже још један изузетан успех. 

Након награда на бројним такмичењима из области технике, од којих 

посебно издвајамо 1. награду и златну медаљу из техничког и 
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информатичког образовања (област – роботика) на републичком 

такмичењу, као и специјалну диплому на међународној манифестацији – 

Олимпијади техничког стваралаштва, Ђорђе постаје и добитник 

награде Покрајинске владе (Покрајински секретаријат за спорт и 

омладину), као један од најуспешнијих ученика за претходну школску 

годину у области технике. 

Награде најуспешнијим ученицима и њиховим менторима уручене су 

почетком децембра у свечаном холу Покрајинске владе. 

 

 

27. новембар – Радионице у Савременој галерији 

Савремена галерија Зрењанина организовала је ликовне радионице за 

млађе ученике основних школа. Наши учитељи су се радо одазвали позиву 

и  у периоду 20.11-24.11. свакодневно водили своје ученике на радионице. Уз 

сав потребан материјал који је Галерија припремила за ову прилику, 

ученици су могли да се опробају у цртању, сликању, прављењу колажа. 

Слободна тема и мноштво могућности за ликовно изражавање, 

мотивисало је наше млађе ученике, те је као резултат ове сарадње 

настало много занимљивих дечјих радова. 

Комплетан материјал настао путем ових радионица, Савремена галерија 

је у форми изложбе приказала у другој половини јануара месеца 2018. 

године. 
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27. новембар – Час корелације у III1 

У одељењу III1, учитељице Марине Мајнерић, одржан је час корелације 

часова верске наставе, ликовне културе, природе и друштва, и грађанског 

васпитања. 

Тема часа била је – Слава и предстојећи празници. 

Овом приликом деца су правила занимљиве украсе за предстојеће 

празнике. 
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28. новембар – РОДИТЕЉ/УЧИТЕЉ 

Учитељица Соња Вујаковић је у свом одељењу III2, осмислила мини 

пројекат „Родитељ-учитељ“, који је почео да се реализује овога дана, на 

часу одељенског старешине. 

Наставну јединицу – Путеви преношења болести и болести које настају 

због лошег одржавања хигијене, реализовала је Радослава Бачикин, 

родитељ. 

Предавање је било стручно, веома занимљиво и креативно осмишљено од 

стране родитеља, а деца су уживала и активно учествовала у раду. 

Према речима учитељице Соње, циљ ових активности је организовање 

стручне, другачије и занимљиве наставе ученицима, развијање сарадње са 

родитељима на квалитетан начин, упознавање родитеља са радом у 

наставном процесу и стицање ближег увида у рад одељења. 
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30. новембар – Стартит Центар Зрењанин радионица 
„Robots&Girls“ 

Стартит Центар Зрењанин, уз подршку Амбасаде Сједињених 
Америчких  Држава, организовао је радионицу програмирања малих 

робота за ученице III-VI разреда. 

Полазнице су имале прилику да се упознају и поиграју малим роботима 
који могу да трче, скачу, цртају, пливају, играју и изводе разне друге 
акробације. Током радионице у трајању од два сата, полазнице су уз помоћ 
инструктора научиле мале роботе да изводе ове радње, користећи 
једноставне програмске кодове. 
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Д Е Ц Е М Б А Р 

 

 

1.децембар – Радионица у III1 

У одељењу III1, учитељице Марине Мајнерић, одржана је занимљива 

радионица поводом предстојећих празника. Радионица је осмишљена и 

реализована као заједничка активност ученика и њихових родитеља. 

Продукт ове заједничке активности, украси и поклони, касније су били 

изложени на новогодишњем школском вашару, а њему су се посебно 

радовали наши најмлађи ученици.  

 

                 

 

 

У суботу, 2. децембра 2017, ученици осмих разреда наше школе 

учествовали су у радионици „Deutsch macht Spaß“ („Немачки кроз 

забаву“). 

Радионицу организују професорке немачког језика Зрењанинске 

гимназије, Добрила Петровић и Виолета Перин, а у њој учествују и 

ученици Зрењанинске гимназије и волонтерка Ема Дефти из 

Берлина. 

Осмаци су заједно са својим наставником Иваном Штефковићем 

уживали у раду у пријатном амбијенту Градске народне библиотеке 

„Жарко Зрењанин“, сазнали много новог о главном граду Немачке и на 

занимљив начин, кроз различите игре, поновили раније стечена знања из 

граматике немачког језика. 
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4.децембар – Табла магазин 

Ово је друга година како учитељица Марина Мајнерић и њено одељење III1 
сарађују са нишким интернет часописом „ТАБЛА МАГАЗИН“. 

 У зимском броју овог часописа, представљено је читаво одељење III1 (на 
страницама 88-94)! 

 Часопис можемо погледати кликом на овај линк! 

Истог дана,  

Ученици III1, учитељице Марине Мајнерић, и ученици III3, учитељице 

Светлане Радин, присуствовали су, у оквиру верске наставе, литургији 

у Цркви Светог Ваведења. Владика банатски Никанор вршио је службу, 

а присутни ученици су пратили литургију и тако проширили већ стечена 

знања из верске наставе. 

 

 

http://online.fliphtml5.com/esjz/lohl/index.html#p=88
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6.децембар - Родитељ –  учитељ III/2 (друго предавање) 

У одељењу III2, учитељице Соње Вујаковић, одржано је друго предавање 

родитеља на тему: „Твоје навике у исхрани – здрава храна“. 

У улози учитеља била је Ивана Медаревић, родитељ. На часу су се 

смењивали разговор, предавање, квиз, дегустација здраве хране. 

На овом часу, као и на претходном, било је занимљиво, креативно и 

активно. Једном делу часа присуствовала је и Јована Милићев Радишић, 

психолог школе. 

 

 

„Безбедност у саобраћају“ – 7. децембар 

Ученицима III разреда одржано је предавање СУП-а „Безбедност у 

саобраћају“. Ученици су поновили усвојено градиво са предавања 

одржаном у I разреду и добили тестове како би проверили своје знање 

заједно са учитељицама. 
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8.децембар - Биологија-физичко васпитање(час корелације)  

Наставница биологије Јелена Бибин и наставник физичког васпитања 

Игор Јакшић, и ове године су одржали корелацијски час. Ученици су 

утврдили знања о обољењима и оштећењима мишића и подсетили се 

колики је значај физичке активности на раст и развој организма. 

Корелацијски час је одржан у одељењима VII2 и VII3.   

 

12.децембар - Нове књиге у библиотеци  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је 

новчана средства за набавку наставних средстава за богаћење 

библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији 

Републике Србије. Средства у различитим износима (утврђена на основу 

критеријума броја ученика школе и степена развијености јединице 

локалних самоуправа у којима се школе налазе) додељена су школама у 

току децембра месеца. 

Наша школа је, у оквиру ове донације, добила средства у износу 

од  58.000,00 динара за обнову библиотечког фонда.  Школа је избор 

књига вршила на основу објављене Листе изабраних публикација, а у 

складу са сопственим потребама. 
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Родитељ – учитељ у III2 (3. део) – 12. децембар 

Овог дана, одржан je и трећи час у оквиру мини пројекта „Родитељ – 

учитељ“ одељења III2, учитељице Соње Вујаковић. 

У улози учитеља била је Тијана Алексић, родитељ, која је реализовала 

наставну јединицу „У мајчином стомаку – како сам дошао на свет“. 

Предавање је било занимљиво, а деца су добила стручне одговоре на многа 

питања. 

 

 

 

 

 

13.децембар - Таленти 2017. 

 

Ученике и ученице основних, средњих и музичких школа из Војводине, који 

су постигли врхунске резултате на републичким и међународним 

такмичењима у школској 2016/2017. години и њихове менторе, 

Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за спорт и 

омладину наградили су новчаним наградама, дипломама и похвалама. 

 

Свечано уручење награда младим талентима уприличено је 13. децембра 

у централном холу Покрајинске владе, где су најбољи ученици у области 
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науке, технике, језика и књижевности, ликовне и музичке уметности 

представљени са својим резултатима. 

 

Одлуком Покрајинске владе, ове године је пет даровитих ученика добило 

специјалне награде, 72 ученика је добило награде, 78 ментора награде, а 

два оркестра и 93 ученика су добили похвале. 

 

Међу награђенима налази се ученик наше школе, Ђорђе Крстић, и 

негов ментор – наставник Миодраг Мијатов. 

 

 

 

 

Новогодишњи вашар – 15. децембар 

И ове, као и претходних година, наши најмлађи ученици, са својим 

учитељицама, организовали су новогодишњи вашар. 

Шарено, креативно, весело, па и укусно, речи су којима се може дочарати 

атмосфера у нашој школи 15. децембра. Осим ученика и учитеља, 

организовање новогодишњег вашара помогли су родитељи, рођаци и 

пријатељи наших ђака. 

 



38 
 

 

 

 

Успех Луке Лазара (III1) – 17. децембар 

Лука Лазар, ученик III1 (учитељица Марина Мајнерић), и ове године 

постигао је изузетан успех на међународном међушколском такмичењу 

„Малац генијалац“. Такмичење је одржано у Београду  17. 12. 2017, а 

организовао га је Центар за развојну едукацију „Малац генијалац“. Ове 

године Лука је освојио 1. и 3. награду. 

 

Час корелације у III2 – 19. децембар 

У одељењу III2, учитељице Соње Вујаковић, одржан је час корелације 

(верска настава и грађанско васпитање). 

На часу су обрађене наставне јединице: Божић, човек-домаћин и 

свештеник (верска настава) и Један посебан дан (грађанско васпитање). 

Немања Шево, вероучитељ, и учитељица Соња, потрудили су се да на 

занимљив и сликовит начин упознају ђаке с предстојећим празничним 

обичајима. Као најбоља илустрација послужио је снимак представе 

„Божићна прича“, коју је пре пар година припремала учитељица Соња са 
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својим тадашњим ученицима, а у којој су приказани обичаји везани за 

празновање Божића. 

 

 

20. децембра одржано је школско такмичење из биологије за 

ученике VI разреда. На такмичењу су учествовале: 

1. Ирма Пинтер VI1 
2. Тимеа Лазар VI2 
3. Теодора Вуксановић VI2 
4. Мила Терзић VI2 
5. Јелена Стојановић VI3 

Ирма (1. место), Јелена (2. место) и Мила (3.место) су се пласирале на 
општински ниво такмичења.  

  

22. децембар – „У потрази за Деда Мразом“, представа III1 

Овог дана, у Свечаној сали МЗ „Граднулица“, дочекали су нас – Деда Мраз, 

Рудолф, Мразић, Директор тржног центра, Дечак, Девојчица, Вилењаци, 

Вила Зубић – ликови из представе „Потрага за Деда Мразом“, коју су, 

поводом предстојећих празника, припремили ученици III1 и учитељица 

Марина Мајнерић. 

Ученици су представу, осим 22. децембра када су је извели пред својим 

другарима и запосленима у нашој школи, одиграли и 21. децембра за своје 

родитеље. Ову активност пропратио је интернет часопис „Табла“ са 

којим учитељица Марина Мајнерић већ дужи период успешно сарађује. 
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“Прeдузетнe школе” – 22. децембар 

Пројeкат “Прeдузетнe школе”, који спроводе Министарство 

просвете, науке и тeхнолошког развоја и Фондација Универекспорт, 

представља значајну новину у систему образовања – увођeње 

прeдузeтништва као новe компeтeнцијe у план и програм рада основних 

школа. 

Пројeкат подржава развој прeдузeтништва као мeђупрeдмeтнe 

компeтeнцијe и као јeдан од најважнијих нових оријeнтација почeо јe са 

примeном током школскe 2017/2018. годинe. Oвим пројектом се 

примењују додатне вредности образовању и креирају се предузетничке 

идеје, на чијем раду се и долази до реализације жељених циљева, а то је 

„Oбразовање = употребљиво знање”. Пројектом је обухваћено 40 основних 

школа, а наша школа је једна од њих са пројектом-Производња етеричних 

уља. 

 

29. децембар – Најбоље одељење у 1. полугодишту 

Разреди одељенских старешина Верице Пивк и Јелене 

Бибин,  одељење VIII/1 и VI/3 изгласани су за најбоља од стране својих 

наставника. На другом месту нашло се одељење VIII/3, 

старешине Јована Ђорђевића. 
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ЈАНУАР 

 

9. јануар – Најлепши божићни цртеж 

На ликовном конкурсу „НАЈЛЕПШИ БОЖИЋНИ ЦРТЕЖ“ који је организовао 

Нишки креативни студио и Интернет часопис за подстицање дечјег 

стваралаштва „Табла“, Катарина Никић, ученица III1 (учитељица 

Марина Мајнерић), освојила је 2. место. 

 

 

 

15. јануар – Војвођански шаховски фестивал 

У Зрењанину је пред новогодишње празнике завршен 25. Војвођански 

шаховски фестивал. Фестивал је одржан у Дому ученика средњих школа 

„Ангелина Којић Гина“ и окупио је младе учеснике из свих крајева 
Војводине. 

Учесника је било 95 и поносни смо што је међу њима било и ученика наше 
школе.  

24. јануар – Посета министра просвете 

Министар просвете, науке и технолошког развоја, г. Младен Шарчевић, 
посетио је Зрењанин 23. јануара. Поред Зрењанинске гимназије и Техничке 
школе „Васа Јанков“, у програму министрове посете нашла се и наша 
школа. 
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За ту прилику припремљен је свечани програм добродошлице у холу 
школе. Школска химна коју је извео хор под диригентском палицом Иване 
Петричић, наставнице музичке културе, и наши ученици у банатским 
ношњама, отворили су ову значајну посету. 

 

Директорка Весна Мађаров, повела је госте у обилазак школског простора 
и упознала их са једном од најстаријих зрењанинских школа. Министар је 
са својом делегацијом и представницима Града Зрењанина посетио час 
информатике и рачунарства у одељењу V2 (наставник Дарко Станков), 
час српског језика у VIII3 (наставница Данијела Прелевић) и час биологије 
одржан у школској медијатеци (наставница Јелена Бибин) у VIII2 одељењу 
и разговарао са ученицима. 

Након обиласка школе, дочек је уприличен и у школској зборници где се 
министар Шарчевић упознао са запосленима у колективу. Директорка је 
након речи добродошлице, представила школу и информисала госте о 
њеном раду и успесима. На крају посете, гђа Мађаров је министру 

Шарчевићу, у име школе, поклонила слику, рад нашег наставника ликовне 
културе, Константина Гросуа, као и Зборник радова ученика 
лингвистичке секције коју је годинама успешно водила наставница српског 
језика Софија Жебељан. 

Министар се захвалио на лепом дочеку, похвалио рад школе и поклонио 
књиге школској библиотеци. 

Као успомена на ову кратку, али значајну посету ОШ „Ђура Јакшић“, 
стоје речи које је министар Шарчевић записао у летопису школе: 
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29. јануар – Светосавски конкурс 

Ученик Ненад Богасениев (III1, учитељица Марина Мајнерић) остварио је 
изузетан успех (према одлуци стручног жирија, др Драгана Хајровића и 
професорке Мире Топличевић) за свој ликовни рад на тему „Азбука 
Светосавља“ – освојио је 2. место и новчану награду. 

Свечана додела награда уприличена је 27. јануара у Градској кући на 
традиционалном Светосавском балу. Председник управног одбора 
организације „Светосавље“ Зрењанин, г. Драган Ранисављевић, уручио је 
награде најуспешнијим учесницима овогодишњег конкурса. 

 

 

27. јануар - САВИНДАН 

Савиндан смо обележили и ове године пригодним програмом. Након химне 
„Ускликнимо с љубављу“ коју је извео школски хор и сечења славског 
колача, учитељица Гордана Кнежевић (IV1) и наставница Верица Пивк 
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(VIII1), предале су кумство за наредну годину одељењима III1(учитељица 
Марина Мајнерић) и VII1 (разредни старешина Татјана Станимировић). 

 

Ученици IV1, IV2 и IV3 (учитељице Гордана Кнежевић, Радосна Влајков и 
Зорана Ракић) извели су  представу „Најдрагоценији бисер“ којом су 
присутне подсетили на живот и дело нашег првог просветитеља и 
архиепископа. 

 

Школској свечаности су присуствовали представници Града Зрењанина и 
председник Управног одбора зрењанинске организације „Светосавље“, 
Драган Ранисављевић, који је школи, у име организације, поклонио 
шеснаест икона са ликом Светог Саве. 
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ФЕБРУАР 

 

Општинско такмичење у кошарци – 7. фебруар  

На општинском такмичењу у кошарци, екипа девојчица наше школе 
освојила је 2. место (тренер екипе – наставник Дамјан Вита). Такмичење 
је одржано у хали „Медисон“  и окупило је тимове многих зрењанинских 
основних школа. 

Победнички тим – Бојана Марков, Тамара Станковић, Јелена Чобанов, 
Мила Терзић, Анастасија Грујић, Тара Кантар, Маја Етински, Милица 
Обрадовић, Татјана Ђемант. 

 

 

7. фебруара млађи ученици (I-IV разреда) су са својим учитељицама 

уживали у балетској представи „Петар Пан“ у извођењу балетског 
студија „Стејџ“. Представа је одржана у Културном центру, а у њој су 

учествовале и ученице наше школе – Наташа Бабин I2, Анабела Деурић I3, 
Нина Дувњак II1, Mаша Марковић III3, Данијела Каруовић IV2, Нађа 
Трифуњагић IV1, Љубица Орашанин IV3, Љиљана Граор VII2 и Aлександра 
Каруовић VIII2 . 
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12.фебруар – РУКОМЕТ (окружно такмичење) 

На окружном такмичењу у рукомету, екипа дечака наше школе освојила 
је 1. место (тренер екипе – наставник Игор Јакшић). 

Победнички тим – Андрија Миловић V1, Лука Јањатовић V1, Никола 
Стоиљковски VII2, Никола Влачић VII1, Драган Ђемант VII1, Вељко 
Алмажан VII1, Вук Цвејић VII1, Стефан Прохаска VIII3, Срђан Колчек VIII3, 
Матеја Вукић VIII2, Стеван Медић VIII2, Вукашин Нагулић VIII1. 

 

14.фебруар – Филм „Фердинанд“ 

Ученици II1, II3 и III3, са својим учитељицама Зорицом Трифунов, Весном 
Лугоња и Светланом Радин,  имали су занимљиву активност 14. фебруара 
– посетили су Културни центар и одгледали анимирани филм 
„Фердинанд“. 
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Акција „Донеси књигу-узми књигу“ 

Акција прикупљања/размене књига трајала је од 5. до 14. фебруара. 

Акцији су се придружили и ученици наше школе – одељења II3 (учитељица 
Весна Лугоња) и IV1 (учитељица Гордана Кнежевић). Све књиге које овом 
приликом нису размењене биће дониране установама које раде са децом. 

 

14. фебруара ГНБ „Жарко Зрењанин“ је уз бројне друге активности, 
организовала и дружење са изузетно читаном списатељицом за децу и 
младе, Јасминком Петровић, у којој су учествовали и ученици наше 
школе. 

Општинско такмичење из физике одржано је 18. фебруара у ОШ „Јован 
Дучић“ Клек), а наши ученици су били успешни: 

Петар Станић (VI1) – 2. место 

Влада Стојанов (VI1) – 3. место 

Немања Војнов (VIII3) – 3. место 

19. фебруар – Час корелације у одељењима III и IV разреда 

Ученици III1 и учитељица Марина Мајнерић остварили су сарадњу са 
познатом зрењанинском спортисткињом, Биљаном Тапавички Павлов. 
Осим спортом, Биљана се бави и израдом сапуна на бази природних 
састојака и етеричних уља, а својим производима је дала назив Сосин дар. 

Ученици су на часовима корелације – чувари природе – ликовна култура – 
слободна активност, били подељени у три групе и применом групног рада 
имали прилику да се упознају са начином и процесом прављења сапуна 
користећи разна етерична уља. Акценат је дат биљци мента 
(нана).  Ученици су се најпре упознали с биљком нана кроз припремљени 
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материјал, а затим решавали задатке по групама. Ученици су имали 
практичну примену стеченог знања када су са Биљаном припремали, 
мерили потребне састојке за израду сапуна, а затим их правили и 
стављали у калупе користећи етерично уље менте. 

Сличну активност реализовале су и учитељице  Светлана Радин  (III3) и 
учитељице IV разреда (Гордана Кнежевић, Радосна Влајков и Зорана Ракић) 
када су ученици правили сапуне са мирисом менте за маме и баке, а 
поводом предстојећег Дана жена. 

 

 

14.фебруар – Биг Бен у Градској кући 

Полазницима Центра за едукацију Биг Бен свечано су уручене дипломе у 
мултимедијалној сали Градске куће. Међу полазницима се нашла и 
ученица наше школе, Катарина Бацковић V2. Подсећамо да су кроз ову 
бесплатну едукацију прошли ученици зрењанинских основних школа који 
су постигли најбоље резултате у такмичењу у оригамију. 
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24. фебруара у ОШ „2. октобар“ одржано је општинско такмичење из 

математике. Ученици наше школе постигли су запажене резултате: 

3.РАЗРЕД 

Сташа Алексић III2 (учитељица Соња Вујаковић) – 1. место 

Павле Бачикин III2 (учитељица Соња Вујаковић) – 1. место 

Лука Лазар  III1 (учитељица Марина Мајнерић) – 2. место 

Катарина Никић III1 (учитељица Марина Мајнерић) – 3. место 

Нина Цвејић III1 (учитељица Марина Мајнерић) – 3. место 

Ненад Богасениев III1 (учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

4.РАЗРЕД 

Душан Миловановић IV1 (Гордана Кнежевић) – похвала 

Никола Јанков IV3 (учитељица Зорана Ракић) – похвала 

5.РАЗРЕД 

Милош Јовановић V3 (наставница Јасмина Мијатовић) – 2. место 

Богдан Пуповац V3 (наставница Јасмина Мијатовић) – 3. место 

Катарина Пуповац V3 (наставница Јасмина Мијатовић) – 3. место 

Марко Медан V2 (наставница Јасмина Мијатовић) – 3. место 

Катарина Бацковић V3 (наставница Милена Максимовић) – похвала 

6.РАЗРЕД 

Петар Станић VI1 (наставница Весна Врућинић) – 1. место 

Влада Стојанов VI1 (наставница Весна Врућинић) – 2. место 
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МАРТ 

 

1.март – Наша школа се укључила у пројекат „Предузетне школе“. 

Једна од предвиђених активности које ће се остваривати у школи у 

будућем периоду јесте производња етеричних уља. Овај пројекат 

подржава развој прeдузeтништва као мeђупрeдмeтнe компeтeнцијe и 

уједно примењује  додатне вредности у образовању -  „Oбразовање 

= употребљиво знање”.  Школа је објавила конкурс и позвала све 

заинтересоване ученике да се прикључе: 

 Бирали смо : 

 Лого 
 Стих – џингл ( у форми рекламе) 
 Назив производа 

Пропозиције такмичења: 

Радове су пријављивали појединци 

Обавезни елементи: нана, бело-зелена боја, у називу мора бити име –Ђура 

Конкурс је трајао до краја марта, када је комисија одабрала најуспешније 

радове и доделила награде. 

Радови су се предавали библиотекарки са назнаком –за конкурс. 

Наставници који су пратили ученике у раду: Зорана Ракић, Зорица Јешић, 

Соња Вујаковуић, Весна Лугоња, Данијела Прелевић, Марија Турински, 

Ружица Миолски, Ивана Петричић, Дарко Станков, Јован Ђорђевић и 

Константин Гросу. 

 

2.март - Такмичење рецитатора  

Ученица Ина Берар (III2, учитељица Соња Вујаковић) је на општинском 
такмичењу рецитатора које је одржано 2. марта у Културном центру, 
постала један од победника и пласирала се на 49. Зонску смотру 
рецитатора. Смотра ће се одржати у Чоки под називом „Песниче народа 
мог“. 
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3.марта – у нашој школи је одржано такмичење из страних језика. 

Првенство основних школа у шаху - ОШ „Жарко Зрењанин“ била је 

домаћин такмичења основних школа општине Зрењанин у шаху (3. 

марта појединачно, а 4. марта екипно такмичење). Ученици наше школе 

остварили су леп успех и освојили укупно 5 појединачних диплома, а на 

екипном такмичењу ОШ“Ђура Јакшић“ нашла се на 3. месту. 

Појединачно такмичење: 

Дечаци  
2.разред: 
Алекса Јокић – 1. место 

3.разред: 
Никола Литричин – 2. место 
4.разред: 
Стефан Вучетић – 2. место 

Девојчице 
7.разред: 
Јована Бартул – 2. место 
Бранка Богдановић – 3. место 

Екипно такмичење: 

Екипа школе ОШ „Ђура Јакшић“ – Алекса Јокић, Никола Литричин, 
Стефан Вучетић, Душан Станић, Стефан Ташин, Јован Стоиљковски 

 

9.мај – Професионална оријентација ученика VIII разреда 

За заинтересоване ученике осмог разреда одржана је презентација новог 
смера у Зрењанинској гимназији – одељење за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику. 
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Група од 18 ученика наше школе посетила је Зрењанинску гимназију у 
пратњи наставника Јована Ђорђевића. 

 

12.март – „Учење – кад и како у току дана“ 

Педагошкиња школе је ученицима четвртог разреда говорила о 
распореду дневних активности  и најоптималнијем периоду учења у току 
дана. Битно је да од самог почетка школовања деца уче како да 
распореде време током радног дана, да науче колико и у које време 

учити, када и како користити слободно време, у чему и колико помагати 
родитељима, када се, на који начин и колико одмарати и слично. 

 

У току марта месеца завршена су такмичења ученика основних школа 
општине Зрењанин. И ове године много наших ученика учествовало је на 
такмичењима, а најуспешнији међу њима били су: 

Опшинско такмичење из хемије (VIII разред, ментор – наставница Тања 

Ковић): 

Вук Вујчин – 1. место 

Нинослава Кнежевић – 3. место 

Немања Војнов – похвала 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/03/2018_Radionica_Ucenje_3.jpg
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Општинско такмичење из енглеског језика (VIII разред): 

Вук Вујчин – 1. место, ментор – наставница Татјана Станимировић 

Матеја Стојадинов – 3. место, ментор –  наставница Маја Алмажан 

Општинско такмичење из немачког језика (VIII разред) 

Вук Вујчин – 2. место, ментор – наставник Иван Штефковић 

Општинско такмичење из географије (VIII разред) 

Владислав Стефановић – 1. место, ментор – наставница Ђурђевка Грујин 

Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања 

Теодора Вуксановић (VI разред) – 1. место, ментор – наставник Јован 
Ђорђевић 

Марко Шаренац (VII разред) – 1. место, ментор – наставник Јован 
Ђорђевић 

Миљана Перкић (VII разред) – 2. место, ментор – наставник Јован 
Ђорђевић 

Општинско такмичење из биологије (ментор – наставница Јелена 

Бибин) 

Ирма Пинтер (VI разред) – 2. место 

Мила Терзић (VI разред) – 2. место 

Јелена Стојановић (VI разред) – 3. место 

Ања Пругинић (VII разред) – 3. место 

Марија Врућинић (VII разред) – 3. место 

Вук Цвејић (VII разред) – 3. место 

Маша Радишић (VII разред) – 3. место 

Општинско такмичење из историје  

Милица Турински (VIII разред) – 2. место (ментор – наставница Верица 
Пивк) 

Oпштинско такмичење из српског језика 

Сара Крагујевац (V разред) – 2. место (ментор – наставница Данијела 
Прелевић) 
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Катарина Пуповац (V разред) – 3. место (ментор – наставница Данијела 
Прелевић) 

Петар Станић (VI разред) – 2. место (ментор – наставница Ружица 
Миолски) 

Владислав Стефановић (VIII разред) – 2. место (ментор – наставница 
Марија Турински) 

 

Март месец протекао је и у знаку окружног такмичења из физике. 

Ученици Петар Станић, Влада Стојанов и Немања Војнов постигли су 

запажени успех, а за такмичење их је припремао наставник Владимир 

Илић:  

Влада Стојанов (VI разред) – 1. место 

Петар Станић (VI разред)  – 2. место 

Немања Војнов  (VIII разред) – 2. место 

 

13.март – Спортски успеси 

На окружном такмичењу у гимнастици, ученице Нинослава Кнежевић 

(8. разред) и Ксенија Кнежевић (4. разред) освојиле су 1. место, а на 
међуокружном такмичењу, одржаном у Новом Саду 14. марта, освојиле 

су 2. место. 

На међуокружном такмичењу у џудоу, ученик Милан Булаја (6. разред) 
освојио је 1. место, а Немања Ристић (5. разред) 3. место. 
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14.март – „Софија и чаробна башта“ – разговор о књизи 

Млађи ученици наше школе имали су прилику да се упознају сa књигом 
„Софија и чаробна башта“ Татјане Куљача, и разговарају о свету бајки са 
Биљаном Алавања, уредницом поменуте књиге. 

Осим о бајкама, са ученицима је разговарано о важним темама које 
дотиче ова књига – о пријатељству, о прихватању различитости, о томе 
да су сви проблеми решиви и да је, за дете, када се оно нађе у проблемској 
ситуацији, најважнија подршка родитеља. 

Овом приликом школа је добила на поклон примерак књиге „Софија и 
чаробна башта“. 

 

15.март – Сусрети професионалних позоришта лутака 
Србије 

У периоду 11-14. марта Народно позориште „Тоша Јовановић“ било је 
домаћин 48. Сусрета професионалних позоришта лутака Србије. Млађи 
ученици су са својим учитељицама присуствовали представама, почев од 
дана отварања сусрета, 11. марта, када су погледали представу 
зрењанинских луткара „Весела кућица“, а потом и 12.  и 14. марта, када 
су представе гледали ученици III и IV разреда. 
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16.март – „Читалачка значка“ 2018 – час за ученике III и IV 
разреда 

На часу српског језика разговарали смо о овој манифестацији. 
Библиотекарка школе Светлана Бачулов, упознала је, путем краће 
презентације, ученике 3. и 4. разреда са основним пропозицијама 
овогодишњег такмичења. 

 

Истог дана, ученици 8. разреда су посетили Народно позориште „Тоша 

Јовановић“ у пратњи наставника Монике Михић, Ивана Штефковића и 

Јована Ђорђевића. 

Циљ посете био је да се ученици упознају са позоришним занимањима, 
односно групом  људи која ради у позоришту у сврху производње и 

одржавања позоришних представа. Могли су да чују и виде шта раде 
редитељ, драматург, сценограф, костимограф, суфлер, инспицијент. 

На самом крају посете погледали су и део пробе будуће позоришне 
представе. 
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19. март – „Родитељ-учитељ“ у III2 

Наставну јединицу „Занимање људи у мом крају“, проширивање знања 
из природе и друштва, реализовали су Драган Ташин и Милорад 
Кантар. 

Драган Ташин (Стефанов деда), упознао је детаљно ученике о пословима 
који се обављају у Суду и у складу са њима, како се зову занимања људи 
који их обављају. 

Родитељ Милорад Кантар, занимљивом причом и цртежима дочарао је 
послове на бушотини, проналажењу и вађењу нафте и занимањима која 

су  у овој делатности заступљена. 

                        

 

21.март – Корелација часова у III1 у сусрет Ускрсу 

Учитељица Марина Мајнерић је у свом одељењу остварила занимљиву 
корелацију наставних предмета – ликовне културе и математике. 
Ученици су кроз игру повезали наставне садржаје два предмета и на овај 
начин добили цртеж ускршњег зеца. 

 

23. март – Радионица у III3  

Учитељица Светлана Радин и њено одељење III3, остварили су сарадњу са 
Гизелом Немет из Мужље, која је од детињства страствени заљубљеник у 
свеће. Дошла је на идеју да почне да израђује и уникатне, миришљаве 
свеће. Ученици су уживали у раду са Гизелом. Припремили су свеће на тему 

Ускрса, предстојећег празника. На тај начин су повезали: српски језик, 
народну традицију, природу и друштво, верску наставу и грађанско 
васпитање. Сви су уживали у данашњој радионици. 
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Истог дана, у одељењу III1 учитељице Марине Мајнерић, одржан је 

занимљив час корелације наставних предмета – познавања природе и 
друштва, музичке и ликовне културе, грађанског васпитања, а све то с 
циљем да се ученици што обухватније упознају са државом Аустријом. 

Час је био отворен и за родитеље ученика, па је тако на путовање по Аустрији са 
III1 кренуло и осам родитеља и једна бака. 

 

25.марта наша школа је била домаћин окружног такмичења из страних 
језика. 

27. март – Успех математичара на окружном такмичењу из 

математике 

Милош Јовановић (V разред) – 1. место, ментор – наставница Јасмина 

Мијатовић 

Катарина Пуповац (V разред) – 2. место, ментор – наставница Јасмина 

Мијатовић 
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Богдан Пуповац (V разред) – похвала, ментор – наставница Јасмина 

Мијатовић 

Петар Станић (VI разред) – 3. место, ментор – наставница Весна 

Врућинић 

Влада Стојанов (VI разред) – похвала, ментор – наставница Весна 

Врућинић 

Истог дана, наставница биологије Јелена Бибин је у VI3 одржала 

занимљив час –наставна јединица „Изумрли гмизавци“. Кључ успеха је 

мотивација ученика и подстицај да се сами активирају у припреми за час, 

кроз занимљиве домаће задатке, а реализација часа је онда заиста само 

шетња кроз ново градиво. 

 

 

28.марта - „Цртање правоугаоника и квадрата“  

Час утврђивања, учитељица Соња Вујаковић је са својим ученицима III2, 
реализовала кроз креативну радионицу израда честитке за Ускрс, у 
просторијама удружења Колорино стваралаштва, где им је био обезбеђен 
сав потребан материјал и прибор за креативни рад. 

Ученици су се потрудили да што прецизније и тачније израде честитке и 
схватили су значај, примењивост и повезаност наставних садржаја – 
математика, верска настав, грађанско васпитање, ликовна култура, 
природа и друштво, физичко васпитање и чувари природе. 
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29. март – Семинар у школи 

У школи је за наше наставнике одржан семинар „Васпитна улога наставника“ 
(бр. 19, К3). Семинар су водиле Весна Узелац (педагог) и Смиљана Берар (психолог). 

 

 

Истог дана, ученици наше школе присутвовали су интерактивној 

радионици „Play IT safe“ о безбедности на интернету, у организацији 
Стартит Центра Зрењанин. Ово је била прилика за учење и информисање 
ученика о безбедности на интернету. 

 

 

 

 

 

Почео је ускршњи распуст који ће трајати до 10. априла  
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АПРИЛ 

 

На Кадетском шаховском државном такмичењу одржаном у Новом Саду, 
од 2. до 8. априла, учествовала су два ученика наше школе, Алекса Јокић 

II-1 и Стефан Вучетић IV-1. 

 

 

11.април – Хуманост 

У оквиру наставе Грађанског васпитања,  деца су у хуманитарне сврхе 
сакупљала играчке, књиге, свеске, накит. Заједничком акцијом школе, 
наставнице Монике Михић и учитељице Соње Вујаковић, и МЗ 
„Граднулица“, поклони су 5. априла предати Црвеном крсту Зрењанин. 

 

 



62 
 

 

12.април – Професионална оријентација 

Активности на плану професионалне оријентације које су започете у 
првом полугодишту, наставили смо и у току другог. Средином марта, 
психолог школе Јована Милићев Радишић реализовала је радионице са 
ученицима осмих разреда у мултимедијалној учионици, користећи њима 
најприхватљивији домен комуникације, компјутер. Ученици су том 
приликом упућени на корисне сајтове. 

 

13. и 14. априла одржан је пробни матурски испит за ученике VIII 
разреда.  

 

 

16.април – МИСЛИША 2018. 

На математичком такмичењу „Мислиша“ које организује Математичко 

друштво „Архимедес“ из Београда, ученици наше школе постигли су 

запажени успех: 
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II разред 

Алекса Јокић (II1, учитељица Зорица Трифунов) – 3. награда 

Јован Стоиљковски (II2, Зорица Јешић – 3. награда 

Виктор Гомбар (II1, учитељица Зорица Трифунов) – похвала 

Ивана Горшћак (II1, учитељица Зорица Трифунов) – похвала 

Алекса Ђаковачки (II1, учитељица Зорица Трифунов) – похвала 

Милош Василић (II2, Зорица Јешић) – похвала 

III разред 

Сташа Алексић (III2, учитељица Соња Вујаковић) – 2. награда 

Павле Бачикин (III2, учитељица Соња Вујаковић) – 3. награда 

Лука Лазар (III1, учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Теодора Радичев (III1, учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

VI разред 

Петар Станић (VI1, наставница Весна Врућинић) – 3. награда 

Кристијан Киш (VI3, наставница Весна Врућинић) – похвала 

 

18.април – Банатско такмичење у џудоу 

Ученик Никола Медан III1, освојио је 1. место на Банатском школском 

такмичењу у џудоу одржаном у Качареву и пласирао се на Војвођанско 

такмичење. 
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20.април – Мале олимпијске игре 

У петак, ОШ „Петар Петровић Његош“ била је домаћин окружног 

такмичења у „Малим олимпијским играма“, за ученике и ученице нижих 

разреда основних школа. Ученици I, II и III разреда, заједно са својим 

учитељицама су се припремали и учествовали на такмичењу. Постигли 

су одличне резултате: ученици 1. и 2. разреда освојили су 2. место, као и 

дечаци- ученици 3. разреда. 

     

 

 

21.април – Окружно такмичење из биологије 

Окружно такмичење из биологије одржано је 21. априла у ОШ „Јован 

Јовановић Змај“. Ирма Пинтер, ученица VI1, освојила је 3. место. 

 

Истог дана, одржано је појединачно такмичење  основних школа 

средњобанатског округа у шаху, у Основној школи „Жарко Зрењанин“. 
Наши ученици су остварили запажени успех: 

Никола Литричин III1 – 1. место 

Алекса Јокић II1 – 2. место 

Стефан Вучетић IV1 – 2. место 

Јована Бартул VII2 – 3. место 

На екипном првенству, одржаном 22. априла, ученици наше школе нашли 
су се на 5. месту. 

22.април – Окружно такмичење из техничког и информатичког 
образовања 
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Окружно такмичење из техничког и информатичког образовања одржано 
је у ОШ „Доситеј Обрадовић“. Наши ученици су били успешни и овај пут: 

Теодора Вуксановић VI2 – 2. место, ментор – наставник Јован Ђорђевић 

Марко Шаренац VII2 – 1. место, ментор – наставник Јован Ђорђевић 

 

Истог дана, у ОШ „Бук Караџић“ из Зрењанина, одржано је окружно 

такмичење из хемије. Ученик Вук Вујчин (VIII1) освојио је 3. место, а за 
такмичење га је припремала наставница Тања Ковић. 

 

23.април – радионица у ГНБ „Жарко Зрењанин“ 

Ученици II1, II2, II3, III3 и IV1 су са својим учитељицама – Зорицом 

Трифунов, Зорицом Јешић, Весном Лугоња, Светланом Радин и Горданом 

Кнежевић, учествовали у радионицама „Вршњачко и дигитално насиље и 

толеранција“  које су организоване у Градској народној библиотеци „Жарко 

Зрењанин“. 

 

 

25.април – Кенгур без граница 

На Међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“ које 

организује Друштво математичара Србије, наши млађи ученици су били 
успешни: 

I разред 

Похвале су добили: 
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Исак Пуцаревић (I1 – учитељица Наташа Станић) 

Сергеј Грубачки (I2 – учитељица Љубица Бјелотомић) 

Стефан Јосимов (I2 – учитељица Љубица Бјелотомић) 

Мина Ковач (I3 – учитељица Биљана Перин) 

Јелена Кеврешанов (I3 – учитељица Биљана Перин) 

Лазар Никић (I3 – учитељица Биљана Перин) 

III разред 

Ненад Богасениев – 3. награда (III1 – учитељица Марина Мајнерић) 

Никола Литричин – похвала (III1 – учитељица Марина Мајнерић) 

У току априла месеца, Јована Милићев Радишић, психолог школе, 

реализовала је радионице у шестим разредима, на којима је главна тема била 
поштовање права на различитост. Циљ је био да ученици боље разумеју осећања 
и потребе других, које могу бити сасвим различите од наших (дакле прихватање 
права на различитост других). Било је прегршт лепих идеја, модела за 
решење  задатих проблем ситуација. 

 

 

25.април – Луткице у III3 

Ученици III3 и њихова учитељица Светлана Радин уживали су у прављењу 
луткица од вунице ... 
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Истог дана, у оквиру часа Грађанско васпитање (наставница Моника 

Михић), осмаци су имали прилику да са својим вршњацима и бившим 

ученицима ове школе, разговарају о средњим школама и пријемном 

испиту. Гости часа су били Бојан Кирћански и Стефан Ђурђевић из ЕГШ 

„Никола Тесла“, са ИТ смера, Кристина Станојевић из ЕГШ „Никола 

Тесла“, са смера Архитектонски техничар и Даница Стаменковић из 

Зрењанинске гимназије, са Општег смера. 

 

26.април – Песничка штафета у нашој школи 

Овога дана дружили смо се са песником Бранком Стевановићем. 44. 
„Штафета“ била је посвећена Игору Коларову и ГНБ „Жарко Зрењанин“ је 
тим поводом објавила књигу Велики лепи балон. Песника и представнике 
Библиотеке дочекали су сви ученици од I до IV разреда са својим 
учитељицама.  

У песничкој кухињи под називом „Песничке кулинарије“, програм 
добродошлице песнику припремили су ученици III2, учитељица Соња 
Вујаковић и библиотекарка Светлана Бачулов. 
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Своје стихове писане за ову прилику, прочитали су и наши учесници 
„Штафете“. Бранко Стевановић је за најуспешније прогласио песме: 
Зубић Матеје Шаренца III2, Чупкица Данијеле Каруовић IV2, Шаљива 

песма Анабеле Ненић V2, Клупа Вука Вујчина VIII1. 

 

 

 

 

 

Истог дана, наши старији ученици су имали прилике да се друже са 

познатим зрењанинским пливачем, репрезентативцем, Иваном Ленђером. 

Дружење је организовала наставница Моника Михић у оквиру часа 

Грађанско васпитање.  
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. 

 

 

27.април – Резултати школског конкурса 

Комисија у саставу наставника наше школе – Марија Турински, Ружица 
Миолски и Константин Гросу, изабрала је најлепше радове у оквиру 
пројекта „Предузетне школе“. Најзанимљивији назив производа дала је 
Ирма Пинтер, ученица VI1, која је предложила да производ понесе назив: 
ЂУРИНЕ ЕТЕРИЧНЕ ЧАРОЛИЈЕ. 

За цртеж је похваљен ученик II2, Вања Бубњевић, а специјалну награду за 

комплетан дизајн и идејно решење за пласман производа освојиле су:  

Емилија Бубњевић и Ана Марија Ненић, ученице VI1. 

 

28.април – Посета Елемиру 

Ученици III3, са својом учитељицом Светланом Радин, у суботу 28. 
априла, учествовали су  на традиционалној манифестацији „Ушиј дугме“ 
и „Направи лутку“. Ученици су у Елемир отпутовали возом, а са 
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такмичења се вратили пуни утисака. Ученик Бојан Цвекић освојио је 1. 
место за ушивање дугмића. 

 

Истог дана, одржано је окружно такмичење из географије, у ОШ „Др 

Јован Цвијић“. Ученик Владислав Стефановић (VIII1) освојио је 3. место, а 
Владислава је за такмичење припремала наставница Ђурђевка Грујин. 

 

29.априла – Окружно такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано у ОШ „1. октобар“ у Ботошу. Ученици наше школе 
истакли су се својим успехом:  

Сара Крагујевац V3 – 3. место (ментор – наставница Данијела Прелевић) 

Владислав Стефановић VIII1 – 2. место (ментор – наставница Марија 
Турински) 
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МАЈ 

 

1.мај – „МАШТА И СНОВИ“ 

Поводом организовања Осмог међународног фестивала поезије младих 
песника „Машта и снови“, Центар за културу „Сирмиумарт“ из Сремске 
Митровице,  расписао је песнички конкурс за ученике основних и средњих 
школа. Конкурс није био тематски и омогућио је младим ауторима 
слободу уметничког израза. Ученица Катарина Терзин (I3, учитељица 
Биљана Перин), похваљена је за песму „Грејс“ која ће бити објављена у 
Зборнику  фестивала „Машта и снови“. 

Овог месеца стигли су нам и резултати такмичења за најбољу дечју 

карикатуру „Мали Пјер“: 

Школско такмичење: 

1. место –  Јана Бјелица V2, Милица Турински VIII2,  Сандра Мержан 
VII3 

2. место – Марина Шљапић V1, Ивона Радин VII3 
3. место – Татјана Ђемант V2, Филип Сереги V3 

Општинско такмичење: 

1. место –  Милица Турински VIII2 
2. место – Јана Бјелица V2 

Окружно такмичење: 

1. место – Милица Турински VIII2 

 

 

 

8.мај – На прослави Дана школе „9. мај“ 

Колеге из ОСШ „9. мај“ су са својим ученицима  прославили 52.  Дан школе 
у Културном центру Зрењанина. На приредби су учествовали ученици III2 
и учитељица Соња Вујаковић. Њихова тачка „Срце се нема да се има, срце 
се има да се даје свима“, пренела је поруку љубави, поштовања и 
пријатељства.  
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9.маја – Хуманитарна акција 

Ученици III2 су донели своје играчке и сликовнице које ће Црвени крст 
Зрењанин уручити деци корисника топлог оброка програма „Народна 
кухиња“, током обележавања „Недеље Црвеног крста“. 

Хуманитарну акцију су организовали и спровели волонтери Црвеног 
крста, учитељица Соња Вујаковић и представник МЗ „Граднулица“ 
Љиљана Ђурђевић. 
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Истог дана, ученици и наставници укључени у пројекат „Предузетне 

школе“ (Зорица Јешић, Зорана Ракић, Тања Ковић и Јелена Бибин), 
упознали су 9. маја координаторку овог пројекта из Београда, Миомирку 
Саичић, са свим активностима предвиђеним за његово остваривање у 
нашој школи. 

 

10.мај – Предавање о Црвеном крсту 

Ученицима III2 разреда, другарима – представницима свих одељења III и IV 
разреда и ученицима VI и VII разреда који желе да се укључе у волонтерски 
рад Црвеног крста, одржано је предавање на тему „Дифузија – ширење 
знања о Црвеном крсту“. Било је ово једночасовно едуковање о историјату 
Црвеног крста које су организовале учитељица Соња Вујаковић, 
наставница биологије Јелена Бибин и волонтери Црвеног крста Зрењанин. 

 

 

 

 

Истог дана, одржана је у центру града сада већ традиционална 
манифестација Европско село. Ове године, наша школа је добила задатак 
да представи државу Кипар. 

Сва три одељења трећег разреда учествовала су у раду, заједно са својим 
учитељицама – Светланом Радин, Марином Мајнерић и Соњом Вујаковић. 
Припремали су обележја државе, сакупљали рецепте, вредно радили на 
припремању тачке за представљање у културно-уметничком делу 
програма. Старији ученици су са својим наставницима – Ђурђевком 
Грујин, Моником Михић и Миодрагом Мијатовим, припремили паное који су 
били изложени у кућици. 
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11. мај – Међуокружно такмичење у атлетици 

Душан Миловановић (IV1, учитељица Гордана Кнежевић), на 
Међуокружном такмичењу из атлетике – трчање на 60 м, освојио је 2. 
место. 

 

11. и 12. маја, у организацији Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Друштва педагога техничке културе Србије и ОШ 
„Јован Стерија Поповић“ – Вршац, одржано је 59. РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ из Техничког и информатичког образовања и Технике и 
технологије за ученике основних школа. 

На овом изузетном такмичењу и у веома јакој конкуренцији ученици наше 
школе су постигли одличне резултате: 
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 Марко Шаренац …………… одељење 7/2 са освојених 98 од 
максималних 100 бодова, заузео је  2.место и освојио СРЕБРНУ 
МЕДАЉУ. 

 Теодора Вуксановић …………… одељење 6/2 показала је изузетно 
знање и освојила 81 бод. 

За постигнути успех  и успешно представљање наше школе, наставничко 
веће похваљује ученике и наставника – ментора Јована Ђорђевића. 

 

 

12.мај – КРОС РТС-а 

Традиционална атлетска манифестација Крос РТС-а и ове године је 
окупила значајан број деце. Ученици нижих разреда наше школе, могу се 
похвалити како због учешћа на овом спортском догађају (учествовало је 
укупно 263 ученика), тако и због запажених резултата које су постигли: 

I разред 

Девојчице 

Мина Ковач I3 

Една Пинтер I3 

Ања Аврам I1 

Дечаци 

Душан Ковачевић I3 – 1. место 

Лазар Никић I3 – 2. место 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/05/2018_Sampioni_znanja.jpg
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Јован Цвијић I2 – 3. место 

Број „првака“ ОШ „Ђура Јакшић“ који су учествовали на Кросу – 64 

II разред 

Девојчице 

Нађа Руварац II1 – 1. место 

Милица Цветков II2 – 2. место 

Ленка Толимир II2 – 3. место 

Дечаци 

Марко Матић II2 – 1. место 

Матија Манојловић II1 – 2. место 

Огњен Лалић II3 – 3. место 

Број ученика II разреда ОШ „Ђура Јакшић“  који је узео учешће на Кросу –
  52 

III разред 

Девојчице 

Јована Гајин III1 – 1. место 

Нина Цвејић III1 – 2. место 

Вања Гајин III1 – 3. место 

Дечаци 

Матеја Шаренац III2 – 1. место 

Душан Станић III2 – 2. место 

Јован Лојовић III2 – 3. место 

Број ученика III разреда ОШ „Ђура Јакшић“  који је узео учешће на Кросу – 
62 

IV разред 

Девојчице 

Ксенија Кнежевић IV3 – 1. место 
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Катарина Граховац IV1 – 2. место 

Дијана Вуксановић IV1 – 3. место 

Дечаци 

Вукашин Ружић IV1 – 1. место 

Виктор Томић IV2 – 2. место 

Душан Миловановић IV1 – 3. место 

Број ученика IV разреда ОШ „Ђура Јакшић“  који је узео учешће на Кросу – 
85 

 

Истог дана, наставници наше школе похађали су семинар „Превенција 

против насиља организовањем интерактивних родитељских 
сасатанака“ (бр. 76, П4, К3), чији су водитељи биле Нада Мандић и 

Мирјана Рудовић, наставнице разредне наставе у ОШ „Десанка 
Максимовић“ из Футога. 

 

 

13.мај – Републичко такмичење из страних језика 

Вук Вујчин (VIII1)  је на Републичком такмичењу ученика основних школа у 
знању страних језика, које се одржало у ОШ „Ђура Јакшић“ у Ћуприји, 
освојио 2. место (енглески језик). Вука је за такмичење припремала 
наставница Татјана Станимировић. 
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14.мај – Недеља Црвеног крста 

У оквиру  обележавања Недеље Црвеног крста и програма „Промоција 
хуманих вредности“, у зрењанинском Црвеним крсту овога дана је 
приказан филм ученика III2 и њихове учитељице Соње Вујаковић – „Срце 
се нема да се има, срце се има да се даје свима“. 

Осим филма, у просторијама Црвеног крста биле су изведене и две 
представе са позоришног фестивала који се одржао у нашем граду у 
организацији Црвеног крста Србије. Ово је била лепа прилика да се 
упознају и друже ученици из Зрењанина и Новог Сада. 

 

 

15.мај – Завршна свечаност „Песничке штафете“ 

Завршна свечаност одржана је овога дана у Народном позоришту „Тоша 
Јовановић“. 

Велики лепи балон посвећен Игору Коларову, понели су предводници 
Штафете – Бранко Стевановић, Дејан Алексић, Урош Петровић, Душан 
Поп Ђурђев, организатори манифестације – ГНБ „Жарко Зрењанин“, 
бројни учесници, а међу њима и ученици III2 (учитељица Соња Вујаковић) 
са програмом који су извели и на школској свечаности. 

Весело, шарено и распевано дружење деце и песника, завршило се позивом 
организатора да се оно настави и следеће године. 
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У пеиоду од 17. до 20. маја, у Новом Саду, одржана је Спортска 

олимпијада школске омладине Војводине (СОШОВ), а ученици наше школе 

остварили су запажене резултате: 

Никола Медан (III1) – 2. место (џудо) 

Душан Миловановић  (IV1) – 2. место (атлетика – трчање 60 м) 

Милан Булаја (VI3) – 1. место (џудо) 

Немања Ристић (V1) – 2. место (џудо) 

Сара Војнов (IV1) – 2. место (пливање) 

Лена Стоиљковски (VI2) – 3. место (пливање) 
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19.мај – Републичко такмичење из роботике 

Одржано је републичо такмичење из  Техничког и информатичког 
образовања „РОБО-ИНТ Инвент“ у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ 
у Свилајнцу. Ђорђе Крстић, ученик 82 разреда, под менторством 
наставника Миодрага Мијатова,  освојио је 1. место! 
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19. и 20. мај – Републичко школско такмичење у шаху 

Републичко школско такмичење у шаху за школску 2017-2018. годину, 
одржало се у ОШ „Жарко Зрењанин“. Такмичење је окупило преко 800 
учесника из целе Србије, а међу њима је био и ученик наше школе, Никола 
Литричин III1. 

 

 

 

22.мај – Програм активности поводом обележавања јубилеја школе 

Субота, 26. мај у 21:00 – журка за родитеље наших ученика и 
наставнике (улаз је 100, 00 динара, а целокупан прилог биће намењен за 
организовање прославе матурске свечаности) 

Понедељак, 28. маj 

12:00  – Свечаност поводом уручивања похвалница ученицима који су у 
току ове школске године постигли значајне резултате на такмичењима 
(Свечана сала МЗ „Граднулица“) 

Од 17:00 до 20:00 часова – Спортски дан на стадиону „Граднулица“ 

Учесници спортских такмичења (дисциплине – фудбал, кошарка, 
навлачење конопца, скакање у џаковима, ношење јајета у кашици) биће 
ученици наше школе, родитељи и наставници. Молимо све родитеље који 
су заинтересовани за учествовање у спортским активностима, да се 
пријаве учитељима и наставницима своје деце, до среде 23. маја. 

Среда, 30. мај – У свечаној сали Културног центра са почетком у 12:00 
часова, биће одржана свечана приредба поводом обележавања Дана школе. 
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24.мај – Радионица „Пубертет“ 

Као и сваке године, психолог школе је са ученицима четвртог разреда 
реализовала радионице на тему Пубертет. Ученици су уз помоћ 
припремљене презентације стекли нова знања и обновили већ постојећа, а 
у кругу поверења су добили од психолога одговоре на своја анонимна 
питања везана за ову тему. 

 

 

26.мај – Журка „Веселе седамдесете“ 

Журка коју смо ораганизовали овог дана на предлог Савета родитеља, 
била је заједничка забава наставника и родитеља наших ђака. Улаз је био 
100, 00 динара, а целокупан приход намењен је за организовање матурске 
свечаности. 
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28. мај – Свечана додела похвалница 

Поводом обележавања Дана школе, директорка је овог дана похвалила све 
ученике који су се истакли својим резултатима на различитим 
такмичењима одржаним у току ове школске године. Доделу похвалница 
пратио је свечани програм који је осмислила учитељица Соња Вујаковић. У 
програму су учествовали ученици III2, школски хор којем су се придружили 
и наши наставници, рецитатори, школски фолклор, као и ученици који су 
наступили на манифестацији „Европско село“. 

У организацији програма учествовали су наставници – Ивана Петричић, 
Зорана Ракић, Данијела Прелевић и Миодраг Мијатов. 

         

 

Истог дана, у оквиру предвиђених активности поводом обележавања 
Дана школе, на стадиону „Граднулица“ организовано је спортско дружење 
ученика, њихових родитеља и наставника наше школе... 

                           

29.мај – ЖОГАРИЈА-ЛОПТАРИЈА 2018. 

Завршила се међународна спортска манифестација „ЖОГАРИЈА-
ЛОПТАРИЈА“ финалним такмичењем које је одржано на Тргу слободе. 

У Жогаријама је са територије нашег града учествовало осам школа – 
ОСШ „9. мај“, ОШ „Серво Михаљ“ Мужља, ОШ „Др Александар Сабовљев“ 
Ечка, ОШ „Јован Дучић“ Клек, ОШ „Братство-Јединство“ Бело Блато, ОШ 
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„Жарко Зрењанин“ Зрењанин, ОШ „2. октобар“ Зрењанин и ОШ „Ђура 
Јакшић“ Зрењанин. 

Ученици наше школе су се пласирали у финале и освојили 2. место, док је 
1. место заузела ОШ „Сутјеска“ из Рашке. 

 

 

Истог дана, разредне старешине Јасмина Мијатовић (V1), Ружица 
Миолски (V2), Ивана Петричић (V3) и Данијела Прелевић (VII2),  повеле су 
ученике својих одељења на куглање. Ово је била поподневна рекреација у 
којој су уживали и ученици и наставници наше школе... 
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30.мај – Прославили смо јубиларни Дан школе 

Бројне активности које су организоване поводом обележавања 80 година 
постојања ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин, заокружене су завршном 
свечаношћу у Културном центру. 

Директорка школе Весна Мађаров, тога дана је упознала присутне са 
дугогодишњом историјом и променама које су обележиле последњих 
петнаест година рада школе. Истакла је значај овогодишњег проширеног 
издања монографије школе, штампане поводом обележавања јубилеја 
2003. године – „Ђура, мој живот и моја љубав“. 

Гостима се обратио и књижевник Станко Ж. Шајтинац, некадашњи 
ученик школе и дугогодишњи сарадник. У свом излагању, обојеном емоцијом 
онога који памти „Ђурине“ прошле дане, Шајтинац је поздравио подухват 
на објављивању проширеног издања монографије, а садашњим ученицима, 
малим Ђуранима и Ђуранкама, пожелео, да се негујући љубав према књизи 
и стицању знања, једнога дана нађу у поглављу „Понос школе“. 

Програм свечаности осмислила је и реализовала учитељица Соња 
Вујаковић. 

Наступу хора ученика који води наставница Ивана Петричић, 
придружили су се и наставници школе… 

Ову значајну школску свечаност водили су као прави водитељи Ива 
Крчмаров (III2) и Павле Миличић (I1). 

Програм је обогатио наспуп школског фолклора који води учитељица 
Зорана Ракић, као и тачка којом смо се представили на манифестацији 
Европско село. 

Свечаност је завршена доделом захвалница спонзорима и сарадницима 
школе и тиму наставника који је радио на проширеном издању 
монографије „Ђура – мој живот и моја љубав“ – Данијели Прелевић, 
Ружици Миолски, Јовану Ђорђевићу и Светлани Бачулов. 

Посебну захвалност директорка је упутила Соњи Вујаковић за 
организовање и реализовање активности поводом обележавања јубилеја 
школе, као и саме свечаности у Културном центру. 
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31.мај – Успех Ненада Богасениева, ученика III1 

На 9. конкурсу литерарних и ликовних радова под називом „Отаџбина и 
слобода – прошлост, садашњост, будућност“, намењеном ученицима 
основних и средњих школа у Републици Србији, Републици Српској и 
расејању, Ненад је за свој ликовни рад освојио 1. место. Манастир 
Хиландар и Епархија врањска су му доделили специјалну награду – 
седмодневни боравак на Златибору. 

Организациони одбор Сурдулице, Техничка школа „Никола Тесла“ и 
Црквена општина Сурдулица, објавили су овај конкурс у знак сећања на 
страдање српског живља и свештенства Српске Православне Цркве у 
бугарској окупационој зони у време Првог светског рата. 

Ненад је, уз примљени поклон, донео нашем граду и икону коју му је уручио 
Епископ врањске парохије са свештенством и монаштвом и која ће бити 
предата градоначелнику Зрењанина. 
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ЈУН 

 

1.јун – Радионице за родитеље 

У нашој школи су реализоване радионице за родитеље на 
тему  Партнерство школе и породице у превенцији насилног 
понашања.  Реализоване су  у свим одељењима у оквиру родитељских 
састанака, од стране одељенских старешина, педагога и психолога школе. 

Родитељи су на радионицама били подељени у групе и свака група је 
презентовала своје размишљање на тему породичних вредности и 
правила. 

Причало се на тему ауторитета родитеља и о родитељу као основном 
моделу понашања детета. Закључили смо да данас често у породицама 
недостаје квалитетних разговора, као и да су родитељи попустљивији, 
него што је то раније био случај. 

На крају, родитељи су имали прилику да напишу шта мисле да би се у 
школи могло још предузимати, како би се смањило насилно понашање. 
Неки од предлога су били: 

да се чешће одржавају родитељски састанци, да има више оваквих 
радионица, предавања на тему злоупотребе наркотика, да се чешће 
организују дружења деце ван школе, да се поставе кутија у које би деца 
убацивала  примедбе понашању, да дисциплинске мере школе буду чешће и 
оштрије, те да се више приче на тему опасности које носе друштвене 
мреже. 
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5.јун – Завршна свечаност „Читалачке значке“ 

У Народном позоришту „Тоша Јовановић“ одржала се свечана додела 
награда за ученике који су ове године имали најуспешније читалачке 
дневнике. Ученик Максим Васиљевић (II2, учитељица Зорица Јешић) 
награђен је Златном значком у категорији I и  II разреда, а ученици I3 
(учитељица Биљана Перин) освојили су Колективну награду. 

 

 

6.јун – „Ми то радимо најбоље“ 

Културно-забавни програм зрењанинских основних школа „Ми то радимо 
најбоље“ одржао се у Великој сали Културног центра Зрењанина. 

Ученици II3, III1, III2, III3 и IV3, са својим учитељицама Весном Лугоња, 
Марином Мајнерић, Соњом Вујаковић, Светланом Радин и Зораном Ракић, 
представили су нашу школу. 
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8.јун – Матурско вече 

Матурска свечаност наших „осмака“, генерације ученика 2010-2018. 
године, одржана је 8. јуна у Културном центру. 

 

Тога дана, своја одељења испратиле су разредне старешине – Верица Пивк, 
Игор Јакшић и Јован Ђорђевић. 

У опроштајном говору „осмаци“ су се захвалили својим учитељицама – 
Гордани Кнежевић, Радосни Влајков, Зорани Ракић, као и разредним 
старешинама са којима су провели последње четири године свог 
школовања. 

Директорка школе Весна Мађаров, обратила се матурантима са жељом 
да вредно наставе школовање у складу са својим интересовањима и 
жељама, а потом је наградила ученике носиоце дипломе „Вук Стефановић 
Караџић“. 

Ђак генерације Вук Вујчин, као и Спортиста генерације Нинослава 
Кнежевић, осим књигама, награђени су и снажним аплаузом својих 
школских другара, наставника, родитеља и свих присутних на 
свечаности. 
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У програму су учествовали ученици III2, наставници Ивана Петричић и 
Владимир Илић, а програм су водили „седмаци“ Анђела Нешић и Вук 
Цвејић. 

Учитељица Соња Вујаковић организовала је овај свечани програм у 
Културном центру, а читав тим наставника био је укључен у његово 
реализовање – Марија Турински, Данијела Прелевић, разредне старешине 
матураната – Верица Пивк, Игор Јакшић и Јован Ђорђевић, као и 
наставник Миодраг Мијатов. 

Након свечаности у Културном центру, матурско вече је настављено у 
Свечаној сали МЗ „Граднулица“. 

 

 

10.јун – „Ђурини“ најуспешнији ученици у школској 2017/2018. 
години 

Школску 2017/2018. годину обележили су бројни успеси ученика наше 
школе. Тим поводом, директорка је оранизовала свечани пријем за ђаке 
који су постигли изузетне успехе на такмичењима. 

Ово је била лепа прилика да ученици међусобно поделе и искуства стечена 
на такмичењима у којима су се истакли –  од такмичења у познавању 
различитих области (српски језик, енглески језик, математика, техничко 
и информатичко образовање), преко спортских такмичења, па до оних у 
ликовном стваралаштву. 

Најбоље ђаке директорка је наградила књигом, уз жељу да успешно 
наставе и следећу школску годину. 

Ненад Богасениев III1, Никола Литричин III1, Сара Војинов IV1 и Ксенија 
Кнежевић IV3 јесу најуспешнији ученици нижих разреда, а у вишим 
разредима својим успесима на такмичењима су се истакли: Немања 
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Ристић V1, Влада Стојанов VI1, Лена Стоиљковски VI2, Теодора 
Вуксановић VI2, Милан Булаја VI3, Марко Шаренац VII2, Вук Вујчин VIII1, 
Владислав Стефановић VIII1, Милица Турински VIII2  и Ђорђе Крстић VIII2. 

Директорка школе је похвалила и наставнике-менторе најуспешнијих 
ученика: Игора Јакшића, Марину Мајнерић, Јована Ђорђевића, Владимира 
Илића, Татјану Јока, Миодрага Мијатова и Константина Гросуа. 

 

 

 

 

 

Истог дана, одржано је финално републичко такмичење „Кенгур без 
граница“ у Крагујевцу. Ово такмичење које има за циљ да код деце повећа 

интересовање за математику и природне науке, у организацији Друштва 
математичара Србије, и ове године је окупило значајан број школараца. 
Ненад Богасениев (III1) који је на такмичењу одржаном у априлу месецу 
освојио 3. место, сада се, као једини Зрењанинац у узрасту ученика I-IV 
разреда, вратио пун утисака са републичког такмичења. 
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Београд је овог дана био домаћин међународне Олимпијаде у менталном 

рачунању. На такмичењу је учествовало преко 1000 такмичара, деце 

узраста од 5 до 12 година, из различитих европских држава. 

Лука Лазар, ученик III1 (учитељица Марина Мајнерић), освојио је 1. место. 

 

11.јун – Дружење са будућим „првацима“ 

Као и сваке године, за будуће прваке је организован дан дружења. Школа је 
широм отворила своја врата да дочека и лепо угости своје будуће ђаке 
прваке, који ће сести у школске клупе већ 1. септембра. 

Дружили смо се прво у свечаној сали где их је поздравила и пожелела им 
добродошлицу психолог школе, Јована Милићев Радишић, након чега су 
учитељице  четвртих разреда са својим ученицима, приредиле пригодан 
програм који је увеселио будуће прваке. Оно што је било најупечатљивије 
јесу наступи разиграних и веселих предшколаца, који су нас све покренули 
на ђускање. 
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После приредбе, дружење се наставило у учионицама. Деца су из школе 
изашла весела, са поклончићима које су им припремили старији другари. 

 

Истог дана, на великој сцени зрењанинског Културног центра, изведен је 

мјузикл „Нас се тиче како живе приче“, рађен по мотивима романа Дејана 

Алексића. Целокупан приход од продаје улазница био је намењен Дечијем 

одељењу Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину. 

Млађи ученици наше школе, одељења II1 (учитељица Зорица Трифунов), II3 
(учитељица Весна Лугоња), III3 (учитељица Светлана Радин) и IV1 
(учитељица Гордана Кнежевић), подржали су ову хуманитарну представу 
и своје другаре који су учествовали у њој. 

 

 

12.јун – Инклузивна уметност 

Ученици III2 су овога дана, са својом учитељицом Соњом Вујаковић, 
учествовали у културно-уметничком делу програма и активностима 
манифестације „Инклузивна уметност“ која је одржана на Тргу слободе. 

Манифестација је део прекограничног пројекта и сарадње четири града – 
Зрењанин, Темишвар, Кикинда и Решице. Организоване су радионице које 
промовишу прихватање и поштовање различитости. Учесници су у 
радионицама сликали на мајицама, шољама, радили декупаж техником, 
цртали и чистили сребрни накит. 
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Учесници радионица су на крају добили и поклон кишобран. 

 

 

13.јун – ШЕШИРИЈАДА 2018. 

Ученици III2 су и ове године са својом учитељицом Соњом Вујаковић 
представљали нашу школу на манифестацији Шеширијада. Учествовали 
су у паради центром града, приказујући креативне моделе својих шешира, 
а затим у свечаном делу програма који се одвијао у Културном центру. 

 

 

Наставници су изабрали најбоље одељење за ову школску годину. 

При избору нису узимане у обзир оцене и успех одељења, већ квалитет 

међусобног односа ученика и комуникације са осталим одељењима и 

наставницима. 

На 1. месту у школској 2017/2018. години јесу одељења VII1 и  VI3 са 
одељенским старешинама Татјаном Станимировић и Јеленом Бибин. За 
2. и 3. место похваљена су одељења VI1 и VII2, са одељенским 
старешинама Мајом Алмажан и Данијелом Прелевић. 
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15.јун – Наставничка екскурзија 

Ове године школа је организовала дводневну екскурзију – наставници и 
запослени у школи могли су посетити суседну Македонију. Обилазак 
Скопља, Охридског језера и лепо дружење чланова колектива ОШ „Ђура 
Јакшић“, обележили су овогодишњу наставничку екскурзију. 

 

 

 

 

 

 

22.јун – Пријем за најуспешније ученике Града Зрењанина 

И ове године организован је свечани пријем за најбоље ученике основних и 

средњих школа са територије Средњег Баната. Свечаност је одржана 22. 

јуна, у Барокној сали Градске куће, а приредила га је Снежана Вучуревић, 

начелница Округа. 

На пријему је било 152 ученика и 80 наставника који су у току ове 

школске године постигли успех на Републичким такмичењима. 

Поносни смо што су се међу најуспешнијима нашли ученици наше школе – 

Вук Вујчин, Ђорђе Крстић, Марко Шаренац, као и наставници – Татјана 

Станимировић, Миодраг Мијатов и Јован Ђорђевић. 
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26.јун – Ликовни конкурс „Дани фантазије“ 

У склопу фестивала Дани фантазије, удружење „Пироптерикс“ из Новог 
Сада је организовало литерарни и ликовни конкурс за децу и омладину 
узраста од 7 до 20 година. 

Тема „Путовање кроз време“ привукла је много деце – 386 учесника из 
основних школа са подручја Војводине и Београда. 

Ученик Ненад Богасениев (III1) освојио је 1. награду за свој ликовни рад. 
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27.јун – На пријему код градоначелника Зрењанина 

Градоначелник Зрењанина, г.Чедомир Јањић, организовао је свечани пријем 
за најуспешније ученике основних и средњих школа на територији Града 
Зрењанина – оне који су постигли значајне резултате на такмичењима у 
школској 2017-2018. години. Пријем је одржан 27. јуна у Барокној сали 
Градске куће. 

Осим ученика, пријему су присуствовали и њихови наставници који су их 
припремали за овогодишња такмичења. Градоначелник Зрењанина је 
честитао ученицима и наставницима на постигнутом успеху и истакао 
да су управо они ти који својим успесима најлепше промовишу свој град. 

Вук Вујчин – овогодишњи Ученик генерације наше школе, обратио се 
присутнима у име награђених ученика. 

Ненад Богасениев, ученик III1, учесник бројних ликовних конкурса на 
којима је и ове школске године постизао изузетне резултате, предао је 
градоначелнику икону „Светих Сурдуличких мученика“, дар Епископа 
врањског Пахомија, коју је добио као првонаграђени на 9. ликовном 
конкурсу „Отаџбина и слобода – прошлост, садашњост и будућност“. 

Понос школе „Ђура Јакшић“ – ученици Вук Вујчин, Ђорђе Крстић, Марко 
Шаренац, Ненад Богасениев и њихови наставници Татјана Станимировић, 
Миодраг Мијатов, Јован Ђорђевић и Марина Мајнерић, обележили су 
школску 2017-2018. годину својим успесима. 
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28. јун – Видовданска академија 

Видовданска академија и свечано уручење награда ученицима генерације 
зрењанинских основних и средњих школа, одржана је у сали Народног 
позоришта „Тоша Јовановић“. Представници организације „Светосавље“ 
уручили су награде најбољим ученицима, а на скупу се обратио и 
градоначелник Зрењанина.  

Вук Вујчин и Нинослава Кнежевић, ученици генерације наше школе, нашли 
су се међу најбољим ученицима Града Зрењанина. 

 

 

Летопис води библиотекар школе, Светлана Бачулов 
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