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НАСТАВА 
 

 

 

Школске 2013/2014. године настава је почела 2. 

септембра, а завршила се 12. јуна. У овој 

школској години имали смо 23 одељења редовне 

наставе (са одељењем у Јанковом Мосту). 

 

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 – Надица Жеравица 

Административни радник – Љиљана Живковић-Такач 

Рачуновођа – Вукица Марков 

 

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 

Гордана Нагулић III3 
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Гордана Миља-Кнежевић IV1 

Радосна Влајков IV2 

Зорана Ракић IV3 

Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту   

 

Предметна настава: 

Јасмина Мијатовић (V1), математика 

Софија Жебељан (V2), српски језик 

Весна Врућинић (V3), математика 

Маја Алмажан (VI1), енглески језик 

Марија Турински (VI2), српски језик 

Јелена Бибин (VI3), биологија 

Марица Јакшић (VII1), немачки језик 

Данијела Прелевић-Болесников (VII2), српски 

језик 

Ђурђевка Грујин (VII3), географија 

Игор Јакшић (VIII1), физичка култура 

Јован Ђорђевић (VIII2), информатика и 

рачунарство 

Верица Пивк, историја 

Константин Гросу, ликовна култура 

Ивана Петричић, музичка култура 

Петар Падејски, техничко образовање 

Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Силвана Живковић–Шипка, физика 

Тања Ковић, хемија 

Дамјан Вита, физичко васпитање 

Татјана Станимировић, енглески језик 

Сандра Палатинуш, енглески језик 

Петар Шљокић, веронаука 

Данијела Прелевић-Болесников,грађанско васпитање 
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АВГУСТ - СЕПТЕМБАР 

 

 

29. августа обележен је Дан МЗ „Граднулица“. 

Ученици II1 и II3 учествовали су у свечаности 

програмом који су припремили са учитељицама 

Зорицом Трифунов и Весном Лугоња. 

 

 

 
 

 

2. септембра у свечаној сали школе одржана је 

приредба поводом пријема првака. Приредбу су 

припремили прошлогодишњи прваци. Учитељице 

овогодишњих првака, Наташа Станић, Љубица 

Бјелотомић и Биљана Перин, дочекале су своје 

ученике и пожелеле им срећан почетак школовања. 

Свечаности је присуствовао и председник МЗ 

„Граднулица“, Предраг Нићетин, који је сваком 

прваку поклонио мајицу са логом месне заједнице 

и називом наше школе. Осим мајица, свако одељење 

добило je на поклон и по једну фудбалску лопту 

ФК „Граднулица“. 
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5. септембра школу је посетила саобраћајна 

полиција и најмлађим ученицима одржала предавање 

на тему „Безбедност у саобраћају“. Истог дана 

школу је посетио и представник „Црвеног крста“ и 

упознао нас с основним правилима пружања прве 

помоћи. 

 

 
 

14. септембра одржан је јесењи крос у 

Карађорђевом парку. Осим ученика, у трци су 

учествовали и наставници физичког васпитања, 

Игор Јакшић и Дамјан Вита. 
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17. септембра ученици III разреда су са 

учитељицама обишли центар града и значајна 

културно-историјска места и тако боље упознали 

Зрењанин. 

 

 
 

18. септембра ученици првог разреда су у хали 

„Медисон“ учествовали у акцији „Спретно и 

паметно у саобраћају“. Ученици су прошли 

радионицу „Шта је чије“ и на полигону учили како 

се кретати улицом без тротоара и како прелазити 

улицу с више саобраћајних трака.  

 

 
 

 

 

Затварање прве колоније стрипа „Стриполис“ 

одржане у Зрењанину, окупило је и ученике наше 

школе. „Струполис“ је завршен маскенбалом на 

којем су учествовали ученици нижих разреда. 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зрењанин¬ 

 

 

8 
 

 
 

 

20. септембра у Зрењанину је одржан 23. 

традиционални крос РТС-а „Кроз Србију“. Циљ 

кроса јесте да се деци указује на значај здравог 

начина живота и физичке активности на отвореном. 

 

27. септембра у Зрењанину је одржана 

манифестација „Ноћ истраживача“. Наши ученици су 

учествовали у неколико радионица: биологија -

Отисак прстију, хемија - Види, чуј невидљиво, 

техничко и информатичко образовање - Математика 

у архитектури с филозофког аспекта. 

 

Ученици IV1 и учитељица Гордана Миља-Кнежевић 

учествовали су у огледу о звуку, ученици IV2 и 

учитељица Радосна Влајков у огледу „Чаробно 

млеко“, а ученици IV3 и учитељица Зорана Ракић 

учествовали су у огледу „Спектар боја“. 
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У квизу знања (област - информатика и 

рачунарство), одржаном у току манифестације, 

учествовало је шест градских школа. Победили су 

ученици наше школе: Војин Медаревић (V1), Иван 

Михајлов (VI2), Павле Глушац (VII2) и Василије 

Васић (VIII2). Ученике је припремао наставник 

Јован Ђорђевић. 

 

 
 

28. септембра у центру Зрењанина организована је 

хуманитарна акција „Трка за срећније детињство“, 

а прилог сакупљен на овај начин намењен је 

удружењу ментално недовољно развијених особа 

„Сунцокрет“ из Зрењанина. Наша ученица Соња 

Чупић победила је у трци. 

 
30. септембра школа је организовала „Отворена 

врата“. Родитељи су могли да посете школу и 

присуствују неком од часова. Школа ће и убудуће, 
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плански, организовати „Отворен дан школе“ – 

заинтересовани родитељи моћи ће једном месечно 

да посете часове. Планирани термини за посету 

родитеља: 30. септембар, 29. октобар, 27. 

новембар, 19. децембар, 31. јануар 2014, 24. 

фебруар 2014, 25. март 2014, 30. април 2014, 29. 

мај 2014, 13. јун 2014. Родитељи су упознати с 

упутством за пријављивање. 

 

Међуопштинско друштво за стране језике и 

кљижевност Зрењанин, организовало је бесплатну 

школу страних језика у просторијама МЗ 

„Граднулица“ и упутило позив нашим ученицима.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зрењанин¬ 

 

 

11 
 

 

ОКТОБАР 

 

Млађи ученици: 

10. октобар - Ученици нижих разреда су у току 

Дечје недеље уживали у многим активностима. 

Организован је одлазак у Културни центар где je 

приказан анимирани филм „Kruds“. 

У уторак је организовано цртање у школском 

дворишту на тему „Моја породица“ и прављење 

паноа у холу школе. 

 

 
 

„Ђурин таленат“ је поново показао колико је 

талентоване деце у нашој школи. 

 

 
 

Школу је посетио и хор музичке школе „Јосиф 

Маринковић“. 
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За прваке је организован свечани пријем у Дечји 

савез, а у петак су се ученици нижих разреда 

опробали на школском полигону спретности.  

 

 
 

Крај недеље је био посвећен излагању најлепших 

ученичких цртежа на тему „Моја породица“. 

Старији ученици: 

Понедељак – кошаркашка утакмица – екипа наше 

школе победила је гостујућу екипу школе „Петар 

Петровић Његош“; 

Уторак – ЕКО-ПАТРОЛА – Наставница биологије, 

Јелена Бибин, организовала је промоцију еко-

патроле. Присуствовали су и ученици трећег, 

четвртог и петог разреда. Након тога је уследио 

квиз знања, а победила је екипа Филипа Кршића 

(VIII2), Марка Ралића (VII2) и Бојане 

Станисављев (VI2). 

Среда – Гостовање дечјег хора Музичке школе 

„Јосиф Маринковић“. „Ђурин таленат“ – победила 

је група Силом окупљени (Николина Горшћак, 

Слободан Кирћански, Марко Непергаћа и Срђан 

Граовац). Програм су водили Дина Петров, Јасмина 

Аћин и Немања Тричковић. 

Петак – Журка у свечаној сали школе 

(организатор-Ученички парламент). 
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Јована Милићев-Радишић, школска психолошкиња, 

одржала је радионице на тему - Стилови 

комуникације. Радионице су организоване у 

периоду од 14. до 18. октобра. У реализацији 

радиница учествовала је и Марија Савић, 

психолошкиња на стручној пракси. 

 

 
 

 

 

26. октобра у школи је одржан семинар на тему: 

ИОП – како их правити и применити. Психолошкиња, 

Љиљана Дошен, реализовала је овај семинар који 

су похађали сви учитељи, наставници и стручни 

сарадник. 
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29. октобра у ходнику школе постављена је 

изложба најуспешнијих мапа ума ученика VII2 и 

VII3, а које су ученици цртали током изучавања 

Питагорине теореме (изложба је организована 

поводом акције промовисања наставних предмета). 
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НОВЕМБАР 

 

 

У периоду од 9. до 12. новембра 2013. године 

ученици IV 2 одељења (Стеван Медић, Немања 

Решковић, Милица Турински, Јована Керлета) са 

учитељицом Радосном Влајков, похађали су школицу 

промоције хуманих вредности „За доброту сваки 

дан је добар дан“. Школица је одржана у Вршцу, у 

организацији Црвеног крста. 

 

 

 

             
 

 

 

22. новембра у Културном центру одржана је 

додела награда најуспешнијим учесницима ликовног 

конкурса Мој кућни љубимац, мој највернији 

пријатељ, који је расписало предузеће „Чистоћа и 

зеленило“. Ученица Миљана Перкић (III 2) 

освојила је друго место, а специјалне награде 

ученици III 2 (учитељица Соња Вујаковић: Марко 

Ђукић, Алекса Лудошки, Јелена Недовић и Марко 

Шаренац, као и ученица Ања Радојчић (III3, 

учитељица Светлана Ђуришић). Након доделе 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зрењанин¬ 

 

 

16 
 

награда ученици III 2 и III 3 су уживали у 

поклон-представи Салваторе, мој пас, а потом 

посетили изложбу награђених радова у холу 

Културног центра. 

 

 

 

28. новембра школу су посетили екстерни 

евалуатори. На интервјуу спроведеном у школи, 

учествовало је 29 наставника, 28 родитеља, 21 

ученик и 8 представника школског одбора. 

Евалуатори су рад школе оценили оценом 4 (97%). 

 
 

 

29. новембра ГНБ „Жарко Зрењанин“ позвала је 

ученике зрењанинских основних школа на учешће у 

манифестацији „Читалачка значка“. Овогодишња 

„Значка“ била је посвећена Десанки Максимовић, а 

тема обавезног дела програма гласила јe: Десанки 

у част. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

 

6. децембра организиван је Новогодишњи вашар. 

Као и претходних година, ученици су школу 

испунили занимљивим ситницама које су продавали 

другарима, родбини и наставницима.  

  

 

                                      
 

  

Од 10. до 12. децембра Јована Милићев-Радишић и 

Марија Савић, школске психолошкиње, одржале су 

радионице о пубертету. Психолошкиње су 

припремиле power-point презентацију, а ученици 

IV разреда могли су сазнати нешто више о овој 

теми.  
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17. децембра ученици II разреда посетили су ГНБ 

„Жарко Зрењанин“. Библиотекарка Наташа Лалић, 

мајка наше ученице, припремила је пригодан 

програм и упознала ученике са стваралаштвом 

Љубивоја Ршумовића.  

 

 

                
 

18. децембра ОШ „9. мај“ из Зрењанина, 

организовала је III инклузивне игре у хали 

спортова „Медисон“. Трговина „Gomex“, овогодишњи 

спонзор, припремила је медаље и слатке пакете за 

учеснике инклузивних игара. 
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Наши ученици завршили су прво полугодиште 

маскирани и расположени. 24. децембра у школи је 

организован новогодишњи маскенбал, а ученици су 

радо представили своје маске. 

 

 

                
 

26. децембра ученици Ђачког парламента 

реализовали су анкету и предавање поводом 

обележавања Дана борбе против сиде. Назив анкете 

и предавања био је „Шта знаш о сиди?“, а 

учесници су били ученици виших разреда. Резултат 

спроведене акете показао је да се 90% ученика 

изјаснило за то да би волело да се у школи чешће 

разговара на ову тему. 

 

28. децембра Наставничко веће је гласањем 

изабрало најбоље одељење у школи. Одељење VII 3 

је победило и тако по трeћи пут понело титулу 

најбољег одељења наше школе. Директорка школе 

наградила је ученике најбољег одељења чоколадама 

и хемијским оловкама. 
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ЈАНУАР 

 

 

15. јануара почело је друго полугодиште школске 

2013-2014. године. 

 

Ученици виших разреда су с наставницом историје, 

Верицом Пивк, посетили изложбу „Царски дворови“ 

(избор поклона које је Ј. Б. Тито добио од 

владарских породица из 18 земаља). 

 

 

           
 

 

27. 1. 2014. 

Савиндан је и ове године обележен пригодним 

програмом. Кумови славе била су одељења IV2 

(учитељица Радосна Влајков) и VIII2 (разредни 

старешина Јован Ђорђевић).  

Након химне „Ускликнимо с љубављу“, директоркине 

уводне речи и сечења славског колача, уследио је 

рецитал о Светом Сави који су припремили ученици 

IV1 са учитељицом Горданом Кнежевић. Наступили 

су школски хор и оркестар, које води Ивана 

Петричић, наставница музичке културе.  

Ученик Јован Цветков (VI1) прочитао je литерарни 

рад за који је награђен првом наградом на 

Светосавском литерарном конкурсу. 
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Ученици виших разреда су са вероучитељком 

Јасмином Милисављевић припремили кратак програм 

о Светом Сави, а ученици другог, трећег и 

четвртог разреда извели су фолклорну игру коју 

су припремали са учитељицом Зораном Ракић. Осим 

ученика IV1, у представи су учествовали и 

старији ученици наше школе.   

Директорка школе уручила је похвалнице и поклон-

књиге учитељима и наставницима за остварене 

резултате у раду за претходну годину. Награђени 

су следећи наставници: Соња Вујаковић, Радосна 

Влајков, Љубица Бјелотомић, Гордана Кнежевић, 

Марина Мајнерић, Гордана Нагулић, Надица 

Жеравица, Весна Лугоња, Зорана Ракић, Наташа 

Станић, Татјана Станимировић, Драгана Табачки, 

Андреа Такач, Тања Ковић, Јелена Бибин, Софија 

Жебељан, Верица Пивк, Петар Падејски, Јован 

Ђорђевић, Игор Јакшић, Дамјан Вита, Весна 

Остојић. 

 

 

 

Лингвистичка секција коју води наставница Софија 

Жебељан и ове године остварила је значајан 

успех. На такмичењу литерарних, лингвистичких и 

новинарских секција које је организовало Друштво 

за српски језик и књижевност при Филолошком 

факултету у Београду и Министарство просвете, 

лингвистичка секција наше школе освојила је 2. 

место на републичком нивоу. 
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ФЕБРУАР 

 

 

1, 2, и 3. фебруара, по одлуци градоначелника 

града Зрењанина, прекинут је васпитно-образовни 

рад у школама на територији града Зрењанина, 

због отежаних временских услова. 

 

На традиционалном конкурсу „Светосавље“ наши 

ученици су постигли запажен резултат. Милица 

Турински (IV2) освојила је 1. награду за ликовни 

рад, а Јован Цветков (VI1) освојио je 1. награду 

за литерарни рад. 

   

Градска народна библиотека је и ове године 

позвала ученике зрењанинских основних школа да 

узму учешће у манифестацији „Читалачка значка“. 

 

12. фебруара балетски студио „Stage“ из 

Зрењанина организовао је хуманитарну представу 

„Пирати“ у Културном центру Зрењанин. Сав приход 

од улазница намењен је деци оболелој од аутизма. 

Акцију су подржали и ученици наше школе. 

 

Током јануара и фебруара у школи је организовано 

низ активности на тему професионалне 

оријентације ученика VIII разреда. Уследила су и 

психолошка тестирања свих ученика, као и 

појединачни разговори са ученицима који су били 

у дилеми за коју средњу школу се определити.  
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МАРТ 

 

 

 

10. марта ученици V и VI разреда посетили су 

Српско народно позориште у Новом Саду и гледали 

представу „Госпођа министарка“. 

 

 

 

14, 15. и 16. марта у школи је одржан семинар на 

тему: Повећање компетенција наставника за 

квалитетније остваривање педагошке ефикасности 

рада на часу. Семинару су присуствовали учитељи 

и наставници наше школе, а предавач је био 

професор Милован Ђуришић. 
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УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 
Школа је била домаћин Општинског такмичења из 

страних језика. Међу такмичарима наше школе, 

најбољи резултат у познавању енглеског језика 

постигла је Дина Петров, ученица VIII 2 одељења. 

Дина је освојила 1. место, а за такмичење ју је 

припремала наставница Татјана Станимировић. 

Најбољи познаваоци немaчког језика међу нашим 

ученицима били су Теодора Луцић (VIII2)која је 
освојила 1. место на Окружном такмичењу, као и 

Срђан Петер (VIII2) који је освојио 2. место на 

општинском нивоу такмичења. Ученике је 

припремала за такмичење наставница Марица 

Јакшић.  

 

На Општинском такмичењу из физике ученик Лука 

Бјелица (VIII1) освојио је 2. место. Припремала 

га је наставница физике Силвана Живковић-Шипка. 

 

На такмичењу из српског језикa, Анастасија 

Малушић (VIII2) је освојила 2. место на Окружном 

такмичењу (ученицу је припремала наставница 

Марија Турински). Немања Кајиш и Наташа Месарош-

Јованов, ученици V3, освојили су 3. место на 

Општинском такмичењу (ученике је припремала 

наставница Данијела Прелевић-Болесников). 

 

Запажене резултате на такмичењу из хемије 

постигли су: Филип Ковачевић VII3 (1. место на 

Окружном такмичењу), Игор Перић VII3 (1. место 

на Општинском такмичењу, Мина Стојанов VII1 (3. 

место на Општинском такмичењу)и Павле Глушац 
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VII2 (3. место на Општинском такмичењу). Ученике 

је припремала наставница Тања Ковић. 

 

Ученици наше школе били су успешни и на 

такмичењу из техничког и информатичког 

образовања. На Окружном такмичењу Милош Бојанић 

(VIII2)освојио је 1. место,а Јасмина Аћин 

(VIII2) 2. место. Василије Васић (VIII2)освојио 

је 2. место на општинском нивоу такмичења. 

Ученике је за такмичење припремао наставник 

Јован Ђорђевић.   

 

На Општинском такмичењу из биологије 2. место су 

освојили: Немања Кајиш(V3),Алиса Димић(V3)и 

Војин Медаревић(V1). 3. место освојили су Тамара 

Сланкаменац(VII2)и Бојана Ђурић(VII3). Ученике 

је припремала наставница Јелена Бибин.  

На Општинском такмичењу из географије ученик 

Славко Врекић (VII2) освојио је 3. место. 

Припремала га је наставница Ђурђевка Грујин.  

На „Тесла инфо куп-у“ ученици су се такмичили у 

познавању информатике и рачунарства. Пласман на 

Републичко такмичење остварили су Милош Пешут и 

Милош Панић, ученици VIII1. Ученике је припремао 

наставник Дарко Станков. 

Најбољи резултат на такмичењу из ликовне културе 

остварио је Дејан Јоцин(VI2), који је на 

републичком нивоу такмичења освојио 3. место. 

Ученицa Драгана Шаргин (VII2) освојила је 1. 

место на Општинском такмичењу, Александар 

Остојин(V5) 2. место,а Душан Лудошки(VI3)и Лука 
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Јованов(V1)освојили су 3. место. Ученике је 

припремао наставник Константин Гросу. 

На такмичењу из физичког васпитања ученици су, 

такође, остварили запажене резултате. На 

Окружном такмичењу, Никола Ђордан(VII3)је 

освојио 1. место, Ивана Бранжовски(VIII1) и Лука 

Станојевић(VIII2) 2. место, а Соња Чупић(V3)3. 

место. 3. место на Општинском такмичењу освојили 

су: Jаков Иваница(VI1),Марко Непергаћа(VII2) И 

Јасмина Аћин(VIII2).      

 

 

 

 

На математичком такмичењу „Мислиша“ 

најзапаженији резултат остварили су ученици 

Ђорђе Крстић IV2 (1. место,учитељица Радосна 

Влајков); Петар Станић и Вук Цвејић, ученици 

II1(учитељица Зорица Трифунов), освојили су 2. 

место; ученици Стефан Вуков III1(учитељица 

Марина Мајнерић) и Немања Војнов IV3(учитељица 

Зорана Ракић) освојили су 3. место; похваљени су 

Јелена Недовић III2(учитељица Соња Вујаковић), 

Алекса Лудошки III2(учитељица Соња Вујаковић) и 

Вук Вујчин IV1(учитељица Гордана Кнежевић). 

 

Ученици нижих разреда постигли су запажене 

резултате и на ликовним конкурсима. На конкурсу 

ОШ „Вук Караџић“, ученица Уна Милановић 

II1(учитељица Наташа Станић)освојила је 2.место. 

На Светосавском конкурсу 1.место је освојила 

Милица Турински IV2(учитељица Радосна Влајков). 

На конкурсу „Амбалажа, отпад, рециклажа“, 

ученици III2(учитељица Соња Вујаковић) су 
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похваљени за учешће, а на конкурсу „Чистоћа и 

зеленило“ ученица Миљана Перкић III2(учитељица 

Соња Вујаковић)освојила је 2. место, док су 

Марко Шаренац, Алекса Лудошки, Јелена Недовић, 

ученици III2, похваљени за учешће на конкурсу. 

 

На Општинском такмичењу из математике наши 

ученици су, такође, имали успеха. Ученици Вук 

Вујчин IV1(учитељица Гордана Кнежевић)и Немања 

Војнов IV3(учитељица Зорана Ракић)освојили су 

прво место, а Вук Ђурађ Слијепчевић 

IV3(учитељица Зорана Ракић)2.место. Ученици Вук 

Цвејић III1(учитељица Марина Мајнерић)и Стефан 

Нешић III1(учитељица Марина Мајнерић)освојили су 

2. место. Анђела Нешић(III1) је похваљена, као и 

Алекса Лудошки III2(учитељица Соња Вујаковић). 

На окружном нивоу такмичења ученици Вук Вујчин 

IV1(учитељица Гордана Кнежевић)и Немања Војнов 

IV3(учитељица Зорана Ракић)освојили су 3. место. 

На такмичењу „Читалачка значка“, Маша Радишић 

III2(учитељица Соња Вујаковић) освојила је 

„Златну значку“ за свој читалачки дневник, а 

ученици I3 и учитељица Биљана Перин награђени су 

за колекцију.  

На такмичењу из физичког васпитања, Нинослава 

Кнежевић IV3 (наставници Игор Јакшић и Дамјан 

Вита)освојила је 1. место на међуокружном нивоу 

такмичењу у гимнастици, а ученик Лука Лојовић 

IV2, 3. место на такмичењу у атлетици(наставници 

Игор Јакшић и Дамјан Вита).   
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АПРИЛ 

 

 

3. априла школска психолошкиња је организовала 

радионице „Како ефикасно учити и научити 

лекцију“. Радионице су спроведене међу ученицима 

III и IV разреда. Ученици су се упознали и са 

појмом Мапа ума и израдили своје мапе од којих 

су најуспешније биле изложене у холу школе. 

Подучавање ученика на ову тему организовано је и 

међу ученицима петих разреда, на часовима 

биологије.  

 

                      

 
 

7. априла ученици петог и шестог разреда 

посетили су Српско народно позориште и гледали 

представу „Урнебесна трагедија“. Ово је била 

одлична прилика да се ученици упознају са делом 

нашег драмског писца Душана Ковачевића. 
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8. априла школу је посетила 40. „Песничка 

штафета“. 

Ученици III2, учитељица Соња Вујаковић и 

библиотекарка Светлана Бачулов, припремили су 

пригодан програм, а гостујући песници, Игор 

Коларов и Бранко Стевановић, одабрали су 

најлепше песме „Штафете“ нашe школe – Стомак 

(песма Алексе Лабанца, ученика I2), Одговарање 

(песма Вука Вујчина, ученика IV1), Зашто? (песма 

Бојане Стан, ученице V2).  

 

         
 

8. априла ученици четвртог разреда упознали су 

се с информатиком и рачунарством, наставним  

предметом који их очекује следеће школске 

године. Предметни наставници су у претходном 

полугодишту почели да организују часове 

упознавања ученика четвртог разреда с наставним 

предметима које ће имати у петом разреду. Овакав 
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вид припреме млађих ученика за пети разред биће 

настављен и током другог полугодишта. 

 

9. априла ученици V2 су са наставницом Софијом 

Жебељан посетили ГНБ „Жарко Зрењанин“ и упознали 

сва одељења библиотеке. Ученици су провели један 

час у разговору са библиотечким особљем, 

разгледајући речнике, енциклопедије и друге 

приручнике.   

 
.  
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МАЈ 

 

 
8. маја, поводом манифестације „Европско село“, 

школу је посетио  др Паоло Батинели, италијански 

аташе. Директорка, ученици и наставници указали 

су добродошлицу госту. 

 

         
  
9. маја у центру Зрењанина одржано је „Европско 

село“. Наша школа је представила Италију. Млађи 

ученици су за ову прилику припремили пригодан 

програм и представили се „Винском песмом“ из 

опере „Травијата“. Ученике је припремала 

учитељица Марина Мајнерић. Ученици III1 и 

учитељица Марина Мајнерић угостили су наше госте 

из Темишвара, који су се, такође, представили на 

манифестацији „Европско село“ пригодним 

програмом. 

 

ЗБОГ ПОПЛАВА КОЈЕ СУ ЗАХВАТИЛЕ СРБИЈУ, ОБЈАВЉЕНО 

ЈЕ ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ: 

Обавештавају се ученици, наставници и родитељи наше школе да ће се прикупљање помоћи 

настрадалима у поплавама обављати од данас, 19.5.2014. до петка, 23.5.2114. од 9:00 до 

17:00 у просторијама МЗ Граднулица(преко пута свечане сале). 

У овој, почетној акцији прикупљања помоћи најнужнија су средства за хигијену: 

 паста за зубе 
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 четкица за зубе 

 шампон за прање косе 

 течни сапуна за прање руку 

 тоалетни папир 

 пена за бријање 

 бријач за једнократну употребу 

 хигијенски уложак 

 влажне и обичне марамице 

 чешаљ за косу 

 пелене за децу и одрасле 

Такође, може се донети ИСКЉУЧИВО конзервирана храна и ФЛАШИРАНА вода 

(обична и минерална). 

Црвени крст наше школе прикупљаће и добровољни новчани прилог за настрадале у 

поплавама. Ученици могу новац предати својим одељенским старешинама а потом ће школа 

прикупљени износ уплатити на жиро рачун Републике Србије са наменом за отклањање 

последица од поплава. 

Помоћ угроженом становништву се може упутити и путем СМС порука на број 1003 за све 

мреже мобилних опратера. Цена поруке је 100 динара. 

Жиро рачун за динарске уплате је: 840-3546721-89, сврха уплате: Оклањање последица 

ванредних околности – поплаве. 

Жиро рачун за девизне уплате је: 01-504619-100193230-60-0000, сврха уплате: Оклањање 

последица ванредних околности – поплаве. 

Све наредне активности школе, везане за помоћ угроженом становништву од поплава биће 

редовно објављиване на сајту школе. 

 
 
28. маја у позоришту „Тоша Јовановић“ одржана је 

завршна свечаност „Читалачке значке“. Маши 

Радишић (III2) и ученицима I3 уручене су награде 

за постигнути успех на овој манифестацији. 

 

29. маја у свечаној сали МЗ „Граднулица“ одржан 

је базар „Дарови завичаја“. Базар је био 

посвећен старим занатима. Ученици лингвистичке 

секције (секцију води наставница српског језика, 
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Софија Жебељан) су том приликом спровели низ 

активности. Базару су присуствовале и чланице 

удружења „Жене Граднулице“. Оне су све присутне 

почастиле посластицама које су лично правиле за 

ову прилику, као и жене из Мужље које су се 

представиле ручним радовима. Базар је отворила 

директорка школе. Базар је био и хуманитарног 

карактера јер је том приликом сакупљан 

добровољни прилог за настрадале у поплавама.  
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ЈУН 

 

 

5. јуна у Културном центру Зрењанин одржана је 

манифестација „Ми то радимо најбоље“. Нашу школу 

је представило одељење III2 (учитељица Соња 

Вујаковић) са представом сенки „Замислите“. 

Подршка малим глумцима били су ученици II2 и II3 

одељења. Програм манифестације водиле су ученице 

Милица Тркља(VII2) и Наталија Нагулић(VII2). 

 

6. јуна ученици III1 и учитељица Марина Мајнерић 

посетили су зрењанинску телевизију „Сантос“. 

Ученици су овом приликом могли да се упознају с 

основама телевизијског посла. Обишли су 

просторије локалне телевизије и разговарали са 

члановима екипе „Сантос“. 

 

                            
 
7. јуна, поводом „Ноћи музеја“, у ГНБ „Жарко 

Зрењанин“ из Зрењанина, организовано је дружење 

са Јасминком Петровић, успешном списатељицом за 

децу. Дружење је организовало Дечје одељење 

библиотеке, а учитељица Соња Вујаковић је повела 

своје ученике на дружење са Јасминком Петровић. 
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10. јуна испратили смо још једну генерацију ђака 

„осмака“. Свечаност је одржана у Културном 

центру Зрењанин, а славље се потом наставило у 

свечаној сали школе. Школа је наградила 

„вуковце“ за постигнут успех у учењу и владању 

поклон-књигом (Хамлет,В.Шекспир), а ученицу 

генерације, Дину Петров, и Речником страних речи 

и израза у српском језику Милана Вујаклије. 
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Весна Мађаров, директорка школе, пожелела је 

„осмацима“ пуно успеха у даљем школовању, 

поделила дипломе и поклон-књиге највреднијим 

ученицима. Носиоци „Вукове“ дипломе у овој 

генерацији су сл. ученици: Бјелица Лука, 

Бранжовски Ивана, Дујаковић Дражен,  Панић Милош, 

Пешут Милош, Радаковић Владимир, Ристић Алекса, 

Павловић Сара, Бранков Ања, Аћин Јасмина, Бојанић 

Милош, Васић Василије, Гојков Александра, Петров Дина.  

 

 

 
 
 

Приредбу поводом испраћаја генерације ученика 

2013-2014. године припремиле су наставница 

српског језика, Марија Турински, и наставница 

музичке културе, Ивана Петричић. На приредби смо 

чули и видели школски хор, ученике музичке 

школе, пригодан рецитал, а наступиле су и мале 

балерине, ученице наше школе. 
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12. јуна обележили смо Дан школе представом коју 

је за ту прилику припремала наставница Софија 

Жебељан са ученицима VI1. Представа је била 

посвећена животу и делу сликара Константина 

Данила. Осим ученика VI1, у представи је 

учествовало и Културно уметничко друштво 

„Пионир“ из Зрењанина, као и фолклор млађих 

ученика који води учитељица Зорана Ракић. 

  

 ОШ „Ђура Јакшић“ обележила је Дан школе и 31. маја у 

школи. Том приликом, осим поменуте представе, видели 

смо и наступ школског хора и ученика III1 („Винска 

песма“, Травијата). 
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25. јуна наши ученици II разреда су са својим 

учитељицама пружили подршку малим глумцима ОШ 

„Жарко Зрењанин“. Ученици су са учитељицом 

Иваном Бошњак припремили и извели представу 

„Временска капија“. Представа је била 

хуманитарног карактера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Летопис школе саставила Светлана Бачулов, библиотекарка 


