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НАСТАВА 

 
 
 

Школске 2014/2015. године настава је почела 1. септембра, а 
завршила се 12 јуна. За ученике 8. разреда настава је завршена 30. 
маја.   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 
Медијатекар – Миодраг Мијатов 
Библиотекар – Светлана Бачулов 
Учитељ у продуженом боравку – Надица Жеравица 
Административни радник – Љиљана Клаћ 
Рачуновођа – Вукосава Јованов 
 
Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 
 
Разредна настава: 
Гордана Кнежевић I1 
Радосна Влајков I2 
Зорана Ракић I3 
Наташа Станић II1 
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Љубица Бјелотомић II2 
Биљана Перин II3 
Зорица Трифунов III1 
Зорица Јешић III2 
Весна Лугоња III3 
Марина Мајнерић IV1 
Соња Вујаковић IV2 
Светлана Радин IV3 
Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту   
 
Предметна настава: 
Софија Жебељан (VI2), српски језик 
Марија Турински (VII2), српски језик 
Данијела Прелевић (VIII2), српски језик, грађанско васпитање 
Татјана Станимировић, енглески језик 
Маја Алмажан (VII1), енглески језик 
Сандра Палатинуш, енглески језик 
Константин Гросу, ликовна култура 
Ивана Петричић, музичка култура 
Верица Пивк (V3), историја 
Ђурђевка Грујин (VIII3), географија 
Силвана Живковић, физика 
Јасмина Мијатовић (VI1), математика 
Весна Врућинић (VI3), математика 
Јасмина Миладић, математика 
Јелена Бибин (VII3), биологија 
Драгана Булик, биологија 
Тања Ковић, хемија 
Јован Ђорђевић (V1), техн. и инфор. образовање, инф. и рачун. 
Петар Падејски, техничко и информатичко образовање 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зрењанин¬ 

 

 

5 
 

Игор Јакшић (V2), физичко васпитање 
Дамјан Вита, физичко васпитање 
Марица Јакшић (VIII1), немачки језик 
Иван Штефковић, немачки језик 
Петар Илић, веронаука (септембар) 
Јасмина Милисављевић, веронаука 
Дарко Станков, информатика и рачунарство 
Александар Нетковић, румунски језик са елементима националне 
културе 
Анамариа Шокарда, васпитач у предшколској установи у Јанковом 
Мосту 
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АВГУСТ - СЕПТЕМБАР 
 
 

30. августа обележен је Дан МЗ „Граднулица.“ Тим поводом 
организовано је спортско такмичење, а на граднуличком стадиону 
окупила су се деца предшколског и школског узраста са учитељицама 
Весном Лугоња, Зорицом Трифунов, васпитачицом Соњом Козловачки 
и родитељима. 
 
 

   
 

 
1. септембар  
Први наставни дан школске 2014-2015. године започели смо 

приредбом у свечаној сали школе, организованом у част наших 
„првака“ (програм су припремили прошлогодишњи „прваци“ са својим 
учитељицама).  

Весна Мађаров, директорка школе, обратила се „првацима“ 
речима добродошлице и пожелела им успешан почетак школовања, а 
њиховим родитељима успешну сарадњу са колективом ОШ „Ђура 
Јакшић“. Учитељице Гордана Кнежевић, Радосна Влајков и Зорана 
Ракић упознале су се са својим будућим ученицима и њиховим 
родитељима, пожелеле им, такође, срећан почетак школовања. 
У лепим жељама нашим најмлађим ђацима, придружио се и 
градоначелник Зрењанина, Чедомир Јањић, који је, у име града, 
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даровао „првацима“ поклон-торбе и школски прибор, као и чланови 
Градског већа и представници МЗ „Граднулица“ који су и ове године 
припремили за најмлађе ученике школе мајице са логоом МЗ 
„Граднулица“ и називом школе. 
 

                      
 

                      
 

 

 

8. септембра обележили смо Дан писмености одржавањем 

трибине у школској медијатеци. Организатори су били ученици 8. 

разреда и наставница српског језика, Софија Жебељан. Посебно 

задовољство пружили су нам гости: гђа Ружица Тапавички, из ПП 

завода, г. Станко Шајтинац, књижевник и театролог, као и г. Милан 

Бјелогрлић, управник ГНБ „Жарко Зрењанин.“ Наши гости су се 

потрудили да пренесу своја знања ученицима и подстакну их да 

непрестано усавршавају писменост.   
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16. и 17. септембра у ОШ „Јован Цвијић“ одржана је едукативна 

радионица на саобраћајном полигону. Наши најмлађи ученици су се 

овом приликом упознали с новим изразима и њиховим значењем: 

тротоар, коловоз, бициклистичка стаза... Практичне вежбе на 

саобраћајном полигону показале су се као одличан начин да се 

прошири знање најмлађих ученика о основним саобраћајним 

правилима (како безбедно прећи улицу, како обићи препреке на 

тротоару и како се понашати на аутобуском стајалишту). Након 

практичних вежби, ученици су кроз квиз утврдили колико су запамтили 

о овој теми.  
 

                                  
 

 

20. септембра наш град је био представник Србије у 

обележавању Дана мира. „Playing for Change“ назив је активности која 

је претходила обележавању Дана мира и у којој су учествовала и деца 

зрењанинских школа. Наша школа је, такође, узела учешће у  акцији 

промовисања мира и путем игре и песме послала поруку мира целом 

свету. Ученике су за ову активност припремале наставнице енглеског 

језика – Татјана Станимировић, Сандра Палатинуш и Маја Алмажан. 

 

                                
 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зрењанин¬ 

 

 

9 
 

 

 

26. септембар 
Наши ученици су и ове године учествовали у манифестацији „Ноћ 

истраживача“ и представили различите експерименте: електричне бубе, 
водену ружу, пенушава чудовишта, чудесни свет симетрије... 
 

                                                     
 

 

 

27. септембар 
У школи је одржан семинар „Могућности за унапређивање 

сарадње и тимског рада у установи.“ Реализатори семинара биле су 
Весна Мађаров, директорка школе, и Јована Милићев-Радишић, 
школска психолошкиња, а присутни су били наставници и учитељи 
наше школе. 
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24-27. септембар 
Наша школа била је домаћин драгим пријатељима из Четвртe 

основне школе из Цеља. Ученици VI разреда угостили су у својим 
домовима вршњаке из Словеније, а наставници своје колеге. Програм 
посете обухватио је различите активности – обилазак Царске баре, 
посету Друштву Словенаца „Планика“, спортска такмичења у школи, 
као и одлазак на манифестацију „Ноћ истраживача.“  
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ОКТОБАР 
 

Распоред школских активности у току „Дечје недеље“ (6 - 10. 10. 
2014): 
 

Понедељак (6. октобар) – Промоција буквара дечјих права, свако дете 
има право да одраста у породичном окружењу, па је мото Дечје 
недеље: СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА СРЕЋНА 
ПОРОДИЦА. Разговор о породицама и цртање срећних породичних 
тренутака. Свако дете лепи цртеже по прозорима испред своје 
учионице. 
ТАЈНИ ПРИЈАТЕЉ – извлачење цедуља 

 
Уторак (7. октобар) – Креативна радионица: прављење играчака од 
материјала по избору ученика. Поставка изложбе играчака у учионици 
(посетили су је родитељи ученика). 
КВИЗ ЗНАЊА у свечаној сали школе, почетак у 12:30. 



ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зрењанин¬ 

 

 

12 
 

 

Среда (8. октобар)  
Ученици 2, 3. и 4. разреда у улози учитеља, 1. разред црта у школском 
дворишту; 

Предаја поклона „тајном“ пријатељу, цртање графита у школском 
дворишту. 

 

Четвртак (9. октобар) 

Пријем „првака“ у Дечји савез; 
„Ђурин таленат“ у свечаној сали школе, почетак у 12:00. 
 

Петак (10. октобар) 

Посета Културном центру, пројекција цртаног филма „Чаробњак из 
Оза); 
Крос (Карађорђев парк), спортски дан (школско двориште), журка 
(свечана сала школе, од 20:00 до 22:00 сата.  
 

У организацији Ученичког парламента спроведен је низ 
занимљивих активности. Наши ученици су почетком недеље угостили 
чланове парламента других зрењанинских основних школа („Др Јован 
Цвијић“, „Доситеј Обрадовић“, „Ј.Ј. Змај“, „Вук Караџић“). 

Руководилац Ученичког парламента и наставница биологије, 
Јелена Бибин, одржала је различите радионице: Шта носим из своје 
школе, Зашто (не)волим оцењивање, Школа по мери деце. 

Такмичење „Strong man“ била је посећенија активност у току 
„Дечје недеље.“ За најснажнијег „Ђуриног“ човека, проглашен је 
Бранислав Славков, ученик VIII2. 
 

У одржаном квизу знања учествовали су ученици 6, 7. и 8. 
разреда и такмичили се у познавању градива из 10 предмета. 
Победничка екипа (Наташа Јованов-Месарош VI1, Елеонора Месарош 
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VII1 и Даница Стаменковић VIII1) награђена је од школе за свој успех 
великим чоколадама. 
 

И спортски дан је протекао у лепом такмичарском расположењу. 
Организована су такмичења у кошарци, фудбалу и рукомету. Најбољи 
кошаркаши ОШ „Ђура Јакшић“ били су ученици VIII2, а најбољи 
фудбалери ученици VIII1 и V3. 
Најбрже девојчице у школском кросу: Бојана Марков V1, Соња Чупић 
VI3, Тамара Ерски VII2 и Милица Тркља VIII2.  
Најбржи дечаци у школском кросу: Петар Зорић V2, Јован Милошев 
VI2, Јаков Иваница VII1, Алекса Ћурчин VIII1. 
 
Најталентованији учесници „Ђуриног талента“:  
Млађи ученици – Јована Радишић IV2, Никола Стојиљковски IV2 и 

Мина Медан IV1, Бранка Богдановић IV2 и Љиљана Граор IV2. 
Старији ученици – Јована Керлета V2, Нинослава Кнежевић V3, 
Тамара Трапарић VI2. 
 

Дечја недеља је била обележена занимљивим активностима и међу 

ученицима нижих разреда. Ученици су се упознали с дечјим правима 

везаним за живот у породици, цртали један срећан породични догађај, 

„прваци“ су примљени у Дечји савез, а организована је и активност 

„Ученик у улози учитеља“. 

Ученици су са учитељицом, Надицом Жеравица, посетили школу 

„9. мај“ и учествовали у активностима и радионицама прављења маски 

за слоган „Под маском – другачији а исти“. 

 

9. октобар 

ОШ „Александар Сабовљев“ из Ечке организовала је ликовни и 

литерарни конкурс „У част учитељу“ поводом Дана учитеља. Ученик 

Никола Стојиљковски IV2 освојио је 1. место у категорији учитеља, а 

учитељица Зорица Јешић 1. место у категорији учитељи писци. 
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14. октобар 

Учитељице III разреда повеле су своје ученике у обилазак центра 

града. Ученици су се упознали са многим значајним институцијама у 

Зрењанину. 

 

                                                                      
 

15. октобар 
У школи је пригодним програмом у свечаној сали МЗ 

„Граднулица“ обележен Дан чистих руку. 
Овај дан се обележава широм света како би се најмлађима указало на 
значај прања руку. 
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НОВЕМБАР 
 

 

9. новембра, наставнице математике, Јасмина Мијатовић, Јасмина 

Миладић и Весна Врућинић, одржаале су презентацију о 10 

најзначајнијих проналазача цивилизације. Припшремљена презентација 

била је интересантан начин да се у нашој школи обележи Дан 

проналазача, а присуствовали су јој представници одељенских 

заједница од 1. до 8. разреда. 

 Осим презентације, наставнице су организовале и пригодну 

изложбу прикупљених експоната. 

 
 

        
 

 

 

 

13. новембар – Како да боље разумемо једни друге? 

Јована Милићев-Радишић, психолошкиња школе, ученицима 6. и 

7. разреда одржала је радионице на тему комуникације „Проблем је у 

оку посматрача.“ Циљ радионице био је да се ученицима на занимљив 

начин укаже на могућност конструктивног сагледавања проблема и 

његовог решавања јер сваки решени проблем пружа нова искуства. 
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17. новембар – Наша бајка 

Драмска секција наше школе учествовала је у манифестацији 

„Ноћ позоришта,“ одржаној у Културном центру. Чланови секције су 

извели представу „Наша бајка,“ употпуњену духовитим рекламама, 

музиком и костимима.  

Снимљен је и кратак видео запис, који сведочи о атмосфери на 

сцени: 

 https://www.youtube.com/watch?v=tmlFCO9lBM8  

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmlFCO9lBM8
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ДЕЦЕМБАР 

 

5. децембра одржан је још један Новогодишњи вашар у нашој 

школи. Деца су најпре уживала у прављењу, а потом и у продаји својих 

рукотворина. 

 

           
 

9. децембар – Сат програмирања (The Hour of Code) 

25 учесника наше школе, наставници Дарко Станков и Миодраг 

Мијатов, као и ученици ОШ „Јован Јовановић Змај,“ присуствовали су 

„Сату програмирања“ на Техничком факултету „Михајло Пупин.“  

Да програмирање није баук, ученицима су приказали студенти 4. 

године студија, кроз видео игрицу коју су сами креирали и израдили. 
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10. децембар 

ОШ „9. мај“ је, у сарадњи са градским основним школама, 

организовала још једне „Инклузивне игре.“ Игре су одржане у Хали 

спортова „Медисон“ и, на задовољство свих учесника, показале и овај 

пут да границе међу нама не постоје. 

Сви учесници су обрадовани слатким пакетићима маркета 

„Гомекс.“ 

 

              
 

17. децембар – Нека ова зима испуни жеље свима 

Ученици III/1, III/3 и IV/3, учествовали су у креативној 

радионици, организовааној у Народном музеју Зрењанина, а поводом 

предстојећих празника. Овом приликом, ученици су се упознали са 

симболиком и историјом слања честитки, а могли су и да погледају 

изложбу новогодишњих и божићних честитки из фонда Музеја 

Војводине. 

 Ученици су и сами правили и украшавали новогодишње честитке 

уз коришћење традиционалних симбола. 
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18. децембар – Пупинизација (ликовна радионица) 

Наши ученици Алекса Лабанац (II/2) и Јелена Стојановић (III/3), 

добили су награде на ликовном конкурсу организованом поводом Дана 

школе „Вук Караџић.“  

Награде су им уручене на свечаној академији у Културном 

центру. Алекси за освојено прво место и Јелени за освојено друго 

место. Награђени ученици су присуствовали отварању изложбе у 

Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“ 17.12.2014. године. 

 

                      
 

19. децембра, ученици IV/2 (учитељица Соња Вујаковић) су 

окитили своју јелку у школском  дворишту. Ову јелку су прошле 

године освојили на такмичењу и срећни су што се примила и одржала 

до данас. 
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21. децембар – Тигањица вашарица 

Ученици IV/1 и IV/3, са својим учитељицама Марином Мајнерић 

и Светланом Радин, учествовали су на манифестацији „Тигањица 

вашарица“. Продавали су производе које су сами направили уз помоћ 

учитељица и фино се забавили. 

 

             
 

 

            
 

 

23. децембра, одржан је занимљив час физичког васпитања. 

Учитељица Соња Вујаковић га је организовала у сарадњи са 

инструкторком зумбе, Александром Грујић, у жељи да ученици нешто 

више сазнају о плесовима који су актуелни последњих година.   

Уз добар ритам и сјајног тренера, ученици су на овом часу 

научили неке кораке плеса и делове кореографија. Подједнако су били 

заинтересовани и успешни и дечаци и девојчице. Предлажемо вам да 

ако сте заинтересовани за овај плес, у току распуста посетите КЦ и 

погледате неки од тренинга Александре Грујић. 
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24. децембра, наставници су гласали за најбоље одељење у првом 

полугодишту школске 2014/2015. године. Победу је однело одељење 

VIII/3. На другом месту су са подједнаким бројем гласова одељења 

VII/1 и VII/3. Ученици су од директорке школе добили на поклон торту 

и колаче.  
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ЈАНУАР 

 

27. јануар – Светосавље 

На литерарном и ликовном конкурсу ,,Моја породица, моје 

уточиште,“ који је расписала хуманитарна организација ,,Светосавље,“ 

ученица I/1, Катарина Граховац, освојила је трећу награду. Похваљени 

су ученици IV/2, Маша Радишић и Марко Ђукић за своје ликовне 

радове, а ученик VI/1, Вељко Мијановић, похваљен је за свој литерарни 

састав. 

 

 

             
 

 

 Дан Светог Саве обележен је и рецитацијама наших ученика у 

Ваведењском храму. Приликом ове свечаности, ученици су награђени 

поклонима. 
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Истог дана, у Свечаној сали школе, празник у славу Светог Саве 

обележен је пригодним програмом. Школски хор, предвођен 

наставницом Иваном Петричић, отворио је свечаност, а потом су 

ученици IV/2 (учитељица Соња Вујаковић) извели представу.  

Директорица школе је уручила поклон књиге и похвалнице 

најуспепшнијим наставницима у претходној школској години. 

 

 Отварање свечаности песмом школског хора 

предвођеним наставницом Иваном Петричић. 
 

 Учитељица Соња Вујаковић и одељење IV/2. 
 

 Директорка школе, Весна Мађаров, поздравља 

присутне и уручује поклон књиге најуспешнијим наставницима. 
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 Одељења IV/1 и VIII/1 (учитељица Светлана 

Радин, разредни старешина, наставница Ђурђевка Грујин) – резање 

славског колача. 

 

 

 

ФЕБРУАР 

 

2. фебруар – Удружење грађана „Будимо људи“ 

Ученици ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин од 2. до 4. разреда 

посетили су балетску представу „Фрозен“ коју је извео плесни студио 

Stage у Културном центру Зрењанина и том приликом донирали 

24.300,00 динара за набавку опреме за дечје одељење опште болнице 

„Др Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину.  
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13. фебруара, на светосавском конкурсу друштва Свети Сава, 

Јован Цветков, ученик VII/1, освојио је другу награду. 

 

 
 

 

28. фебруара, у нашој школи одржано је општинско такмичење из 

страних језика.  

Резултати са такмичења доступни су на страници сајта школе: 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/?page_id=459 

 

Истог дана, на општинском такмичењу из математике, остварени 

су запажени резултати: 

 

3. разред 

 

Терзић Мила – 2. место 

 

Станић Петар – 3. место 

 

5. разред 

 

Вујчин Вук – 3. место 

 

 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/?page_id=459
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МАРТ 

 

4. марта, на Дечјем одељењу Градске библиотеке, одржана је 

промоција књиге младе пољске ауторке Иде Пјеролоткин – „Ала Бетка 

и чудновате школске заврзламе“,  која је брзином светлости освојила 

срца публике и критике. Њен књижевни првенац, донео јој је прегршт 

важних награда. 

Током промоције, ученици ОШ „Ђура Јакшић“ дружили су се са 

Издавачком кућом Одисеја и Ханом Гадомски, преводиоцем ове 

предивне књиге. 

 

                   
 

 

8. марта,  поводом Дана жена, ученици IV/1 су правили 

лицидерска срца са учитељицом Марином Мајнерић. 
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9. март – одржано је школско такмичење рецитатора.  

Од 19 ученика, учитељица Соња Вујаковић одабрала је најбоље:  

Василија Кукића (II/1), Петра Аћина (II/2), Милицу Трифуновић (III/1), 

Уну Рољић (IV/1), Марију Врућинић (IV/2).  

На општинском такмичењу, ученица Марија Врућинић, коју је 

припремала учитељица Соња Вујаковић,  пласирала се за Регионално 

такмичење које се ове године одржава у Чоки. 

 

 

 

 

 

10. март – НТЦ радионица 
Учитељице Весна Лугоња и Светлана Радин су у одељењима III/3 

и IV/3 реализовале НТЦ радионицу у чему им је помогла Ана 

Кикинђанин, предавач са НТЦ лиценцом. 

 

 

                
 

 

12. марта,  на  математичком такмичењу „Мислиша,“ ученици 

наше школе су постигли запажени резултат.  

Седам ученика другог разреда је похваљено, док смо у трeћем 

разреду заслужили две похвале и две награде за друго и прво место. 

Друго место је освојио Влада Стојанов, а прво место Петар Станић, 

обојица ученици III/1. У четвртом разреду добили смо четири похвале, 
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а у петом две похвале и такође прво место које је освојио ученик Ђорђе 

Крстић, из одељења V/1. 

 

15. март – Општинско такмичење из Техничког и 

информатичког образовања  
У ОШ „Доситеј Обрадовић,“ из Зрењанина, одржано је 56. 

општинско такмичење из Техничког и информатичког образовања, а 

нашу школу су представљали ученици 5. и 6. разреда.  

За 5. разред, општа тема такмичења била је „Папирно моделарство 

– рад по задатку,“ а за 6. разред: „Макета објекта високоградње.“ 

Успешну реализацију ових пројеката спровео је ментор, наставник 

Јован Ђорђевић. 

Од учесника из 5. разреда, добре резултате су постигли Вук Ђурађ 

Слијепчевић (V/3), који је освојио 1. место и пласман на окружно 

такмичење, и Александра Каруовић (V/2), која је освојила 2. место. 

Међу ученицима 6. разреда, најуспешније су биле Бојана Стан 

(VI/2) која је освојила 1. место, и Дамјана Ђурић (VI/2), са освојеним 2. 

местом. 

 

 

 

          
 

Задаци за ученике 5. разреда. 
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Победничке макете ученика 6. разреда. 

 

 

 

18. марта, ученицима четвртог разреда патронажна служба Дечјег 

диспанзера одржано је предавање на тему „Болести зависности, дрога и 

психоактивне супстанце.“  

Ученицима трећег разреда одржано предавање из области 

хигијене на тему „Значај и примена у свакодневном животу“. 
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21. март – Дан позоришта 

Ученици III/1 су са учитељицом Зорицом Трифунов обележили 

Дан позоришта. Извели су поучну представу о позоришту свим 

ученицима нижих разреда, као и својим родитељима.  

 

 

              
 

 

 

 

Истог дана, одржана је друга фаза (општински ниво) такмичења 

Тесла Инфо Куп 2015.  

Ученици су се такмичили истовремено у 11 градова: Новом Саду, 

Кули, Бечеју, Београду, Шабцу, Смедереву, Крагујевцу, Краљеву, 

Нишу, Лесковцу и Зајечару. Нашу школу представљали су тимови: 

 

Тим1 – Павле Глушац VIII/2 и Стефан Ђурђевић VII/1 

 

Тим2 – Бојан Кирћански VII/1 и Данило Максић VII/1 и 

 

Тим3 – Марко Непергаћа VIII/2 и Елеонора Месарош VII/1 

 

Такмичење је одржано у средњој Техничкој школи у Бечеју.  

У жестокој конкуренцији, на следећи (регионални) ниво, 

квалификовали су се Тим 1 и Тим 3. 
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23. марта, ученици III/1 су посматрали помрачење Сунца. Ову 

занимљиву појаву ученици су пратили преко телескопа код 

зрењанинског тзв. „Сувог моста.“ 

 

           
 

 

 

25. март - психолошкиња школе, Јована Милићев-Радишић, је 

током марта у одељењима четвртих разреда, одржала радионице на 

тему „Пубертет“.  

Радионице су се једним делом одвијале у оквиру видео 

презентација на ову тему. Након тога, психолошкиња је одговарала на 

питања која су ученици претходно исписали. Питања су била анонимна 

и тицала су се свега онога што их занима у вези са овом темом. 
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29. марта, у нашој школи одржано је окружно такмичење из 

страних језика. 

Резултати са такмичења доступни су на страници сајта школе: 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/?page_id=461 

 

 

Истог дана, у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Зрењанину, одржано је  

окружно такмичење из предмета Техничко и информатичко образовање 

за ученике основних школа. 

Ученик, Вук Ђурађ Слијепчевић (одељење V/3),  у такмичарској 

дисциплини -ПРАКТИЧНА ИЗРАДА ПО ЗАДАТКУ- освојио је друго 

место и пласирао се на републичко такмичење. 

 

Ученица, Бојана Стан (одељење VI/2),  у такмичарској 

дисциплини -АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО- освојила је 

убедљиво прво место и пласирала се на републичко такмичење. 

 

Ученица, Дамјана Ђурић (одељење VI/2),  у такмичарској 

дисциплини -АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО- освојила је 

одлично треће место. 

 

Кроз реализацију овог пројекта успешно их је водио наставник – 

ментор Јован Ђорђевић. 

 

 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/?page_id=461
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АПРИЛ 

 

 

15. априла – У сусрет Дану планете у сарадњи с пројектом 

,,Добро дрво,“ где су укључени Културни центар и Дирекција за 

уређење и изградњу града Зрењанина, наши ученици шестог разреда с 

наставницом Јеленом Бибин, посадили су пет садница, две дивље 

трешње и три дивље шљиве.  

Овом акцијом, наши ученици су истакли потребу за очувањем 

природе и показали развијену свест о значају неговања зелених кутака 

у кругу школа. 

 

       
 

 

 

17. и 18. априла, у Сомбору, одржано је републичко такмичење 

из Техничког и информатичког образовања, наша ученица 6. разреда, 

Бојана Стан, показала је изузетно знање и освојила треће место. 

Ученик, Вук Ђурађ Слијепчевић, такмичио се у категорији 

ученика 5. разреда. Вук је укупно освојио 87 бодова и на тај начин 

значајно допринео укупном успеху наше школе на овом престижном  

републичком такмичењу. 

За показано знање и успешно представљање наше школе, 

Наставничко веће похвалило је ученике и наставника - ментора Јована 

Ђорђевића. 
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19. априла, на финалном такмичењу „Мислиша 2015.,“ одржаног 

у Београду, наш ученик, Петар Станић (III/1), освојио је 1. место. 
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18. април - Регионално такмичење - Тесла инфо куп 2015. 

У средњој електротехничкој школи „Михајло Пупин,“ у Новом 

Саду, одржана је 3. фаза такмичења. Нашу школу су представљала два 

тима. Тим 1 (Павле Глушац VIII/2 и Стефан Ђурђевић VII/1) успео је да 

се пласира на следећи, тј. републички ниво такмичења, које ће бити 

организовано у Нишу. 

 
 

29. априла, у школи је обележен Дан игре и плеса. Одељења I/3 и 

I/1, са својим учитељицама Зораном Ракић и Горданом Кнежевић, 

припремила су занимљив програм о игри и плесу. 
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МАЈ 

 

8. мај – Европско село 2015.  

Ове године, наша школа је на „Европском селу 2015.“ 

представљала државу Шведску. Ученици трећег разреда, са својим 

учитељицама, потрудили су се и спремили све што је везано за 

традицију и знаменитости ове државе. Било је пуно укусних шведских 

колача, забаве и игре. Ученици III/1 су играли на музику познате групе 

„ABBA“. Велики допринос манифестацији дали су и родитељи наших 

ученика. 

 

     
 

9. мај – Посета позоришту у Новом Саду 

         Ученици VI и VII разреда наше школе, погледали су, у Српском 

народном позоришту, представу „Ујеж,“ Бранислава Нушића. 
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10. маја, на Републичком нивоу такмичења - Тесла инфо куп, у 

Нишу, у конкуренцији од 55 најбољих тимова Србије, Павле Глушац 

(VIII/2) и Стефан Ђурђевић (VII/1), освојили су 3. место. 

 

   
 

11. мај – Песничка штафета 

Нашу школу је посетила 41. Песничка штафета, а великан 

поетског стваралаштва за децу, Љубивоје Ршумовић, одабрао је 

најбоље песме наших ђака. Огњен Кецман (II/3) и Јован Цветков 

(VII/1), именовани су представницима наше школе на завршној 

свечаности Штафете, 15. маја у Културном центру Зрењанина. 
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11. мај – Дан писања писама  

У нашој школи овај дан је обележен у знаку прикупљања старих 

разгледница, честитки, као и поштанских маркица и прављења 

занимљивих, креативних коверти. Ученици IV/1, са учитељицом 

Марином Мајнерић и ученици I/1, са учитељицом Радосном Влајков су, 

уз кратак програм, приказали путовања писама и некадашњих 

разгледница, а у свему томе им је помогао и поштар. Изабрана је 

најстарија разгледница, као и најмаштовитија коверта и похваљени су 

сви ученици који су учествовали у овој акцији. 
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12. маја, у школи смо уприличили предавање „Од Куманова до 

Кајмакчалана“ поводом стогодишњице Балканских ратова и Првог 

светског рата, на којем је реч узео познати драмски уметник и члан 

нашег Националног театра, господин Тихомир Арсић. 

 

 
 

19. мај – Песничка штафета  
Наш ученик, Јован Цветков, из одељења VII/1, освојио 3. место на 

овогодишњој, 41. „Песничкој штафети,“ чији је гостујући песник био 

Љубивоје Ршумовић. 
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20. маја, одржано је међуокружно  такмичење  у  Малим  

олимпијским  играма  за ученике 1. 2. и 3. разреда Основне школе. 

Организатор такмичења  је   Савез  за школски спорт града Зрењанина, 

а такмичење се одржало  у ОШ „Доситеј  Обрадовић.“ Такмичило се  6 

школа из Зрењанина и околине, а нашу  школу на том такмичењу 

представљали су  ученици других разреда и заузели су 3. место. 

Ученике су за такмичење припремале учитељице: Наташа Станић, 

Љубица Бјелотомић и Биљана Перин. 

 

                 
 

 

21. маја, поводом освештавања Вазнесењског храма на Багљашу, 

одржана је Вазнесењска трка у којој су учествовали и наши ученици 

од 2. до 8. разреда.        
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24. маја, директорка школе је организовала свечани пријем за 

најуспешније ученике и њихове наставнике у овој школској 

години. 

 Пријему су присуствовали Павле Глушац (VIII/2) и Стефан 

Ђурђевић (VII/1) који су освојили 3. место на Републичком 

такмичењу, њихов наставник-ментор, Дарко Станков, као и Бојана 

Стан (VI/2), која је освојила 3. место на Републичком такмичењу, са 

наставником-ментором, Јованом Ђорђевићем.  

Није изостало ни присуство ученика Петра Станића (III/1), 

носиоца првог места на такмичењу „Мислиша,“ са учитељицом, 

Зорицом Трифунов.  
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31. мај – Дан школе 

Обележили смо 77 година наше школе. Део свечаности уприличен 

је у сали МЗ Граднулица. Овом приликом, наши најуспешнији ученици 

похваљени су за резултате постигнуте на многим такмичењима.  

Ученици III/1 забавили су присутне плесном тачком у ритму 

хитова групе „ABBA.“ 

Ученици VII/1 су, у Народном позоришту „Тоша Јовановић,“ 

извели представу коју су припремали за ову прилику, са наставницом 

Софијом Жебељан. Представа „Три слике за три века“ упознала нас је 

са сликом наше школе кроз  19. 20. и, најзад, 21. век.  

Нарочит утисак на публику оставила је изведба додолске песме, 

коју је са чланицама хора извела наставница Ивана Петричић. 

 

 

     Део свечаности у сали школе. 

 

 

  Одељење III/1 са плесном тачком у ритму „ABBЕ.“ 
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  Директорка се обратила гостима поводом Дана 

школе. 

 

 

   Чланице хора са наставницом Иваном Петричић. 

 

    

               
       

Изведба представе „Три слике за три века.“ 
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ЈУН 
 

5. јун – Читалачка значка 

На завршној свечаности манифестације „Читалачка значка,“ чији 

је организатор, традиционално, Градска народна библиотека „Жарко 

Зренњанин,“ наши ученици су награђени за своје, успешно вођене, 

читалачке дневнике. У Народном позоришту „Тоша Јовановић,“ 

бронзаном „Значком“ награђена је Даница Павићевић (VII/1), док је 

Марији Врућинић (IV/2) припала награда за креативност. 

 

                  
 

Истог дана, на важност одговорног односа према нашој околини, 

указали су нам ученици II/1 и II/3.  

Пригодан програм са песмицама о природи и рециклажи, као и 

занимљиво осмишљена такмичења, окупили су све ученике нижих 

разреда наше школе, а све то под слоганом: „Опланети се!“ 

Програм је завршен необичном модном ревијом ученика II/1 и 

II/3, који су показали своје креације од рециклажног материјала. 
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11. јуна, Наставничко веће је прогласило одељење VII/1 

(разредни старешина Маја Алмажан) за најбоље одељење у овој 

школској години.  

Ученици су за овај успех награђени тортом којом су се почастили 

у просторијама школе. 

 

 
 

 

 

 

10. јун - Матурско вече 

Испратили смо још једну генерацију „осмака.“ Разредне 

старешине Ђурђевка Грујин (VIII/1), Данијела Прелевић (VIII/2) и 

Марица Јакшић (VIII/3), припремиле су са својим одељењима 

незаборавно вече у сали Културног центра.  

Директорка школе, Весна Мађаров, уручила је „вуковцима“ 

дипломе и поклон књиге, а посебно је похвалила Павла Глушца 

(VIII/2), овогодишњег „ученика генерације.“ 
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Одељења VIII/1, VIII/2 и VIII/3. 

 

  Ученик генерације, Павле Глушац, прима поклон 

књиге од директорке, Весне Мађаров. 

 

 

 
Матуранти пуштају своје „балоне жеља“ на крају свечаности. 
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11. јуна, ученици I/3 разреда, са својом учитељицом Зораном 

Ракић, припремили су приредбу за родитеље поводом завршетка 

школске године. Снажан аплауз родитеља био је добар показатељ да се 

труд малих извођача исплатио. 

 

                
 

 

 

                   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Летопис школе саставила Тамара Живанкић, библиотекарка 


