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НАСТАВА 

 

Школске 2015/2016. године настава је почела 1. 

септембра, а завршила се 12 јуна. За ученике 8. 

разреда настава је завршена 29. 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 

Библиотекар – Светлана Бачулов  

                                  (Тамара Живанкић) 

Учитељ у продуженом боравку – Надица Жеравица 

Административни радник – Љиљана Клаћ 

Рачуновођа – Вукосава Јованов 
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Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић 

Разредна настава: 

Марина Мајнерић I1 

Соња Вујаковић I2 

Светлана Радин I3 

Гордана Кнежевић II 1 

Радосна Влајков II 2 

Зорана Ракић II 3 

Наташа Станић III 1 

Љубица Бјелотомић III2 

Биљана Перин III3 

Зорица Трифунов IV1 

Зорица Јешић IV2 

Весна Лугоња IV3 

Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту   
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Предметна настава: 

Татјана Станимировић (V1), енглески језик 

Данијела Прелевић (V2), српски језик 

Ђурђевка Грујин (V3), географија 

Јован Ђорђевић (VI1), техничко и информатичко 

образовање  

Игор Јакшић (VI2), физичка култура 

Верица Пивк (VI3), историја  

Јасмина Мијатовић (VII1), математика 

Софија Жебељан (VII2), српски језик 

Весна Врућинић (VII3), математика 

Маја Алмажан (VIII1), енглески језик 

Марија Турински (VIII2), српски језик 

Јелена Бибин (VIII3), биологија  

Марица Јакшић, немачки језик 

Константин Гросу, ликовна култура 

Ивана Петричић, музичка култура 

Миодраг Мијатов, техничко образовање 
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Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Силвана Живковић–Шипка, физика 

Тања Ковић, хемија 

Дамјан Вита, физичко васпитање 

Сандра Палатинуш, енглески језик 

Данијела Прелевић, грађанско васпитање 

Бојан Стајић, веронаука (септембар) 

Александар Нетковић, румунски језик са 

елементима националне културе 

Драгана Булик, биологија 

Јасмина Миладић,математика 

Јасмина Милисављевић, веронаука 

Анамариа Шокарда, васпитач у предшколској 

установи у Јанковом Мосту 
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СЕПТЕМБАР 

   1. септембар, први наставни дан, протекао је у знаку доброг 

расположења, представом у Свечаној сали МЗ Граднулица. Речи 

добродошлице првацима упутила је директор Весна Мађаров, као и 

градоначелник Чедомир Јањић, који је са члановима Градске управе посетио 

школу. Учитељице Марина Мајнерић, Соња Вујаковић и Светлана Радин, 

упознале су се са својим ученицима и њиховим родитељима и пожелеле им 

успешан почетак сарадње. 
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7. септембра, у Свечаној сали МЗ Граднулица, ученицима првих разреда 

у посету је дошао саобраћајни полицајац који је одржао занимљиво 

предавање на тему мера опреза и безбедности у саобраћају. 
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14. септембра ученици првих разреда су посетили Народно позориште 

„Тоша Јовановић“ и погледали представу „Бајка о...“ коју је позориште 

уприличило бесплатно за све прваке у сарадњи са Градском управом. 

        

Ученици су уживали у посети позоришту и имали прилике да се подсете 

колико је позоришна уметност значајна и занимљива.  
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16. септембра је на саобраћајном полигону, у организацији Града 

Зрењанина, одржана едукативна радионица о безбедности у саобраћају за 

ученике првих разреда. Деци је указано на неопходност поштовања 

саобраћајних прописа и великог опреза као учесника у саобраћају. 
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25. септембра, ученици наше школе су учествовали на манифестацији 

Ноћ истраживача. Ученици четвртих разреда, са својим учитељицама 

Зорицом Трифунов (IV/1), Зорицом Јешић (IV/2) и Весном Лугоња (IV/3) 

представили су се  посетиоцима са чак осам радионица.  
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Ауторску представу сенки „Замислите“ извели су заједно ученици петог 

разреда и прваци учитељице Соње Вујаковић.  

 

    

 
Ученици виших разреда су се ангажовали кроз више активности на тему 

„Светлост.“ Радионица о светлости реализована је под менторством 

наставнице физике, Силване Живковић; квиз знања у сарадњи са 

наставником техничког и информатичког образовања, Јованом Ђорђевићем; 

посета планетаријуму са наставницом географије, Ђурђевком Грујин, док је 

1. место на такмичењу из фотографије освојио ученик Никола Жиграи 

(VIII/3), под менторством наставника информатике, Дарка Станкова.  
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Никола Жиграи са фотографом Тибором Арва 
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Од 30. септембра до 3. октобра, у оквиру међународне сарадње 

Плетемо нити пријатељства, делегација наше школе, која укључује 

директора школе Весну Мађаров, учитељице Марину Мајнерић, Наташу 

Станић и Зорицу Трифунов, наставнике Игора Јакшића, Јована Ђорђевића и 

10 ученика седмих разреда, посетила је Цеље у Словенији.  

Том приликом, као срдачно дочекани гости, чланови нашег колектива 

имали су прилике да обиђу цељски Стари град, уз пешачење до тврђаве. У 

програм је, потом, био укључен и обилазак јаме Пекел. Организована је и 

пријатна вожња бициклом. Интересантна је била посета српском културно-

хуманитарном друштву „Десанка Максимовић“ коју су домаћини 

уприличили.   

Овогодишња посета Словенији је протекла у знаку доброг дружења и 

пријатне атмосфере коју наша школа већ три године негује са 4. основном 

школом из Цеља. 

 



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

14 
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Посета српском културно-хуманитарном друштву „Десанка Максимовић“ 
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О К Т О Б А Р 

У периоду од 5. до 9. октобра, обележили смо Дечју недељу. 

Распоред школских активности у току овогодишње Дечје недеље: 

МЛАЂИ УЧЕНИЦИ 

ПОНЕДЕЉАК 

Журкица добродошлице за прваке за време првог часа 

УТОРАК 

Постављање изложбе „Школа по мери детета” 

СРЕДА 

Ђаци замењују учитељице 

Цртање у школском дворишту 

ЧЕТВРТАК 

Спортски дан 

ПЕТАК 

Маскенбал „У мамином и татином оделу” 

 

СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ 

ПОНЕДЕЉАК 

Тајни пријатељ – извлачење цедуљица у току првог часа у учионици 

Ученици мењају наставнике 
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Дежурни наставници: Верица Пивк, Силвана Живковић, Ђурђевка Грујин и Татјана 

Станимировић. 

УТОРАК 

Квиз знања – после 6. часа у Свечаној сали 

Дежурни наставници: Маја Алмажан, Тања Ковић, Игор Јакшић и Марија Турински. 

СРЕДА 

СПОРТСКИ ДАН ! 

Дежурни наставници: Весна Врућинић, Јован Ђорђевић, Данијела Прелевић и Јасмина 

Мијатовић 

ЧЕТВРТАК 

Ђурин таленат од I до VIII: од 12:30 h у Свечаној сали 

Еко патрола у 12:00 h у школском дворишту 

Дежурни наставници: Миодраг Мијатов, Иван Штефковић, Ивана Петричић и Јасмина 

Миладић 

ПЕТАК 

Предајa поклона тајном пријатељу за време великог одмора у школском дворишту 

Дежурни наставници: Марица Јакшић, Софија Жебељан, Константин Гросу и Јелена 

Бибин 

Журка од 20:00 до 22:00 h 

Дежурни наставници: Марија Турински, Јелена Бибин и Маја Алмажан 
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Дечју недељу смо започели журкицом добродошлице којом су наши 

млађи ученици  05.10.2015. поздрављени поводом придруживања Дечјем 

савезу за ђаке прваке. 

                                   

Ученици од VI до VIII разреда, су се, у уторак, 06.10., такмичили у 

квизу знања организованом у Свечаној сали наше школе. Победу је однео 

тим који су сачинили ученици Милица Турински VI/2, Милица Татић VII/2 и 

Никола Остојић VIII/2. 
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Ученици нижих разреда су још једном показали колико су креативни. 

Поводом Дечје недеље, цртежима су изразили своје замисли и поручили  

какво место би школа требало да буде, а све у оквиру  теме „Школа по мери 

детета.“  

 

Радове смо изложили у холовима школе. 
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За ученике I и II разреда, трећи дан ове Дечје недеље остаће упамћен 

кроз игру бојама у школском дворишту, по изузетно лепом јесењем дану... 

 

 ...док су се ученици III и  IV  разреда тог дана нашли на месту својих 

учитеља и искусили како је то иступити пред радознала лица ученика. 
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Спортска атмосфера и позитиван такмичарски дух, и ове године су 

обележили Дечју недељу. Спортски дан је, како за ученике виших разреда, 

тако и за наше млађе ђаке, протекао у доброј игри и са пуно лепих резултата. 

 

„Ђурин таленат“ пружио нам је прилику да уживамо у даровитости 

наших ученика, коју су се они потрудили да испоље кроз разноврсна 

умећа: песму, плес, свирање различитих инструмената, извођење трикова, 

и још много тога.  

     



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

22 
 

                            

     

У категорији четвртог разреда, 1.место је заузела Феодора Грујић IV-1, 

која је играла балет ,,Есмералда,“ док су, у  категорији од петог до осмог 

разреда, 1. место заузеле Адријана Раду и Дуња Милић VIII-1, уз песму 

,,Someone like you“ извођачице Адел. 
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Ученицима је, у петак 09.10., у школском дворишту, одржана 

презентација грнчарског заната. 

 

Поводом краја Дечје недеље, истог дана, 09.10., организовали смо 

журку на којој су бирани мис и мистер школе. Мисица је била Милана 

Падров (VIII-3), а мистер је био Душан Руњевац (VIII-3). 

Ученици нижих разреда су, истим поводом, са учитељицама осмислили 

и приредили маскенбал са темом „У мамином и татином оделу.“ 
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15. октобра, ученици нижих разреда наше школе су посетили изложбу 

највеће макете на Балкану под називом „Свет око нас“ Фондације за децу 

Србије. 

 

Ученицима се обратио и предавач Боривој Вујић, а поред величанствене 

макете, деца су имала прилике да виде и збирку играчака. 
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20. октобра, психолошкиња школе, Јована Милићев-Радишић, одржала 

је радионицу под називом „Свако проблем другачије види,“ у којој су 

учествовали ученици седмих разреда. Рад на сагледавању проблемске 

ситуације, приступу и решавању проблема, а све уз помоћ медијатора, 

темељни је елемент, а уједно и циљ ове корисне радионице.  
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Такође, као још једну од радионица асертивне комуникације, које 

Јована Милићев-Радишић сваке године спроводи међу ученицима, одржана 

је и радионица „Шта то значи бити асертиван?“ 
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21. октобра.- Посета Природњачком музеју  

Ученици шестих разреда са својим разредним старешинама Верицом 

Пивк (VI/1), Игором Јакшићем (6-2) и Јованом Ђорђевићем (6-3), и 

наставницом биологије, Јеленом Бибин, посетили су изложбу „Кроз свет 

инсеката Србије“ у Природњачком музеју у Београду. 

Ученици нису пропустили ни да посете Јапански врт у Ботаничкој 

башти, као ни да обиђу системску парцелу и стаклену башту, подсетивши се 

велике важности очувања животне средине. 
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23. октобра – Одлазак у биоскоп 

Сви ученици, од петог до осмог разреда, уз пратњу својих наставника, у 

биоскопу су погледали анимирани филм ,,Трансилванија 2.“   

https://www.youtube.com/watch?v=RB6s2dAK94c 

26. октобар – Нова рачунарска опрема 

У оквиру доделе новчаних средстава из Буџета АП Војводине – 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе и управу и националне 

мањине – националне заједнице, ОШ „Ђура Јакшић“ добила је средства у 

износу од 499.000,00 динара за финансирање набавке рачунарске опреме. 

Осам нових рачунара и монитора нашло се у кабинету Информатике и 

рачунарства... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RB6s2dAK94c
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...лап топ и пројектор су предвиђени за наставу Физике и Хемије, конзола и 

један  ТВ обрадовали су ученике у продуженом боравку, док је други ТВ 

освежио кабинет за Музичко. 

 

28. октобра – Радионица „Секс за почетнике“ 

Имали смо прилике да се дружимо са афирмисаном списатељицом за 

децу и младе, Јасминком Петровић, у оквиру радионице о сексуалности 

код адолесцената.  
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 Ауторка књиге „Секс за почетнике,“ као и Ивана Лукић, психолошкиња 

из XIV београдске гимназије, разговор и дружење са ученицима 8. разреда, 

као и њиховим родитељима и запосленима у школи, осмислиле су и 

реализовале кроз низ занимљивих активности. 

    

Остварена је корисна размена мишљења, искустава, поставили смо 

једни другима бројна питања, и јасно, без блама, на њих покушали да 

одговоримо. 
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Поклон примерци популарне књиге Јасминке Петеровић. 

 

29. октобра, Мјузикл „Неки то воле вруће“ 

Ученици осмих разреда су са својим разредним старешинама Мајом 

Алмажан (8-1), Маријом Турински (8-2), Јеленом Бибин (8-3) и наставницом 

музичког васпитања, Иваном Петричић, погледали мјузикл „Неки то воле 

вруће“ у београдском Позоришту на Теразијама. 

 

преузето са сајта Позоришта на Теразијама 
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Н О В Е М Б А Р 

10. новембар – Опера за децу 

Ученици нижих разреда су, са својим учитељицама, у сали Културног 

центра погледали две оперске представе: „Јежева кућица“ према стиховима 

Бранка Ћопића и „Медведова женидба,“ инспирисану текстом Десанке 

Максимовић, обе у режији Воје Солдатовића. 

 

 



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

33 
 

 

17. новембар – Посета Стеријином Вршцу 

Овај новембарски уторак обележила је посета ученика седмих разреда 

родном граду Јована Стерије Поповића, оснивача српске драме. У 

Ученици VII/1, VII/2 I VII/3, са својим разредним старешинама, 

Јасмином Мијатовић, Софијом Жебељан и Весном Врућинић, као и 

наставницом географије, Ђурђевком Грујин, обишли су овом приликом 

месну православну цркву и присуствовали вечерњој литургији. Затим су 

посетили Стеријину кућу, 

           

и на крају, у вршачком позоришту које носи име управо овог великана наше 

књижевности, погледали представу  „Зла жена.“ Уочи представе, драматург 

је ученицима одржао кратку радионицу о правима жена. 
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17. новембар – Награда „Таленти 2015.“ 

Ученик IV/1 разреда наше школе, Петар Станић, заједно са својим 

ментором, учитељицом Зорицом Трифунов, предложен је одлуком Комисије 

за Покрајинску награду Таленти 2015. из области: Наука. 

Под покровитељством Владе Аутономне Покрајине Војводине и ове 

године у децембру, у свечаном холу Владе АП Војводине биће уручене 

награде најуспешнијим ученицима и њиховим менторима који су у току 

школске 2014/2015. 

 

18. новембар - Читамо и пишемо с Аном Франк 

Ученици 7. и 8. разреда посетили су, са наставницом историје Верицом 

Пивк и школском библиотекарком Тамаром Живанкић,  едукативну изложбу 

са радионицом, под називом „Читамо и пишемо с Аном Франк,“ постављену 

у просторијама дечјег одељења Градске народне библиотеке „Жарко 

Зрењанин.“ 
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Изложба је резултат сарадње између Куће Ане Франк у Амстердаму, 

организације Terraforming и библиотека у Србији. Поставка је адаптирана и 

преведена на српски језик у оквиру пројекта „Дани сећања.“ 

 

Подстицање младих на читање, сопствено дневничко изражавање, као и 

упознавање себе кроз писање, били су у средишту пажње на овој радионици  

                              

 



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

37 
 

20. новембар -  Светски дан детета 

Учитељица одељења  I/1, Марина Мајнерић, одржала је радионицу са 

родитељима поводом Светског дана детета. 

 

 

24. новембар - Угледни час 

Ученицима VIII разреда одржан је интересантан угледни час у 

Свечаној сали школе. Приликом овог предавања из области енергетике 

ученици су били  у ситуацији да препознају и повезују наставне садржаје из 

предмета: физика, техничко и информатичко образовање, биологија, хемија, 

географија.  
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Угледном часу су присуствовали и предметни наставници: Јелена 

Бибин, Зорана Милошевић, Миодраг Мијатов и Јован Ђорђевић. 

 

 

26. новембар – Представа „Стоп насиљу!“ 

Учитељице су, за ученике свих нижих разреда, организовале одлазак на 

позоришну предтаву у Културном центру града. Представа под називом 

„Стоп насиљу!,“ спада у такозвано ангажовано позориште, едукативног и 

забавног карактера. 

Намера уметника је била да порукама које преносе јунаци из представе, 

допринесу спречавању насиља, а децу подстакну да буду боља и хуманија 
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Д Е Ц Е М Б А Р 

8. децембар - Дигитална школа 

На наградном конкурсу „Дигитални час,“ намењеном свим предметним 

и разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република 

Србија, расписаном у  циљу унапређења наставе  употребом информационих 

технологија као наставних средстава, односно употребе информационих 

технологија које су применљиве у настави и уједно усклађене са задацима и 

циљевима часа, наш наставник Јован Ђорђевић, освојио је 3. место. 

 

10. децембар - Ученици IV разреда на луткарској представи 

Учитељице, Зорица Трифунов, Зорица Јешић и Весна Лугоња, 

организовале су за своје ученике одлазак на луткарску представу у 

Културном центру, коју су одиграли малишани из  ОШ „Михајло Пупин“ из 

Идвора. 
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Тема представе била је етнокултура, приказана из угла јунака бајки.  

Упечатљиви ручно израђени костими и чињеница да су представу 

одиграли њихови вршњаци, учинили су да наши ученици у њој посебно 

уживају. 
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Истог дана, у хали „Медисон,“ учествовали смо на петим јубиларним 

Инклузивним играма, које организује школа „9. мај,“ под слоганом „Кад 

границе не постоје, играмо се много боље.“ 

 

Поједини ученици II разреда, са учитељицама и родитељима, 

учествовали су у овим занимљивим активностима, док су их остали ђаци II, 

као и III разреда, бодрили са трибина. 
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11. децембар - „Сат програмирања“ 

Педесет  ученика наше школе, узраста од V до VIII разреда, наставници 

Дарко Станков, Миодраг Мијатов и другари из ОШ “Ј. Ј. Змај“, 

присуствовали су „Сату програмирања“ на Техничком факултету „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину. 

 

Ученике су прво поздравили проф. др Драгана Глушац и помоћник 

градоначелника Зрењанина Душко Радишић. 
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Уследило је прогамирање микроконтролера од стране мр Дејана 

Лацмановића, који је на микрорачунару Ардуино са ултразвучним сензором 

демонстрирао принцип  кретања слепог миша! 

 

Студенти смера Информационе технологије су представили своју 

игрицу „Кеш такси“, објаснили „Како ботови долазе до нас?“ и појаснили 

како се креира „Мој 3D свет“. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ поклонио је Квадкоптер бившем 

ученику наше школе Врекић Славку са жељама за што бржи опоравак. 

Затим су ученици исписали своје прве линије кода у рачунарским 

кабинетима. 

 

16. децембар - Таленти 2015.  (додела диплома) 

 Покрајински секретаријат за спорт и омладину наградио је 

најуспешније ученике и њихове менторе који су у току школске 2014/2015. 

постигли врхунске резултате на такмичењима у области науке, технике 

и уметности, у свечаном холу Покрајинске владе. 
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Ученик IV-1 разреда наше школе, Петар Станић, за освојено прво 

место на републичком такмичењу „Мислиша“, награђен је новчаном 

наградом у износу од 20.000 динара а његов ментор, учитељица Зорица 

Трифунов, наградом од 12.000 динара за област наука, предмет математика. 
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16. децембар - Новогодишња представа I-1 

Одељење  I-1 је, са својом учитељицом Марином Мајнерић, извело 

новогодишњу представу за своје родитеље и пожелело им срећну Нову 

годину. 

 

Истог дана, учитељица Соња Вујаковић је у свом одељењу  I2 

организовала и реализовала креативну радионицу за ученике и маме под 

називом „Креативна мама – креативно дете.“ Циљ радионице је био 

сарадња и дружење деце и родитеља кроз задатак – израде рукотворина за 

продају на Новогодишњем вашару.  
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18. децембар – Новогодишњи вашар 

Ученици од I до IV разреда, са својим учитељицама, одржали су ову 

већ традиционалну школску манифестацију, која им је пружила прилику да 

уз дружење изразе креативност, а потом, да за свој труд буду и награђени. 

 

 

Вашар је и ове године био веома посећен од стране родитеља ученика и 

грађана насеља Граднулица. Ученици су зарађени новац искористили да 

додатно опреме своје учионице. 
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31. децембар – „Град отвореног срца“  

Ученици I-1, учитељице Соње Вујаковић су, у оквиру целодневног 

програма поводом дочека Нове године, разиграно наступили на великој бини 

у центру града.  

 

 

 

Ј А Н У А Р 

26. јануар – Светосавље 

Ученик, Ђорђе  Крстић, из одељења Vl/2, освојио је 2. место на 

литерарном конкурсу који је расписала организација Светосавље из 

Зрењанина, а на којем је учествовало 36 ученика  V  и  Vl  разреда основних 
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школа са територије Града Зрењанинa. Тема конкурса  је  била:  „Волео бих 

да питам Светог Саву.“ 

 

За освојено ПРВО место, у обе категорије, награда за ученика, је 

15.000,00 динара, за ДРУГО место 10.000,00 динара и за освојено ТРЕЋЕ 

место 5.000,00 динара. 

Награде ученицима уручене су на Светосавском балу, у Барокној сали 

Скупштине Града Зрењанина. 
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27. јануар - Обележавање Дана Светог Саве 

Свечана атмосфера поводом Дана Светог Саве, обележила је и овај 27. 

јануар у нашој школи. У Свечаној сали МЗ Граднулица, уз песму школског 

хора наставнице Иване Петричић, који је са пуно топлине присутне 

поздравио светосавском химном, још једном смо одали почаст Светом Сави, 

чија је улога незаобилазна за српску цркву, образовање и културу. 

                                                              

Директорка школе, Весна Мађаров, срдачно је поздравила окупљене и 

честитала школску славу. Затим је упутила похвале наставницима, а 

најуспешније наградила похвалницама и поклон књигама.  
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Затим је упутила похвале наставницима, а најуспешније наградила 

похвалницама и поклон књигама. 

 

Ученици одељења IV-1, учитељице Зорице Трифунов, приредбу су 

увеличали извођењем пригодне кратке представе. Подсетили су нас на десет 

божјих заповести, а потом су нам представили и сцену из едукативне приче 

„Свети Сава и ђаци,“ и побрали аплаузе гостију. 
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Кумови славе ове године била су одељења IV-3 и VIII-3, са 

учитељицом Весном Лугоњом и наставницом Јеленом Бибин. 

 

У миру и с љубављу прославили смо Савиндан – дан посвећен нашем 

првом архиепископу и просветитељу.  
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29. јануар – Посета изложби „Птице певачице“ 

Наставници Јелена Бибин, Верица Пивк и Јован Ђорђевић, 

организовали су посету Народном музеју у Зрењанину за ученике шестих 

разреда. 

 

  Том приликом, погледали су изложбу „Птице певачице – из збирке 

Природњачког одељења Народног музеја Зрењанин,” ауторке Наташе 

Кнежевић, кустоса-биолога, где су презентоване птице певачице са подручја 

средњег Баната, и то једанаест породица у виду 30 дермопластичних 

препарата и постера. 
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Ф Е Б Р У А Р 

11. фебруар – Балетска представа „Грдана“ и ваннаставне 

активности 

Овај четвртак, за ученике нижих разреда наше школе, обележиле су 

многе занимљиве активности. Најпре су сва одељења, од I до IV разреда, у 

пратњи учитељица, погледали хуманитарну балетску представу „Грдана,“ 

у сали Културног центра Зрењанина. Ова изведба, реализована у 

организацији балетског студија „Стејџ,“ Културног центра и удружења  

„Будимо људи,“ за наше ђаке је била изузетно интересантна јер су у њој 

наступиле и ученице наше школе. Главна улога је припала ученици одељења 

V-2, Љиљани Граор. Куповином карата, посетиоци су помогли опремање 

дечјег одељења болнице. 
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 Након представе, поједина одељења су са својим учитељицама уживала 

у ваннаставним активностима. Одељење I-2 је, са учитељицом Соњом 

Вујаковић, пошло у шетњу око градског језера, где је имало прилике да се 

упозна са плутајућим острвима, поразговара са чуварем природе, као и да 

види лабудове.  
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 Одељење I-3 је, са учитељицом Светланом Радин, посетило дечје 

одељење Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин,“ где су се упознали 

са наступајућом манифестацијом „Читалачка значка.“  
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Учитељице четвртих разреда, Зорица Трифунов (IV-1), Зорица Јешић 

(IV-2) и Весна Лугоња (IV-3), као и учитељице Биљана Перин (III-3) и 

Радосна Влајков (II-2), су, 11.02., организовале посету Савременој 

галерији у Зрењанину, у којој су њихови ученици имали прилику да виде 

изложбу слика светски признате уметнице Андрее Ивановић Јакшић. 

На младе посетиоце је ова занимљива поставка оставила снажан утисак 

и подстакла их на размишљање. 
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15. фебруар – „И ја се борим!“ 

Тачно у 13 часова, ученици наше школе, заједно са окупљенима на Тргу 

слободе, у небо су пустили балоне као знак подршке деци оболелој од рака. 

Акцијом „И ја се борим“, у организацији НУРДОР-а (Националног 

удружења родитеља деце оболеле од рака), обележен је Светски дан деце 

оболеле од ове болести у више од 20 градова широм Србије. Куповином 

балона и украсних предмета, посетиоци су дали свој допринос изградњи 

новог дечјег хемато-онколошког одељења у Нишу. 
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20. фебруар – Такмичење из страних језика 

У нашој школи је одржано такмичење из страних језика. Листа са 

резултатима доступна је на сајту школе, на овој адреси:  

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

 

21. фебруар – Такмичење из рачунарства 

На општинском такмичењу ученика основних школа из рачунарства, 

које организује Министарство просвете, науке и технолошког  развоја и 
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Друштво математичара Србије, учествовали су ученици Вук Вујчин (6-1), 

Ђорђе Крстић (6-2), затим, Алиса Димић (7-3) и Антоније Ердељан, Лука 

Керлета и Вукашин Попов из (8-2), под менторством наставника Дарка 

Станкова.  

Вук Вујчин је освојио 3. место а Ђорђе дели 4. са другаром из школе 

„Ј.Ј. Змај.“ 

 

 

24. фебруар – „Дека и ја“ 

 Ученици одељења I/2, са учитељицом Соњом Вујаковић, били су 

учесници радионице „Дека и ја“ из циклуса „Мали човек-велики човек,“ 

организованој на дечјем одељењу Градске народне библиотеке „Жарко 

Зрењанин.“  
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 Радионица је осмишљена као вид интеракције најмлађих ученика са 

њиховим бакама и декама, као и учесницима из Клуба за стара лица.  

У пријатном амбијенту библиотеке, кроз разговор о књизи, као и кроз 

излагање господина Стеве Чорокала из Локално едукативног еколошког 

изазова ЛЕЕИ и дружење са представницима Јавног предузећа  „Резервати 

природе Зрењанин,“ и деца и одрасли су разменили мишљења и утиске, 

поразговарали о орнитологији и уживали у прављењу кућице и хранилице за 

птице. 
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27. фебруара, на општинском такмичењу из математике, наши ученици 

су остварили запажене резултате: 

Јовановић Милош  III/3    1. место    

Бацковић Катарина  III/2    2. место    

Пуповац Катарина  III/3    2. место    

Медан Марко  III/1   3. место    

Стојанов Влада  IV/1  1. место    

Терзић Мила  IV/2   1. место   

Сабо Амелија IV/3  2. место    

Станић Петар  IV/1   2. место      

Лудошки Алекса V/2  3. место    

Истог дана, ученици седмих разреда, са наставницама Софијом 

Жебељан и Татјаном Станимировић, посетили су Српско народно 

позориште у Новом Саду, где су погледали представу „Хамлет“ Вилијама 

Шекспира. 
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М А Р Т 

5. март – Окружно такмичење из рачунарства 

На окружном такмичењу ученика основних школа из рачунарства, које 

организује Министарство просвете, науке и технолошког  развоја и Друштво 

математичара Србије, одржаном у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у 

Зрењанину, ученици наше школе остварили су запажени резултат, под 

менторством наставника Дарка Станкова. 

Вук Вујчин из одељења 6-1 освојио је 2. место,а  ученик Ђорђе 

Крстић из 6-2 освојио је 3. место. 

 

 

Истог дана, на општинском такмичењу из физичког васпитања – 

рукомет, и женска и мушка екипа наше школе освојиле су друго место. 
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     Женску екипу чиниле су ученице: Тамара Станковић и Бојана Марков -

6/1, Катарина Горшћак и Јелена Чобанов -6/3, Марија Боришев, Теодора 

Станојевић, Катарина Милановић – 7/1 и Верица Кирћански – 8/1. 

     Мушку екипу чинили су ученици: Драган Ђемант – 5/1, Никола 

Стоиљковски – 5/2, Вукашин Нагулић – 6/1, Стефан Прохаска и Вук Ђурађ 

Слијепчевић – 6/3, Лука Јарић – 7/1, Никола Јованов – 7/2, Јаков Иваница – 

8/1, Марко Станков, Стефан Кантар, Давид Сереги и Душан Руњевац – 8/3. 

 

7. март – Посета изложби калиграфских радова 

Ученици I-3, са учитељицом Светланом Радин, посетили су Народни 

музеј и изложбу калиграфских радова Светозара Пајић Дијак под називом 

„Дуг прецима, залог потомцима.“ Од кустоса музеја су чули како су се 

некада осликавале и писале  књиге, на чему се писало, и још доста 

занимљивости. Своје утиске су затим пренели на папир.  

 



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

65 
 

 

7. март – Представа поводом Дана жена  

Одељење I-1, учитељице Марине Мајнерић, извело је музичко-

сценски наступ за своје мајке и баке и на тај начин им упутило честитке 

поводом наступајућег празника, 8. марта. Потом су ученици својим мамама 

поделили својеручно израђене, пригодне поклоне и честитке, у којима су 

изразили своје стваралачко умеће и креативност. Гошће су великим 

аплаузом наградиле ученике за наступ и труд. 

                    

8. март – Обележавање Дана жена у I-3 

Ученици I-3, заједно са својом учитељицом Светланом Радин, 

припремили су приредбу на којој су показали колико воле своје мајке и баке. 



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

66 
 

Том приликом су им поделили поклоне и честитке које су самостално и на 

креативни начин направили. 

           

 

 Истог дана, и ученици I-2 су, са учитељицом Соњом Вујаковић, 

приредили прави угођај за своје маме поводом 8. марта. На почетку су маме 

имале прилику да погледају изложбу радова под називом „Моја мама-

најлепша мама.“ 

 

Након изложбе, приређена је модна ревија кравата и женских 

фризура са посебним детаљима за косу. Манекени су приказивали моделе 

које су сами креирали на часу ликовног. Након ревије, одржан је мали 
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концерт чија је тема била мама, а хит песму, коју су заједнички саставили на 

часу музичког, извели су више пута у току вечери. 

 

 

15. март – Посета патронажне службе  

Ученици четвртих разреда су у медијатеци саслушали предавање 

патронажне службе диспанзера о психоактивним супстанцама.  
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Ученицима су, у виду презентације прилагођене њиховом узрасту, 

предочене основне информација о болестима зависности.  

 

 

18. март – „Амбалажа, отпад, рециклажа“ 

Учитељица Соња Вујаковић је одржала предавање свим ученицима од I 

до IV разреда наше школе на тему „Амбалажа, отпад, рециклажа“ из области 

екологије. Ученици су пажљиво пратили занимљиво предавање и активно 

учествовали у разговору и одговарању на постављена питања. Сусрети попут 

овог, од изузетног су значаја за подизање свести деце о одговорном 

понашању када је реч о заштити животне средине. 
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21. март – Промоција књиге песама ученице Ање Пругинић 

 

Са великом чашћу и задовољством, о књизи „На крилима мог 

лептира“ су, у Свечаној сали МЗ Граднулица, пред многобројним 

посетиоцома из нижих разреда наше школе, учитељицама и Ањином 

породицом, говориле Ањина некадашња учитељица, Марина Мајнерић, 

наставница Татјана Станимировић, Ањина разредна, и Тамара Живанкић, 

библиотекарка школе.  
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Млада песникиња је овом приликом са посетиоцима поделила одабране 

стихове из своје књиге коју је, како је то сама истакла, објавила уз свесрдну 

подршку своје породице, а пре свих, свог деке. 

      

       

Промоција је протекла у знаку дијалога између песникиње и публике, 

кроз бројна занимљива питања која су млади слушаоци постављали, а Ања 

се трудила да им на њих што боље одговори. 
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23. март – Шеширијада 

 На првој Шеширијади у нашем граду, учествовало су ученици наше 

школе из одељења I/2. Учитељица Соња Вујаковић је написала текст за 

песму коју су њени ученици извели на манифестацији и тиме нас 

представили. Њихова тачка, стајлинг и понашање на великој сцени 

Културног центра, изазвали су одушевљење многобројне публике и 

организатора.  

   

Наши првачићи су испраћени са сцене дугим и јаким аплаузом. У сали 

је владала позитивна атмосфера – насмејана лица и деце и одраслих са 

прелепим шеширима свих врста, облика и боја. 
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А П Р И Л 

 

4. априла – “Железница очима деце“ 

На ликовном конкурсу „Железница очима деце“, група ученика из 

продуженог боравка у саставу: 

    Катарина Никић 1-1 

    Ненад Богасенијев 1-1 

    Катарина Манојлов 1-3 

    Наталија Премчевић 2-2 

са учитељицом Надицом Жеравицом, освојила је 2. награду.  

Ово је њихов рад. 
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Ученица I/1, Катарина Никић (десно) у Београду на додели награде 
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Истог дана, наставница Јелена Бибин одржала је са ученицима 5. 

разреда занимљив час провере знања. Добили су домаћи задатак да нацртају 

биљку из маште. Наставница је цртеже помешала и насумично поделила 

ученицима. Они су имали задатак да обележе све делове биљке... 

        

 

а на другом часу је тема била израда колекције семена и плодова. 
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7. април - Hippo такмичење 

На 4. интернационалном ХИППО такмичењу у знању енглеског језика, 

наши ученици: 

    Милица Игић 4-1, 

    Вук Вујичин 6-1 и 

    Бојана Стан 7-2 

пласирали су се у полуфинални круг такмичења. 

 

Истог дана, ученици I/1 са учитељицом Марином Мајнерић су својим 

родитељима приказали едукативну представу – „Школа без насиља“. 

Задаци су били препознавање облика дискриминације, насиља и дигиталног 

насиља. 

            

Након представе реализована је радионица – „Решавање проблемских 

ситуација из школског живота“, групним радом родитеља и ученика. 
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12. април – „Песничка штафета“ Четрдесет другу по реду песничку 

манифестацију предводио је песник Дејан Алексић, којег су одабрани 

ученици из одељења I/3 и представници  трећих разреда поздравили 

драмском изведбом његовог дела „Петар и пертле.“ 
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У категорији од 1. до 4. разреда, у други круг такмичења су се пласирали: 

Јулијана Кирћански (III/1) са „Песмом о треми и мени“, Огњен Кецман 

(III/3) са песмом „Гладовање“ и Лена Стоиљковски (IV/2) са песмом „Рећи 

ћу свима“. 
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Из виших разреда, даље се такмиче ученици VI/3, Вања Мијановић са 

песмом „Капљица воде“ и Иван Орловић са песмом „Чиста вода.“ 

                          

13. април -   Плетемо корпице од папира  

Ученици I/3, са учитељицом Светланом Радин угостили су баку 

ученика Огњена Марчићева, која им је показала и научила их како да плету 

корпице од папира. 
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16. април - „Буђење пролећа“ 

Ученици I/2, учитељице Соње Вујаковић, учествовали су на 

манифестацији „Буђење пролећа“. 
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22. април, протекао је богат разноврсним активностима наших ученика 

и наставника.  

У јутарњим часовима, учитељица Марина Мајнерић поносно је 

представила своје ученике на додели награда поводом једног специфичног 

ликовног конкурса. Наиме, Војска Републике Србије (гарнизон Зрењанин) 

расписала је конкурс на тему „Војник Војске Србије, мој војник“ за 

ученике основних школа са зрењанинског подручја, на којем је ученик из 

одељења I/1, Денис Вујинов, освојио 2. место. Додела награда уприличена 

је у виду свечане академије у касарни „Народни херој Светозар Марковић 

Тоза“ у Зрењанину, а присустввали су јој градоначелник Зрењанина, као и 

уважени гости из војног врха Србије. Поред награђеног Дениса Вујинова, 
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похвале су примиле ученице Тара Јовица, Теодора Радичев и Сенада 

Паул.  

  

 

 

Истог дана, у Културном центру Зрењанина, пред мноштвом 

посетилаца, одржана је завршна свечаност „Песничке штафете“. Ученик 

Огњен Кецман, из одељења III/3, учитељице Биљане Перин, освојио 2. 

место у финалној конкуренцији нижих разреда на овој традиционалној 

песничкој манифестацији. 
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Млади песници су за своје стваралаштво награђени таблет рачунарима, 

књигама, као и пакетима слаткиша, што је, поред ласкавог признања за 

списатељско умеће, само употпунило њихово весеље и задовољство.  

Овај 22. април обележила су и спортска дешавања. У организацији 

Савеза за школски спорт града Зрењанина у ОШ „Петар Петровић Његош“ у 

Зрењанину, одржано је отворено окружно првенство „Мале олимпијске 

игре“ а на њему су учествовали ученици  I, II, и III разреда наше школе. 

  



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

84 
 

Ученици I разреда са својим учитељицама Марином Мајнерић, Соњом 

Вујаковић и Светланом Радин, освојили су треће место. 

Ученици II разреда са својим учитељицама Горданом Кнежевић, 

Радосном Влајков и Зораном Ракић, освојили су друго место. 

Ученици III разреда са својим учитељицама  Наташом Станић, 

Љубицом Бјелотомић и Биљаном Перин, учествовали су са две екипе, 

екипом девојчица и екипом дечака. Обе екипе су освојиле прво место и 

пласирале се на X Олимпијске спортске игре ученика  које ће  се одржати  

у Врању  од  09. до 15.04.2016. 
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23. април – Дан народне традиције 

 Група ученика I/3, са својом учитељицом Светланом Радин, је возом 

отпутовала у Елемир, где је присуствовала „Дану народне традиције“ у 

организацији ОШ „Светозар Марковић Тоза“ из Елемира. 

   

    

Наши ученици су показали како плету корпице за предстојећи празник 

Ускрс. Сви су се срећни и пуни утисака вратили из Елемира  и пренели их  

другарима из одељења. 
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24. април - Тесла Инфо Куп 2016. 

На регионалном такмичењу Тесла Инфо Куп 2016 у Електротехничкој 

школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Тим наше школе представљали су 

ученици одељења 8/1: Стефан Ђурђевић и Бојан Кирћански и њихов 

ментор Дарко Станков. Као тим, освојили су прво место, а Стефан је и у 

својој категорији био убедљиво први. 
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25. април - У сусрет Ускрсу 

Учитељица Марина Мајнерић у свом одељењу I/1, заједно са 

вероучитљем, Бојаном Стајићем, одржала час корелације грађанског 

васпитања и верске наставе, са темом – Ускрс. 

 

 27. април - Предускршња шетња 

 Ученици одељења I/1, са својом учитељицом Марином Мајнерић, 

поносно су прошетали своје ручно израђене шешириће кроз центар града. 

Том приликом, посетили су и Народни музеј Зрењанина и погледали 

актуелну поставку, а потом су наставили уживање на свежем ваздуху 

шетњом око градског језера и излетом у башти кафеа са погледом на језеро. 
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30. април - Акција рециклирања и спортски дан 

И поред временских прилика које нису ишле на руку организацији овог 

догађаја, акција рециклирања папирног и пластичног отпада, а потом и 

спортски дан, уприличен за ученике виших разреда, са успехом су одржани 

и послужили су као добар пример одговорног понашања и здравих навика. 

 Млађи ученици, са својим учитељицама, „отворили“ су акцију тиме 

што су први одложили брижљиво прикупљени материјал у контејнере за 

рециклажу. Група ученика из боравка придружила се акцији тако што је од 

старог папира направила зеке као украс за предстојећи празник, Ускрс. 
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 Ученици виших разреда, у друштву наставника, наставили су са 

сабирањем старе хартије, папирног и картонског отпада, као и са одлагањем 

пластичних флаша. Чепови са пластичне амбалаже посебно су прикупљани и 

одвајани. У духу промовисања очувања здраве животне средине, акција је 

настављена кроз спортски сусрет ученика од 5. до 8. разреда. 
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M A J 

9. мај – Војна парада 

Наш град је ове године, поводом обележавања Дана Војске Србије и 

Дана победе, имао част да буде домаћин Војне параде „Бегеј 2016“.  

Ученици седмих разреда наше школе, са својим разредним 

старешинама Јасмином Мијатовић, Софијом Жебељан и Весном 

Врућинић, као и директорком школе, Весном Мађаров, присуствовали су 

свечаном дефилеу Восјке Србије на Тргу слободе. Својим учешћем на овом 

догађају, представници наше школе, заједно са бројним окупљеним гостима, 

обележили су Дан победе над фашизмом и подсетили на неизмерни значај 

очувања идеје о слободи. 
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12. мај- Европско село 

На манифестацији која се, већ традиционално, по пети пут одржава у 

Зрењанину, наша школа је представила државу Финску.  

   

Громким аплаузом награђен је енергични и упечатљиви наступ наших 

ученика трећих разреда који су, са својим учитељицам, припремили плесну 

тачку праћену песмом „Лискодиско“ групе Хевисаурус, финског хеви 

метал бенда за децу и тиме представили нашу школу на овом догађају са 

циљем промовисања различитих народа и држава чланица Европске уније. 

Велики успех за нашу школу представља и леп резултат који је, на 

квизу познавања Европске уније, постигао наш ученик Владислав 

Стефановић из одељења VI/1. У конкуренцији представника из 28 школа, 

на нивоу општине, Владислав је освојио 3. место и за то је награђен поклон 

ваучером у износу од 5000 динара у књижари „Театар“, а нашој школи је 

поклоњен рачунар. 
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13. мај – У биоскопу Cinema        

Ученици 5, 6 и 7. разреда су, са наставницама Мајом Алмажан и 

Данијелом Прелевић, имали занимљиву активност у оквиру часова 

грађанског васпитања. Посетили су зрењанински биоскоп „Cinema“, где су 

погледали филм Angry Birds. 
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Истог дана, ученици нижих разреда наше школе  су се придружили 

значајном и јединственом спортском догађају „Крос РТС-а кроз Србију“. 

I РАЗРЕД (дечаци)                           I РАЗРЕД (девојчице) 

1. место: Никола Медан I/1         1. место: Нина Цвејић I/1 

2. место: Јован Лојовић I/2         2. место: Ина Берар I/2 

3. место: Филип Слако I/3         3. место: Марина Лукач I/3 

II РАЗРЕД (дечаци)                           II РАЗРЕД (девојчице) 

1. место: Душан Миловановић II/1   1. место: Катарина Радин II/2 

2. место:  Иван Чупић II/3          2. место: Катарина Граховац II/1 

3. место:  Александар Карловчан II/2  3. место: Маја Исаков II/3 

III РАЗРЕД (дечаци)                   III РАЗРЕД (девојчице) 

1.место: Виктор Мержан III/3  1. место: Нађа Непергаћа III/3 

2.место: Страхиња Попетру III/2  2. место: Јана Бјелица III/2 

3.место: Немања Ристић III/1           3. место: Марија Алановић  III/1 

IV РАЗРЕД (дечаци)                    III РАЗРЕД (девојчице) 

1. место: Богдан Мирчетић IV/1  1. место: Ирма Пинтер IV/1 

2. место: Бранко Ђукић IV/3           2. место: Теодора Тадић IV/3 

3. место: Кристијан Киш IV/3           3. место: Јана Ружић IV/2 
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14. мај – Најбољи информатичари у Србији 

У конкуренцији 58 најбољих тимова Србије, на републичком 

такмичењу из информационих технологија Тесла инфо куп 2016. одржаном 

у средњој Електротехничкој школи „Никола Тесла“ у Нишу, тим из наше 

школе у саставу Бојан Кирћански и Стефан Ђурђевић освојио је 1. место! 

Стефан је у категорији Андроид квиз освојио 2. место! 
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17. мај - X Школска олимпијада  

На такмичењима у оквиру X Школске олимпијаде у Врању и Нишу, 

ученици наше школе, како млађи тако и старији, остварили су сјајне 

резултате. У џудоу су се истакли Немања Ристић (3/1) и Милан Булаја 

(4/3), освојивши прво место, свако у својој категорији.  

 

Ученица 8/3, Ања Миловановић, освојила је друго место у каратеу. 
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На овом значајном спортском догађају, на којем се сусрело 7 000 

учесника, представиле су нас и две екипе ученика трећих разреда – екипа 

дечака и екипа девојчица, формиране од представника одељења 3/1, 

учитељице Наташе Станић, 3/2, учитељице Љубице Бјелотомић и 3/3 

учитељице Биљане Перин. 

 

Истог дана, учитељица Марина Мајнерић је у свом одељењу, I/1, 

организовала предавање о новцу. Ерне Лазар, банкар у пензији и деда 

ученика Луке Лазара, упознао је ученике са постојањем различитих 

новчаних валута и представио им разноврсне старе новчанице.  
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20. и 21. мај - семинар „Креативност у настави као фактор 

успешног учења“ 

У организацији Центра за стручно усавршавање Кикинда, у нашој 

школи је одржан сусрет, који је обухватио 30 учесника и донео им 16 сати 

стручног усавршавања. 

         

 

21. мај -   Хуманитарни концерт за Милицу Ковачевић 

У сали Културног центра одржан је хуманитарни концерт за ученицу 

Милицу Ковачевић из одељења 7/2, како би се прикупила средства за лечење 

њене мајке. Посетиоци су имали прилику да виде разнолик програм, Милици 

су се речима подршке обратили њени школски другари, а сума новца која је, 

хуманошћу суграђана прикупљена овом приликом, износи око 70 000 

динара. 
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25. мај – Пријем за најуспешније ученике 

Директорка школе, Весна Мађаров, угостила је у свом кабинету  

најуспешније ученике у овој школској години, као и њихове поносне 

наставнике. Пријему су присуствовали ученици који су освојили значајне 

награде на републичком нивоу: Немања Ристић и Милан Булаја са 

освојеним 1. местом у џудоу на X Школској олимпијади, Ања 

Миловановић са освојеним 2. местом у каратеу, као и Стефан Ђурђевић и 

Бојан Кирћански са освојеним 1. местом на Тесла инфо купу 2016. 

Позвани су били и њихови учитељи и наставници: Наташа Станић, Весна 

Лугоња, Игор Јакшић и ментор информатичара, Дарко Станков. 
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26. мај – Презентација балета 

У Свечаној сали МЗ Граднулица, у веома живахној атмосфери, 

представиле су нам се балерине из панчевачке балетске школе „Димитрије 

Парлић“- одељења у Зрењанину, међу којима је било и ученица наше 

школе, на шта смо посебно поносни. 
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27. мај - Модна ревија „Бирај тил – баш је ин“ 

На модној ревији, под називом „Бирај тил – баш је ин“, у организацији 

Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину, осмишљеној као 

поклон зрењанинским матурантима, ученици I/2, учитељице Соње 

Вујаковић, показали су се у улози манекена. Том приликом, презентовали  

су моделе креиране од стране студенткиња Високе техничке школе. 
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28. мај – Хуманитарни вашар 

У Свечаној сали одржан је вашар на којем су бројним посетиоцима 

представљене разне укусне ђаконије припремљене од стране наших старијих 

ученика. Вашар је организовао Ученички парламент са циљем да пружи 

помоћ породици ученице Милице Ковачевић. 

 

29. мај – „Најлепши глас“ 

У организацији Авив парка Зрењанин и удружења „Багљашкулт“, ова 

манифестација је пружила прилику деци до 16 година да пред жиријем, 

предвођеним оперском певачицом Аном Алексић Шајрер, покажу своје 

певачко умеће. Међу учесницима, нашли су се бројни ученици наше школе.  
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30. мај – Завршни састанак Ученичког парламента 

На крају школске године осмаци су се осврнули на неколико важних 

тема: Шта носим из ове школе, Поруке будућим петацима и Како видим себе 

у будућности.  

 



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

104 
 

31. мај – Посета Амбасади Грчке у Београду 

Ученик одељења 6/1, Владислав Стефановић, са наставницом 

географије, Ђурђевком Грујин, посетио је Амбасасду Грчке као један од 

ученика из наше општине који су постигли успех на квизу знања о Европској 

унији на овогодишњем Европском селу. Поздравио их је амбасадор Грчке, 

Константин Економидес, а током посете обишли су Информациони центар 

Европске уније, Хеленски фонд за културу и Кулу Небојшу.  
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31. мај – Дан школе 

Обележавање годишњице наше школе протекло је у знаку вечито 

актуелне теме – Љубав. Да овогодишња приредба буде оригинална и 

занимљива, побринуле су се наставнице Данијела Прелевић и Марија 

Турински. Програм је био веома богат – на великој сцени Културног центра 

смењивали су се наступ школског хора, глумачки скечеви, рецитације, 

наступи певача солиста, ученици који свирају различите музичке 

инструменте.  

                                                             

             

Пажњу је свакако привукао и наступ школског фолклора, сачињен од 

ученика нижих разреда који предводи учитељица Зорана Ракић. Великим 

аплаузом испраћен је и видео клип под називом „Срце се нема да се има, 

срце се има да се даје свима“ који је учитељица Соња Вујаковић начинила 
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са својим одељењем, I/2. У сарадњи са балетском школом „Димитрије 

Парлић“, осмишљена је и балетска тачка у којој смо могли да видимо и 

балерине из наше школе.  

                      

Директорка школе, Весна Мађаров, поздравила је присутне и 

подсетила на бројне успехе наших ученика и наставника у овој школској 

години, а оне најуспешније наградила је похвалницама.  
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Ј У Н 

1. јун – Поздрав матураната 

Опроштај од основне школе и добро познатих школских клупа, означио 

је ново поглавље у животу и школовању наших осмака. Испратили смо их 

са најлепшим жељама и надама за њихове даље успехе!  

 

2. јун – Трибина „Заштитите младе од злоупотребе дрога“ 

У сусрет Међународном дану против злоупотребе и кријумчарења дрога, 

који се обележава 26. јуна, у нашој школи одржана је трибина посвећена 

родитељима наших ученика. Овом приликом, обратила су им се стручна 

лица из градских установа које се суочавају са болестима зависности код 

адолесцената: Светлана Грбо, из Центра за социјални рад, Драгана 

Обрадовић и Слађана Пејовић из Дома здравља „Др Бошко Вребалов“, 

као и Ђорђе Миолски из ПУ Зрењанин, као и психолошкиња наше школе, 

Јована Милићев Радишић, која је истакла значај школе у оквиру 

превентивних активности када је реч о овом проблему. 
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7. јун – Дружење с будућим првацима 

Ученици четвртих разреда са својим учитељицама су угостили наше 

будуће прваке у Свечаној сали и пожелели им добродошлицу, након чега су 

их позвали и у обилазак будућих учионица.  

 

 

Истог дана, ученици нижих разреда учествовали су на Олимпијском 

карневалу, организованом у сусрет предстојећим XXXI Олимпијским 

играма у Рију. Наш тим „Жутих“ освојио је прво место са кореографијом у 

ритму самбе за коју су их, на самој манифестацији, уиграли представници 

Центра бразилске културе. 
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8. јун – I/1  у биоскопу CineStar 

Oдељење I/1 са учитељицом Марином Мајнерић, присуствовало је 

школској пројекцији филма „Сава: мали ратник великог срца“. 
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9. јун – „Читалачка значка“ 

   На традиционалној манифестацији Гнб „Жарко Зрењанин“, која 

промовише културу читања, а коју је ове године обележио опус списатељице 

„Пипи Дуге Чарапе“, Астрид Линдгрен, награђени су ученици из одељења 

I/1, учитељице Марине Мајнерић и I/2, учитељице Соње Вујаковић. 

Млади, вредни читаоци су, у категорији колективних награда, примили 

похвале за колекцију. 
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Истог дана, 9. јуна, одржано је матурско вече у Културном центру 

Зрењанина, у виду пригодне свечаности на којој смо се поздравили са нашим 

осмацима. Разредне старешине осмих разреда, Маја Алмажан, Марија 

Турински и Јелена Бибин, у сарадњи са наставницом Данијелом 

Прелевић, осмислиле су пријатну приредбу, којој је допринело и учешће 

школског хора, наставнице Иване Петричић. Матуранти су се срдачно 

поздравили са својим учитељицама, Зорицом Трифунов, Зорицом Јешић и 

Весном Лугоњом.  

 

Ученицима и гостима свечаности обратила се директорка школе, Весна 

Мађаров, истичући успехе наших ученика. Ученике носиоце Вукове 

дипломе, директорка је наградила поклон књигама, као и овогодишњег 

ученика генерације, Јована Цветкова, из одељења VIII/1. 
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Учешће у организацији свечаности узели су родитељи наших ученика, 

Жарко Турински и Саша Алмажан, којима пуно захваљујемо на 

ангажовању. У сарадњи са родитељима матураната, дружење се  наставило и 

у Свечаној сали МЗ Граднулица и протекло у веселој атмосфери. 

     

10-12. јун – Наставничка екскурзија у Словенији 

Путовање наших запослених до Словеније обухватило је атрактивне 

дестинације Порторож, Пиран, Трст, Љубљану, Бледско језеро, Крањску 

гору, као и град Цеље, у којем је уприличено дружење са нашим 

пријатељима из 4. основне школе. Они су наше путнике срдачно и 

домаћински дочекали и угостили и уприличили им обилазак града.  
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13. јун – Мини матура 

Ученици четвртих разреда поздравили су се са својим учитељицама 

кроз лепо дружење у играоници где су се почастили и забавили. Учитељице 

Зорица Трифунов, Зорица Јешић и Весна Лугоња на леп начин су испратиле 

своје ђаке у више разреде. 

              

       

 Истог дана, на представљању школа на крају школске године под 

називом „Ми то радимо најбоље“, одабрани ученици трећих разреда извели 

су плесну тачку у ритму песме „Лискодиско“, бенда Хевисаурус, коју су 
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увежбали са учитељицама, Наташом Станић, Љубицом Бјелотомић и 

Биљаном Перин. 

  

Одељење I/2, учитељице Соње Вујаковић, извело је наступ који слави 

љубав, под називом „Срце се нема да се има, срце се има да се даје свима“, 

.  

док је присутне разиграла фолклорна секција, учитељице Зоране Ракић. 

       



ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 

115 
 

13. јун – Занимљив алфабет 

Приликом реализације последњег часа енглеског језика код наставнице 

Сандре Палатинуш, ученици других разреда су на занимљив начин 

утврђивали слова енглеског алфабета. Задатак је био да положајем свога тела 

формирају слова. Ученици су били одушевљени и имали су изузетне идеје.  

 

    

14. јун – Најбоље одељење 

На крају ове школске године, наставници су као најуспешније одељење 

изгласали разред VI/3, одељенског старешине Јована Ђорђевића. На 

другом месту нашло се одељење VI/1, старешине Верице Пивк, а на трећем, 
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али не и мање важном, нашло се одељење VI/2, одељенског старешине Игора 

Јакшића. 

                          

24. јун – Сертификати за републичке победнике 

У сарадњи Регионалног центра за таленте и Техничког факултета 

„Михајло Пупин“, полазницима летње ИТ школе уручени су сертификати за 

успешно завршену радионицу рачунарске графике. Међу полазницима 

радионице су били и овогодишњи победници републичког такмичења „Тесла 

инфо Куп“ Бојан Кирћански, Стефан Ђурђевић. 
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.  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

          

Летопис школе саставила Тамара Живанкић,  

библиотекарка школе 


