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НАСТАВА 

 

Школске 2016/2017. године настава је почела 1. 

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

разреда настава је завршена 1. јуна. Ове школске 

године имали смо 25 одељења редовне наставе (са 

одељењем у Јанковом Мосту). 

 

Ненаставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 

Директор – Весна Мађаров 

Секретар – Јасмина Мијатов 

Школски психолог – Јована Милићев Радишић 

Школски педагог – Бранка Јанчић 

Библиотекар – Светлана Бачулов  

                              (Тамара Живанкић) 

Учитељ у продуженом боравку – Надица Жеравица 

Административни радник – Љиљана Клаћ 

Рачуновођа – Вукосава Јованов 

 

 

 



3 
 

 

Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић 

Разредна настава: 

Зорица Трифунов I1 

Зорица Јешић I2 

Весна Лугоња I3 

Марина Мајнерић II1 

Соња Вујаковић II2 

Светлана Радин II3 

Гордана Кнежевић III 1 

Радосна Влајков III 2 

Зорана Ракић III 3 

Наташа Станић IV 1 

Љубица Бјелотомић IV 2 

Биљана Перин IV 3 

Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту   
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Предметна настава: 

Маја Алмажан (V1), енглески језик 

Марија Турински (V2), српски језик 

Јелена Бибин (V3), биологија 

Татјана Станимировић (VI1), енглески језик 

Данијела Прелевић (VI2), српски језик 

Ђурђевка Грујин (VI3), географија 

Јован Ђорђевић (VII1), техничко и информатичко 

образовање  

Игор Јакшић (VII2), физичка култура 

Верица Пивк (VII3), историја  

Јасмина Мијатовић (VIII1), математика 

Софија Жебељан (VIII2), српски језик 

Весна Врућинић (VIII3), математика 

Ружица Миолски, српски језик  

Зорана Милошевић, немачки језик 

(Јелена Стеванић, немачки језик) 

Даринка Стјепановић, немачки језик 

Константин Гросу, ликовна култура 
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Ивана Петричић, музичка култура 

Миодраг Мијатов, техничко образовање 

Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Силвана Живковић, физика 

Тања Ковић, хемија 

Дамјан Вита, физичко васпитање 

Сандра Палатинуш, енглески језик 

Моника Михић, грађанско васпитање 

Немања Шево, веронаука (септембар) 

Драгана Булик, биологија 

Милена Максимовић, математика 

Горан Костић, географија 

Наташа Воркапић, историја 

Анамариа Шокарда, васпитач у предшколској 

установи у Јанковом Мосту 
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29. август – Дружење на стадиону „Граднулица“ 

Поводом Дана МЗ Граднулица, одржано је занимљиво спортско 

надметање, као и такмичење у печењу роштиља, којим су 

учесници били почашћени. Бројни ученици наше школе, са својим 

учитељицама, уживали су у пријатној атмосфери. 

   

С Е П Т Е М Б А Р 

1. септембар – Добро нам дошли, прваци! 

Приредбом добродошлице у Свечаној сали МЗ Граднулица 

поздравили смо наше најмлађе ученике. Учитељице Зорица 

Трифунов, Зорица Јешић и Весна Лугоња, срдачно су прозвале 

своје ђаке прваке, од укупно 64, уписаних, а пригодан програм за 

њих су уприличили њихови нови другари, ученици других разреда.  

 
 

Директорка школе, Весна Мађаров, поздравила је нове ђаке и 

њихове родитеље и уз речи добродошлице, пожелела им успешан 

почетак школске године. И ове године, наши ученици првих разреда 
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примили су лепе поклоне како од општине Зрењанин, тако и од 

организације „Светосавље“ и МЗ Граднулица, а такође и од 

маркета „Идеа“. 

 

 

.  

 

10. септембар – Јесењи крос 

Годишњим планом рада Школе предвиђен је радни дан у суботу, 

10.септембра, за организовање спортских сусрета – јесењи крос. 

 

 
 

13. септембар – Занимљив час физичког 

Пријатна атмосфера и лепо дружење обележили су час физичког у 

одељењима II/1 и II/3, која су, са својим учитељицама Марином 

Мајнерић и Светланом Радин, понављали елементе усвојене на 

часу математике и света око нас.  
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14. септембра - Спретно и паметно у саобраћају 

Ученици првих разреда наше школе, са својим учитељицама, 

учествовали су у едукативној радионици о понашању у саобраћају. 

  

 На полигону у ОШ „Јован Цвијић“, где Град Зрењанин већ 

традиционално организује едукације на тему безбедности у 

саобраћају за ђаке прваке, наши ученици су имали прилике да на 

занимљив начин усвоје или да се подсете основних знања о 

саобраћајним прописима. 

 

Истог дана, 

у одељењу II/1, на часу српског језика, уз присуство родитеља 

ученица Вање и Јоване Гајин и Теодоре Радичев, ученици су за своје 

другаре, уз помоћ учитељице Марине Мајнерић, драматизовали 

текст „Шаренорепа“, Гроздане Олујић. Рад је настављен групним 

обликом рада. 
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22. и 23. септембра ученици првог разреда наше школе, са својим 

учитељицама, Зорицом Трифунов, Зорицом Јешић и Весном 

Лугоњом, посетили су школски диспанзер где им је одржано 

кратко предавање о значају хигијене руку. 

 

 

24. септембра - Трка за срећније детињство 

На овој лепој хуманитарно-рекреативној активности Црвеног 

крста, у Авив парку,  учествовали су ученици наше школе уз пратњу 

учитељица Светлане Радин, Биљане Перин и Марине Мајнерић. 

Друго место су освојиле ученице II/1, Вања и Јована Гајин, треће 

место освојила је Марија Алановић из одељења IV/1 а специјалну 

диплому за фер плеј је добио Ненад Богасениев, из II/1.  
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Сви учесници трке примили су дипломе за учешће, а пехаре и 

медаље победницима је уручио Саша Сантовац, заменик 

градоначелника. 

26. септембра – Предавање о безбедности у саобраћају 

Радознали ученици су у Свечаној сали МЗ Граднулица, саслушали 

кратко излагање стручног лица, прилагођено њиховом узрасту. 

                             

 

27. септембра - 1. октобра:  Посета гостију из Словеније 

Наше драге пријатеље из IV основне школе из Цеља угостили смо 

уз пажљиво осмишљене активности. Обишли смо Царску бару, 

дворац Каштел, удружење Словенаца „Планика“, Народни музеј, 

Градску кућу, а учествовали смо и у „Ноћи истраживача.“ Сусрет 

је обележило и дружење у школи, журка, као и радионица о 

пријатељству коју је спровела психолошкиња школе. Нити 
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пријатељства постају све чвршће и богатије, обећавајући још пуно 

будућих дружења. 

 

 

 

30. септембра - Психолошка радионица „Пријатељство“ 

Наши пријатељи из Цеља су имали прилике да своје утиске о 

посети Зрењанину искажу на психолошкој радионици коју је 

осмислила психолошкиња школе. Истакли су да им је било лепо, 

интересантно и незаборавно, а исто су изразили и њихови 

домаћини, ученици наше школе. 

 

Истог дана, одржано је такмичење за титулу „Ледена принцеза 

Ноћи истраживача 2016.“  

На овом такмичењу, чији је аутор била учитељица Соња 

Вујаковић, учествовало је 13 девојчица из ОШ „2. октобар“, ОШ 
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„Доситеј Обрадовић“, ОШ „Петар Петровић Његош“, ОШ 

„Жарко Зртењанин“ и из наше школе. У програму су 

учествовалиПК „Плава звезда“ и ПК „Free Dance“, деца из 

оркестра наше школе и Дариа и Маша Поповић, као и наше гошће 

из Цеља које су биле у жирију. Титулу „Ледене принцезе“ понела је 

Ива Крчмаров (II/2), а „Снежне краљице“,  Ина Берар (II/2). 

 

 

 Све учеснице су награђене медаљама, а жири пехарима. У сали 

Културног центра, након завршеног квиза, принцеза Ива је уручила 

награде учесницима. 
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О К Т О Б А Р 

У периоду од 3. до 7. октобра, обележили смо Дечју недељу. 

Програм активности за први циклус 

Понедељак 

Цртање и постављање изложбе на тему „Наше игре и играчке“ 

Извлачење тајног пријатеља 

Уторак 

Концерт хора „Рафаило Банатски“ 

 Природи у походе 

Среда 

„Размена поклона“ 

 „Добра играчка“ : прављење играчака од природних и  

рециклираних материјала 

Четвртак 

„Ђурин таленат“ : 4. разред 

 Журка добродошлице 

Петак 

Еко дан 

Спортски дан: играмо се заборављених игара 

Програм активности за други циклус 

Током дечије недеље дежурају наставници као и обично 

 ПОНЕДЕЉАК 

Назив Време Место 
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Пријава за 

најлепшу 

фотографију-

тема 

пријатељство 

Током дана Дежурни 

ученици 

Наставници у 

другачијој 

улози 

Током првог 

часа 

Учионице 

 Пропозиције за фотографије и детаљи конкурса су код 

дежурних ученика, председника парламента, ученице Теодоре и 

наставнице Јелене 

 План и пропозиције за замену улога наставника су код 

наставнице Јелене 

 НАСТАВА СЕ ОДВИЈА УОБИЧАЈЕНО 

 Уторак 

Назив Време Место 

Квиз знања Od 12:30 Свечана сала 

   

 

 Квиз је у свечаној сали, позвани су сви заинтересовани ученици, 

а детаљи програма код наставнице Јелене 

 УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ 6.ЧАС 

Среда 

Назив Време Место 
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Размени 

поклон- књигу 

Током дана Школско 

двориште 

учионице 

Такмичење у 

видео игрицама 

– LOL 

12.30  Кабинет за 

информатику 

   

 

  Пропозиције такмичења у видео игрицама, пријаве и све 

остало код наставника Дарка 

 Пропозиције  за акцију размене књига код наставнице Јелене 

 УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ 6.ЧАС 

                                       Четвртак 

Назив Време Место 

Ђурин 

таленат 

Избор 

фотографије - 

финале 

Od 12.30 

12.30 

Свечана сала 

Свечана сала 

   

 

 Пријаве за Ђурин таленат код дежурних ученика, а детаљи 

наставнице Ивана и Јелена 

 Жири за избор фотографије: наствници Јован, Миодраг, Дарко 

и ученица Дамјана 

 УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ 6.ЧАС 
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Петак 

Назив Време Место 

Спортски дан - 

турнири 

Од 9:00 Школско 

двориште 

Еко –дан 

прикупљање 

хартије и 

папира 

8:00 -9:00 Школско 

двориште 

 

 Пријаве за спортове и распоред турнира код наставника Игора 

и Дамјана 

 Распоред доношења хартије, пластике и чепова код 

наставнице Јелене 

 Информације о представи и поласку – наставнице Маја и 

Данијела 

 НЕМА НАСТАВЕ 

Субота 

Назив Време Место 

Посета 

позоришту 

Од  20:00-22:00 Народно 

позориште 

 

Програм саставили ученици чланови Ученичког парламента и 

наставница Јелена. 

3. октобра ученици нижих разреда изложили су цртеже својих 

омиљених играчака у холовима школе. 
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4.  октобра нашу школу су посетили Дечји црквени хор 

„Преподобни Рафаило Банатски“ и културно-уметничко друштва 

„Ђерђеф“ из Зрењанина. 

   
 

Истог дана, одржан је квиз знања из природних и друштвених 

наука обухваћеног школским програмом. Победу је однела екипа 

чији су чланови били Ања Пругинић (VI/1), Бојана Марков (VII/1) и 

Наташа Месарош Јованов (VIII/2). 

 

5.  октобра ученици II/3 су, са својом учитељицом Светланом 

Радин, креирали играчке од јесењих плодова.   

 

 
Истог дана, ученици нижих разреда поклонили су књигу свом 

тајном пријатељу. 
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6. октобра одржан је „Ђурин таленат“. Своје вештине ученици 

су презентовали у две категорије: 4. разреда, и од 5. до 8. разреда. 

У првој категорији победиле су Тијана Торњански и Бојана 

Милосављев (4/3), са песмом „Money Мakes The World Goes Round“, 

а у другој Марија Терек (5/1), са оријенталним плесом. 

 
 

Истог дана, 6. октобра, као и наредног, спроведена је акција 

рециклирања старе хартије и пластичне амбалаже. Ученици, као 

и сви запослени прикључили су се овој еколошки одговорној 

активности. 

 

  
 

7.  октобра, ученици нижих разреда су се подсетили заборављених 

игара, као што су „не љути се, човече“, „мице“, игра кликерима, 

игра ластишем, прескакалицом. „школице“, игра новчићима и шах.  
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Истог дана, у кабинету за информатику, одржано је финале 

турнира у ЛОЛ-у (League of Legends). Такмичиле су се екипе од по 

5 чланова независно од узраста: 

 Фламингоси 

 Immortals 

 Нинџа пекари 

 Balkan League Pro 

 Bear Power On и 

 Бурек 

Победник турнира је екипа Immortals! 

 

Такође, завршног дана Дечје недеље, уприличенe су и спортске 

активности. Организован је турнир у фудбалу, а победници су: У 

категорији V-VI разреди – одељење VI/1, док је у категорији VII-

VIII разреди најбоље било одељење VII/3.  
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Овај дан је обележила и посета биоскопу, којом су наставнице 

Данијела Прелевић и Маја Алмажан, са ученицима од 5. до 8. 

разреда испратиле Дечју недељу. Овом приликом, уживали су у 

филму „Дом госпођице Перегрин за чудновату децу“. 

 

 
 

11. октобра обавештени смо да је ученица Јана Бјелица из 

одељења IV/2, учитељице Љубице Бјелотомић,освојила 2. место на 

ликовном конкурсу поводом Дана белог штапа, који расписује 

Међуопштинска организација слепих и слабовидих. 
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14. октобар -  „Бака и ја“ 

Учитељица Соња Вујаковић је организовала дружење ученика и 

њихових бака кроз радионицу „Бака и ја“. Радионица је 

претходила манифестацији Града Зрењанина – „Сајам 

стваралаштва сеоских жена Војводине“, која се сутрадан 

одржавала у центру нашег града. Радионица је обухватила 

припремање бакиног колача, пуњење јастучића лавандом, певање 

народних песама из репертоара за 1. и 2. разред основне школе из 

музичке културе. 

 
 

15. октобар – „Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини“ 

Ученици II/2 су, са својим бакама и учитељицом Соњом Вујаковић, 

учествовали у културно-уметничком делу програма на Тргу 

слободе и представили продукте са радионице одржане у школи 

„Бака и ја“, која је претходила овом догађају.  

 

 
 

17. октобра у одељењу III/3, учитељице Зоране Ракић, одржан 

врло занимљив час народне традиције на којем је, као гост, један 

од родитеља ученика представио пекарски занат. 
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19. октобра у сали за физичко одржана је презентација џудо 

клуба „Пролетер“. Њу су одржали ученици наше школе, чланови 

овог клуба: Милан Булаја (V/3), Немања Ристић (VI/1), а поред њих 

такође и Никола Медан (II/1), Вук Момиров (IV/2), Реља Момиров 

(VII/1) и Марко Делић (VIII/1). 

 

   
 

21. октобар – Недеља програмирања 

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, одржан 

Час програмирања у оквиру 4. европске недеље кодирања, на којем 

су доц. др Далибор Добриловић и Небојша Грујић, студент III 

године Информационих технологија, причали ђацима основних и 

средњих школа о Internet of Things. Ученици виших разреда 

посетили су ово предавање у пратњи наставника Дарка Станкова. 
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23. октобар – Еко радионица 

Ученици шестих разреда, са наставницом Јеленом Бибин, 

учествовали су у радионици „Еко-радионица“ (школа риболова, 

прва помоћ и сналажење у природи) коју је организовало 

Риболовачко друштво „Банат“, на подручју Пескаре „Чепел“ у 

Зрењанину. 

 

24. октобра, у одељењу II/1, учитељице Марине Мајнерић, 

одржан је занимљив час света око нас у корелацији са другим 

наставним предметима. Ученици су кроз групни рад презентовали 

свој приказ неколико празника и обичаја, што је била тема часа. 

 

25. октобар – Предавање о хигијени руку 

Гошћа из патронажне службе дечјег диспанзера одржала је 

нашим ђацима првацима предавање о хигијени руку.  
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27. октобар – „Сунчана јесен живота“ 

На ликовном и литерарном конкурсу Црвеног крста „Сунчана јесен 

живота“ ученик Матеја Шаренац из одељења II/2, учитељице 

Соње Вујаковић, добио је другу награду у категорији литерарних 

радова. 

 

 

Н О В Е М Б А Р 

1. новембар – „Чудесни свијет пуха Ђорђа“  

Ученици III/1, са својом учитељицом Горданом Кнежевић, 

посетили  су градску библиотеку где су присуствовали промоцији 

књиге Жарка Вучинића „Чудесни свијет пуха Ђорђа“ и 

учествовали у едукативној радионици о значају и очувању природе. 
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2. новембар – Треће место у општини за кошаркаше 

На општинском такмичењу у кошарци, за школски тим су играли: 

Михаило Станић 8/2, Никола Влачић 8/2, Давид Стојановић 8/2, 

Војин Медаревић 8/2, Александар Граор 8/2, Стеван Медић 7/2, 

Лука Лојовић 7/2, Матеја Вукић 7/2, Вук Цвејић 6/1 и Марко 

Шаренац 6/2. 

 

3.  новембар – Психолошкиња школе је током друге половине   

октобра у одељењима виших разреда одржала радионице о 

комуникацији. Причало се и радило на тему сарадње у одељењу, 

како поправити међусобне односе, затим вежбала се асертивна 

комуникација. 
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9. новембар – Опера за малишане у Културном центру 

Ученици првог разреда наше школе уживали су у опери „Снежана 

и седам патуљака“ коју је извело Удружење уметника „Високо Ц“ 

из Новог Сада.  

           

Истог дана, у оквиру Недеље парламентаризма, у нашој школи 

одржан је састанак Ученичког парламента на којем смо угостили 

парламентарце из неколико зрењанинских школа: ОШ „Јован 

Јовановић Змај“, ОШ „Др Јован Цвијић“, ОШ „Вук Караџић“ и 

ОШ „Бранко Ћопић“ из Лукићева. 

У виду округлог стола, окупљени су разговарали о неколико тема:  

Зашто (не)волимо оцењивање? 

Шта носим из ове школе? 

Школа по мери детета. 

 

Уз размену искустава и сугестије за решавање актуелних 

проблема, чланови парламената су изнели и неколико пожељних 

особина доброг наставника.  
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Састанку су присуствовале наставница Јелена Бибин, 

координатор парламента ОШ „Ђура Јакшић“, психолог школе, 

Јована Милићев Радишић, педагог школе, Бранка Јанчић и 

библиотекар школе, Тамара Живанкић. 

 

10. новембар – „У потрази за вилом“ 

На ликовном конкурсу који је расписала ОШ „Вук Караџић“ 

поводом прославе своје годишњице, наш ученик Ненад Богасениев 

(II/1, учитељица Марина Мајнерић) освојио је 2. место, Петар 

Аћин (IV/2, учитељица Љубица Бјелотомић) осцвојио је 3. место, а 

одељење II/2, учитељице Соње Вујаковић добило је групну похвалу 

за фотографију. 

 

 

Истог дана, одржано је и Отворено окружно такмичење у 

пливању, на којем су наши ученици, Никола Влачић (VIII/2) и Лена 

Стоиљковски (V/2) освојили треће место, свако у својој 

категорији. 
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11. новембар – Парламент  у акцији 

Учешћем у акцији „Чеп за хендикеп“ у организацији истоименог 

удружења у нашем граду, Ученички парламент се придружио 

хуманитарном деловању које има за циљ да прикупљеним 

средствима помогне параплегичарима и квадриплегичарима 

Баната. 

 

14. новембар – Кројачки занат на часу народне традиције 

У одељењу  III/3, учитељице Зоране Ракић. Ученици су имали 

прилику да на часу угосте мајку једног од ученика која је одржала 

презентацију кројачког заната. При том су научили нешто о 

кројачком алату, како да зашију дугме, а потом су заједно правили 

јастучиће. 
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16. новембар – Принцеза у папирној кеси 

Ученици наше школе из одељења I/3, учитељице Весне Лугоње 

учествовали су на радионици са темом родне равноправности и 

људских права „Принцеза у папирној кеси“ коју је организовала 

градска библиотека.  Представљена је истоимена књига канадског 

аутора књига за децу, Роберта Манча, у којој принцеза спасава 

принца, а потом је уследио разговор о знаменитим женама у 

историји, као и излагање гошће полицајке која је говорила о свом 

занимању. Ученици су уживали у активностима, а посебно у 

прављењу круна од папира на крају сусрета. 

 

17. новембар - „Светлосне појаве и њихова примена“ 

Одабрани ученици одељења VIII/1 и VIII/2, са наставницом 

математике Јасмином Мијатовић и наставником физике, 

Александром Домићем, присуствовали су предавању на Високој 

техничкој школи струковних студија у Зрењанину које је одржао 

проф. др Лазо Манојловић, стручњак светског ранга у области 

техничких наука. Предавање на тему „Светлосне појаве и њихова 

примена“, професор је испратио бројним примерима и извођењем 

разних експеримената, при чему су ученици постављали многа 

питања и разговарали са предавачем. 
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18. новембар - Нов изглед улазних врата „Ђуре“ 

 

Поред радова на фасади, побринули смо се за још један детаљ који 

ће учинити да и ученицима и наставницима радни дан буде још 

ведрији и пријатнији. 

27. новембар – Такмичење из информатике и рачунарства 

„Дабар“ 

Ученици одељења II/3, учитељице и ментора Светлане Радин, 

учествовали су на надметању које има за циљ унапређење 

инфортматичких вештина, одржаном у периоду 21-25. новембра. 

Први пут је ове године установљена и категорија јуниора, за 

ученике нижих разреда основне школе. Похвале за труд! 

 

 

28. новембар – Презентација пчеларског заната у  III/3 

Још један родитељ предавач био је гост на часу народне традиције 

у одељењу учитељице Зоране Ракић.Тема је био пчеларски занат, а 

ученици су, поред многих занимљивих података о пчелама, добили и 

поклон кутијице с медом. 
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Д Е Ц Е М Б А Р 

 

3. децембар – Семинар у школи 

Семинар под називом „Практични приступи деци са аутизмом и 

адхд-ом“ (кат. бр. 295, 2016/2017) протекао је у пријатној радној 

атмосфери и од стране учесника оцењен је као веома користан. 

Полазницима је донео 16 сати стручног усавршавања, али пре 

свега много информација које ће применити у раду. 

 

7 . децембар – Инклузивне игре без граница 

На манифестацији коју већ традиционално организује ОСШ „9. 

мај“ из Зрењанина, под слоганом „Кад границе не постоје, играмо 

се много боље“, учествовали су ученици других разреда наше 

школе: Никола Медан, Матеја Тричковић и Нина Цвејић (II/1), 

Никола Дујаковић, Душан Станић и Николина Станишин (II/2) и 
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Марина Лукач и Јован Попов (II/3). Подршка су биле учитељица 

Светлана Радин и представник родитеља, Стана Блажић. 

Игре је ове године отворила атлетичарка Ивана Шпановић. 

Заједно са децом из свих градских основних школа, показали смо да 

у игри и дружењу не постоје разлике и границе. 

                       

                      

8. децембар – Ликовна радионица „У сусрет празницима“ 

Поводом предстојећих божићних и новогодишњих празника, 

Народни музеј Зрењанин је осмислио ликовне радионице за ученике 

основних школа које укључују посету изложби „Дела бечких 

барокних мајстора у Војводини“ а потом израду честитики и 

фигура анђела. Активности су испланиране за период 7. новембра – 

9. децембра, током којег је седам одељења из наше школе, са 

својим учитељицама, посетило ове радионице: I/1, I/2, II/3, III/1, 

III/3, IV/1 и IV/3. 
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Радионица са одељењем I/2, учитељице Зорицом Јешић, приказана 

је као прилог у емисији „Водич за родитеље“. 

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

 

9. децембар – Сат програмирања 2016. 

На још једном часу програмирања (The Hour of Code), одржаном на 

Техничком факултету „Михајло Пупин“ присуствовала су 52 

ученика наше школе са другарима из „Змаја“, наставници Дарко 

Станков и Маја Алмажан. Ученици 5. и 6. разреда су решавали 

задатаке на страници code.org а ученици 7. и 8. разреда су 

израдили HTML страницу. Посетиоцима су предавачи 

презентовали  роботичку руку, контролер покрета за видео игрицу, 

као и робота са 6 ногу! Затим су могли да испробају Arduino 

детектор лажи, као и фотографску кабину коју је изложила 

компанија Levi 9 IT Services. 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZLyWFp_QgM
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13. децембар – Проблем је у оку посматрача 

Психолошкиња школе је у седмим разредима реализовала 

радионице на тему поштовања мишљења, ставова и осећања 

других са циљем да укаже на чињеницу да сви различито 

доживљавамо проблемске ситуације и да на то имамо право.  

 

 

15. децембар – Ближи нам се Божић 

У одељењу II/3, учитељица Светлана Радин и вероучитељ 

Немања Шево остварили су сарадњу на тему Божића – 

корелацију између часа веронауке и ликовне културе. Ученици су 

чули предавање о Божићу а потом су правили новогодишње 

честитке. 

 
 

 16. децембар – Новогодишњи вашар 

Традиционални вашар у сусрет празницима одржан је и ове године 

пред мноштвом посетилаца. Ученици од I до IV разреда, уз помоћ 

својих учитељица, припремили су пуно лепих рукотворина – украса, 

колача, новогодишњих честитики, а зарађени новац ће 

искористити да додатно опреме и улепшају своје учионице.  
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19. децембар – „Колгејт“ презентација о здрављу зуба 

За ученике првог разреда уприличена је презентација о здрављу и 

хигијени зуба коју су одржали представници компаније „Колгејт“. 

Организатори су за децу припремили и пригодне поклончиће – 

четкице и пасте за зубе. 

 

 
 

20. децембар – Празничне честитке на немачком језику 

У холу наше школе иложене су најлепше божићне и новогодишње 

честитке које су израдили ученици 5. разреда за своје наставнике у 

оквиру наставе немачког језика. Док смо се бавили овом темом, 

ученици су закључили да разлике у празничним обичајима, посебно у 

новије време, нису тако велике, а неки од циљева ове активности су 

упознавање са обичајима другог народа  и развијање толеранције. 
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21. децембар - Радионица ,,Речи могу да заболе” 

Педагошкиња школе, Бранка Јанчић, у одељењима четвртог 

разреда одржала је радионицу чији је циљ развијање свести о томе 

да лична слобода изражавања и понашања не искључује слободу 

других. Ученици су осмишљавали начин на који ће ружне речи 

заменити лепим, упућивали лепе речи другарима и другарицама на 

папирним огледалима и на крају врло позитивно оценили ову 

радионицу.  
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22. децембар – Наградни конкурс „Пиши Деда Мразу“ 

Ученица Катарина Никић из одељења II/1, учитељице Марине 

Мајнерић, са својим ликовним радом, освојила 1. место на овом 

наградном конкурсу који сваке године уочи Нове године расписује 

Пошта Србије. 

      

23. децембар – Новогодишња представа одељења II/1 

На завршетку првог полугодишта, одељење II/1, учитељице 

Марине Мајнерић, уприличило је представу „Сестре и Деда 

Мраз“, у којој су уживали њихови родитељи и другари из школе. 

Лепо дружење протекло је уз песму и велико одушевљење публике 

која је младе глумце награила громогласним аплаузом. 

 

         



38 
 

           

24. децембар – Свечана додела награде Катарини Никић у 

Београду 

Катарина је у Београду, на свечаном пријему добила награду у 

присуству директора зрењанинске поште, Тибора Хеселењија. 

Зрењанин је први пут добио ову награду и зато је Катаринин успех 

још већи. 

          

 

30. децембар – „Журка снова, стиже нам Нова“ 

Као поклон за децу нашег града, у Културном центру Зрењанина, 

учитељица Соња Вујаковић и њено одељење II/2, извели су је 

мјузикл „Журка снова, стиже нам Нова“. Комад који је режирала 

учитељица Соња изведен је уз музичку пратњу солиста на клавиру 

и виолини, као и уз сценску подршку плесног студија „Free Dance“ 

и Градског дечјег хора Културног центра Зрењанина.  
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Изведба проткана песмама за децу, наишла је на одушевљење 

бројне публике, а сусрет су нарочито улепшала четири Деда Мраза 

који су поделили слаткише деци на публици и на сцени. 

     

 

Ј А Н У А Р 

19. јануар – „Последице дигиталног  насиља“ 

За ученике шестог, седмог и осмог разреда  наше школе, одржано 

је предавање на тему „Последице дигиталног насиља“.  Поред 

ученика, предавању су присуствовали и предметни наставници: 

Софија Жебељан, Верица Пивк, Ђурђевка Грујин, Јасмина 

Мијатовић, Татјана Станимировић, Ивана Петричић, Тања Ковић, 

Миодраг Мијатов и Јован Ђорђевић. Предавање је организовано на 

иницијативу ученика 8/2 и одељењског старешине Софије Жебељан 

и уз подршку директора школе Весне Мађаров.  
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Предавање је изазвало је пажњу код ученика и наставника, а 

активности на превенцији дигиталног и свих осталих облика 

вршњачког насиља биће настављене и у наредном периоду. 

23. јануар – „Наша прича о природи“ 

Ученици одељења I/1 и I/3 су, са својим учитељицама, Зорицом 

Трифунов и Весном Лугоњом, уживали у поставци фотографија 

„Наша прича о природи“ у Салону Народног музеја Зрењанин. На 

фотографијама аутора Предрага Костина и Данила Ђековића 

могли су да виде разне врсте заштићених птица са наших 

станишта, а затим су, инспирисани изложбом, израђивали 

цртеже птица.  

 

26. јануар – Директорка школе на додели стипендија за „Суан-

Пан“ програм  

 

Наша школа се нашла међу 10 зрењанинских основних школа које су 

примиле стипендију за похађање „Суан-Пан“ образовно-васпитног 

програма менталне аритметике. У току школске 2017. године, у 

трајању од 8 месеци, програм ће похађати по један одабрани 
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ученик 4. разреда из сваке од 10 школа, а програм има за циљ 

развијање трајних вештина: меморије, концентрације и подизање 

нивоа пажње. 

 

Истог дана, чланови Ученичког 

парламента, са наставницом Јеленом 

Бибин, организовали су журку за 

ученике од 5. до 8. разреда уз 

присуство наставника Миодрага 

Мијатова, Јована Ђорђевића, Весне 

Врућинић и Јасмине Мијатовић.  

27. јануар – Савиндан 

Обележавање Дана Светог Саве започели смо рецитаторским 

програмом одабраних ученика од 1. до 4. разреда наше школе који 

су, у пратњи учитељица Светлане Радин и Весне Лугоње, у Цркви 

Светог Ваведења. 

        

Школска свечност отворена је Светосавском химном коју је извео 

хор предвођен наставницом Иваном Петричић. Потом се драгим 

гостима обратила директорка школе, Весна Мађаров, истичући 

значај обележавања дана посвећеног нашем првом просветитељу. 

Уживали смо у драмској изведби народне приче „Свети Сава и 

сељак без среће“ одељења IV/2 и IV/3, коју су осмислиле учитељице 

Љубица Бјелотомић и Биљана Перин. Атмосферу је улепшао и 

наступ фолклорне секције учитељице Зоране Ракић. Координатор 

целокупне приредбе била је учитељица Соња Вујаковић. 
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Кумови славе су ове године била одељења III/3, са учитељицом 

Зораном Ракић и IV/3, са учитељицом Биљаном Перин. 

        

На крају програма, директорка Весна Мађаров је похвалила успехе 

наставника у протеклој школској години, а најуспешније наградила 

похвалницама и поклон књигама. 

 

Ф Е Б Р У А Р 

3. фебруар - Дебата о увођењу школских униформи са ученицима 

1. циклуса  

Ученици од 1. до 4. разреда изнели својa мишљењa када је реч о 

увођењу униформи у основне школе. Дебату су водиле Јована 

Милићев Радишић и Бранка Јанчић, психолог и педагог школе, а 

присуствовале су и учитељице Весна Лугоња и Соња Вујаковић, 

као и библиотекарка, Тамара Живанкић.  
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Мишљења су била подељена, а учесници су се потрудили да их 

добро аргументују. 

 

9. фебруар – Дебата са ученицима 2. циклуса: Треба ли да 

носимо униформе? 

Чланови Ученичког парламента, као и одабрани представници свих 

одељења од 5. до 8. разреда, разговарали су о предлогу 

Министарства да се уведе ношење школских униформи. Дебату су 

водиле Бранка Јанчић и Јована Милићев Радишић, педагог и 

психолог школе, уз присуство библиотекарке, Тамаре Живанкић. 

Учесници су истакли како позитивне, тако и негативне ставове на 

ову тему, а ми смо их све саслушали и забележили. Закључили смо 

да је већина ученика ипак против униформи, а разговори су још 

увек у току. 
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10. фебруар – Школско такмичење у шаху 

У нашој школи је одржано школско такмичење у шаху на којем је  

учествовало укупно 16 такмичара који су одиграли укупно 5 кола. 

На општинско такмичење су се пласирали сви они који су испунили 

услов да су се нашли у прва три места у својој категорији: Стефан 

Вучетић, Стефан Ташин, Вељко Мијановић, Душан Станић, Алекса 

Лудошки, Милан Јанков, Никола Стоиљковски, Никола Литричин, 

Стефан Бубњевић, Јован Стоиљковски, Бранко Ђукић, Димитрије 

Милић, Дамјан Поповић и Јована Бартул.  
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13. фебруара – Балетска представа за децу „Крцко Орашчић“ 

Ученици од 1. до 4. разреда су, у пратњи својих учитељица, 

погледали дечју балетску представу „Крцко Орашчић“ у 

Културном центру Зрењанина. Догађај хуманитарног карактера, 

организовали су балетски студио „Стејџ“, Културни центар и 

Удружење „Будимо људи“, а сав приход од улазница предвиђен је 

за куповину неопходне опреме за Дечје одељење зрењанинске 

болнице „Ђорђе Јоановић“. 

 

14. фебруар – Радионице за професионалну 

оријентацију 

Психолошко-педагошка служба је прошле 

недеље са ученицима осмих разреда започела 

интензивнији рад на плану професионалне 

оријентације. Осмишљена је радионица „Ја 

(професионално) за  петнаест година“, чији 

циљ је био да ученици пројектују себе у даљој 

будућности. 
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22. и 23. фебруара - читање приче „Маче у џепу“ у Градској 

библиотеци 

Одељења I/1, са учитељицом Зорицом Трифунов, и одељење I/2, са 

учитељицом, Зорицом Јешић, уживала су у читању приче Десанке 

Максимовић, „Маче у џепу“, које је било организовано у току 

неколико дана на Дечјем одељењу Градске библиотеке. Ученици су 

пажљиво слушали занимљиву причу, а потом су имали задатак да 

је цртежима илуструју. Ова лепо осмишљена активност протекла 

је у пријатној и креативној атмосфери. 

  

25. фебруар – Општинско такмичење из математике за ученике 

нижих разреда 

Нашу школу представљали су ученици трећих и четвртих разреда: 

Душан Миловановић (III-1) 3. место, учитељица Гордана Кнежевић 

Вања Ковач (II-2) 3.место, учитељица Радосна Влајков 

Ања Веселиновић (III-3) 3.место, учитељица Зорана Ракић 

Милош Јовановић (IV-3) 3.место,учитељица Биљана Перин 

Катарина Пуповац (IV-3) 3.место, учитељица Биљана Перин 
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27. фебруара – „Изуми“ на часу света око нас у II/2 

Учитељица II/2, Соња Вујаковић, je 

путем снимка, који је настао на 

једном од занимљивих часова света 

око нас, представила свог ученика 

Стефана Градиновачког због 

његовог интересантног хобија. 

Њему су, већ годинама, омиљене 

играчке разни каблови, шрафцигери, 

сијалице, батерије, клеме…Играчке 

увек отвара да види по ком принципу 

раде и то му је увек занимљивије од саме играчке. Другари из 

одељења му доносе жице од покварених играчака, како би их он 

употребио за своје „експерименте“ и то ондас радо представио у 

одељењу.  

28. фебруар - Always едукативни програм за девојчице  

У нашој школи је, за ученице 6. разреда, одржано предавање које 

има за циљ информисање девојчица о физичким и емоционалним 

променама које ће се десити током пубертета, као и едукација 

девојчица у погледу хигијене. Ова активност се редовно спроводи у 

оквиру плана здравственог васпитања ученика. 
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М А Р Т 

4. март - Представа „Седам прутова“ као час корелације у II/1 

Ученици II/1 и њихова учитељица, Марина Мајнерић, извели су 

луткарску представу „Седам прутова“ за своје другаре у одељењу 

на часу који је замишљен кроз корелацију наставних предмета – 

математике, српског језика, ликовне и музичке културе. Часу су 

присуствовали педагог, библиотекар, учитељице IV/1 и IV/2, као и 

четири родитеља одељења II/1. 

   

Истог дана, одржано је општинско такмичење ученика 

основних школа из рачунарства, које организује Друштво 

математичара Србије под покровитељством Министарство 

просвете, науке и технолошког  развоја.  

Ове године нашу школу представљали су Вук Вујчин из 71 и Ђорђе 

Крстић из 72 разреда. Вук је освојио 1. а Ђорђе 2. место!  

 

5. март – Општинско такмичење из биологије 

Наши ученици постигли су следеће резултате: 

    Маша Радишић – 2. место 
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    Амелиа  Сабо – 3. место 

    Лука Медаревић –3. место 

    Владислав Стефановић –3. место 

8. март – Обележили смо Дан жена 

Песма и игра, звук клавира, драмске изведбе, као и пуно смеха и 

радости, испунили су учионице у којима су ђаци нижих разреда 

угостили драге чланице својих породица. Сусрети су протекли у 

пријатном дружењу, на велико задовољство гошћи, као и наших 

ученика и њихових учитељица, који су још једном показали колико 

креативни умеју да буду! 

     

     

15. март – Занимљиво на часу биологије 

У то да часови провере наученог градива могу да буду баш 

занимљиви и пријатни, могли су да се увере ученици 5. разреда на 

часовима код наставнице Јелене Бибин, на којим су презентовали 

своје радове у виду колекција плодова и семена. 
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17. март – На општинском такмичењу из хемије, ученици наше 

школе постигли су велики успех: 

Вук Вујчин VII/1  – освојио је 2. место 

Ђорђе Крстић VII/2  – освојио је 2. место 

Нинослава Кнежевић  – VII/2 освојила је 2. место 

Немања Војнов  – VII/3 освојио је 3. место 

18. марта одржано је окружно-општинско такмичење из 

роботике 

Представник наше школе, Ђорђе Крстић, ученик 7/2 разреда, под 

менторством наставника Миодрага Мијатова,  такмичио се са 

моделом: „Ардуино аутоматски расхладни систем.“ Ђорђе  је 

демонстрирао свој рад, одбранио га пред комисијом и освојио 2. 

место! 

     

20. март – На општинском такмичењу из српског језика, наши 

ученици су постигли лепе резултате: 

Ирма Пинтер  (V/1, наставница Данијела  Прелевић)  – 2. место 

Петар Станић (V/1, , наставница Данијела  Прелевић)  – 3. место 

Алекса Лудошки (VI/2, наставница Данијела  Прелевић) – 3. место 

Маша Радишић (VI/2, наставница Данијела  Прелевић) – 3. место 
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Вук Вујчин (VII/1, наставница Марија Турински) – 3. место 

21. март - Одељење III/2 у посети код обућара 

Ученици одељења III/2, учитељице Радосне Влајков, посетили су 

обућара Мишу, који има занатску радњу у Гимназијској улици. 

Милица Кеврешанов, Наталија Премчевић и Милош Цветков су од 

обућара, који иначе израђује ципеле за позоришне представе, 

добили одговоре на многа питања у вези са обућарским занатом и 

чули многе занимљивости. На крају разговора, добили су на поклон 

кожне наруквице у жељеној боји. 

      

25. март – Окружно такмичење из страних језика 

На такмичењу у знању енглеског језика, ученица Софија 

Глигоревић VIII/3 освојила је 2. место, а ученик Немања Кајиш 

VIII/3 освојио је 3. место.  

Истог дана, на окружном такмичењу из математике, наши 

ученици су постигли следеће резултате:  

Милош Јовановић (IV/3) – 2. место, учитељица Биљана Перин 

Катарина Пуповац (IV-3) – 2. место, учитељица Биљана Перин 

Петар Станић (V-1) - 1. место, наставница Милена Максимовић  

26. март - Oкружно такмичењe из техничког и информатичког 

образовања  

- Александра Каруовић VII/2 (наставник Миодраг Мијатов) 

освојила је 2.место и пласман на републичко такмичење; 
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- Марко Шаренац VI/2 (наставник Јован Ђорђевић) освојио је 2.  

место. 

Истог дана, на окружном такмичењу из географије, наш ученик 

Владислав Стефановић (VII/1, наставница Ђурђевка Грујин) 

освојио је 2. место. 

27. март – Окружно такмичење у гимнастици 

Ученица Нинослава Кнежевић (VII/3, 

наставник Игор Јакшић) освојила је 1. место, 

ученица Ксенија Кнежевић (III/3, учитељица 

Зорана  Ракић) освојила је 1. место.  

 

Истог дана, у нашу школу је посетила 43. „Песничка штафета“. 

Вођа овогодишњег песничког такмичења био је песник Перо Зубац. 

 

Сусрет смо започели кратким филмом у којем смо нашим драгим 

гостима приказали шта наши ђаци мисле о песмама, како 

доживљавају личност песника и саму „Штафету“. Филм је 

реализован у сарадњи ученика свих одељења од I до IV разреда, 

њихових учитељица, наставника Дарка Станкова и библиотекарке 

Тамаре Живанкић, уз подршку учитељице Соње Вујаковић, као 

координатора културних активности. 
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Жири је издвојио две песме које су се пласирале на даље 

такмичење: „Школе“ Теодоре Радичев, из одељења II/1, 

учитељице Марине Мајнерић и „Хероји“ Матеје Шаренца, из 

одељења II/2, учитељице Соње Вујаковић. 

 

29. март – Интернационално такмичење у знању енглеског 

језика (HIPPO International English Language Competition) 

Ученици Душан Цвитковац (III/3), Милица Игић (V/1) и 

Катарина Горшћак (VII/3) пласирали су се у полуфинални круг 

такмичења. 
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А П Р И Л  

1. април - НИС-ова еколошка радионица : риболовачка школица 

На свечаном затварању еколошке радионице, одржаване од јесени 

прошле године у организацији КСР „Банат“, на језеру Чепел 

уприличено је школско такмичење у спортском риболову на 

пловак. Нашу школу су представили ученици одељења VI/2, Алекса 

Лудошки и Милан Јанков, у пратњи наставника Миодрага 

Мијатова. Лепо време, ручак у природи и поклон пецарошки 

штапови за такмичаре, учинили су да ово дружење буде право 

уживање! 

         

Истог дана, наши ученици су постигли сјајне резултате на 

окружном такмичењу из хемије.  

Вук Вујчин из одељења VII/1 освојио је 2. место и Нинослава 

Кнежевић из одељења VII/3, освојила је такође 2. место. 

3. април - Општинско такмичење у рукомету 

Наши ученици су постигли добар резултат на општинском 

такмичењу у рукомету одржаном у хали „Медисон“- екипа 

девојчица освојила је 2. место, а екипа дечака 3. место! 
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4. април – Професионална оријентација ученика осмих разреда 

Психолошкиња школе је са ученицима осмих разреда имала поновни 

сусрет на тему професионалне оријентације. Баили су се 

конкретним истраживањем на тему уклапања личних 

карактеристика (интересовања, способности, особина личности) 

са захтевима датог занимања којим желе да се баве, односно 

средње школе коју желе да упишу. У томе нам је помогла 

интернет стараница Водич за основце. Препоручено им је да се 

детаљније информишу о школама које желе да упиши и путем 

сајтова средњих школа. 

Истог дана, ученици III/2, учитељице Радосне Влајков, Данијела 

Каруовић, Катарина Радин, Дејан Лудошки и Вања Ковач, 

посетили су часовничара и интервјуисали га о његовом занату. 

Научили су како се праве кључеви, тако да је свако понео кући  за 

успомену по један  кључић.  

                 

5. април - Радионица „Репродуктивно здравље младих“ 

Наставница биологије, Јелена Бибин, осмислила је пројекат-

радионицу за ученике 6. разреда, на тему репродуктивног здравља 

младих, која ће се састојати из три дела. Први део је реализовала 

као уводно предавање о грађи и функцији органа за 

размножавање, уз приказивање видео материјала у школској 

медијатеци. Затим су ученици постављали питања о свему што их 

интересује на ову тему. Други део радионице ће бити одржан у 

наредном периоду као групни сусрет свих шестих разреда, на којем 

ће чланови Ученичког парламента драмски да представе 

проблемске ситуације у породици на ову тему, а у завршном, 

трећем делу ће нам се придружити и ученици из средње 
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медицинске школе који ће говорити о контрацепцији. 

Досадашњим часовима присуствовале су разредне старешине, 

библиотекар или психолог школе. 

 

Истог дана, на међуокружном такмичењу из гимнастике наша 

ученица Нинослава Кнежевић (VII/3) освојила је 2. место, док је 

Ксенија Кнежевић (III/3) освојила 4. место!  

       

6. април - Украшавање ускршњих медењака  

У току прве недеље априла, ученици одељења I/3 и II/3, учитељице 

Весне Лугоње и Светлане Радин, у сарадњи са родитељем 

Станом Блажић, украшавала су ускршње медењаке.Ученици су 

уживали у овој креативној активности и, задовољни, понели своје 

радове кућама. 
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Такође, у одељењима II/1, учитељице Марине Мајнерић и II/3, 

учитељице Светлане Радин, правиле су се разноврсне ускршње 

декорације.  

      

7.април – Ученици петих разреда на куглању 

Одељења V/1, V/2 и V/3, са наставницом Мајом Алмажан, 

посетили су куглану „Кристал“ где су се опробали у овом 

занимљивом спорту.  

        

Истог дана, ученици одељења II/1 и II/2, са својим учитељицама 

Марином Мајнерић и Соњом Вујаковић и библиотекарком, 

Тамаром Живанкић, посетили су завршну свечаност 43. „Песничке 

штафете“. У богат програм овогодишње приредбе организатори 

су уврстили и видео материјал из наше школе на тему 

„Штафете“, тако да су наши ученици на леп начин учествовали у 

овој свечаности. 
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Такође, овог 7. априла, у холу школе постављена је изложба а 

радова са такмичења „Мали Пјер“ 

У холу школе изложени су ликовни радови наших ученика који су 

прошли школски круг такмичења за најбољу дечју карикатуру 

„Мали Пјер“. Ученике је припремао наставник Константин 

Гросу. 

 

Прво место освојио је Лука Јованов (VIII/1), друго место Уна 

Миловац (V/3), а треће место Амелија Сабо (V/3). Сви остали 

радови су похваљени. 

10. април – На мјузиклу „У потрази за звездом“ 

Ученици од I до IV разреда, у пратњи учитељица, вероучитеља и 

наставнице енглеског језика, посетили су Културни центар 

Зрењанина где су уживали у мјузиклу „У потрази за звездом“. 
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11. април – Час корелације на тему Ускрса у Цркви Светог 

Ваведења 

Учитељице Марина Мајнерић, Светлана Радин и вероучитељ, 

Немања Шево, организовали су час корелације грађанског 

васпитања и верске наставе на тему Ускрса за одељења II/1 и 

II/3. Час је одржан у Цркви Светог Ваведења. 

 

12.  април - Окружно такмичење из српског језика 

Ученици наше школе су постигли значајне резултате: 

Петар Станић, одељење V/1 – 2. место 

Маша Радишић, одељење VI/2 – 2. место 

Вук Вујчин, одељење VII/1 – 3. место 
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13. април - Успех на „Кенгуру без граница 2017” 

На овом међународном математичком такмичењу, наша ученица, 

Сташа Алексић, из одељења II/2 учитељице Соње Вујаковић,  

освојила је 3. место!  

А ово су имена ученика који су освојили 

похвале на овом такмичењу: 

Милош Стојичић (I/1,учитељице Зорице 

Трифунов); 

Денис Ћенај (I/3, учитељице Весне Лугоње); Ненад Богасениев, 

Катарина Никић и Нина Цвејић (II/1,учитељице Марине 

Мајнерић). 

Такође, на данашњи дан, учитељица Соња Вујаковић, упознала нас 

је са активностима које су она и вероучитељ, Немања Шево, 

осмислили у одељењу II/2 кроз три часа корелације верске 

наставе и грађанског васпитања, а  на тему празника Ускрса. 

Ученици су се упознали са обичајима и културом различитих 

народа, значају празновања Ускрса и Славе, проширили су знање о 

симболици фарбања јаја за Ускрс, упознали се ближе са чланом 30. 

и чланом 14. Дечјих права, који се односе на веру и културу.  
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17. април – Трофеји за младе шахисте 

За најмлађе играче, у ОШ „2. октобар“ у Зрењанину, оджан је 

„Васкршњи дечји турнир Зрењанин 2017“, на којем су 

учествовали и ученици наше школе: Алекса Јокић (I/1), Јован 

Стоиљковски (I/2), Никола Литричин (II/1), Стефан Ташин (II/2) и 

Стефан Вучетић (III/1). 

Са поносом истичемо да је ученик одељења III/1, Стефан 

Вучетић, освојио 1. место, а уз то златну медаљу и пехар! Ученик 

одељења II/2, Стефан Ташин, такође је понео трофеј са овог 

такмичења – специјалну дрвену скулптуру за освојено 4. место. 

 

22. април – На конкурсу Црвеног крста „Крв живот значи“ 

И ове године је расписан ликовно-литерарни конкурс за ученике 

основних и средњих школа – „Крв живот значи“ и то као 

промоција добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви. 

Литерарни рад наше ученице Сташе Алексић, из одељења II/2, 

учитељице Соње Вујаковић, освојио је 3. место! 
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26. април – Успех на Државнм првенству истраживачких 

радова основаца 

Такмичење истраживачких радова ученика V-VIII разреда свих 

основних школа, под покровитељством Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, одржано је у Бору. 

Наш ученик, Ђорђе Крстић, из одељења VII/2, са својим пројектом 

„Ардуино као контролер Паметне куће“, добио је похвале, 

максималан број бодова и освојио је прво место! 

 

25. април – Радионица „Није лако бити различит“ 

Педагошкиња школе је у првим разредима одржала радионицу на 

тему ,,Није лако бити различит“. Ученицима је 

прочитана прича о девојчици коју су другари у 

првом разреду одбацивали јер је била крупнија од 

других. Читање приче имало је за циљ увођење 

деце у разговор о другарству, одбацивању и 

међусобном прихватању са свим особеностима. 

На крају, свако је имао задатак да свом другу у 

клупи изговори име и каже особину која му се код 

друга допада. Радионица је завршена разговором 

о томе како су се осећали када су чули шта другари лепо мисле о 

њима. 
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26. април - У сусрет „Читалачкој значки“ 

Са ученицима првих разреда, библиотекарка 

школе је разговарала о предстојећем такмичењу 

за најбољи читалачки дневник. Ученици одељења 

I/1, I/2 и I/3 су у школској медијатеци погледали 

презентацију на основу које су се подсетили 

основних правила овог такмичења, али и причали 

о томе зашто воле да читају, због чега је важно 

да воде дневник читања, као и где могу доћи 

до занимљивих књига. На крају су своја 

знања о манифестацији „Читалачка 

значка“ могли да провере на квизу, што их је 

највише обрадовало. Све екипе су награђене 

посебним дипломама. 

 

27. април – Учешће на другој „Шеширијади“ 

Ученици првог и другог разреда наше школе, са својим 

учитељицама, подржали су догађај који већ други пут заредом 

организује ОШ „Жарко Зрењанин“. Колона ђака са 

најразличитијим креацијама шешира продефиловала је центром 

града, а потом је уприличена свечаност у Културном центру 

Зрењанина. Наши ученици, из одељења II/2, учитељице Соње 

Вујаковић, учествовали су у програму са музичком темом 

„Шешир“, која је проглашена химном „Шеширијаде“. 
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29. април – Други део радионице „Репродуктивно здравље 

младих“ 

Други круг сусрета у оквиру пројекта на ову тему спроведен је у 

виду вршњачке едукације у сва три одељења шестог разреда.  

Ученице Наташа Месарош Јованов и Теодора Станојевић, из 

одељења VIII/1, биле су водитељке радионице „Доношење одлука“. 

На основу прочитане приче „Вера у невољи”, заједно са 

наставницом Јеленом Бибин, повеле су дискусију о сналажењу у 

тешким ситуацијама и начинима да се оно унапреди.  
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М А Ј 

5. мај – „Европско село“ 

Наша школа је на овогодишњој манифестацији „Европско село“, 

која је одржана већ шести пут у нашем граду, представила 

државу Шпанију. У квизу знања „Колико познајеш Европу“, у су 

учествовали ученици шестих разреда из двадесет осам школа из 

општине Зрењанин, наш ученик, Алекса Лудошки, из одељења VI/2, 

освојио је прво место и за тај успех награђен је спорстким 

бициклом, а наша школа је на поклон добила лаптоп.  

 
Вршилац дужности шефа Делегације Европске уније, Оскар Бенедикт, уручује поклон нашем 

ученику, Алекси Лудошком (фото: Јован Његовић Дрндак) 

 

Директорка школе, Весна Мађаров, преузима поклон лаптоп (фото: Јован Његовић Дрндак) 

Ученици Јована Керлета, из одељења VII/2 и Иван Орловић, из 

одељења VII/3, одлично су се показали у улози водитеља програма. 
За богату понуду на нашем штанду, која је привукла пажњу 

бројних посетилаца, побринули су се ученици и учитељице трећег 
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разреда, као и родитељи ученика. Учитељица Зорана Ракић је са 

ученицама трећег разреда осмислила кореографију у фламенко 

стилу, са којом је наша школа представила Шпанију. Наставница 

Ђурђевка Грујин и наставница Моника Михић осмислиле су изглед 

паноа који су красили наш штанд, а наставник Јован Ђорђевић је 

помогао у техничкој реализацији када је реч о припреми 

материјала. 

 

 

 

9.  мај – У посети часовима 

Почетак маја је протекао и у знаку посета часовима, на којима је 

директорка, Весна Мађаров, имала прилике да присуствује 

извођењу наставе. Забележили смо како је то изгледало на часу 

Музичке културе и Света око нас. 

У одељењу VII/2, на часу Музичке културе код наставнице Иване 

Петричић, 4. маја, директорка је посматрала наставну обраду 

песме „Изнад дуге“, Харолда Ардена из филма „Чаробњак из Оза“, 

а коју пева Џуди Гарланд.  
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У одељењу II/3, учитељице Светлане Радин Директорка школе је 8. 

маја посетила час Света око нас, где је учитељица обрађивала 

наставну јединицу „Човек као део живе природе“. Као успомену на 

пријатан рад и дружење, направљено је Дрво отисака на које су 

отиске прстију оставили ученици, директорка школе и учитељица.  

 

11. мај – Прва награда на 58. републичком такмичењу  из 

Техничког и информатичког образовања 

У дисциплини „Практичан рад по задатку“ за VII разред, наша 

ученица Александра Каруовић, из одељења VII/2, освојила је прву 

награду. Наставник ментор био је Миодраг Мијатов.  
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12. мај - Окружно такмичење у атлетици и мини атлетици 

На Отвореном окружном такмичењу у атлетици, одржаном на 

градском стадиону у Карађорђевом парку, за ученике виших 

разреда основне школе и ученике средње школе, наши ученици су 

остварили одличне резултате: 

Сања Носоњин (VII/3) – 3. место, скок у даљ 

Јован Милошев (VIII/2) – 1. место, скок у вис 

Никола Јованов (VIII/2) – 3. место, трка на 800м 

Соња Чупић (VIII/3)  – 1. место, бацање кугле 

За ученике нижих разреда основне школе, одржано је Отворено 

окружно такмичење у мини атлетици. Ученици наше школе 

постигли су следеће успехе: 

Душан Миловановић (III/1)  – 2. место, трка на 60м 

Матеја Носоњин (III/1) – 2. место, скок у даљ 

Страхиња Попетру и  Милица Обрадовић, (IV-2) – 3. место, 

бацање вортекса 

Нађа Непергаћа (IV-3) – 1. место, трка на 60м 
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Истог дана, 

ученици наше школе су се придружили значајном и јединственом 

спортском догађају, најмасовнијем у југоисточној Европи који носи 

назив целе медијске куће -„Крос РТС-а“. 

Трчали су ученици нижих разреда, а ево и резултата: 

I разред – дечаци      I разред – девојчице 

1. место Марко Матић 1/2  1. место – Нађа Руварац 1/1 

2. место Матија Манојловић 1/1,  2. место – Милица Цветков 1/2 

Огњен Лалић 1/3 

3. место – Милош Стојичић 1/1 3. место – Вања Радановић 1/3 

II разред – дечаци     II разред – девојчице 

1. место – Никола Медан 2/1  1. место – Јована Гајин 2/1 

2. место - Срђан Деспотов 2/1  2. место – Вања Гајин 2/1 

3.  место – Огњен Ерски 2/3  3. место – Нина Цвејић 2/1 

III разред – дечаци     III разред – девојчице 

1. место – Душан Миловановић 3/1 1. место – Ксенија Кнежевић 3/3 

2. место – Вукашин Ружић 3/1  2. место – Катарина Радин 3/2 

3. место – Лука Киш 3/1   3. место – Дијана Вуксановић 3/1 

IV разред – дечаци     IV разред – девојчице 

1. место – Страхиња Попетру 4/2 1. место – Нађа Непергаћа 4/3 

2. место – Немања Ристић 4/1  2. место – Милана Матић 4/1 

3. место – Лука Јањатовић 4/1  3. место – Марија Алановић 4/1 
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13. мај - Прво место на републичком из роботике 

На републичком такмичењу из  Техничког и информатичког 

образовања „РОБО-ИНТ Инвент“ у Основној школи „Јован 

Јовановић Змај“ у Свилајнцу, Ђорђе Крстић, ученик 7/2 разреда, 

под менторством наставника Миодрага Мијатова,  освојио је 1. 

место. 
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Истог дана,  

наши ученици из одељења II/2, учитељице Соње Вујаковић, 

представили су се репертоаром песама о пролећу на 

манифестацији „Буђење пролећа“ у суботу, 13. маја, у центру 

града. 

 

15. мај - Успех на конкурсу „Табла Фест 17“ 

 

Наш ученик, Ненад Богасениев, из одељења 

II/1, учитељице Марине Мајнерић, освојио је 1. 

место са својим ликовним радом на конкурсу 

„Табла Фест 17“, који расписују Нишки 

креативни студио и Интернет часопис за за 

подстицање дечјег стваралаштва „Табла“. 

На конкурс у којем су учествовали аутори из 

Србије и региона, одазвало се више од 500 

аутора са укупно 601 литерарним и ликовним 

радом.  

22. мај - Партнерство са Црвеним крстом Зрењанина и 

заједничке активности 

Крајем октобра ове школске године, учитељица Соња Вујаковић 

склопила је партнерске односе са Црвеним крстом Зрењанина за 

реализовање програма: Промоција хуманих вредности – „За 

доброту сваки дан је добар“, у свом одељењу II/2. У оквиру овог 

програма реализована је серија радионица у школи, а од стране 

волонтера Црвеног крста, у сарадњи са учитељицом Соњом. Теме 
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су биле толеранција, културни идентитет, дискриминација, родај 

равноправност, права и обавезе деце, ненасилно решавање 

конфликта и његова превенција.  

 

 

23. мај - Радионица ,,Учење – кад и како у току дана“ 

Педагошкиња школе, Бранка Јанчић, одржала је радионицу о 

распореду дневних активности и најоптималнијем периоду учења у 

току дана за ученике четвртог разреда. Кроз исписивање, а потом 

и коментарисање сопственог плана дневних активности, ученици 

су могли да увиде добре и лоше стране свог дневног распореда и да 

од педагога чују савет како да га побољшају. Рад на ову тему је 

врло значајан јер већ од самог почетка школовања деца треба да 

уче како да распореде своје време током радног дана.          
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Истог дана, за ученике наше школе организована је презентација 

балета. Присутни су, уз уживање у наступу балерина из 

панчевачке балетске школе „Димитрије Парлић“- одељења у 

Зрењанину, међу којима је било и ученица наше школе, могли да се 

информишу о овој занимљивој плесној уметности. 

         

 

24. мај – Завршни круг радионице „Репродуктивно здравље 

младих“ 

Занимљива радионица посвећена раним адолесцентима, коју је 

осмислила наставница Јелена Бибин, заокружена је међушколском 

корелацијом. Ученице другог разреда Медицинске школе одржале 

су предавање о средствима за контрацепцију, као и полно 

преносивим болестима које је било прилагођено ученицима 6. и 7. 

разреда. Овај вид вршњачке едукације показао се као веома добар 

начин обрађивања теме јер су ученици са великом пажњом и 

интересовањем пратили излагања младих предавача. На крају се 

ученицима обратила професорка биологије, Ивана, као трећа 

гошћа, са жељом да укаже на последице прераног ступања у 

полне односе, као и на статистику када је реч о овој теми на 

нивоу наше државе. 
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25. мај – На „Жогаријама“ 

 

Ученици од I до IV разреда наше школе 

учествовали су на манифестацији „Жогарије“, 

чији је идејни покретач „MEDIA SPORT“ из 

Словеније, а лиценцирани технички организатор 

за Србију НУ „Жогарија – Црна Гора“. На 

спортском надметању са циљем да се 

подстакне физичка активност код деце, а која 

се већ дванаест година успешно одржава у Аустрији, Италији, 

Мађарској, Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној 

Гори, а од ове године и у Србији, „Ђурин“ тим освојио је 2. место! 
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Истог дана, гости предавачи из Пастеровог завода Нови Сад, 

говорили су нашим ученицима о култури држања паса и хигијени 

руку којом се штитимо од псећег ехинокока, као и псећих глиста. 

Нарочито су опасности изложена мала деца, јер власници паса не 

воде рачуна о пешчаницима за децу где изводе своје љубимце. У 

закључку је истакнуто да то никако не значи да не треба да се 

играмо са куцама, него само да одговорно бринемо о њима, перемо 

руке и редовно их вакцинишемо. 

 

27. мај – Свечана додела награда на фестивалу „Табла Фест 17″ 

Наш ученик из одељења II/1, Ненад Богасениев, је у Нишу примио 

награду за свој рад и освојено прво место на међународном 

конкурсу „Табла Фест 17″. Награду, Sony Playstation 2, уручио му је  

директор „Табла Феста“, Драган Маринковић. Овом приликом, за 

награђену децу организован је и обилазак знаменитости у граду 

Нишу. Ненадов рад ће бити унет у интернет магазин „Табла“. 
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29. мај - Пријем за најуспешније ученике 2016/2017. 

На крају још једне успешне школске године, директорка школе, 

Весна Мађаров, у свом кабинету приредила је пријем за ученике 

који су се истакли својим изузетним успесима на такмичењима. 

Свечаном дружењу су присуствовали: ученица II/2, Сташа 

Алексић, са освојеним 3. местом на „Кенгуру без граница“, 

ученица VII/2, Александра Каруовић, са заслуженом 1. наградом на 

републичком такмичењу из ТИО и 2. наградом на сабору „Дани 

ћирилице“, затим двоструки републички првак, Ђорђе Крстић, 

такође из VII/2, и то из роботике и на државном првенству 

истраживачких радова основаца. Пријем су посетили и ученици 

VIII/3, Софија Глигоревић и Немања Кајиш, који су се такмичили 

на републичком такмичењу из енглеског језика. Директорка је 

похвалила наше најуспешније ученике за труд и наградила их 

поклон књигама, а честитала је и њиховим менторима, учитељици 

Соњи Вујаковић, наставнику Миодрагу Мијатову и наставници 

Маји Алмажан.  

 

29. мај – Испратили смо наше осмаке 

Како би нашим ученицима завршни дан у основној школи био што 

пријатнији, организовали смо спортске игре, након којих су 

разредне старешине одржале последњи час са својим осмацима. 

Дан су обележиле топле речи поздрава које су преко школског 
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разгласа својим наставницима и директорки упутиле 

представнице одељења осмих разреда, као и говор директорке, 

Весне Мађаров, која им је пожелела да буду успешни, истрајни и 

одговорни у креирању своје будућности. Поклон изненађења 

матурантима – матурантске капе, које је дизајнирала 

наставница Моника Михић са својим ученицама, одушевиле су 

наше ђаке. Испратили смо их уз звуке химне Gaudeamus, свечано, 

како то и доликује! 

 

 

 

Истог дана, 

у Малом салону Народног музеја Зрењанин, наши ученици су 

погледали изложбу дечјих илустрација Иде Ћирић и уживали у 

ликовној радионици „Какав лав? Страшан лав!“ У овој културној 

активности учествовала су одељења II/3, учитељице Светлане 

Радин, IV/1, учитељице Наташе Станић и IV/3, учитељице Биљане 

Перин. Такође, млади посетиоци су обишли и  поставку „Музеј за 

децу“, гостујуће изложбе Музеја Војводине из Новог Сада. 
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31. мај – Дан школе 

Свечаним програмом, којим је обухваћена једна од најлепших тема 

– музика, прославили смо 79. рођендан наше школе у сали 

Културног центра. Да музичко, плесно и глумачко јединство буде 

заиста упечатљиво и оригинално, побринула се учитељица Соња 

Вујаковић, аутор и координатор целокупне свечаности, са 

сарадницима Данијелом Прелевић, Маријом Турински, Иваном 

Петричић, Зораном Ракић, Миодрагом Мијатовим и Тамаром 

Живанкић. Из сцене у сцену, смењивало се представљање 

различитих музичких праваца и то кроз духовите дијалоге, наступ 

балерина, школског хора, као и наших ученика који су свирали на 

различитим инструментима. Директорка школе, Весна Мађаров, 

упутила је срдачне честитке поводом Дана школе свим ученицима, 

њиховим родитељима и запосленима у школи, а најуспешнијим 

ученицима свечано је уручила похвалнице. 
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Истог дана, 

одржана је свечана додела награда на манифестацији 

„Читалачка значка“ у Народном позоришту „Тоша Јовановић“. 

Двојица наших младих читача освојила су златне читалачке 

значке у категорији I и II разреда – Максим Васиљевић, из 

одељења I/2, учитељице Зорице Јешић и Никола Дујаковић, из 

одељења II/2, учитељице Соње Вујаковић. Такође, ученици одељења 

II/2 и учитељица Соња Вујаковић освојили су награду за колекцију. 

Сусрет је започет позоришном представом „Велики доброћудни 

џин“, а награђеним ученицима уручене су поклон књиге, као и 

слаткиши.  

 

Такође,  

ученици од I до III разреда учествовали су истог дана на „Малим 

олимпијским играма“, отвореном окружном такмичењу. 

„Ђурина“ екипа I разреда освојила је 3. место. Њу су чинили 

ученици: Горшћак Ивана, Ђедовић Стефан, Месарош Јованов 

Александар, Руварац Нађа; Бубњевић Вања, Матић Марко, 

Толимир Ленка, Цветков Милица; Лазаров Тамара, Лалић Огњен, 

Малешев Анет и Чикић Павле. 
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Исти резултат постигла је и екипа дечака III разреда: Киш 

Лука, Лудошки Дамјан, Миловановић Душан, Носоњин Матеја, 

Ружић Вукашин; Карловчан Александар, Кирћански Душан, 

Петровић Огњен; Зорић Павле, Кнежевић Милош и Ћенај Адријан. 

 

 

Ј У Н 

2. јун – Ликовна радионица у I/2 

У одељењу I/2, уз помоћ учитељице Зорице Јешић, вајар Милош 

Васиљевић, родитељ једног од ученика, и сликарка Силвија 

Гладић, одржали су ликовну радионицу на којој су ученици вајали 

бисту диригента Слободана Бурсаћа. Било је речи о важности 

очувања споменика културе, а дан је протекао у одличној радној 

атмодфери. 
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4.  јун – На еколошкој радионици и школици риболова 

У још једној лепој активности у организацији Клуба спортских 

риболоваца „Банат”, међу учесницима су се нашли и ученици VI и 

VII разреда наше школе, у пратњи наставнице Јелене Бибин и 

наставника Миодрага Мијатова. Радионица је одржана на 

шаранском ревиру Чепел – Зрењанин, где су учесници уживали у 

видиковцу и учионици на отвореном. Свим полазницима су уручене 

чланске карте КСР „Банат“. 

    

5.јун - Психолошка радионица „Пубертет“ за ученике IV разреда 

Психолог школе је и за овогодишње ученике четвртог разреда 

спровео радионицу о пубертету у мултимедијалној учионици. Циљ 

сусрета био је да се ученици информишу о променама на телу 

које прате пубертет како би их прихватили и како не би изгубили 

самопоуздање у овом осетљивом добу за младе. Ученици су 

радионицу оценили врло позитивно и рекли да су задовољни оним 

што су чули и научили. 
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7. јун - II/2 на радионици „Принцеза у папирној кеси“ 

У радионици осмишљеној на тему родне равноправности и 

људских права, а у организацији градске библиотеке, учествовало 

је и одељење II/2, са својом учитељицом Соњом Вујаковић. 

Осмишљена на основу књиге Роберта Манча, „Принцеза у папирној 

кеси“, у којој се деца сусрећу са једном врло необичном бајком, она 

отвара тему о равноправности дечака и девојчица.  Ученици су 

врло активно учествовали у радионици и веома им се допала. 

 

Истог дана, 

нашу школу посетили су будући прваци. Ученици одељења IV/1, 

IV/2 и IV/3, са својим учитељицама, Наташом Станић, Љубицом 

Бјелотомић и Биљаном Перин, свечано су их дочекали, а 

добродошлицу су им пожелеле и Јована Милићев Радишић и 

Бранка Јанчић, психолог и педагог школе. 
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Такође, 

данас је кабинет информатике украшен Галеријом славних. Њу 

је начинио наставник информатике, Дарко Станков, како би 

истакао успехе својих ученика на такмичењима. За сада, овај зид 

красе слике бивших ученика Павла Глушца, Стефана Ђурђевића и 

Бојана Кирћанског, као и садашњих ђака, Вука Вујчина и Ђорђа 

Крстића. Карикатуре је нацртао наставник ликовне културе, 

Константин Гросу, а карикатуру наставника ученик V/2, Алекса 

Малушић. За остале је употребљен програм који претвара слику у 

текст. 

    

      

8. јун – На пријему за најбоље спортисте 

Ученик одељења IV/1, Немања Ристић, са својом учитељицом 

Наташом Станић, присуствовао је пријему који је градоначелник 

Зрењанина 8. јуна уприличио у Градској кући за најбоље спортисте. 
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Немања се истакао успехом у џудоу и то сјајним резултатом на 

Школском првенству Србије у овој дисциплини у Панчеву.  

 

Истог дана, 

ученици одељења II/2, учитељице Соње Вујаковић, показали су се 

као прави млади професионалци на бини, пружајући музичку 

подршку Плесу предшколаца на Тргу слободе у нашем граду. Они су 

извели песму „Здраво, свете“ уз коју су будући прваци плесали, а 

потом су забављали публику и другим дечијим песмама и допринели 

разиграној атмосфери овог догађаја.  

 

 

 



85 
 

Овог 8. јуна,  

одржана је и матурска свечаност генерације 2009-2017. у 

Културном центру. 

Програм су водили ученици Милица Турински и Иван Орловић, а 

догађај је почео наступом школског хора са наставницом Иваном 

Петричић. Потом су нам се обратила одељења осмака, присећајући 

се својих почетака у „Ђури“ и уз речи захвалности својим 

наставницима и разредним старешинама – Јасмини Мијатовић, 

Софији Жебељан и Ивани Петричић, Весни Врућинић и 

учитељицама Наташи Станић, Љубици Бјелотомић и Надици 

Жеравици. За организацију свечаног програма, као и упечатљиви 

декор на сцени, побринула се учитељица Соња Вујаковић, у сарадњи 

са наставницама Маријом Турински, Данијелом Прелевић, Ружицом 

Миолски и Иваном Петричић, а уз техничку подршку наставника 

Јована Ђорђевића и Миодрага Мијатова. Директорка Весна 

Мађаров, поздравила је присутне, најуспешнијим матурантима 

уручила похвалнице и специјалне дипломе, а носиоцима Вукове 

дипломе доделила и поклон књиге. Такође, прогласила је и 

овогодишњу ученицу генерације, Наташу Месарош Јованов. 
Дружење и славље се наставило у Свечаној сали МЗ Граднулица. 
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9. јун - Ликовне активности у II/1 

Инспирисан радионицом „Од картона цела васиона“ у градској 

библиотеци, и знањима која је усвојио од луткара Јована Царана, 

ученик Ненад Богасениев је својим другарима из одељења 

презентовао како се прави 3D књига – искакалица. На овом часу, 

ученици су се, уз помоћ учитељице Марине Мајнерић, опробали и у 

коришћењу боја за тканину и осликали себи мајице. 

 

12. јун – Изабрали смо најбоље одељење 

Разред одељенског старешине Јована Ђорђевића, овогодишње 

одељење VII/3, поново је изгласано за најбоље од стране својих 

наставника. На другом месту нашло се одељење VII/1, старешине 

Верице Пивк, а на трећем, одељење VI/2, одељенског старешине 

Данијеле Прелевић. 
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Истог дана, 

у нашој школи је одржана акција прикупљања папира, пластике и 

чепова за рециклажу и то у организацији чланова биолошке секције, 

са насатвницом Јеленом Бибин. Ученици су одложили материјал за 

рециклирање у контејнер у школском дворишту, док су прикупљене 

чепове однели у еколошки кутак у холу школе, одакле ће бити 

донирани организацији „Чеп за хендикеп“. 

 

А наши ученици нижих разреда на овај дан су наступили у 

Културном центру на представљању школа под називом „Ми то 

радимо најбоље“. Извели су две музичко-плесне тачке. Публика је 

уживала у кореографији у стилу шпанског плеса, коју су ученице 

трећег разреда припремиле са учитељицом Зораном Ракић, а потом 

је наступило и одељење учитељице Соње Вујаковић, које је у врло 

динамичном ритму извело тачку „Рокенрол за душу“. Из публике су 

их бодрила одељења I/3 и II/3.  
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Такође,  

на овај дан, учитељица Соња Вујаковић је са својим одељењем II/2 

посетила Црвени крст Зрењанина где је са волонтером Жељком 

Бугарином и секретарком Александром Танасијевић одржала 

завршну радиониицу у оквиру програма „Промоције хуманих 

вредности“. Ученици су погледали филмић о настанку Црвеног 

крста, затим направили наше дрво, а потом радионицу наставили 

у паркићу.  

     

13. јун - Међународна Олимпијада у менталној аритметици 

Лука Лазар, ученик одељења II/1, учитељице Марине Мајнерић, је 

на такмичењу у конкуренцији са више од 600 такмичара из 

региона, али и Русије, Литваније и Мађарске, међу децом узраста 

од 4 до 12 година, освојио треће место у менталном рачунању и 

прво место на тесту! 
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Истог дана, 

одржан је спортски дан у школчском дворишту. Обележили смо 

крај школске године спортским сусретима између петих и шестих 

разреда. У финалу су се такмичиле екипе ученика V/3 и VI/2. Након 

одличне утакмице и пенала, заслужено је победила екипа одељења 

V/3. Ученици су уживали, навијали и бодрили своје другаре. 

Спортске сусрете је припремио наставник Игор Јакшић, који је и 

судио на утакмицама.  

 

14. јун - Додела награда на конкурсу „Крв живот значи“ 

Сташа Алексић, из одељења II/2, са својом учитељицом Соњом 

Вујаковић, присуствовала  је свечаности којом је Црвени крст 

Зрењанина обележио Светски дана добровољних давалаца крви, и 

то посебним пововодом. Сташи је овом приликом додељена награда 

за литереарни рад у оквиру конкурса „Крв живот значи“ на којем 

је освојила треће место.  
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15. јун – На наставничкој екскурзији у Сарајеву 

Пријатни пролећни дани проведени на путовању и у обиласку лепих 

дестинација у Босни, обележили су овогодишњу наставничку 

екскурзију. Група из „Ђуре“ је у периоду од 9. до 11. јуна уживала у 

дружењу и посети јединственом граду Сарајеву. Уз добру сарадњу 

са водичем, који се побринуо за организацију обилазака, наши 

запослени су се упознали са знаменитостима и доживели прави, 

препознатљиви дух града. Све то уз незаобилазну посету 

Башчаршији, која је на њих оставила посебан утисак. Такође, 

испланиран је и одлазак до Врела Босне, где су наши путници 

уживали у природи. У повратку, имали су прилике да обиђу и етно 

село „Станишићи“ и предахну у фином угођају и опуштајућем 

амбијенту. Вратили су нам се пуни утисака и са жељом за још пуно 

оваквих излета. 

 

19. јун - Награде Средњобанатског округа најуспешнијим 

ученицима 

Ученици наше школе који су остварили резултате на републичким 

такмичењима посетили су, са својим менторима, пријем у Градској 

кући који је организовао Средњобанатски округ за најуспешније 

ученике зрењанинских основних и средњих школа. Гости свечаности 
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су били ученици Ђорђе Крстић, Александра Каруовић, Сташа 

Алексић и Немања Ристић, са наставником Миодрагом 

Мијатовим и учитељицама Соњом Вујаковић и Наташом 

Станић.  

 

 

Летопис сачинила библиотекарка школе, 

Тамара Живанкић 

 


