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НАСТАВА 

 

Школске 2018/2019. године настава је почела 3. септембра, а 

завршила се 14 јуна. За ученике 8. разреда настава је завршена 

1. jуна. Ове школске године имали смо 25 одељења редовне 

наставе (са одељењем у Јанковом Мосту). 

 

 

Ненаставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 

Директор – Весна Сакелшек 

Секретар – Јасмина Мијатов 

Школски психолог – Јована Милићев Радишић 

Школски педагог – Бранка Јaнчић 

Библиотекар – Светлана Бачулов  

               Учитељ у продуженом боравку – Надица Жеравица 

  

                 Административни радник – Љиљана Клаћ 

Рачуновођа – Вукосава Јованов 
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Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић 

Разредна настава: 

Гордана Кнежевић I1 

Радосна Влајков I2 

Зорана Ракић I3 

Наташа Станић II1 

Љубица Бјелотомић II2 

Биљана Перин II3 

Зорица Трифунов  III1 

Зорица Јешић III2 

Весна Лугоња III3 

Марина Мајнерић IV1 

Соња Вујаковић IV2 

Светлана Радин IV3 

Лија Петри, учитељица у Јанковом Мосту  

 

Предметна настава: 

Игор Јакшић (V1), физичка култура 

Јован Ђорђевић (V2), техничко и информатичко образовање 

Верица Пивк (V3), историја 

Јасмина Мијатовић (VI1), математика 

Ружица Миолски (VI2), српски језик  

Владимир Илић (VI3), физика 
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Маја Алмажан (VII1), енглески језик 

Марија Турински (VII2), српски језик 

Јелена Бибин (VII3), биологија 

Татјана Станимировић (VIII1), енглески језик 

Данијела Прелевић (VIII2), српски језик 

Ђурђевка Грујин (VIII3), географија 

Горан Костић, географија 

Наташа Воркапић, историја 

Весна Врућинић, математика 

Даринка Стјепановић, немачки језик 

Константин Гросу, ликовна култура 

Миодраг Мијатов, техничко образовање 

Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Ивана Петричић, музичка култура 

Бојана Молнар, немачки језик 

Тања Ковић, хемија 

Дамјан Вита, физичко васпитање 

Сандра Палатинуш, енглески језик 

Моника Михић, грађанско васпитање 

Дејан Воденичар, веронаука 

Драгана Булик, биологија 

Милена Максимовић, математика 
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 Мита Николин, информатика и рачунарство 

Анамариа Шокарда, васпитач у предшколској установи у Јанковом 

Мосту 

 

 

С Е П Т Е М Б А Р 

 

 

3.септембар  - Приредба добродошлице за прваке 

Нову школску годину започели смо свечаношћу организованом у част 

наших најмлађих ђака. Учитељице Гордана Кнежевић, Радосна Влајков и 

Зорана Ракић дочекале су своје прваке 3. септембра, у свечаној сали МЗ 

„Граднулица“, где је и одржан програм добродошлице који су 

припремили мало старији ђаци –  ученици другог разреда са својим 

учитељицама. Координатор свечаности била је учитељица Соња 

Вујаковић.  

   

 

Ове године је у нашу школу уписано 67 првака (два ученика ће похађати 

наставу Јанковом Мосту).  Директорка школе, Весна Сакелшек, 

поздравила је прваке и њихове родитеље и пожелела им успешан почетак 

школске године. 
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Од МЗ „Граднулица“ прваци су добили поклон мајице, а од Града 

школске торбе са прибором. 

 

Ученик наше школе, Богасениев Ненад (IV1, учитељица Марина Мајнерић), 

био је учесник овогодишњег „Кампа пријатељства“ на Златибору, као 

једини представник нашег Града. 

 

Ненад је освојио прво место на 9. ликовном конкурсу „Отаџбина и слобода 

– прошлост, садашњост и будућност“, који је одржан поводом прве славе 
Светих Сурдуличких мученика у Сурдулици, те је Градоначелнику Града 

Зрењанина, господину Чедомиру Јањићу, предао икону Светих 
Сурдуличких мученика, дар Епископа врањског Г. Пахомија. Иначе, Ненад 
је у протеклој школској години успешно представљао школу и наш Град на 

бројним републичким и међународним такмичењима као млади таленат у 
сликању, али и у математици. 

Током боравка у „Кампу пријатељства“ ученици су имали разноврстан 
програм: посету манастиру Милешеви, посету Ски-центру „Торник“ и 
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вожњу жичаром, присуство Светој Литургији на празник Иконе Пресвете 
Богородице Тројеручице у златиборском храму, посету цркви Светог 

Архангела Гаврила у Чајетини, посету Музеју на отвореном „Старо село“ – 
Сирогојно и Стопића пећини у Рожанству, а међусобно упознавање и 

дружење употпуњено је кроз часове веронауке и ликовне радионице, где су 
ученици на папир преносили своје утиске и запажања за време боравка на 
Златибору и обиласку златиборског краја и западне Србије. 

 

Ненад је са Златибора дошао пун утисака и богатији за неколико добрих 

пријатеља које је стекао у Кампу. 

 

  

13. септембар – Креација и корелација 

Ученици IV2 и учитељица Соња Вујаковић, учествовали су овога дана у 

радионици „Бечкеречка тврђава“, у оквиру пројекта Градске библиотеке и 
Народног музеја Зрењанин – „Storytelling у Музеју.“ Радионица је 

реализована у просторијама музеја, а водитељи су биле две библиотекарке 
и кустос. Кроз читање и приповедање занимљиве приче, старе 

фотографије, разговор, кратак филм, експонате, деца су имала прилику да 
сазнају и науче више о прошлости на нашим просторима, о средњем веку, 
грађевинама, животу некада. Такође, веома битно и драгоцено је то што су 

ученици имали прилику да упознају установу културе која чува завичајно 
наслеђе, да им у том амбијенту буде пријатно, а настава очигледна. 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/2018_Kamp_Prijateljstva_3.jpg
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Добра радна атмосфера, занимљиве активности, нов пријатан амбијент и 
лепо дружење ће сигурно допринети усвајању планираних садржаја код 

ученика и учинити сећања и знања трајним и функционалним – што је и 
био основни циљ радионице. 

 

 

18. септембар – Поклони за школу 

Издавачка кућа „Вулкан“ поклонила је школи књиге којима ћемо обогатити 
наставнички фонд библиотеке, а „Речник српскога језика“ у издању 

Матице српске (2011), као и две зидне карте за учионице (1 историјска, 1 
географска), послао нам је „Логос“. 

Такође, 7 нових лопти (4 фудбалске, 1 одбојкашка, 1 рукометна и 1 
кошаркашка) користиће се у спортским активностима наших ученика, а 

школа их је добила од компаније „Марбо“. 

         

 

20. септембар – ЗрБизНет 

Промоција предузетништва међу децом и младима један је од циљева 

овогодишње Међународне привредне манифестације ЗрБизНет, која је 

одржана 20-22. септембра, у хали Медисон. 

У оквиру ове манифестације, организоване су и корисне активности за 

старије ученике који су тако имали прилику да се упознају са 

овогодишњим излагачима и да на практичан начин сагледају шта значи 
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предузетништво. Ученици VII3 учествовали су на радионици „Искусите 

виртуелну стварност“, која је организована 20. септембра у хали 

Медисон. 

 

 

Млађи ученици наше школе - IV1 и учитељица Марина Мајнерић, 

одазвали су се позиву организатора и својим присуством и активним 

учествовањем провели занимљиво преподне у суботу, 22. 9. 2018. године. 

 

 

 

 

Јована и Вања су продавале књиге, сликовнице, играчке које је одељење 

прикупило,а новац је  потрошен на слаткише. Нина је несебично 

помагала у продаји једној малој девојчици, Дејана и Катарина су Ањи 

Пругинић VIII1, ученици наше школе, помагале у промоцији њене друге 

књиге. 
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Матеја, Лука и Никола су били редари и водили рачуна да ли је некоме 

потребна помоћ на некој тезгици. 

Поред дружења, деца су научила нешто о предузетништву, уживала у 

програму Градског дечијег хора, плесу школе „Free Dance“, модној ревији 

спортске опреме у којој је учествовао Матеја Сереги, такође ученик овог 

одељења. 

На крају су дељене награде, а поједини ученици IV1 имали су среће у 

овој наградној игрици-Катарина је добила спортски дрес и торту коју је 

поделила са својом другарицом, а Лука пакет школског прибора. 

Дечија пијаца у оквиру овогодишњег сајма ЗрБизНет је активност коју 

треба у нашем граду неговати, а велики одзив деце и старијих говори 

нам да би многи волели да се дружење понови.  

 

 

21. септембар – Полиција у служби грађана 

У петак, 21. 9. 2018. године, одржано је прво предавање полицијских 

службеника ученицима IV разреда. Предавањa су реализована током 
школске године, у оквиру часа одељенског старешине. Прва наставна 

јединица била је „Полиција у служби грађана“. 
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28. септембар – Ноћ истраживача 2018. 

Манифестација „Ноћ истраживача“ је у петак 28. септембра одржана 
седми пут у Зрењанину, а наша школа учествује у њој од самог почетка. 

Највећи број посетилаца чине деца школског узраста, те са тако подстиче 
креативност и љубав према науци. 

Ове године смо се представили  са две радионице и на успешан начин 

промовисали нашу школу. 

 Физика - Састави електромотор за мање од 30 секунди - 
демонстратори: Влада Стојанов и Петар Станић – наставник ментор 
Влада Илић 

 Биологија - Од чега си ти, од чега сам ја-демонстратори: Тадија 

Иваница, Ирма Пинтер, Јелена Стојановић, Амелиа Сабо, Анастасија 
Грујић, Дуња Кришанов, Тара Кантар, Теодора Тадић – наставник 

ментор Јелена Бибин. 

 Такође смо учествовали и у „СуПерСу“ квизу, који је ове године као 
тематику имао лик и дело Николе Тесле. Успешно су нас 
представљали Јелена Цветков, Катарина Бацковић и Вучета Кантар – 

наставник ментор - Јелена Бибин. 

 Запажене резултате освојили смо и на фото конкурсу са темом 
„Конекције“: Дуња Кришанов – 2. место награда публике за 

фотографију „Борба за живот“, Теодора Тадић – 3. место награда 
публике за фотографију „Рогач и веза са светом“ – наставник ментор 
Јелена Бибин. 
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29. септембар – Трка за срећније детињство 2018. 

Хуманитарна акција Црвеног крста „Трка за срећније детињство 2018“, 

одржана је овога дана у „Авив парку“. Организатори манифестације су 
Град Зрењанин, Црвени крст, Спортски савез града Зрењанина, Савез за 
школски спорт и Предшколска установа Зрењанин. 

Ученици наше школе су и овај пут показали свест о значају неговања 

здравог начина живота, али и бригу о вршњацима којима су неопходни 
бољи услови за школовање. 

Осим тога, постигли су и лепе резултате: Душан Ковачевић (II3) освојио је 2. 

место, а Вања Гајин (IV1) 3. место. 
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О К Т О Б А Р 

 

1. октобар – Промоција Црвеног крста 

У понедељак, првог дана Дечије недеље, у свечаној сали смо имали 

предавање у организацији службе за информисање и промотивне 
активности Црвеног крста Србије. Циљ предавања је био да се ученици 

упознају са бројним акцијама које води Црвени крст и да се подсете на 
хумане вредности које они промовишу. Неке од акција су: Превенција 

болести зависности, Промоција здравих стилова живота, Психосоцијална 
подршка, Прва помоћ и реалистички приказ повреде, стања и обољења, 
Разна такмичења и обуке, Програм опоравка социјално угрожене деце, 

Програм народних кухиња, Програм социјалне инклузије, Програм бриге о 
старима и бројне друге. 

У школи је почела са радом секција Црвеног крста, а њени први чланови 

су: 

 Ивана Младеновић 
 Јелена Недовић 
 Миљана Перкић 

 Никола Непeргаћа 
 Милица Савурдић 

 Мина Никин 
 Анастасија Грујић 
 Кристијан Киш 

 Ана Младеновић 
 Тара Кантар 
 Амелиа Сабо 

 Сара Попов 

Координатор секције је наставница Јелена Бибин, а представник наше 
школе је учитељица Соња Вујаковић. 
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Истог дана, нашу школу посетили су представници Покрајинског 

секретаријата за образовање – помоћница покрајинског секретара за 

материјално-финансијске послове, Валериа Корпонаи, и Јелена 
Млађеновић, саветница за развој образовања, васпитања и ученичког 
стандарда.  Весна Сакелшек, директорка наше школе, упознала је госте са 

простором и условима у којима се реализује настава у ОШ „Ђура Јакшић“ 
Зрењанин, као и са значајним успесима наших ученика и наставника у 
претходном периоду. Такође, ово је била прилика да се помене учешће 

школе у националним и међународним програмима – сарадња коју 
годинама остварујемо, најпре са Румунијом, а потом и са Словенијом. 

Посебна пажња посвећена је разговору о учешћима школе у пројектима 
који су подржани од стране Секретаријата. 

 У разговору са представницима Покрајинског секретаријата, учествовали 
су, осим директора, секретар, психолог и педагог школе, као и наставници 

– координатори првог и другог циклуса. 

 

1.октобар 2018. остаће упамћен и као датум обележавања Међународног 

Дана старијих особа, те је, с тим у вези, почела активност Црвеног крста 

под називом „Сунчана јесен живота“. У Месној заједници „Граднулица“, 

организова је трибина која је обогаћена културно-уметничким програмом, 

а све са циљем да се нагласи допринос и значај старијих особа у породици 

и друштву, као и да се подржи њихово учешће у свим аспектима живота. У 

културно-уметничком делу програма учествовали су ученици IV2 – Ина 

Берар и Матеја Шаренац, са својом учитељицом Соњом Вујаковић. Ина, 

ученица која је остварила успех на прошлогодишњој Смотри рецитатора, за 

ову прилику је говорила стихове песме „Растанак“, а Матеја је читао 

литерарни рад за који је претходне године био награђен на конкурсу 

Црвеног крста. 
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Драго нам је што је Сунчанa јесен живота почела управо у нашој месној 

заједници, а Ина и Матеја су учинили да њен први дан буде посебно топао 
и ведар. 

 

2. октобар – Квиз знања 

Ученици од VI до VIII разреда, у оквиру обележавања Дечје недеље, у 

уторак 02.октобра, такмичили су се у квизу знања  који је организован у 
Свечаној сали наше школе. Формирана су три такмичарска тима: 

I II III 

Aндрија Миловић VI1 Јана Бјелица VI2 
Катарина Пуповац 

VI3 

Петар Станић VII1 
Лука Медаревић 

VII2 
Растко 

Слијепчевић VII3 

Ања ПругинићVIII1 
Алекса Лудошки 

VIII2 
Мина Медан VIII3 

  

Учесници, као и публика, на занимљив начин и у добром расположењу, 
подсетили су се знања из природних и друштвених наука која су 

обухваћена школским програмом. 

Победнички тим (I) награђен је чоколадама. 

 

3. октобар – Спортски дан 

Трећег дана Дечје недеље, одржан је спортски дан за ђаке виших разреда. 

Постигнути су добри резултати. У фудбалу, у категорији V и VI разреда, 
прво место је освојило одељење VI3. У категорији VII и VIII разреда, прво 
место је припало одељењу VII3. Такмичење у одбојци за девојчице је било 

ревијалног карактера. 
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5. октобар – На изложби „Архитектонично“ 

Овог дана, ученици 6.разреда, у пратњи наставника Јована Ђорђевића, 
посетили су изложбу Иван Антић – Архитектонично у Културном центру 

Зрењанин. 

Архитекта Иван Антић (Београд, 1923-2005) био је професор београдског 
Архитектонског факултета, редован члан САНУ, члан Крунског савета, 

један од најзаначајнијих српских градитеља, чије су грађевине стваране у 
временском распону од готово педесет година. 

Његов обиман и награђиван опус садржи бројна реализована и 
пројектована архитектонска дела. Ученици 6.разреда могли су да виде 

нека од најпознатијих: Музеј савремене уметности на Ушћу (Београд), Музеј 
у Шумарицама (Крагујевац), Спорски центар „25.мај“ (Београд), спортска 

хала „Пинки“ (Земун), комплекс Дом пионира, са зградом РТБ и 
позориштем „Душко Радовић“ (Београд), хотел „Нарвик“ (Кикинда), хотел 
„Хајат“ (Нови Београд) и друга. 
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1. октобар – 5. октобар – Дечја недеља  

За нама је још једна шарена и садржајна Дечја недеља. Програм који су 

саставили наши учитељи, чланови Ученичког парламента и наставница 
Јелена Бибин, обухватио је бројне едукативне, креативне, културно-
уметничке, спортске и хуманитарне активности организоване под 

овогодишњим слоганом Дечје недеље – Моје је право да живим срећно и 
здраво. 

Дешавања у школи и ван ње, смењивала су се свакодневно: пријем првака 

у Дечји савез, промоција Црвеног крста, осликавање школског дворишта, 
посета Културном центру – мјузикл „Нас се тиче како живе приче“ и 
представљање Музичке школе „Јосиф Маринковић“, спртске игре, ученици 

у улози наставника. 

 

10. октобар – Добре вибрације интеркомуникације  

У Народном позоришту „Тоша Јовановић“, у оквиру  манифестације „Ноћ 
истраживача“, а у вези са овогодишњом  темом: “Мреже 

интеркомуникације“, по идеји учитељице Соње Вујаковић (ауторке и 
координаторке дешавања у позоришту), реализован је велики друштвени 

експеримент: „ДОБРЕ ВИБРАЦИЈЕ ИНТЕРКОМУНИКАЦИЈЕ“.  

У експерименту је учествовало много деце, по једно одељење из четири 
основне школе: „Ђура Јакшић“ (учитељица Соња Вујаковић), “Жарко 
Зрењанин“ (учитељица Ивана Бошњак), „Вук Караџић“ (учитељица Соња 

Љуботина) и “Др Јован Цвијић“ (учитељица Александра Радановић).  Све је 
било у складу са темом … умрежиле су се учитељице, повезале школе са 
четири различита краја града, упознале и спојиле децу кроз креативне 

активности … деца су два сата активно учествовала у раду, стварајући 
своју нову мрежу пријатељства и ширећи добре вибрације.  
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На самом почетку, деца из сваке школе су се представила својим 
поздравом који су сама креирала (а подразумевао је покрет телом и глас) и 
реченицом о томе шта за њих значе речи мрежа, интеркомуникација, 

умрежавање … чуло се у овом делу много дивних и оригиналних објашњења 
попут: „Када се људи венчају, они се умреже и онда плету породичну 
мрежу“. 

 

 

Насмејани, расположени и задовољни, пуни лепих утисака, на крају су се 

поздрављали игрицом: „Драго ми је да смо се упознали!“ 

12. октобар – Општинско такмичење у атлетици 

Овог дана, одржано је Општинско такмичење у атлетици на Градском 

стадиону. Ученици наше школе остварили су запажене резултате у 
следећим дисциплинама: 

Матеја Тричковић (IV1) – бацање вортекса, 3. место 

Нина Цвејић (IV1) – бацање вортекса, 2. место 
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Душан Станић (IV2) – трчање на 60м, 3. место 

Јована Албуљ (IV3) – бацање вортекса, 3. место 

Матеја Носоњин (V1) – скок удаљ, 3. место 

Вук Цвејић (VIII1) – скок удаљ, 2. место 

 

15. октобар – Пчеле и њихов живот 

У оквиру националног пројекта – УЧЕНИК УЧИ и ове године смо 
обележили Светски дан учитеља. Ученици су имали могућност да сами 

осете како је бити учитељ, и како се обликује процес учења.У пројекту су 
учествовали ученици II1 и VI1. Две недеље су се припремали за пројекат 

под именом – ПЧЕЛЕ И ЊИХОВ ЖИВОТ. Старији ученици VI1 су са 
посебном пажњом, по упутствима учитељице Наташе и наставнице 
Јелене, млађим другарима II1, одлично презентовали све о пчелама. 

Занимљиво предавање је одржано у медијатеци и у учионици, а ученици су 
уживали и пуно научили о животу пчела. Посебно им се свидела игра у 
завршном делу часа-Асоцијација- где су показали шта су научили. 

Вођа пројекта-учитељица Наташа 

Наставник сарадник-наставница Јелена 

 

 

Истог дана, одржано је Окружно такмичење у атлетици на Градском 

стадиону. Ученици наше школе остварили су запажене резултате у 

следећим дисциплинама: 

Душан Миловановић (V1) – трчање на 60м, 1. место 

Нађа Непергаћа (VI3) – трчање на 60м, 1. место 

Марко Шаренац (VIII2) – скок увис, 1. место 
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Такође, овог дана је током трајања изложбе „Мала школа природе“ 

зрењанинске групе НПН, у музеју, одржана  образовна радионица „Упознај 

ме, препознај ме“.  

Ученици IV3, са својом учитељицом Светланом Радин, посетили су музеј и 
учествовали у радионици. Деца су се упознала са парковским врстама 

биља нашег града. После обиласка изложбе и разговора са водитељем 
радионице, ученици су кроз игру и самосталан рад проширили своје знање 
о најчешћим биљним врстама из окружења. Вратили су се из музеја 

богатији за нова знања о биљкама у својој околини.  

 

 

17. октобар – Успех Огњена Ковача 

Ученик наше школе, Огњен Ковач (IV2, учитељица Соња Вујаковић),овога 
дана, у књижари Делфи у СКЦ-у, примио је награду за свој литерарни рад. 
Огњен је учествовао на литерарном конкурсу „То је био распуст!“ који је 

трајао током септембра месеца, а организовале су га компанија Алкател, 
издавачка кућа Лагуна и Делфи књижаре. 

На конкурс је пристигло преко две и по хиљаде радова из целе Србије, а 

Огњенов рад се нашао међу најбољих четрдесет. 

Награде награђеним ученицима уручили су чланови жирија: Љубивоје 
Ршумовић, Урош Петровић, Јелица Грегановић и Зоран Пеневски. 
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17. октобар – „Причам ти причу“ 

Педагог школе је одржао радионицу под називом ,,Причам ти причу“ у 
одељењима четвртог разреда. Циљ ове радионице јесте да ученике упозна 
са једним од начина настајања неспоразума у комникацији, приказујући 

им процес стварања гласина, односно, искривљавања информација 
приликом преношења. 

Уводом у ову активност деца постају свесна чињенице да гласине могу 

бити извор конфликата, али и да се њихово ширење може спречити. 

Деца су кроз игру, један другом преносила причу коју им је педагог 
припремио на папирима. Учествујући у игри, ученици су имали могућност 
да увиде како се садржај који су чули, мења чак и када немају намеру да га 

промене приликом преношења неком другом. 

Ученици су заједно са педагогом дошли до закључка да гласине могу бити 
извор конфликата  и да се оне могу спречити само ако се као такве не 

преносе између ученика. 
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19. октобар – Фит педагогија 

Учитељица Зорица Трифунов и наставници Мидраг Мијатов и Јелена 

Бибин, били су учесници међународне конференције “Фит Педагогија“, 
која се одржала у ОШ “Младост“ у Томашевцу. Предавачи су били гости 

из Словеније који су учесницима представили нове методе образовања. 

Модел FIT4KID се састоји од мотивацијске педагогије, едукативних 
програма, техника, садржаја и смерница које се фокусирају на повећану 
употребу вежби и физичке активности у предшколској и основној школи. 

Покрет и довољна хидратација значајно утичу на функционисање читавог 
људског тела, укључујући и мозак, па је циљ пројекта повећање физичке 

активности и обезбеђивање хидрације. Ово промовише здравље, 
побољшава  учење и успех. 

 

 

 

23. октобар – Заједнички час IV1 и IV3 
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Ученици IV1 и IV3, са својим учитељицама Светланом Радин и Марином 
Мајнерић, имали су занимљиво дружење овога дана, на часу грађанског 

васпитања. Цртежом су представљали друга из другог одељења. Сви су 
уживали у раду и изразили жељу да се овакво дружење понови. 

 

 

28. октобар – Ученик учи 

У оквиру пројекта „УЧЕНИК УЧИ“, овога дана, у свечаној сали школе, 

организовано је предавање на тему – ПЧЕЛАРСТВО. О теми је говорила 
ученица Теодора Пајић (V3), а предавање је било намењено свим ученицим 

3. разреда. 

 

 

29. октобар – Сунчана јесен живота 

Црвени крст посвећује месец октобар нашим најстаријим суграђанима. 
Завршница манифестације „Сунчана јесен живота“ обележена је 

пригодним програмом, у просторијама Црвеног крста Зрењанин. Ово је 
била прилика и да се прогласе најуспешнији ликовни и литерарни радови, 
а њиховим ауторима – ученицима основних школа и предшколцима, доделе 

награде за учешће на конкурсу. 
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Ученица Ања Милановић (IV2, учитељица Соња Вујаковић) награђена је 
првом наградом за ликовни рад на тему „Моји баба и деда“, а другари из 

њеног одељења обогатили су свечаност представом, песмом и 
рецитацијама. 

 

 Као и претходних година, током октобра месеца, психолошкиња школе је 
реализовала радионице комуникације. Тема - асертивност обрађена је у 

седмим разредима и започето је са обрадом у осмим. Овогодишњи седмаци 
показали су велико интересовање за тему комуникације, тако да је 

реализована кроз два часа, теоријски и радионичарски део. У теоријском 
делу су се упознали са стиловима комуникације, док су у радионичарском 
делу ученици глумили. Били су веома инспирисани  проблем ситуацијама, 

тако да су се лепо забављали и уочавали предности асертивног стила 
комуникације. Закључили су да је стил залажем се за себе, поштујући 
тебе, једино право решење проблем ситуација. 

 

 

 

Н О В Е М Б А Р 
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2. новембар – Практична настава биологије 

Практична настава на часовима биологије је веома важна за усвајање 
новог и обнову наученог градива. На тај начин ученицима се даје и 

прилика да увиде да је знање које добијају у школи, истовремено и знање 
за цео живот. 

Наставница Јелена Бибин организовала је један у низу експерименталних 

часова биологије у петим разредима. Ученици су кроз интерактивну 
вежбу, на забаван начин, уочили како раде људски органи тј. плућа, шта се 
дешава приликом дисања, да ли сва жива бића дишу, да ли је квасац живо 

биће. 

Сами су дошли до закључака, а заједно су закључили да се оваквим, 
другачијим и креативним начином преношења знања руши зид између 

наставника и ученика и гради однос поверења и блискости. 

 

 

На општинском такмичењу у фудбалу које је одржано у хали Медисон (13 – 
15. новембра),  екипа дечака наше школе освојила је 2. место (тренер 

екипе – наставник Дамјан Вита). 

У овом успешном тиму су ученици – Милан Булаја VII3, Драган Ђемант 
VIII1, Марко Шаренац VIII2, Вељко Алмажан VIII1, Богдан Мирчетић VII3, 
Марко Јоњев VIII3, Иван Чупић V3, Милош Кнежевић V3, Милан Ћулум VI2, 

Немања Костадинов VII1, Тадија Иваница VII1. 
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28. новембра у нашој школи су почели да се одржавају часови мађарског 

језика са елементима националне културе, за ученике који су се определили 
за факултативно изучавање овог језика. Часове мађарског језика држи 
наставница Габријела Товизи. 

 

Новембра месеца одржано је Окружно такмичење у пливању за ученике 

основних и средњих школа. „Ђурини“ ученици су, и овај пут, били успешни 

и остварили лепе резултате: 

Дисциплина: 50м краул (девојчице) 

Сара Војнов (V1 разред) – 1. место 

Лена Стоиљковски (VII 2) – 1. место 

Дисциплина: 50м леђно (девојчице) 

Марина Бабић (VII2) – 1. место 

Дисциплина: 50м прсно (дечаци) 

Лука Паланачки (III2) – 3. место 

У четрвртак, 29. новембра, у 17 часова, у ОШ „Ђура Јакшић“ одржано је 

предавање на тему „HIV/AIDS и остале преносиве инфекције“. 

Едукацију су реализовали Црвени крст Зрењанин, у сарадњи са Заводом за 

јавно здравље, који низом активности обележавају 1. децембар – Светски 

дан борбе против HIV/AIDS-а. Са ученицима су разговарали др Радивој 

Филипов, специјалиста епидемилогије и начелник Центра за контролу и 

превенцију болести Завода за јавно здравље Зрењанин, и Александар Сабо, 
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едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин, као и остали волонтери 

(вршњачки едукатори) у Црвеном крсту. 

Предавање су организовали чланови школске секције Црвеног крста и 

наставнице Соња Вујаковић и Јелена Бибин. 

 

 

 

Овог дана, у „Просветном прегледу“ (бр. 2782), објављен је текст који је 

пропратио пројекат који је реализовала учитељица Соња Вујаковић у току 

Ноћи истраживача – „Добре вибрације интеркомуникације“. 
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Д Е Ц Е М Б А Р 

 

 

3.децембар - Радионице препознавања емоција 

Психолошко- педагошка служба је реализовала радионице на тему емоција. 

Педагог школе је у четвртим разредима са ученицима реализовала 

радионице на тему „Имам право да кажем шта мислим и осећам“, док је 

психолог школе у шестим разредима одржала радионице из циклуса 

емотивне писмености - Препознајем своје емоције. 

Ученици су радо причали о својим осећањима везујући их за конкретна 

дешавања у школи и код куће ( волим - не волим у школи, у дружењу, код 

куће, срећан сам када…) а  то  су и  представили кроз своје радове. 

Педагошко-психолошка служба је на основу ученичких продуката израдила 

паное који се налазе на улазу у школу. 

 

 

6.децембар - „Шта се воли у школи“ – литерарни конкурс 

Поводом  Дана школе, 5. децембра, ОШ „Жарко Зрењанин“  расписала је 

литерарни конкурс на тему :  „ШТА СЕ ВОЛИ У ШКОЛИ“. 
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Ученица  Јелена Кеврешанов  II-3, освојила је другу награду на том 

конкурсу са својом песмом  „Волим школу“. 

 

 

Истог дана, у школу је стигло обавештење да је бивши ученик наше 

школе, Ђорђе Крстић, који је прошле школске године освојио је 1. место на 
Републичком такмичењу из Техничког и информатичког образовања 
(област – Роботика) под менторством наставника Миодрага Мијатова, што 

му је омогућило да конкурише са својим ментором код Покрајинског 
секретаријата за образовање „Таленти 2018“, освојио награду из области – 

Техника. 

Такође, овог дана смо сазнали и да је Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација донело одлуку о избору радова који се награђују на 
наградном конкурсу „Дигитални час“ у школској 2018-2019. години. 

Наставник Јован Ђорђевић освојио је, по други пут, 3. награду на 
поменутом конкурсу. Ове године са наставном јединицом – Израда 

пројекта „Безбедност на интернету“. 

10.децембар – Инклузивне игре 2018. 

Под слоганом „Кад границе не постоје играмо се много боље“, у 

организацији Основне и средње школе „9. мај“, одржане су 7. Инклузивне 

игре без граница. 

Нашу школу на овој манифестацији представљали су ученици других 

разреда, а предводила их је и дала свој допринос у такмичењу, учитељица 

Љубица Бјелотомић и родитељ Биљана Дујаковић. 

Такмичари: Теодора Стојановић II-1, Ања Аврам II-1, Милан Јовановић II-1, 

Јован Шујица II-1, Дејан Дујаковић II-2, Страхиња Ћурчин II-2, Наташа 

Бибин II-2, Мина Ковач II-3, Катарина Терзин II-3, Душан Ковачевић II-3. 

Дечаци и девојчице су се дружили кроз јединствене игре, а сва три разреда 

су навијала и бодрила такмичаре. 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/2018_Sta_se_voli_u_skoli_2.jpg
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12.децембар – Рукомет (Општинско такмичење) 

На општинском такмичењу у рукомету које је одржано у хали Медисон 11. 

и 12. децембра,  екипа дечака наше школе освојила је 1. место (тренер 
екипе – наставник Игор Јакшић). 

У овом успешном тиму су ученици – Душан Миловановић V1, Марио 

Ћибарић VI1, Андрија Миловић VI1, Тадија Иваница VII1, Драган Ђемант 
VIII1, Вук Цвејић VIII1, Вељко Алмажан VIII1, Никола Стоиљковски VIII2, 
Стефан Нешић VIII1 и Милош Влачић VIII1. 

 

 

У току овог месеца, психолошкиња школе почела је интензивнији рад са 

ученицима осмог разреда на плану професионалне оријентације. 

Ученици су, у оквиру часова одељенског старешине, размишљали и писали 

на тему: Ја, професионално за петнаест година. 
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Циљ ове психолошке радионице је био да ученици покушају себе да 

сaгледају у даљој будућности, на жељеном послу. 

На самом почетку тематика им је била мало чудна и страна, али су се убрзо 

опустили и „дали машти на вољу“… Били су упућени да претпоставе оно 

што ће волети на свом будућем послу, али и да сагледају све оно што мисле 

да би им представљало проблем, или потешкоћу…, а самим тим да 

размисле о добрим и лошим странама жељеног занимања. 

За друго полугодиште је у плану конкретнија прича о средњим школама и 

образовним профилима које желе да упишу. У плану су  упитници за 

самопроцену, индивидуална саветовања, формирање прелиминарне „листе 

жеља“, посете средњим школама, долазак особа које се баве различитим 

занимањима. 

 

14.децембар – Писмо Деда Мразу 

Ученици IV1 и учитељица Марина Мајнерић, посетили су вртић „Алиса“ и 

млађим другарима приказали своју новогодишњу представу „Писмо Деда 

Мразу“. Својом глумом и песмом као и сценографијом, дочарали су 

Северни пол, Деда Мраза, Баба Мразицу, вилу, вилењаке, дечије жеље и 

њихове чланове породица, поштара који доноси Деда Мразу писма. 

  

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/2018_Pismo_Deda_Mrazu_8.jpg
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Мали другари су глумце наградили снажним аплаузом и изразили жељу да 

се дружење понови. 

17.децембар – Чаробна нана 

„Ђурини чаробњаци“ – ученици окупљени у школској задрузи коју води 

наставница Јелена Бибин, почели су са производњом етеричног уља нане 
за децу и одрасле. 

Тим поводом, 17. децембра, одржана су и три извођења представе у којој 

су учествовали ученици нижих разреда. „Чаробњаци Природњаци“ назив је 
драмског приказа који је режирала учитељица Соња Вујаковић – 
координатор културних дешавања у школи, а написала библиотекарка 

Светлана Бачулов. Како је тема текста здруживање покренуто мирисном 
наном, овај драмски приказ био је пригодан увод у активности школске 
задруге. 

У приредби посвећеној нани и формирању школске задруге, учествовало је 
око четрдесет вредних и здружених ученика, а тога дана пратили су је, 
најпре старији и млађи ученици са својим наставницима, а потом и 

родитељи наших ученика. 

 

18.децембар – Новогодишњи вашар 

И ове године одржао се традиционални Новогодишњи вашар у нашој 

школи. Млађи ученици су са својим учитељима и родитељима изложили и 
продавали своје продукте које су посебо правили за ову прилику. Новина 
на овогодишњем вашару био је штанд посвећен етеричном уљу нане које су 

старији ученици и наставнице Јелена Бибин и Тања Ковић, произвели у 
школи у оквиру пројекта „Предузетне школе“.  Ученичка задруга „Ђурини 

чаробњаци“ сада је, први пут, представила свој производ, а у будућем 
периоду производња и продаја етеричног уља нане биће интензивирана. 

20.децембар – Најбоља одељења 
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Одељења старешина Татјане Станимировић – VIII1  и Јелене Бибин – 
VII3,  изгласана су за најбоља од стране својих наставника. На другом 

месту нашла су се одељења VII1 -старешина Маја Алмажан и VI1 – 
старешина Јасмина Мијатовић. 

Истог дана,  

Наставница српског (Данијела Прелевић), енглеског (Маја Алмажан) и 

музичког (Ивана Петричић) осмислиле су и реализовале пројектну наставу 
на тему “Божић“ у одељењу 5-2. Сви ученици су били ангажовани и свако 

је добио по неки задатак из енглеског, српског и музичког на тему “Божић“. 
Кроз два часа, у четвртак 20.12.2018.год, успели су да прикажу обичаје 
карактеристичне за православни и католички божић кроз презентације, 

цртеже и песме. Деца су била веома заинересована , свако је испунио свој 
задатак и активно учествовао у раду.  

 

21. децембар – Занимљива математика у VII3 

Наставница математике, Весна Врућинић, поделила је истраживачке 
задатке ученицима VII3. Кристијан Киш, Марко Топалов и Ана Младеновић 

истраживали су о Питагори, о његовом животу и делу. Ученици су за овај 
час имали припремљен богат материјал и цртеже Питагориног пужа који су 
представили својим другарима из одељења. 



Летопис ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 
 
 

35 
 

 

 

 24. децембар - „Писмо Деда Мразу“, представа за школске 
другаре 

Последњег дана првог полугодишта ученици 41 и учитељица Марина 

Мајнерић већ трећу годину изненаде и обрадују своје другаре од 1. до 4. 

разреда новогодишњом представом. И овога пута, представа „Писмо Деда 

Мразу“ је имала поруке и за децу и за родитеље. 

Мали глумци су били награђени аплаузом. Представу су поновили и извели 

и својим родитељима којима су зажелели срећну Нову годину.

 

Истог дана, завршено је кићење новогодишње јелке ... 

Наставница енглеског језика, Маја Алмажан, предложила је својим ђацима 
(7-1) да направе јелку од пластичних флаша. Ангажовани су били и 

ученици сва три одељења седмог разреда заједно са својим одељенским 
старешинама. Сви су донели пластичне флаше ,а ученици 7-1 су са својом 
разредном наставницом Мајом, на ЧОС-у, разрадили цео план и поделили 

задужења. Свако је добио неки задатак јер је тимски  рад 
најважнији.  Направљена је конструкција од картона, сортиране су флаше, 

ређане и лепљене. На крају су залепљени папирићи са новогодишњим 
жељама и честиткама. Кад дође време да се јелка раскити, пластичне 
флаше ће бити искоришћене за рециклажу. 
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„Storytelling“ радионица у Градској библиотеци 

Народни музеј и Градска библиотека „Жарко Зрењанин“ су и ове године, 

децембра месеца, организовали бројне радионице намењене деци нижег 
основношколског узраста, а које обрађују занимљивости из локалне 

историје и традиције на интерактиван начин, кроз радионичарску форму и 
кроз форму усменог приповедања. 

Ученици 3-3 и учитљица Весна Лугоња, учествовали су у радионици коју су 
организовали библиотекари Градске библиотеке. Библиотекари Наташа 

Лалић и Саша Трифуњагић, учили су децу о праисторији, животињама које 
су у то доба ходале овим просторима и начину живота праисторијских 

људи каменог доба. Осим одличне ауторске приче, ученицима су посебну 
пажњу привукли реквизити које је деци донео библиотекар Саша 
Трифуњагић - кожа шакала, лисица и јазавца, кљове дивље свиње … 

Ништа мање занимљива, деци је била и прича како је у наш музеј доспео 
део скелета изложеног рунастог мамута, вилица, коју је из Дубоког вира, 
најдубљег дела Тисе, извукао са аласима управо наш библиотекар, Саша 

Трифуњагић. Тако је форма storytellinga овом, десетом радионицом, добила 
потуно испуњење. 

Деца су у другом делу радионице, попут другара из каменог доба, цртала 

на „зиду пећине“. Ова радионица је део пројекта које је подржало 
Министарство културе и информисања, а координатори су били Јелена 
Гвозденац (Народни музеј) и Рања Граовац (Градска библиотека „Жарко 

Зрењанин). 
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Активности на часовима Грађанског васпитања у току 1. 
полугодишта 

На часовима Грађанског васпитања у првом полугодишту  деца су ишла да 
гледају два филма. У октобру је то био врло поучан филм „Злогоње“, филм о 

пријатељству, ненасиљу, породици. Ученици су, након тога, на часовима 
разговарали о поуци, имали радионицу о пријатељству. У децембру су 

ученици са наставницом Моником Михић гледали филм „Кућа магичног 
сата“ који их је одвео у свет маште и магије. Први пут су виши разреди 
учествовали на вашару, где су изложили предмете које су сами правили на 

часовима. Правили су слике и чивилуке у декупаж техници, вазе, привеске 
и минђуше рађене квилинг техником, честитке … 
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ЈАНУАР 

 

Већ првих дана нове 2019. године наша школа је споменута по успеху на 

такмичењу. 

Ученици 4/1 и учитељица Марина Мајнерић, радо су поново учествовали 

на другом „Божићном конкурсу“ у организацији Табла фест-а из Ниша. 

Успех и овог пута није изостао. КАТАРИНА НИКИЋ је освојила ДРУГО 

МЕСТО за свој ликовни рад.  

 

15. јануар – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА 

По одлуци Министарства просвете о увођењу електронског дневника у 

основне и средње школе, друго полугодиште почели смо новим начином 

вођења евиденције о напредовању ученика тј. увођењем есДневика 

(електронски систем дневник). Након обуке коју су похађали током 

децембра месеца, наставници су штампани дневник заменили 

електронским, те је у школи од 15. јануара почела пуна примена 

есДневника која подразумева непостојање двоструке евиденције о 

напредовању ученика.   
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17. јануар – Нове књиге у библиотеци 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је 

новчана средства за набавку књига за богаћење библиотечког фонда 
школских библиотека основних школа на територији Републике Србије. 

Средства у различитим износима (утврђена на основу критеријума броја 
ученика школе и степена развијености јединице локалних самоуправа у 
којима се школе налазе) додељена су школама у току децембра месеца. 

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

од  60.000,00 динара.  Школа је избор књига вршила на основу објављене 
Листе изабраних публикација, а у складу са сопственим потребама.  

Школска лектира, дела класичне и популарне књижевности за децу, књиге 

предвиђене за рад са децом са посебним потребама, нашле су се сада на 
полицама школске библиотеке. 
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24. јануар - „Енергија свуда око нас “   

У оквиру овог пројекта који се реализује у основним и средњим школама од 
2009. године под покровитељством Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за 

образовање, расписан је конкурс – за литерарне радове и за моделе и 
макете. На литерарном конкурсу су учествовали ученици  II-3 и ученица 

Катарина  Пуповац  VI – 3.  

Катарина Пуповац  је освојила 2.награду са песмом  „Екологија“. 

 

 

27. јануар – Школска слава 

Потрудили смо се да Савиндан и ове године обележимо свечано, у духу 

традиције и неговања култа првог српског просветитеља и архиепископа. 

На јутарњој литургији у Ваведењској цркви окупио се значајан број ђака, 

родитеља и учитеља наше школе. 
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Уследила је свечаност организована у сали МЗ „Граднулица“ коју је отворио 

школски хор под диригентском палицом наставнице музичке културе 

Иване Петричић у пратњи школског оркестра.  

Ученици IV2 – Павле, Ина и Никола, пожелели су свима добродошлицу 

пригодним стиховима, а затим је присутне поздравила директорке школе, 

Веснa Сакелшек.  

 

По устаљеној традицији, уследио је обред сечења славског колача. 

Овогодишњи кумови славе - одељења IV1 и VIII1 са својим старешинама, 

Марином Мајнерић и Татјаном Станимировић, предали су кумство за 

наредну годину одељењима III1 и VII1 (старешине – Зорица Трифунов и 

Маја Алмажан).  
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Присутнима се обратио и отац Давор Стојановић који је у својој беседи 

истакао значај неговања љубави према књизи и стицању знања, у чему је, 

како је навео, улога просветног радника од пресудног значаја.  

Уследио је „Пут којим идемо“ - филм сачињен од колажа видео записа који 

прате значајне моменте појединих школских активности – обележавање 

Дана школе, неговање међународне сарадње са Румунијом и Словенијом, 

учествовање ученика на различитим манифестацијама, посета министра 

просвете 2018. године.  Овај филм подсетио је на само неке од успешних 

корака нашег колектива. Ученици IV2 и IV3, у име колектива ОШ „Ђура 

Јакшић“, уручили су похвалницу и књигу директорки Весни Сакелшек за 

њено дугогодишње залагање и успешно руковођење школом, као и за 

стицање звања лиценцираног директора школе. 

 

Такође, Савиндан је и пригодна прилика када директорка похваљује и 

награђује књигом све наставнике који су постигли изузетне резултате на 

такмичењима у току претходне школске године. 
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Свечани програм поводом обележавања школске славе, осмислила је и 

организовала учитељица Соња Вујаковић, координатор културних 

активности школе. 

Након програма одржаног у свечаној сали МЗ „Граднулица“, уследило је и 

дружење ученика одељења IV1 и VIII1, њихових старешина и родитеља.  

Млађи ученици су за своје старије другаре у учионици извели пригодан 

програм „Принц, монах и светитељ“. 

 

 

 

 

30. јануар – Час корелације у III1 

Учитељица Зорица Трифунов одржала је час корелације  наставних 

предмета – Ликовна култура-Физичко васпитање. Час је реализован у 

среду, 30. јануара. Ученици III1 су на часу ликовног правили цртеже који 

су им потом послужили у игри  „Твистер“. Ову игру која је била спој 

креације и рекреације, ученици су веома радо одиграли на часу физичког. 
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31. јануар – Занимљиво Физичко у IV3 

Ученици IV3  (учитељицa Светланa Радин)  имали су овога дана веома 

интересантан и забаван час физичког васпитања. Отишли су  срећни, 

задовољни и  у ишчекивању следећег часа. 

 

 

ФЕБРУАР 

 

5. фебруар – На балетској представи 
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Балетски студио „Стејџ“ је и ове године организовао хуманитарне 
представе за зрењанинске предшколце и млађе школарце. Овога пута, у 

великој сали Културног центра, публика је могла да ужива у балету 
„Лепотица и звер“, рађеном по мотивима Дизнијеве филмске приче. 

Наши ученици (I-IV разреда) су подржали хуманитарну акцију и, тога дана, 

организовано, са својим учитељима, посетили Културни центар како би 
уживали у балету за децу „Лепотица и звер“. Лепота музике и покрета, као 
и маштовито израђени костими и сценографија, допринели су да се 

ученици врате пуни утисака са овог музичко-сценског догађаја који је био 
прилагођен њиховом узрасту. 

 

 

 

7. фебруар – Одржано је Школско такмичење из 
Математике за ученике 3. и 4. разреда 

Истог дана, у организацији шаховског клуба –Петровград наш град, 

организован је по шести пут СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У ШАХУ. 
Конкуренција је и ове године била јака јер је било учесника из других 
општина.  

НИКОЛА ЛИТРИЧИН, ученик 4/1 наше школе, освојио је треће место. 
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14. фебруар – „Где год нађеш згодно место, ти дрво 

засади!“ 

Ученици III2 и учитељица Зорица Јешић организовали су посету 

професорке биологије Иване Сланкаменац и неколицине зрењанинских 

гимназијалаца, међу којима је била и Милица Медић, бивша ученица наше 

школе. За своје млађе другаре, гимназијалци су 14. фебруара одржали 

еколошку радионицу „Где год нађеш згодно место, ти дрво засади!“. Након 

предавања, сваки ученик III2 је посадио по једну биљку, а у учионици ће 

неговати и пратити раст свог саксијског биља. 

 

Одељење III2 је тога дана нашло згодно место за садњу, а до стварања 

будућег зеленог кутка у учионици, ученике ће водити заједничка брига о 

засађеном биљу. 

14. фебруара – 25. фебруара, по одлуци Владе Републике Србије, 

обустављена је настава у свим установама основног и средњег образовања 
на територији АП Војводине услед епидемије грипа. 

 

15. фебруар – Прошлост у Музеју 

Ученици сва три одељења 3. разреда и учитељице – Зорица Трифунов, 

Зорица Јешић и Весна Лугоња, посетили су Народни музеј у Зрењанину и 
погледали сталну поставку на тему – Прошлост. На овај начин, ученици су 
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проширили знања стечена на часовима Природе и друштва и Народне 
традиције. 

 

 

15. фебруар – Ритови Доњег Потисја 

Промоцију Специјалног резервата природе „Ритови Доњег Потисја“, 
одржану овога дана у свечаној сали МЗ „Граднулица“, пратили су ученици 

4. и 8. разреда наше школе. Са радом ове установе, ђаци су се упознали 
путем краћег филма и промо-материјала. Предавач је била дипл. биолог 
Јасна Јованов, стручни сарадник у заштити и одрживом коришћењу 

резервата, као и чувари природе – Стево Чорокало, руководилац Чуварске 
службе, и Милан Плавшић. Предавачи су едуковали ученике о овом 

заштићеном подручју и упознали их са строго заштићеним врстама које се 
налазе у резервату „Ритови Доњег Потисја“. 

Старији ученици су активно учествовали у дискусији, а посебно им је била 
занимљива прича о бициклистичкој рути СРП „Ритови Доњег Потисја“- СРП 

„Тителски брег“ и мерама заштите рибљег фонда на делу рибарског 
подручја „Банат“-Тиса 2. 
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23. фебруар – Такмичење из страних језика 

У нашој школи одржано је Општинско такмичење из страних језика. 

Коначна ранг листа је дешифрована због тога што су родитељи потписали 
Изјаве за коришћење личних података детета. 

23. фебруар – Општинско такмичење из Физике 

Опшинско такмичење из Физике одржано је овога дана у ОШ „Јован 
Дучић“  Клек, а ученици наше школе остварили су следећи успех: 

Катарина Бацковић VI2 – 1. место 

Милош Јовановић VI3 – 2. место 

Катарина Пуповац VI3 – 3. место 

Петар Станић VII1 – 3. место 

Влада Стојанов VII1 – похвала 

Ученике је за такмичење припремао наставник Владимир Илић. 

 

25. фебруар – Почетак наставе 

По одлуци Владе Републике Србије, настава је почела у свим установама 

основног и средњег образовања на територији АП Војводине у понедељак, 
25. фебруара 2019. године. 

26. фебруар – Успех гимнастичара 

Ученици наше школе су остварили одличне резултате на Окружном 
такмичењу у гимнастици (одржано у ОШ „Братство“ Арадац): 

Ксенија Кнежевић V3 – 1. место 

Јана Ружић VII2 – 2. место 

 

 

26. и 27. фебруар – Рукомет у IV разреду 
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Ученици четвртих разреда наше школе су у уторак, 26.02.2019. и у среду, 
27.02.2019, имали тестирање за рукомет. Тестирање, уз присуство 

учитељица, обавио је рукометни тренер Золтан Иваница. Ученици су 
уживали и пожелели да се баве овим лепим спортом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 МАРТ 

 

1. март – Општинска смотра рецитатора 

Општинска смотра рецитатора одржана је овога дана у Културном центру. 

Нашу школу представљали су ученици нижих разреда, а најуспешнија међу 

њима била је Катарина Терзин, ученица II3 која се тако пласирала на 

Зонску смотру рецитатора (10. март, Чока). 
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2. марта, у ОШ „2. октобар“, одржано је Општинско такмичење из 

Математике. Ученици наше школе су били веома успешни и остварили 

запажен резултат: 

3. разред 

Алекса Јокић III1 (учитељица Зорица Трифунов) – 1. место 

Алекса Ђаковачки III1 (учитељица Зорица Трифунов)  – 3. место 

Милош Стојичић III1(учитељица Зорица Трифунов)  – 3. место 

Ивана Горшћак III1 (учитељица Зорица Трифунов)  – похвала 

4. разред 

Сташа Алексић IV2 (учитељица Соња Вујаковић) – 1. место 

Дејана Кољевић IV1 (учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Ненад Богасениев IV1 (учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Павле Бачикин IV2 (учитељица Соња Вујаковић) – похвала 

6. разред 

Богдан Пуповац  VI3 (наставница Јасмина Мијатовић) – 3. место 

Милош Јовановић VI3 (наставница Јасмина Мијатовић) – 3. место 
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Катарина Пуповац VI3 (наставница Јасмина Мијатовић) – похвала 

7. разред 

Петар Станић VII1 (наставница Весна Врућинић) – 2. место 

Влада Стојанов VII1 (наставница Весна Врућинић) – похвала 

Мила Терзић VII2 (наставница Весна Врућинић) – похвала 

 

3. март – Општинско такмичење из Хемије 

Ученици наше школе су на овом такмичењу остварили следећи резултат: 

Петар Станић VII1 – 1. место 

Ирма Пинтер VII1 – 2. место 

Јелена Цветков VII1 – 2. место 

Амелија Сабо VII3 – 2. место 

Кристијан Киш VII3 – 3. место 

Влада Стојанов VII1 – похвала 

Ученике је за такмичење припремала наставница Тања Ковић. 

 

5. март – „Играј за енергију“ 

У оквиру обележавања Међународног дана енергетске ефикасности под 
покровитељством Министарства рударства и енергетике – одсек за 

унапређење енергетске ефикасности, овога дана је одржано такмичење у 
друштвеној игри „Играј за енергију!“. У игри су учествовали наши ученици 

од 6. до 8. разреда, а координатор је био наставник физике, Владимир 
Илић. 

Ова игра која је осмишљена да на забаван начин едукује децу о основним 
појмовима енергетске ефикасности и пружи им практичне савете за 

свакодневну примену, радо је одиграна у нашој школи, а најуспешнији у 
њој су били ученици: 

Милана Матић VI1 – 1. место 

Марко Шаренац VIII2 – 2. место 
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Катарина Бацковић VI2 – 3. место 

Катарина Пуповац VI3 – 4. место 

Страхиња Жеравица VIII1 – 5. место 

Осим победника, за Енергију су тог дана играли и Леа Дујаковић VIII3, 

Тадија Иваница VII1, Растко Слијепчевић VII3, Петар Грубачки VII2, а 
наставник Владимир Илића је био координатор. 

 

 

6.марта, у Степановићеву, одржано је Школско војвођанско такмичење у 
џудоу, а наши ученици су се вратили са освојеним медаљама: 

Немања Ристић VI1 – 1. место (пласман на Републичко такмичење) 

Милан Булаја VII3 – 2. место (пласман на Републичко такмичење) 

Медан Никола IV1 – 3. место 

 

 

7.март – Осмомартовска честитка 

Млађи ученици су и овај пут изненадили своје маме и баке за 8. март. 

Припремили су пригодан програм и поклончиће које су сами правили у 

току претходних дана. 
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У току прве недеље марта, ученици сва три одељења 8. разреда су имали 

занимљиве часове математике у школској медијатеци. Наставница 
Јасмина Мијатовић, организовала је часове у којима су у улози наставника 
били управо ученици. „Графичко представљање статистичких елемената“, 

наставна тема коју су на овај начин обрадили, мотивисала је ученике да са 
интересовањем и пажњом саслушају предавање својих другара који су се 

нашли на месту наставника. 

 

10.март – Одржана је Зонска смотра рецитатора у Чоки. Нашу школу 
представљала је Катарина Терзин, ученица II3. Катарина се нашла међу 

победницима и пласирала у нови круг такмичења. 
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13.март – Игра за енергију у IV3 

Ученици IV3 су на часу ПРИРОДА И ДРУШТВО на забаван начин обрадили 
наставну јединицу „Извор енергије“. Уз друштвену игру „Играј за енергију!“ 
усвојили су основне појмове енергетске ефикасности и добили савет за 

практичну примену у свакодневном животу. 

 

14.март – „Мама, волим те!“ 

Ученици I3 и учитељица Зорана Ракић, прву недељу марта посветили су 
пројектној настави и часовима корелације Српског језика, Ликовне 
културе, Музичке културе и Света око нас. Тема „Мама, волим те!“ 

обрађивана је на различите начине – путем пригодних текстова, мелодија, 
цртања портрета. Као крајњи продукт њиховог рада, одржана је садржајна 

приредба посвећена мамама, а која је истовремено била и изложба 
ученичких цртежа и свећњака израђених од старих компакт дискова. 

Ученици I3 су тога дана на разигран, распеван и активностима обогаћен 
начин, рекли једно велико „Мама, волим те!“. 
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Истог дана, сазнали смо да је Ненад Богасениев, ученик 4-1, остварио 
успех на још једном ликовном конкурсу. Учитељица Марина Мајнерић 

послала је Ненадов рад на 11. Медијана фестивал дечијег стваралаштва и 
стваралаштва за децу, на конкурс који је организован у Нишу, а био је 
међународног карактера. Овога пута, Ненад је освојио 3. награду за 

ликовни рад на тему – Како стићи до циља у ципелама од седам миља. 

 

 

Овог дана, успешни су били и рукометаши наше школе које предводи 
наставник Игор Јакшић – освојили су 1. место на Окружном такмичењу. 



Летопис ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 
 
 

56 
 

 

16. март – Семинар у школи 

У циљу унапређивања сарадње и партнерства са родитељима, као и 
примене различитих видова сарадње и ангажовања родитеља у образовно-
васпитном процесу, у нашој школи је одржан семинар на тему - 

”Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у 
образовно-васпитном процесу”. 

 

Истог дана, наши ученици су били успешни на Окружном такмичењу из 

Физике које је одржано у ОШ „Јован Дучић“ Клек. Ученике је за такмичење 
припремао наставник Владимир Илић, а својим успехом су се истакли: 

Милош Јовановић VI3 – 2. награда 

Катарина Пуповац VI3 – 2. награда 

Катарина Бацковић VI2– 3. награда 

Петар Станић VII1 – 3. награда 

Влада Стојанов VII1 – похвала 
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16. и 17. март – Општинско школско такмичење у шаху 

Ових дана, наши ученици су се такмичили и у шаху. 
Стефан Вучетић, ученик V1, освојио је  2. место у појединачном 
такмичењу, а Никола Литричин, ученик IV1,  освојио je 3.место. Овај успех 

им је омогућио и пласман на ШКОЛСКО ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ. Ученици 
наше школе постигли су успех и у екипној борби – освојили су 3. место и, 

такође, пласман на Окружно школско такмичење. Део екипне борбе, били 
су: Алекса Јокић III1, Теодора Радичев IV1, Никола Литричин IV1, Душан 
Станић IV2, Стефан Ташин IV2, Стефан Вучетић V1 и Уна Миловац VII3. 

17. март – Општинско такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано у ОШ „1. октобар“ из Ботоша, а наши ученици VI и 
VII разреда су имали успеха:  

VI разред (ментор – наставница Данијела Прелевић) 

Катарина Пуповац VI3 – 1. место 

Сара Крагујевац VI3 – 1. место 

Марина Шљапић VI1 – 2. место 

VII разред (ментор – наставница Ружица Миолски) 

Петар Станић VII1 – 3. место 

Истог дана, у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Зрењанин, одржано је Општинско 
такмичење из Техничког и информатичког образовања. Ученици VIII2 

остварили су запажене резултате у дисциплини – Практична израда по 
задатку: 

Маша Радишић – 1. место 

Марко Шаренац – 2. место 

Јована Бартул – 3. место 

Ученике је за ово такмичење припремао наставник Јован Ђорђевић. 

Својим успехом на такмичењу истакла се и Ања Пругинић, ученица VIII1. 

Ања је освојила 3. место на Окружном такмичењу из Географије.  

21. март – Светски дан особа са Дауновим синдромом 

Поводом обележавања Светског дана особа са Дауновим синдромом, овог 

дана, ученици I1 и IV3, са својим учитељицама Горданом Кнежевић и 
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Светланом Радин, прошетали су Тргом слободе у знак подршке особама са 

Дауновим синдромом. 

 

 

 

23. март – Окружно такмичење из Математике 

Овога дана, у ОШ „2. октобар“, одржано је Окружно такмичење из 

Математике, а наши ученици су били успешни: 

4. разред 

Сташа Алексић IV2 (учитељица Соња Вујаковић) – 1. место 

Павле Бачикин IV2 (учитељица Соња Вујаковић) – 2. место 

Ненад Богасениев IV1 (учитељица Марина Мајнерић) – 3. место 

6. разред 

Милош Јовановић VI3 (наставница Јасмина Мијатовић) – похвала 

7. разред 

Петар Станић VII1 (наставница Весна Врућинић) – 3. место 

 

23. и 24. марта у нашој школи је одржано Окружно такмичење из 
страних језика. 
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28. март – Презентација веслачких ергометара 

Поводом предстојећег такмичења на веслачким ергометрима,  у 

организацији Савеза за школски спорт града Зрењанина и Веслачког клуба 
„Бегеј“, овога дана је одржана презентација ергометара за наше ученике 
виших разреда. Такмичење ће бити одржано 6. априла  у Авив парку. 

 

30. март – Окружно такмичење из Хемије 

Наши седмаци су имали успеха на Окружном такмичењу из Хемије - 
Јелена Цветков VII1 (2. место), Петар Станић VII1 (2. место), Ирма Пинтер 
VII1 (похвала) и Амелија Сабо VII3 (похвала). 

Ученике је за такмичење припремала наставница Тања Ковић. 

 

 

Последње недеље марта психолог школе, Јована Милићевић Радишић, 
наставила је са осмацима започету професионалну оријентацију. Ученици 
су информисани о средњим школама, образовним профилима, чему је 

претходило сагледавање професионалних интересовања. 

 

 Крајем марта одржано је и Републичко такмичење у џудоу, а наши 
ученици су се са такмичења вратили са освојеним медаљама - Немања 

Ристић (VI1) – сребро, Милан Булаја (VII3) – бронза 
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АПРИЛ 

 

Почетак априла обележиле су радионице учења и мапе ума које је одржала 

Јована Милићев Радишић, психолог школе. Са ученицима шестог разреда 

психолог школе је у оквиру ЧОС-ева реализовала радионице на тему 

успешног учења. Прва мапа ума израђена је на основу асоцијација на тему 

учења, а потом је уследила теоријска обрада  и начин креирања мапа ума. 

Ученици су се заинтересовали за овакав начин представљања градива, који 

је врло илустаративан и у функцији  бољег памћења и понављања градива.  

 

 

2.април – Најбоље се учи кроз игру 

„Делатност људи мог завичаја“ била је тема одржаног часа у одељењу IV1. 
Дејана, Катарина, Вања и Јована, својим другарима из одељења, кроз игру 

и глуму, приближилe су ову тему и објасниле појмове: размена добара, 
понуда и потражња, пласман, тржиште, маркетинг… 

Час је протекао у занимљивој, радној атмосфери, а аплауз другара им је 

био награда за њихов самостални рад. 
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3. април – „Песничка штафета“ 

Владимир Андрић, редитељ и писац за децу, предводник овогодишње 

„Штафете“, посетио је овога дана нашу школу са представницима ГНБ 

„Жарко Зрењанин“ и одабрао најлепше песме „Ђуриних“ ученика. 

У категорији ученика нижих разреда, за најлепше проглашене су песме: 

„Љубав“ Магдалене Пуповац, ученице I3 и „Село“ Данила Лисице, ученика 

II1. 

У вишим разредима најуспешније песме су написали Вања Ковач V2 

(Рубикова коцка) и Катарина Пуповац (Љубав није само реч). 

Једну „пустоловну“ штафету драгом и поштованом госту, предали су 

ученици IV2, учитељица Соња Вујаковић и библиотекарка Светлана 

Бачулов, припремивши програм о необичном лову на риме у чему им је 

помогао управо славни Андрићев Пустолов. 

                                

 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/04/2019_Magdalena_Pupovac_I3.pdf
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/04/2019_Danilo_Lisica_II1.pdf
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/04/2019_Vanja_Kovac_V2.pdf
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/04/2019_Vanja_Kovac_V2.pdf
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/04/2019_Katarina_Pupovac_VI3.pdf
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6.април – Окружно такмичење из Српског језика 

Такмичење је одржано у ОШ „1. октобар“ Ботош, а наши ученици су 

остварили леп успех: 

Сара Крагујевац VI3 – 2. место (ментор – наставница Данијела Прелевић) 

Петар Станић VII1 – 3. место (ментор – наставница Ружица Миолски) 

Истог дана, одржано је и Окружно такмичење из Техничког и 

информатичког образовања, а ученици VIII2 су остварили одличан успех: 

Маша Радишић – 1. место 

Јована Бартул – 2. место 

Марко Шаренац – 3. место 

Овај дан обележило је и дружење ученика IV3 са другарима из других 

школа – Светлана Радин, учитељица IV3, повела је своје ученике на ово 

традиционално дружење у виду радионице „Израда предмета од глине“. 

Ученици су се кући вратили пуни лепих утисака, са жељом да се дружење 

настави. 

 

 

9.април – Школско такмичење на веслачким 
ергометрима 

Ученици наше школе су се са такмичења на веслачким ергометрима 
вратили са освојеним медаљама: 

Марија Алановић VI1 – 2. место 

Кристина Кирћански V1 – 3. место 
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Ирма Пинтер VII1 – 3. место 

 

11.април – Радионица „Смислено учење“ 

Бранка Јанчић, педагог школе, у оквиру часа природа и друштво, са 
ученицима четвртог разреда радила је на новој наставној јединици кроз 

групни рад. На овај начин, ученици су имали прилику да упознају једну од 
техника смисленог учења и тако усвоје градиво на другачији начин. Циљ 
ове радионице био је да се побољша успешност учења кроз развијање 

радозналости и ангажовање менталних процеса битних код смисленог 
учења. 

По речима деце, час је био занимљив, а сам рад на тексту могу применити 

и у раду код куће, како би се градиво лакше усвојило и било трајније. 

 

Истог дана, представници Еко-групе наше школе - ученици Лука Дувњак, 

Алекса Малушић, Тадија Иваница, Амелиа Сабо и Ирма Пинтер, у пратњи 

наставника Миодрага и Јелене, учествовали су на манифестацији ЕКО 

ДРУГ у Меленцима. У оквиру пројекта “За чистије и зеленије шуме”, 

школа домаћин ОШ ”Др Бошко Вребалов”, припремила је занимљиве 

радионице и предавања где су наши ученици представили школу кроз 

еколошке активности које радимо. 

Након тога, дружење је настављено путем радионица у парку бање 

“Русанда”. Овакав вид амбијенталне наставе се показао као изузетно 
успешан не само у стицању нових знања и вештина, него и зато што утиче 

на развијање здравих стилова живота и подизање еколошке свести. 
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11. април – Завршна свечаност „Песничке штафете“ 

Овога дана, одржана је завршница „Штефете“. Свечани програм је 
организован у Културном центру. Колажни програм је режирала учитељица 
Соња Вујаковић, а осим ученика IV2, у њему су учествовали и ученици 

других зрењанинских школа.  

    

12. и 13. априла – Пробни тест за ученике VIII разреда – ученици су 

најпре радили тест из математике, а 13. априла комбиновани тест и тест из 

српског језика ... 
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14. април – Окружно такмичење у Шаху 

Такмичење је одржано у ОШ „П. П. Његош“ Зрењанин. Никола Литричин, 

ученик IV1, заузео је 1. место у појединачном такмичењу, а Стефан 
Вучетић V1, 3. место. Као екипа, ученици наше школе заузели су 4. место. 

    

 

15.април – Волонтери Црвеног крста у школи 

У нашој школи овога дана одржано је предавање волонтера Црвеног крста 

- „Позив хитним службама, породични план евакуације и комуникације“. 
Предавању су присуствовали и у њему активно учествовали ученици од 1. 
до 4. разреда са својим учитељицама. 
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Истог дана, одржана је и вежба евакуације у случају пожара. Вежби су 

присуствовали ученици и наставници наше школе, а спровели су је 
волонтери Црвеног крста и зрењанинска Ватрогасна служба.  

 

 

 

 

 

17. април – У Музичкој школи 

Наши најмлађи ученици (одељења I1 и I2), у пратњи својих учитељица 

Гордане Кнежевић и Радосне Влајков, посетили су овога дана Музичку 
школу „Јосиф Маринковић“.  Госте из „Ђуре“ дочекали су млади музичари и 

на обострано задовољство, уз одабран програм, представили инструменте и 
заинтересовали наше прваке за свет музичке уметности. 
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Успех наших ученика на математичком такмичењу „Мислиша“ 

I разред 

Јелена Звекић (I2, учитељица Радосна Влајков) – 3. награда 

II разред 

Павле Миличић (II1, учитељица Наташа Станић) – похвала 

Стефан Јосимов (II2, учитељица Љубица Бјелотомић) – 2. награда 

Сергеј Грубачки (II1, учитељица Љубица Бјелотомић) – 3. награда 

Вања Немањић (II3, учитељица Биљана Перин) – 3. награда 

Мина Ковач (II3, учитељица Биљана Перин) – похвала 

Јелена Кеврешанов (II3, учитељица Биљана Перин) – похвала 

III разред 

Алекса Јокић (III1, учитељица Зорица Трифунов) – 3. награда 

Алекса Ђаковачки (III1, учитељица Зорица Трифунов) – похвала 

IV разред 

Ненад Богасениев (IV1, учитељица Марина Мајнерић) – 3. награда 

Јована Гајин (IV1, учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Катарина Никић (IV1, учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Лука Лазар (IV1, учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Сташа Алексић (IV2, учитељица Соња Вујаковић) – 1. место 

Павле Бачикин (IV2, учитељица Соња Вујаковић) – похвала 
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VII разред 

Петар Станић (VII1, наставница Весна Врућинић) – похвала 

VIII разред 

Алекса Лудошки (VIII2, наставница Јасмина Мијатовић) – похвала 

Ивана Младеновић (VIII2, наставница Јасмина Мијатовић) – похвала 

Јелена Недовић (VIII2, наставница Јасмина Мијатовић) – похвала 

Мирјана Цигулов (VIII2, наставница Јасмина Мијатовић) – похвала 

 

Успех наших ученика на математичком такмичењу „Кенгур“ 

 

Никола Маринков I2 (учитељица Радосна Влајков) – похвала 

Стефан Јосимов II2 (учитељица Љубица Бјелотомић) – похвала 

Сергеј Грубачки II2 (учитељица Љубица Бјелотомић) – похвала 

Милош Попов II3 (учитељица Биљана Перин) – похвала 

Алекса Јокић III1 (учитељица Зорица Трифунов) – похвала 

Никола Литричин IV1 (учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Ненад Богасениев IV1 (учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Катарина Никић IV1 (учитељица Марина Мајнерић) – похвала 

Сташа Алексић IV2 (учитељица Соња Вујаковић) – похвала 

 

17. април – Ускршња представа – Час корелације у II2 

Овога дана, реализован је час корелације Енглеског језика и Ликовне 
културе у одељењу II2, на тему „Ускршња представа“. Ученици су у току 

часа обрадили причу на енглеском језику, направили ликове на штапићима 
и на крају часа одглумили причу. 
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18. април – Били смо мали ткачи 

На часу Народне традиције, ученици III1 (учитељица Зорица Трифунов), 

направили су мали модел разбоја и ткали занимљиве моделе малих тепиха, 

прекривача, ћилима … 

 

Истог дана, организована је Екоакција“ Зрењанинске гимназије – 

обележавање Дана планете Земље. У овој акцији учествовали су млађи и 

старији ученици наше школе. Они млађи (одељење III2 и учитељица Зорица 

Јешић) су кроз песму, рецитал и цртеже, обогатили програм и тако 

допринели обележавању Дана планете Земље. 

 

Старији ученици - Никола Непергаћа, Милица Савурдић, Леа Дујаковић 

и наставница Јелена, представили су активности које се реализују у 

школи са циљем развијања предузетничких вештина код ученика, кроз 

пројектну наставу, а односе се на актуелне еколошке теме. 
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Овај Пројектни дан планиран је са циљем да се размене искуства између 

ученика и наставника на свим нивоима у образовно-васпитном 

систему. У реализацији пројекта учествовали су: 

 Предшколска установа “Маслачак” и васпитач Валентина Милошевић 

 Ученици ОШ”2..октобар” и наст.биологије Бојана Молнар 
 Ученици ОШ”Ђура Јакшић”и наст. разр. наставе Зорица Јешић и 

наст. биологије Јелена Бибин  

 Ученици Зрењанинске гимназије и наст. биологије Зорица Радишић и 
Ивана Сланкаменац 

 Александра Ђорђевић, студент биологије ПМФ-а из Новог Сада 

 

19. априла је почео пролећни распуст, а први наставни дан, након 

прослављених ускршњих празника, био је 3. мај. 
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МАЈ 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва и ученици 

петих разреда, у току две недеље (од 6. маја до 17. маја) реализовали су 

неколико пројеката кроз пројектну наставу. Обрађене су теме:  

 V1 Живи свет моје околине (филм и дрво живота) 

( И. Јакшић, Ј.Бибин) 

 V2 Наша био башта (украсно и зачинско биље) 

( Ј.Ђорђевић, Ј.Бибин) 

 V3 Пећинско сликарство на рециклираном папиру(изложба) 

( В.Пивк, Ј.Бибин) 

 

 

12. мај – Финале математичког такмичења „Мислиша“ 

На финалном такмичењу „Мислиша“ које организује Математичко друштво 

„Архимедес“ из Београда, нашу школу је представљала ученица Сташа 

Алексић. Сташа се са такмичења на којем је била у пратњи своје учитељице 

Соње, вратила задовољна и пуна нових утисака. О резултатима смо били 

обавештени пар дана након такмичења. Сташа је освојила 2. награду, чиме 

је постала први ученик наше школе који је ове године освојио изузетан 

успех на републичком нивоу. 
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10. мај – Европско село 

Као и сваке године, ученици, наставници, али и родитељи наших ученика, 

ангажовали су се да бисмо садржајно представили државу – чланицу 
Европске уније. Овога пута, представили смо Француску, њена обележја, 
знаменитости и традицију. 

 

Ученици трећег разреда, њихови родитељи и учитељице Зорица Трифунов, 
Зорица Јешић и Весна Лугоња, потрудили су се да промотивни штанд буде 
што привлачнији и разноврснији, а старији ученици, са наставницима 

Ђурђевком Грујин, Моником Михић и Миодрaгом Мијатовим, побринули су 
се за плакате унутар кућице, као и за макету Ајфеловог торња. 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_01.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_02.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_03.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_04.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_05.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_06.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_07.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_08.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_09.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_10.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_11.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_12.jpg
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Водитељи културно-уметничког програма у центру града били су Петар 
Станић и Ирма Пинтер, ученици VII1. 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_13.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_14.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_15.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_16.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_17.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_18.jpg
http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019_Evropsko_selo_19.jpg
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13. мај – Песме наших ученика објављене у Зборнику 
„Машта и снови“ 

У Зборнику фестивала „Машта и снови“ који организује Центар за културу 
„Сирмиумарт“ из Сремске Митровице, нашле су се и песме ученика наше 
школе – Катарине Терзин II3 (песма „Волим школу“), Анђеле Петровић 

(песма „Шта се воли у школи“) и Богдана Пуповца VI3 (песма „Љубав“). 
Песме је на конкурс послала учитељица Биљана Перин. 

14. мај – Успех Немање Аготића 

На 8. Међународном бијеналу уметничког дечјег израза – БУДИ, у 
организацији Културног центра Панчево и УГ „БУДИ“, ученик наше школе, 

Немања Аготић II3, освојио је 2. награду за ликовни рад на тему – Оно што 
те чини срећним.  

У уторак, 14. маја, у ОШ „Петар Петровић Његош“ одржане су „Мале 

олимпијске игре“, за ученике и ученице нижих разреда основних школа. 
Наши ученици I, II и III разреда учествовали су на такмичењу и били 
успешни. 

Својим успехом су се истакли ученици трећег разреда који су се такмичили 

екипно –дечаци су освојили 2. место, девојчице 3. место. 

 

 

17. и 18. мај – Републичко такмичење из Техничког и 
информатичког образовања 

Министартство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво педагога 
техничке културе Србије били су организатори  60-тог републичког 

такмичења из Техничког и информатичког образовања за ученике 
основних школа. Такмичење је одржано 17-18.05.2019. године у ОШ „Ђура 

Јакшић“ у Параћину. 
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На овом престижном такмичењу, нашу школу успешно је 
представљала  Маша Радишић, ученица 8/2 разреда. У конкуренцији 70 

ученика осмог разреда, Маши је припала ПРВА НАГРАДА са освојених 90 
бодова на тесту и практичној одбрани рада у области електротехнике и 

електронике. Наставник – ментор био је Јован Ђорђевић. 

Маша је тако постала и други ученик наше школе који је у овој години 
постигао изузетан успех на републичком нивоу такмичења. 

 

Током маја месеца, психолог школе је са ученицима петог и шестог 

разреда обрадила тему – мапе ума. На часовима одељенског старешине 
обрађена је тема одговарајућег подвлачења - маркирања текста, а затим и 
увежбавања технике подвлачења кључних речи и уочавања смисла и 

предности оваквог начина учења. Јована Милићев Радишић је ученике 
упознала и са техником израде мапа ума.  

Ученици су били веома заинтересовани за рад, те је том приликом настало 

много занимљивих мапа ума од којих је направљен пано на улазу у школу. 
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20. маја смо сазнали да је филм који је урадила учитељица Соња Вујаковић 
са својим одељењем IV2, а поводом конкурса Црвеног крста -  „Крв живот 

значи“, освојио 1. награду у својој категорији на републичком нивоу. 

Овај филм забележен је и на јутјуб каналу учитељице Соње Вујаковић. 

  

Овај месец био је обележен бројним успесима наших ученика. Удружење 
„Дани ћирилице“ расписало је конкурс на тему „Земља“ за најбољи 

литерарни рад, најлепши калиграфски рад, иницијал, вез, илустрацију и 
израду лутке у народној ношњи. 

Ученици II3 (учитељица Биљана Перин) – Оливера Берић, Мина Ковач, 

Милица Караица, Јелена Кеврешанов, Илија Бијелић, Катарина Терзин и 
Анђела Петровић, награђени су специјалном наградом у категорији – ВЕЗ. 

 

У циљу промоције здравог начина живота и пријатељства, у нашем граду, 

крајем овог месеца, одржане су Спортске игре младих, манифестација 
призната од стране Међународног олимпијског комитета која годинама 

окупља значајан број деце читавог региона. 

Ученици зрењанинских основних школа такмичили  су се у различитим 
спортским дисциплинама – шах, мали фудбал, између две ватре, стони 
тенис, баскет, одбојка. 

Наши млађи ученици су се такмичили у малом фудбалу, игри „између две 

ватре“ и шаху. 

Ученик Алекса Јокић III1, освојио је 3. место у шаху. 
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Влада Републике Србије посредством Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, претходне школске године започела је пројекат „2000 
дигиталних учионица“. Пројекат подразумева дигитализацију наставе 

коришћењем модерних образовних материјала. Ове године, у наставку 
пројекта, одабрано је пет стотина школа којима ће Министарство просвете 
и Влада Републике обезбедити дигиталне учионице за  ђаке првог, другог, 

петог и шестог разреда. Међу одабраним школама је и наша ОШ „Ђура 
Јакшић“. 

Овог месеца остварили смо веома успешну сарадњу са 
производном  компанијом Модитал д.о.о.  која послује у оквиру познатог 
италијанског бренда и произвођача чарапа Помпеа.  У нашој земљи која је 

трећа по извозу чарапа у свету, ова компанија, непрестано ширећи и 

унапређујући своје пословање, постаје лидер и  у оквиру својих 
производних линија запошљава преко осам стотина радника (четири 

стотине у Зрењанину). 

У циљу модернизације наставног процеса, ова компанија поклонила је 
школи тринаест ласерских штампача, чиме ће рад наших наставника, уз 
већ постојећу дигиталну опрему, бити адекватно употпуњен и олакшан. 

Захваљујући Министарству просвете и компанији Помпеа  све 

учионице  биће од следеће године дигитализоване и опремљене ласерским 
штампачима, што ће у великој мери допринети да квалитет наставе у 

нашој школи буде на високом нивоу. 

Велику захвалност за допринос  унапређивању наставног процеса  дугујемо 
г. Ивану Стојановићу, генералном директору компаније Модитал д.о.о. 
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21. мај – Поклон Блиц фондације 

У библиотеку наше школе овога дана је стигло 166 нових књига! 

Даровала нам их је Блиц фондација како бисмо обогатили фонд и 
обрадовали ђаке који почињу да стичу навику читања. 

Сликовнице у тврдом повезу: Супер крила, Калимеро, Бетмен, Супермен и 
Љуте птице -  шарено издање Издавачке куће Евро бук, биће спремне за 
своје прве читаоце почетком следеће школске године. 
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Резулате кроса РТС-а објавили смо на сајту наше школе крајем маја: 

1. разред 

Алекса Јовица I1 1. место 

Андреј Пантић Иванов I3 2. место 

Немања Непергаћа I3 3. место 

Лана Киш I1 1. место 

Нина Петровић I1 2. место 

Милица Божић I3 3. место 

2. разред 

Душан Ковачевић II3 1. место 

Владимир Карловачан II2 2. место 

Лазар Никић II3 3. место 

Катарина Терзин II3 1. место 

Ања Аврам II1 2. место 

Сташа Јовановић II2 3. место 

 

 

 

 3. разред 

Огњен Лалић III3 1. место 

Марко Матић III2 2. место 

Милош Стојичић III1 3. место 

Милица Цветков III2 1. место 

Тамара Лазаров III3 2. место 

Александра 
Господиначки 

III1 3. место 

 4. разред 

Душан Станић IV2 1. место 

Срђан Деспотов IV 1 2. место 

Никола Медан IV 1 3. место 

Јована Гајин IV 1 1. место 

Вања Гајин IV 1 2. место 

Нина Цвејић IV 1 3. место 
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25. мај – СТЕМ ОБРАЗОВАЊЕ 

У суботу 25.5. 2019. године наши ученици су били гости ОШ ”Вук 

Караџић” у Зрењанину. Наставница биологије, Зорица Радишић, 
упознала их је са радом СТЕМ секције у њиховој школи, заинтересовала и 
подстакла да направе СТЕМ мрежу школа. 

 

27. маја смо сазнали да су наши ученици II3 награђени колективном 
наградом манифестације „Читалачка значка“. Заједнички читалачки 

дневник су уз помоћ учитељице Биљане Перин водили: Душан Ковачевић, 
Лазар Никић, Илија Бјелић,  Лука Хајдер, Немања Аготић, Мина Ковач, 

Една Пинтер, Катарина Терзин, Вања Немањић и Анабела Деурић). 
Подсећамо, ово одељење је и прошле године учествовало и било награђено 
за своје читалачке дневнике, тада су их извезли. 

 

 

Ове године смо због густог распореда школских активности Дан школе 

обележили нешто раније - 27. маја.  

Уз мелодију химне „Поток жубори“, у извођењу школског хора и 

оркестра, а под диригентском палицом наставнице Иване Петричић, 
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отворили смо овогодишњу свечаност поводом обележавања Дана наше 

школе. 

 

Кроз разноврстан програм који је осмислила учитељица Соња 

Вујаковић, координатор културних дешавања, водили су нас као прави 

водитељи: Ива, Јована, Огњен и Сташа.   

 

 

У уводном обраћању, директорки Весни Сакелшек придружио се и 

новинар Павле Миличић (ученик II1) који јој је, желећи да сазна зашто је 

ОШ „Ђура Јакшић“ тако успешна и посебна, поставио неколико питања. 

Директоркини одговори били су истовремено и похвала ученицима и 

наставницима за све остварене успехе током ове школске године.  
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Школском хору су се радо прикључили и наставници како би 

заједно отпевали мелодију компоновану на стихове песме „Љубав“ Ђуре 

Јакшића. 

Имали смо прилику да чујемо и рецитал старијих ученика које је 

припремала Марија Михајловић, наставница српског језика, као и 

Катарину Терзин, ученицу II3. Своју ученицу Катарину, као једно 

талентовано дете, најавила је учитељица Биљана Перин.  

Уследиле су плесне тачке првака и трећака, уз подршку учитељица 

Зоране Ракић и Зорице Трифунов.  
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Снажним аплаузом поздравили смо најмлађе учеснике, малишане 

из вртића у Јанковом Мосту. Извели су фолклорну тачку у чему им је 

помогла њихова васпитачица Анамариа Шокарда. 

 

На самом крају свечаности, на бини се нашло преко стотину 

ученика ОШ „Ђура Јакшић“ којима је директорка уручила похвалнице за 
постигнуте успехе на овогодишњим такмичењима. 

 

 

30. мај – Најуспешнији такмичари 

Школску 2018-2019. годину обележили су бројни успеси наших ученика на 

такмичењима. Управо у част најуспешнијих такмичара, директорка је 
приредила свечани пријем 30. маја. У пријатној атмосфери школске 
медијатеке и уз међусобну размену искустава са такмичења, ученици су за 
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постигнуте успехе награђени књигом, а одељење IV2, као носилац 
колективне награде, обрадовано је тортом. 

Овога дана награђени су ђаци који су остварили успех на републичком 

нивоу такмичења у знању, спорту или стваралаштву: 

II3 (учитељица Биљана Перин):  Немања Аготић, Оливера Берић, Мина 

Ковач, Милица Караица, Јелена Кеврешанов, Илија Бијелић, Катарина 

Терзин, Анђела Петровић  - стваралаштво (вез) 

IV1 (учитељица Марина Мајнерић):  

Никола Литричин, Никола Медан - спорт 

Катарина Никић, Ненад Богасениев – стваралаштво (ликовни рад) 

IV2 (учитељица Соња Вујаковић): 

Сташа Алексић – математика 

одељење IV2  - стваралаштво (филм) 

Маша Радишић VIII2 (наставник Јован Ђорђевић) – Техничко и 

информатичко образовање 

Сара Војнов V1, Лена Стоиљковски VII2, Марина Бабић VII2, Немања 

Ристић VI1, Милан Булаја VII3 – спорт 
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31. мај – Испратили смо наше осмаке 

Тога дана смо испратили наше осмаке, ученике генерације 2011-2019. 

године. Ученици виших разреда са својим наставницима и директорком 
Весном Сакелшек, окупили су се у дворишту школе како би аплаузом 
поздравили најстарије ђаке – матуранте разредних старешина Татјане 

Станимировић, Данијеле Прелевић и Ђурђевке Грујин. 

 

ЈУН 

 

1. и 2. јун – „Настава оријентисана ка исходима учења“ – 

обука за наставнике 

Марина Мајнерић, Соња Вујаковић и Светлана Радин, учитељице будућих 

првака, као и Надица Жеравица (учитељица у боравку) и Јована Милићев 

Радишић, психолог школе,  прошле су стручну обуку „Настава оријентисана 

ка исходима учења“, која је одржана у току 1. и 2. јуна у ОШ „Др Јoван 

Цвијић“. 
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Почетак овог месеца обележио је још један спортски успех ученика наше 

школе. Милан Булаја (VII3), после успеха на републичком такмичењу у 

џудоу где је освојио бронзану медаљу, постаје и државни шампион 

остваривши четири узастопне победе у својој категорији – до 60 кг. 

Шампионат Србије за старије пионире одржан је у Београду. 

 

 

Почетком месеца смо обавештени и о успеху који су остварили наши 
ученици на првом међународном еко конкурсу „Оаза еко радова“, који је 

расписала НВО „Оаза знања“ из Подгорице. 

Катарина Пуповац, ученица VI3, награђена је специјалном наградом за 
песму Екологија, а песме ученица II3 – Една Пинтер (Енергија је свуда око 
нас) и Јелена Кеврешанов (Природа), уврштене су у Зборник. 

 

 

5.јун – Шеширијада 

Овога дана, одржана је манифестација  Шеширијада – четврта по реду. 

Ученици I1, III3 и IV3 са својим учитељицама Горданом Кнежевић, Весном 
Лугоња и Светланом Радин, учествовали су представивши своје занимљиве 

креације шешира. 

Одељење IV3 (учитељица Светлана Радин) овом приликом је приказало и 
своју музичку тачку. Наступом су развеселили и збавили публику у сали 

Културног центра.  

Након Шеширијаде,ученици овог одељења одлучили су  да свој боравак у 
центру града искористе и за обилазак музеја и упознају се са историјом 
нашег града. 
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6. јун – Матурско вече 

Након последњег наставног дана у основној школи, уследиле су и припреме 
наших осмака за матурско вече и свечаност која је уприличена у 

Културном центру. Тога дана, разредне старешине Татјана Станимировић, 
Данијела Прелевић и Ђурђевка Грујин, као и учитељице Марина Мајнерић, 

Соња Вујаковић и Светлана Радин, испратиле су своје ђаке – генерацију 
ученика 2011-2019. године. 
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У пуној сали Културног центра, пред родитељима, наставницима и 
другарима, осмаци су се присетили првих школских дана и представили 

своја одељења одабраном музичком нумером, филмом, литерарним радом. 

Уз најлепше жеље за све што их очекује у новим школским данима, од 
ученика осмог разреда опростила се и директорка Весна Сакелшек. 

Прозвала их је последњи пут, истичући оне најуспешније – носиоце Вукове 
дипломе, посебних диплома и похвалница: 
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VIII1 

1. Анђела Нешић (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 
диплома – ликовна култура) 

2. Вук Цвејић (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна диплома – 
биологија, физичко васпит.) 

3. Ања Пругинић(диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 

диплома – биологија, географија) 
4. Вељко Алмажан (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 

диплома – физичко васпитање) 
5. Стефан Нешић (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 

диплома – физичко васпитање) 

6. Стефан Вуков (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 
диплома – ликовна култура) 

7. Драган Ђемант (посебна диплома – физичко васпитање) 

8. Сара Попов (посебна диплома – физичко васпитање) 
9. Мина Никин (посебна диплома – физичко васпитање) 

10. Милош Влачић (посебна диплома – физичко васпитање) 
11. Катарина Милановић (похвалница – музичка култура) 

VIII2 

1. Алекса Лудошки (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 
диплома – математика, српски језик, похвалница – музичка култура) 

2. Марија Врућинић (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 
диплома – биологија) 

3. Ања Гацин (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна диплома – 
ликовна култура) 

4. Милан Јанков (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 

диплома – ликовна култура) 
5. Јована Бартул (посебна диплома – техничко и информатичко 

образовање, шах) 

6. Марко Шаренац (посебна диплома – техничко и информатичко 
образовање, физичко васпит.) 
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7. Никола Стоиљковски (посебна диплома –физичко васпитање) 
8. Миљана Перкић (посебна диплома – техничко и информатичко 

образовање) 
9. Бранка Богдановић (посебна диплома – шах) 

10. Јелена Недовић (похвалница – музичка култура) 
11. Ивана Младеновић (похвалница – музичка култура) 

VIII3 

1. Мина Медан (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна диплома 

– ликовна култура, похвалница – математика) 
2. Ања Радојчић (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 

диплома – ликовна култура) 

3. Леа Дујаковић (диплома “Вук Стефановић Караџић“, посебна 
диплома – физичко васпитање) 

4. Сара Бижић (посебна диплома –физичко васпитање) 

5. Марко Јоњев (посебна диплома –физичко васпитање) 
6. Никола Вуковић (посебна диплома –физичко васпитање) 

7. Марко Пешут (похвалница – математика, физичко васпитање) 
8. Александра Марјански (похвалница – музичка култура) 
9. Никола Непергаћа (похвалница – физичко васпитање) 

10. Бојана Торњански (похвалница – музичка култура) 
11. Милица Лудошки (похвалница – музичка култура) 

Одлуком Наставничког већа за овогодишњег Ђака генерације изабрана је 

Маша Радишић, ученица VIII2. Маша, као носилац Вукове дипломе, 
посебне дипломе за српски језик, биологију и техничко и информатичко 
образовање, за свој изузетан успех награђена је снажним аплаузом, као и 

поклон књигама које јој је уручила директорка школе. 

 

 

Матурско вече настављено је у свечаној сали МЗ „Граднулица“. 
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Наставничка екскурзија реализована је у периоду 7. 6 – 9. 6. 2019. Ове 

године смо уживали у лепоти Сребрног језера … 

 

 

 

 

 

8.јун – Дечја пијаца 

Град Зрењанин подржао је ову манифестацију чији је организатор Женски 
бизнис клуб, настао из секције жена предузетница при Унији послодаваца 

Србије. Овога дана је одржана Друга „Дечија пијаца“ ... 
Ученици 41 били су активни учесници манифестације, дружили се, 

забавили, али и донирали разне предмете који су касније били предати 
Црвеном крсту Зрењанина. 
Део новца који су зарадили потрошен је за освежење сладоледом после 

посете архиву града Зрењанина. Тамо их је Слободан Милин упознао с 
радом архива, најстаријом књигом, руком рађеним атласом. 

Део новца ученици су потрошили за боју којом су шакама урадили мурал 
на једном вагону у школском дворишту. 
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11.јун – У обиласку града 

Наши ученици трећег разреда провели су једно активно преподне тога 
дана. Уживали су у обиласку града са својим учитељицама, а са важним 

историјским појединостима везаним за зрењанинске знаменитости, 
упознао их је туристички водич агенције „Соларис“. 

Простор Градске куће и прича о њеном историјату и значају, инспирисао је 

ђаке да се ставе у улогу градских челника и да озбиљно поразговарају о 
томе какве би све измене требало извршити када је у питању настава. Око 
продужетка летњег распуста и скраћивања школске године сложили су се 

сви и једногласно донели одлуку –  ДУЖИ РАСПУСТ! 
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У току неколико недеља маја и јуна месеца реализовани су часови 
пројектне наставе за ученике петог разреда. Том приликом настало је 

много занимљивих радова који су изложени у холу школе, учионици за 
историју и биологију, школској медијатеци и дворишту.  

У току недеља пројектне наставе, реализовани су следећи пројекти: 

V1 Живи свет моје околине (дрво живота) - Јакшић, Бибин 

V2 Наша био башта (украсно и зачинско биље) - Ђорђевић, Бибин 

V3 Пећинско сликарство на рециклираном папиру (изложба) - Пивк, 

Гросу, Бибин 

 

 

 

13. јун – Ми то радимо најбоље 

Град Зрењанин организовао је манифестацију „Ми то радимо најбоље“. 

Програм је одржан на Тргу слободе, а нашу школу представила су одељења 
I3, III1, III2, III3 и IV3, са својим учитељицама Зораном Ракић, Зорицом 
Трифунов, Зорицом Јешић, Весном Лугоња и Светланом Радин. 
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14. јун – Пријем за најуспешније ученике 

Овога дана, у Барокној сали Градске куће приређен је свечани пријем за 
ученике који су у току школске 2018-2019. године имали успеха на 

републичком нивоу такмичења и освојили неко од прва три места. Ученике 
је примила начелница Средњобанатског округа, Снежана Вучуревић, и 
најуспешније зрењанинске ученике-такмичаре и њихове менторе 

наградила пригодним поклоном. 

Поносни смо што су се међу најуспешнијима нашли и ученици наше школе 
– Сташа Алексић, Маша Радишић, Сара Војнов, Лена Стоиљковски, Милан 

Булаја и Немања Ристић, као и наставници Јован Ђорђевић, Игор Јакшић 
и Соња Вујаковић. 

 

15. јун - Поводом завршнице конкурса Црвеног крста – Крв живот значи, 

у просторијама ове хуманитарне организације свечано су уручене награде 
ученицима чији су радови проглашени за најуспешније. 

Осим што је у општини освојио 1. награду у својој категорији, филм 
ученика IV2 и учитељицe Соње,  награђен је 1. наградом и на републичком 

нивоу. За успех у Општини уручена им је награда – диплома и 
енциклопедија, а диктафон – награда за остварен изузетан успех на 

републичком нивоу, биће им послата накнадно. 
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Ученици IV2 учествовали су и у културно-уметничком делу програма ове 

свечаности. 

 

Изабрали смо најбоље одељење ... 

Као и сваке године на крају полугодишта, наставници бирају најбоље 

одељење на основу утврђених критеријума. При избору, наставници не 

узимају у обзир оцене и успех одељења, већ квалитет међусобног односа 

ученика и комуникације са осталим одељењима и наставницима. 

На 1. месту нашло се одељење VII3 са одељенским старешином Јеленом 

Бибин, а 2. место деле V3 (старешина Верица Пивк) и VI1 (старешина 

Јасмина Мијатовић). Ученике најбољих одељења директорка је изненадила 

тортом.  

 

Међуодељенска сарадња 

У другом полугодишту, учитељице Наташа Станић II1 и Соња Вујаковић 

IV2 организовале су сарадњу ученика ова два одељења кроз два часа- један 

час природе и друштва и један час музичке културе. На часовима су 

старији ученици били у улози предавача и преносили своје знање млађим 

ученицима. Владала је топла, радна атмосфера, и склопљена су нова 

пријатељства.Часу природе и друштва присуствовала је и Бранка Јанчић, 

педагог школе. 
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Приредба I1 за родитеље 

Ученици I1 су за своје родитеље одржали приредбу за крај школске године. 

Глумили су, певали, рецитовали и показали шта су све научили у току ове 

школске године. Након приредбе, учитељица Гордана Кнежевић им је 

уручила ђачке књижице, па су заслужено отишли на летњи распуст. 

 

 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/06/2019_Medjuodeljenska_saradnja_5.jpg
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Радионица „Дигитални грађанин“ у Градској библиотеци 

Овага месеца наши ученици трећег разреда (учитељице – Зорица 

Трифунов, Зорица Јешић и Весна Лугоња) учествовали су у радионици коју 

је организовао  ИТ тим Градске библиотеке. Радионица је била посвећена 

почетном програмирању помоћу микробитова, у оквиру пројекта 

„Дигитални грађанин“. 

 

 

 

 

 

 

 

17, 19. и 20. јуна осмаци су полагали завршни испит. Првога дана радили 
су тест из српског језика, потом комбиновани, а 20. јуна тест из 

математике који је био планиран за 18. јун – Министарство је донело 
одлуку да се тест одложи јер се претходног дана појавио на друштвеним 
мрежама. 

 

 

 

 

 Светлана Бачулов, библиотекар школе 

јун, 2019. 
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