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НАСТАВА 

 

Школске 2019/2020. године настава је почела 2. септембра.   

Услед пандемије вируса ковид-19, Школски календар је 

измењен, а настава се од 17. марта 2020. године почела 

одвијати на даљину, у новим околностима за ученике, 

наставнике и родитеље. Школске 2019-2020. године имали 

смо 24 одељења редовне наставе, а четири ученика 

похађала су наставу у издвојеном одељењу у Јанковом 

Мосту. 

 

Ненаставни кадар ОШ „Ђура Јакшић“ 

Директор – Весна Сакелшек 

Секретар – Јасмина Мијатов 

 Психолог – Јована Милићев Радишић 

 Педагог – Бранка Јaнчић 

Библиотекар – Светлана Бачулов  

               Учитељ у продуженом боравку  – Надица Жеравица 

  

                 Административни радник – Љиљана Клаћ 
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Рачуновођа – Вукосава Јованов 

 

Наставни кадар ОШ „Ђура Јакшић 

 

Разредна настава: 

 

Марина Мајнерић I1 

Соња Вујаковић I2 

Светлана Радин I3 

Гордана Кнежевић II1 

Радосна Влајков II2 

Зорана Ракић II3 

Наташа Станић III1 

Љубица Бјелотомић III2 

Биљана Перин III3 

Зорица Трифунов  IV1 

Зорица Јешић IV2 

Весна Лугоња IV3 

Лија Петри, учитељ у Јанковом Мосту 

Анамариа Шокарда, васпитач у Јанковом Мосту  
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Предметна настава: 

 

Дамјан Вита, Мила Клаћ (V1), физичко васпитање 

Татјана Станимировић (V2), енглески језик 

Данијела Прелевић (V3), српски језик 

Игор Јакшић (VI1), физичка култура 

Јован Ђорђевић (VI2), техничко и информатичко образовање; 

техника и технологија 

Верица Пивк (VI3), историја 

Јасмина Мијатовић (VII1), математика 

Ружица Миолски (VII2), српски језик  

Владимир Илић (VII3), физика 

Маја Алмажан (VIII1), енглески језик 

Марија Михајловић (српски језик), Јелена Гојсовић (ликовна 

култура) (VIII2) 

Јелена Бибин (VIII3), биологија 

Ђурђевка Грујин, географија 

Горан Костић, географија 

Сања Кнежевић, географија 

Наташа Воркапић, историја 

Весна Врућинић, математика 
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Бојана Молнар, немачки језик 

Ивана Петричић, музичка култура 

Миодраг Мијатов, техничко и информатичко образовање 

Дарко Станков, информатика и рачунарство 

Иван Штефковић, немачки језик 

Константин Гросу, ликовна култура 

Тања Ковић, хемија 

Сандра Палатинуш, енглески језик 

Моника Михић, грађанско васпитање 

Бранко Марковић, веронаука 

Драгана Булик, биологија 

Марија Кравар, математика 

Мита Николин, информатика и рачунарство 
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С Е П Т Е М Б А Р 

 

 

2.септембар  - Приредба добродошлице за прваке 

 

Нову школску годину започели смо свечаношћу у част наших најмлађих 

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

дочекале су своје прваке 2. септембра у свечаној сали МЗ „Граднулица“, 

где је и одржан програм добродошлице који су припремили мало старији 

ђаци –  ученици другог разреда са својим учитељицама.   

Ове године је у ОШ „Ђура Јакшић“ уписано 69 првака.  

Од МЗ „Граднулица“ и штампарије „Дигинет“ прваци су добили на 

поклон мајице, а од Града школске торбе са прибором. 

 

   

 



Летопис ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 
 
 

8 
 
 

14. септембар – Спортски дан у Карађорђевом парку 

 

Сва три одељења другог разреда имала су спортски дан у Карађорђевом 

парку … 
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„Чеп за хендикеп“ 

 

Истог дана, наши најмлађи ђаци – ученици одељења I3 (учитељица 
Светлана Радин), прикупљали су чепове у оквиру акције „Чеп за хендикеп“ 

... 
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21. септембар – Радна субота (виши разреди) 

 

Радна субота у нашој школи обележена је бројним активностима ученика и 

наставника. Ученици су доносили материјал за рециклажу (хартију, ПВЦ 

боце, чепове), постављали кућице за птице и хотел за инсекте, правили 

столове од гума, фарбали канте за смеће, сређивали двориште и учионице 

и договорили да се овакве активности наставе у току Дечје недеље.  

 

 

 

Истог дана, у оквиру сајма привреде „ЗРБИЗНЕТ“ чији је један од циљева 

промоција предузетништва међу децом и омладином, ученици IV1 

(учитељица Зорица Трифунов) су се прикључили хуманитарној акцији 

„Покрени се“ и донирали ствари Црвеном крсту Зрењанин. Четвртаци су 

уживали и у продаји својих ствари у Карађорђевом парку, као и у 

наградној игри у којој је од стране организатора награђена Ивана 

Горшћак, ученица IV1. Пијацу су посетили ученици III1 и III2, и тако 

подржали своје старије школске другаре. 
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26. сетембар – Европски дан језика 

 

Обележили смо Европски дан језика ... 

Промовисали смо вишејезичност, толеранцију, отвореност и радозналост 

према другим језицима, народима, уопште културама. 

Водећи се наведеним циљевима, наставници страних језика – енглески 
(Татјана Станимировић, Маја Алмажан, Сандра Палатинуш), немачки 

(Иван Штефковић), мађарски (Габриела Товизи), организовали су низ 

активности (прављење паноа, анкетирање) са ученицима наше школе и 
тако указали на значај учења страних језика. О значају обележавања овог 

датума, ученике је у току другог часа, путем школског разгласа, упознала и 

Светлана Бачулов, библиотекар школе. 

Школски хол је овога дана био место окупљања наших ученика и 

наставника, али и бројних речи различитих европских језика: српског, 

енглеског, немачког и мађарског. 
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27. септембар – Ноћ истраживача 

 

Ученици: Катарина Пуповац, Богдан Пуповац, Нађа Непергаћа и Милан 

Иванов  (VII/3), Кристијан Киш, Јелена Стојановић, Дуња Кришанов, 

Николина Лалић, Уна Миловац, Лука Медаревић (VIII/3), Ирма Пинтер, 
Влада Стојанов,  Милица Трифуновић, Јелена Цветков (VIII1), са 

наставницима физике, биологије и хемије, учествовали су на овогодишњој 

Ноћи истраживача – „Десета ноћ, кроз знање даје моћ“.  

Кроз  неколико  радионица  са занимљивим експериментима,  за  коjе  jе 

владало велико интересовање,  наши ђаци су показали  да је најлакше и 
најлепше учити кроз забаву. 
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Пројектна настава у одељењу II3 

 

Овај месец, учитељица Зорана Ракић и ученици II3 посветили су 

пројектној настави која је обухватила правила понашања на јавним 

местима. Радећи и истражујући у групи, ученици су учили како се лепо 

понаша на различитим местима. На крају часа свака група је 

представила свој рад осталим другарима из одељења.  
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29. септембар – Трка за срећније детињство 

 

Црвени крст Зрењанина је у сарадњи са Градском управом града 
Зрењанина, Спортским савезом града Зрењанина, Савезом за школски 

спорт, Канцеларијом за младе града Зрењанина и Авив Парком Зрењанин, 

организовао хуманитарно-рекреативну акцију “Трка за срећније 
детињство”. 

Средства прикупљена продајом учесничких бројева била су усмерена у 

фонд „Спортом за боље сутра“. 

Ученици наше школе постигли су запажене резултате. Петар Ћулум I3 је у 
категорији ученика првог разреда освојио прво место, а Нађа Суботички, 

такође, ученица овог одељења, освојила је друго место. 

У трци, осим првака, учествовали су и ученици III3. Душан Ковачевић  је 

освојио прво место у категорији – дечаци трећи разред. 
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Активности Ученичког парламента у току септембра 
месеца 

 

Превенција заштите деце од насиља јесте тема којом се у току овог месеца 

бавио Ученички парламент. Све активности (квизови, радионице, 
презентације) одржавале су се на часовима одељенског старешине, а 

ученици-чланови парламента, потом су и своје вршњаке едуковали на ову 

тему.   
Продукти радионица били су изложени у холу школе. 
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ОКТОБАР 

 

У четвртак, 3. октобра, у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“, 
одржано је предавање полицијских службеника ученицима IV1 (учитељица 

Зорица Трифунов) и IV3 (Весна Лугоња). Предавања су се и у току ове 

школске године реализовала на часовима одељенског старешине. 

Прва наставна јединица била је „Полиција у служби грађана“. 

 

 

 

 

4. октобар – Презентација Џудо клуба „Пролетер“ 

 

За ученике млађег узраста одржана је презентација џудо клуба, а том 

приликом, осим тренера Томислава Кохајма, вештину овог спорта 

представили су и ученици-џудисти наше школе: Никола Медан, Немања 

Ристић, Милан Булаја, Стефан Еркаловић, Коста Цвејин. 
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Почетак овог месеца обележио је и Зрењанински полумаратон на којем 
су, као волонтери, учествовали ученици наше школе -  одељење VIII3 

(Анастасија Грујић, Јелена Стојановић, Растко Слијепчевић, Теодора 

Тадић, Николина Лалић, Сара Михаљевић, Тара Кантар, Дуња Кришанов, 

Амелија Сабо) и VIII2 (Теодора Вуксановић и Маријана Ђордан). 

 

Од 7. до 13. октобра – Дечја недеља 

 

Богат програм активности организован под слоганом „Да право свако-
дете ужива лако“, обележио је ову недељу у нашој школи. Дешавања су се 

смењивала свакодневно, а у њима подједнако уживали сви ученици наше 

школе. 

Програм активности млађих ученика: 
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Понедељак – Дан посвећен обележавању тридесетогодишњице доношења 

Конвенције Уједињених нација о правима детета – разговори и цртање 
 

Уторак – Спортски дан 

 
Среда – Игра „Тајни пријатељ“ – размена и поклањање књига 

 

Четвртак – Пријем првака у Дечји савез, одношење прикупљене хартије 
(15:00) 

Петак – Школски вашар (15:30-17:00) 

 

 
 
 

Програм активности старијих ученика: 

 

Од понедељка до среде пријаве за такмичење -What I really do meme 

Током целе недеље ученици су прикупљали хартију, ПВЦ амбалажу  и 

чепове. 

 

 

 ПОНЕДЕЉАК 

Назив Време Место 
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Мој тајни 

пријатељ 

Први час  учионица 

Мој освеживач 

просторија 

Током дана Кабинет за ТИО 

 Одговорни наставник за прву активност -  наставница Јелена Бибин 

 Учесници-сви ученици од 5-8.разреда 

 Одговорни наставници- Тим за предузетништво 

 

 УТОРАК 

Назив Време Место 

Квиз - Kahoot Od 12:30 Свечана сала 

 

 Квиз је био организован у свечаној сали, а позвани сви  ученици. О 

детаљима програма ученици су се могли распитати код наставнице 

Јелене Бибин 

 Одговорни наставници: Миодраг Мијатов,  Јелена Бибин, Јован 

Ђорђевић, Дарко Станков 

 УЧЕНИЦИ НИСУ ИМАЛИ 6.ЧАС 

СРЕДА 

Назив Време Место 

Замена 

наставника 

7-8 разреди 

1. час  учионице 

Осликавање 
канти за смеће, 

гума и кућица 

за птице 

Спортски дан 

Фудбал, одбојка 

 

Током часова 
ликовне културе 

 

Tоком целог дана 

 Двориште 

 

двориште 
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 Одговорни наставници-наставница Јелена Гојсовић (ликовна 
култура), Моника Михић (грађанско васпитање)  

 Одговорни наставници-наставница Мила Клаћ и наставник Игор 

Јакшић 

 

                                       ЧЕТВРТАК 

Назив Време Место 

   

ЕКО-ДАН 
Завршетак 

акције 

рециклаже, 

амбалаже и 
чепова 

 двориште 

 

ПЕТАК 

Назив Време Место 

Проглашење 
победника-

Најбољи меме 

Током дана Разглас, књига 
обавештења 

Поклон за 

тајног 
пријатеља 

Током великог 

одмора 

Школско 

двориште 

Школски 

вашар- 

Финансијска 
писменост- 

Од 15:00-17:00 учионице 

Журка  20.00 – 23.00 Свечана сала 

 Жири за најбољи меме: наствници Миодраг Мијатов, Јован 
Ђорђевић, Дарко Станков 

 Распоред доношења хартије, пластике и чепова код наставнице Јелене 

Бибин и дежурног ученика 

 Дежурство на журци и детаљи о томе код наставнице Јелене Бибин 

 Одговорни наставници: Јован Ђорђевић, Марија Кравар, Маја 

Алмажан, Јелена Бибин 

 Дежурство на вашару- Тим за финансијску писменост 
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Toкoм целе недеље у време часова одељенског старешине одржавале су се 

психолошке радионице за ученике шестог разреда-ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

УЧЕНИКА. 

Радионице су реализовале психолог и педагог школе, Јована М. Радишић и 

Бранка Јанчић. 

Програм активности у току обележавања Дечје недеље саставили су 

ученици-чланови Парламента и наставница Јелена Бибин, координатор. 

 

 
 

 

 

 

10. октобар - Сторителинг у Музеју 

 

Наши ученици IV1(учитељица Зорица Трифунов) учествовали су у 

радионици „Сторителинг у Музеју“, коју су организовали библиотекари 
Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ и кустоси Народног музеја 

Зрењанин. 
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 „Ко је мазнуо мој сапун: временском кадом кроз историју хигијене“ била је 

тема ове занимљиве радионице, која је пратила процес развијања свести о 
значају личне хигијене кроз историју. Посебна пажња посвећена је причи о 

локалној историји и постојању зрењанинских јавних купатила. 
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Ученички парламент на пријему код градоначелника 

 

Истог дана, ученике-представнике Ученичког парламента, примио је 

градоначелник Зрењанина, г. Чедомор Јањић. Градоначелник је упознао 

ученике са историјатом зграде Скупштине града и са системом власти у 

граду. Овом приликом ученици су могли од градоначелника да добију 

одговоре на питања која се тичу ђачког живота. 

 

 

16. октобар – Светски дан здраве хране 

 

Наставница биологије Јелена Бибин, у циљу указивања на значај правилне 

исхране и јачања свести ученика о здравој храни, организовала је јавну 
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расправу у току часова биологије. У расправи на тему „Зашто је правилна 

исхрана важна?“, учествовали су ученици седмог разреда. 

 

 

17. октобар – Отварање Е-Библиоучионице на Дечјем 

одељењу Градске библиотеке 

 

Овога дана отворена је Е-Библиоучионица на Дечјем одељењу Градске 
библиотеке. С новинама у раду Дечјег одељења, присутне су упознали 

библиотекари-иницијатори и реализатори овог пројекта који је одобрен од 

стране Министарства културе и информисања, Наташа Лалић и Маја 

Качарић. 

На тематски организованим радионицама и уз употребу нове, дигиталне 

опреме у Е-Библиоучионици Дечјег одељења, као и уз коришћење 

одговарајуће помоћне литературе, наставне јединицце обрађене у школи 

могу постати очигледније и занимљивије. 
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Стручни тим Е-Библиоучионице упутио је позив свим заинтересованим 

наставницима да им се обрате како би се договорили око организовања 

тематских радионица. 

Први час који су ученици наше школе имали у Е-Библиоучионици био је из 

наставног предмета - биологија. Ученици V3, уз одговарајућу доступну 

литературу и интернет, истраживали су о биљкама нашег поднебља и 

правили дигиталне хербаријуме. 
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18. октобар – Општинско такмичење у атлетици 

 

Општинско такмичење у атлетици одржано је 18.10.2019. на Градском 

стадиону у Зрењанину. Најуспешнији атлетичари наше школе: 

 

Дејан Дујаковић III2 скок у даљ, 3. место 

Душан Ковачевић III 3 трчање 60м, 3. место 

Ивана Горшћак IV1 бацање вортекса, 3. место 

Милош Стојичић IV1 бацање вортекса, 3. место 

Стефан 

Господиначки 

IV 1 бацање вортекса, 1. место 

Нина Цвејић V1 трчање 60м, 2. место 

Матеја Носоњин VI1 скок у даљ, 2. место 

Виктор Томић VI2 трчање 60м, 2. место 

Нађа Непергаћа VII3 трчање 100м, 2. место 

Бранко Ђукић VIII3 бацање кугле, 2. место 

Теодора 
Вуксановић 

VIII2 скок у даљ, 3. место 
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Јесење совице у одељењу IV1 

 

 

Шарене октобарске дане ученици IV1 и учитељица Зорица Трифунов 

искористили су за креативан рад у оквиру часова ликовне културе.  Било је 

довољно наћи који занимљив листић на путу до школе, донети стару 

пластичну амбалажу и лепак.  Уз мало маште, вештине и 

стрпљења,  пластичне флаше претворене су  у разнобојне јесење совице 

које су изложене у учионици одељења IV1. 
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21. октобар – Тематски дан у I1 

 

Повезивање садржаја физичког и здравственог васпитања, математике, 

српског језика и часа одељенског старешине, јесте оно што је обележило 

тематски дан у одељењу I1 учитељице Марине Мајнерић. Реализацији ових 

часова посвећених обележавању месеца здраве исхране у оквиру пројекта 

„Ученик учи“, помогли су и бивши ученици учитељице Марине (одељење 

V1). Старији ученици су за своје млађе другаре извели интерактивну 

луткарску представу „Снежанине муке са патуљцима“. 

 

 

 

 

29. октобра – Болест прљавих руку 

Овога дана за наше најмлађе ђаке одржано је предавање патронажне 

службе Дома здравља „Бошко Вребалов“. Предавање је било посвећено 

указивању на значај одржавања личне хигијене и прања руку. 
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„Не прљај. Немаш изговор!“ 

 

Крајем овог месеца наставници и старији ученици наше школе су се 

прикључили друштвено одговорној кампањи СББ фондације „Не прљај. 

Немаш изговор!“. У сарадњи са еко тимом СББ фондације, представници 
ученика и наставника очистили су школско двориште, део Улице цара 

Душана и Манастирске улице. У овој акцији која утиче на ширење свести о 

значају заштите животне средине, учествовали су ученици петог и шестог 

разреда, као и наставници Јелена Бибин и Игор Јакшић. 
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30. октобар – „Моји баба и деда“ 

 

И ове године Црвени крст Зрењани организовао је ликовни и литерарни 

конкурс у оквиру манифестације „Сунчана јесен живота“. Овогодишња 

тема конкурса била је „Моји бака и дека“, а међу награђеним радовима 
нашао се и ликовни рад наше ученице I2 (учитељица Соња Вујаковић), 

Дуње Бошњаков. Овога дана, Дуња је са својом учитељицом Соњом 

присуствовала свечаној завршници манифестације, а као награду за 

постигнути успех, добила је књигу и диплому.  
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Октобарске активности на часовима грађанског васпитања 

Tоком овог месеца ученици су украшавали гумене жардињере у школском 

дворишту и у њих посадили зимске руже.  
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Н О В Е М Б А Р 

 

„Превенција сексуалног злостављања деце“ 

 

Овај месец смо започели упознавањем ученика другог разреда са темом 

„Превенција сексуалног злостављања деце“. Предавачи Центра за социјални 

рад из Новог Сада, одржали су радионицу на којој су наши ђаци, уз 

активно учествовање,  научили како да препознају такве ситуације и да на 

одговарајући начин реагују.  

 

 

 

Основи безбедности деце 

 

4. новембар био је посвећен едукацији наших најмлађих ђака на тему 
„Шта ради полиција и заједно против насиља“, у оквиру пројекта „Основи 

безбедности деце“. Припадници ПУ Зрењанин су на крају предавања 
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поделили ученицима поклон бојанке које су прваци са задовољством бојили 

на крају часа.  

 

 

 

Пројекат – Срећкопутовић Путоказатељ у одељењу I1 

 

Почетком  месеца новембра учитељица Марина Мајнерић је са ученицима 
I1 реализовала пројекат СРЕЋКОПУТОВИЋ ПУТОКАЗАТЕЉ. Постављени 

циљ пројекта – упознавање простора школе, уз групни рад, заједничке 

договоре и идеје, довео је до занимљиво израђених путоказа који се и сада 
налазе у простору школе и свакодневно помажу најмлађим ђацима да се 

оријентишу у, за њих, још увек новом простору школе. 
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Реализацију овог пројекта помогли су родитељи и штампарија Дигинет, а 

на самом крају, сваком малом путоказатељу одељења I1, поклоњен је по 
један висиномер, као успомена на овај, заједничким снагама, успешно 

спроведени пројекат.  

 

 

Радионици „Риболов у неолиту“ 

Првих дана месеца новембра,  одељењa II1 (учитељица Гордана Кнежевић) 
и IV3 (учитељица Весна Лугоња), присуствовала су радионици „Риболов у 

неолиту“. Радионицу су водили библиотекари Градске народне библиотеке 

„Жарко Зрењанин“ и кустос Народног музеја. Ученици су уживали у 

активностима и научили много на очигледним средствима. 
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Новембар је обележио и успех наших ученика на окружном 

такмичењу у пливању: 

Јелена Звекић II2 50м краул, 1. место 

Лука Војновић II2 50 краул, 2. место 

Иван Ђурђев II2 50 м краул, 3. место 

Јован Шујица III1 50м краул, 3. место 

Огњен Миловановић IV1 50м леђно, 2. место 

Сара Војнов VI1 50м краул, 1. место 

Лена Стоиљковски VIII2 50 краул, 1. место 

Марина Бабић VIII2 50 м леђно, 3. место 
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Изложба ликовних радова у холу школе 

 

Хол школе обогатили су ликовни радови ученика петог разреда које је 

изложила наставница ликовне културе Јелена Гојсовић. 

 

 

 

„Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ 

 

У четвртак, 14. новембра, у оквиру пројекта „Основи безбедности 

деце“, у свечаној сали МЗ „Граднулица“ , ученицима IV1 (учитељица 
Зорица Трифунов) и IV3 (Весна Лугоња), одржано је предавање 
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полицијских службеника. Након наставне јединице „Полиција у служби 

грађана“ коју су ученици обрадили са припадницима ППУ службе у октобру 
месецу, овога пута, „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ 

била је тема едукације. 

 

 

 

„Библиотека те чека“ 

 

Истог дана, у ГНБ „Жарко Зрењанин“, одржана је презентација сликовнице 

за децу Јасминке Петровић – „Библиотека те чека“.  

Ауторка на духовит и деци пријемчив начин, добро знане ликове из бајке, 
Црвенкапу и вука, смешта у простор библиотеке кроз који их води 

библиотекарка Вишња. С овим поучним и забавним штивом, сада се могу  

упознати и ученици наше школе. 
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Овај дан, 14. новембар, обележио је и један необичан час. Ученице VII1, 

Јулиана Кирћански и Анђела Колчек, одржале су час својим млађим 

школским другарима – ученицима III1 учитељице Наташе Станић. 

Наставну јединицу „Шуме“, Јулиана и Анђела су,  у оквиру пројекта 
„Ученик учи“ (тема: Међупредметна повезаност), интересантно осмислиле, 

повезујући наставну јединицу Природе и друштва са музиком, уопште 

уметношћу. Координатор часа била је учитељица Наташа Станић. 
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15. новембар - Mултидисциплинарнa наставa (час 

корелације – биологија/физичко васпитање) 

 

Овога дана одржан је корелацијски час наставе биологије и физичког 

васпитања. Увек актуелна тема – значај физичке активности на здравље и 

правилан развој мишићне масе, и овога пута је наишла на добар пријем 

наших старијих ученика. Час је одржан у одељењу VII1, а присуствовали су 

му и ученици VIII3 и наставници Јасмина Мијатовић и Јован Ђорђевић. 
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Биологија у ебиблиоучионици 

 

Ученици V1 и наставница Јелена Бибин посетили су поново новоотрворену 

Ебиблиоучионицу Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“,  како би 
градиво обрађено на часу постало очигледније. Ученицима је на 

располагању била богата референтна литература, скенер, интернет, 

штампач у боји , и свакако, помоћ библиотекара и наставнице Јелене. 
Много тога новог и занимљивог открили су о инсектима, а потом 

направили садржајне инсектаријуме. 
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19. новембар – Презентација гимнастичког клуба „Плава 
звезда“ 

Наши млађи ђаци су се упознали са гимнастчким клубом „Плава звезда“. 

Представљање овог клуба одржано је у сали за физичко васпитање, а 

презентацији су присуствовали ученици од првог до четвртог разреда са 

својим учитељицама. 
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Чаролија празника у I1  

 

Ученици I1 и учитељица Марина Мајнерић реализовали су свој други 

пројекат у оквиру пројектне наставе.  

Циљ пројекта „Чаролија празника“ био је да се ученици упознају са 

народним обичајима и да заједно са својим родитељима направе 
новогодишње украсе које ће продавати на новогодишњем вашару. Сада 

већ традиционално, ученици учитељице Марине Мајнерић, припремају 

новогодишње представе за своје родитеље и школске другаре, те им је овај 

пројекат пружио могућност и за прављење костима за предстојећу 
новогодишњу представу. Родитељи и деца, у току часова-радионица, 

израдили су, осим новогодишњих украса и честитки, и предмете у декупаж 

техници. Овакав вид сарадње у оквиру заједничке активности, утицао је 
да се и родитељи и деца међусобно ближе упознају, здруже и да заједно 

створе занимљиве новогодишње продукте, на велику радост оних млађих. 
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Међународни дан детета 

 

20. новембар – Дан када се обележава Међународни дан детета 

обележиле су бројне активности у нашој школи: 

* У сусрет хуманитарном концерту „Јесен“ 

Обавестили смо ученике, наставнике и родитеље наших ђака да је пред 

нама хуманитарни концерт „Јесен“, који припремају ученици нижих 

разреда са својим учитељима. Сва прикупљена средства наменили смо за 

додатно опремање дигиталних учионица наше школе  ... 
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Групна посета ученика нижих разреда зрењанинском 
Културном центру 

 

Лоше време није спречило наше учитеље да организују одлазак и поведу 

ученике на оперу „Мачак у чизмама“. Оперу намењену деци узраста од две 

до једанаест година, извело је удружење уметника „Високо це“ из Новог 
Сада, које већ неколико година припрема музичке представе за децу. Ова 

посета наших ђака институцији културе употпунила је прилагођеним 

садржајем обележавање Међународног дана детета – 20. новембар. 
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„Поп Ап фестивал“ 

 

 У оквиру „Поп Ап фестивала“ и уз подршку УНИЦЕФ-а, поводом 
обележавања Међународног дана детета, у ОШ „Вук Караџић“ одржане су 

бројне радионице за подстицање развоја емоционалне интелигенције деце 

и младих. Кроз редионице које су водили представници Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ и ЦЕКОМ-а, као и учитељи домаћинске школе, 

прошли су ученици одељења IV1 (учитељица Зорица Трифунов), заједно са 

другарима из других зрењанинских основних школа. У школу су се вратили 
пуни утисака, али и богатији за сазнања која су стекли о емоционалној 

интелигенцији. 
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„Сви треба да знају шта другарство значи“ 

 

Ученици  I2 су управо 20. новембра имали тематски дан и учили  о 
другарству на свим часовима различитих предмета. Цртали су свог друга 

из клупе на ликовном, описивали га на часу српског језика, решавали 

текстуалне задатке на математици. Посетили су Културни центар и 

гледали  оперу „Мачак у чизмама“. Овај тематски дан у одељењу I2 
учитељице Соње Вујаковић, протекао је у духу стихова песме „Другарство“ 

која се тог дана често и слушала и певала у току часова. 
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29. новембар – Такмичење у програмирању 

 

Тим наше школе - Катарина и Богдан Пуповац, ученици 73 разреда, и 

наставник информатике и рачунарства Дарко Станков, учествовали су на 

такмичењу у програмирању  које је организовао Британски Савет, у оквиру 

програма „Школе за XXI век“. Овај пројекат реализован је у партнерству са 

Министарством просвете. Пројекат тима наше школе „Паметна 

учионица“, нашао се међу двадесет најбољих пројеката у држави. Ово 

такмичење је одржано у просторијама Стартит центра Зрењанин. Иако се 

није планисарао на следећи ниво такмичења, наш тим је тога дана имао 

прилику да се упозна са амбасадорком Велике Британије и пројектима 

другара осталих успешних тимова Србије.  

 

 

 



Летопис ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 
 
 

48 
 
 

„Дабар“ 

 

Ученици I3 учитељице Светлане Радин, тамичили су се 
овога дана из рачунарске и информатичке писмености – 

учествовали су на међународном такмичењу „Дабар“.  Ово 

такмичење им је помогло у развијању вештине решавања 

проблема и правилне употребе информационих технологија. 
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Читалачка значка – позив на такмичење 

 

Манифестација „Читалачка значка“ Градске народне библиотеке „Жарко 

Зрењанини“ већ годинама окупља децу основношколског 

узраста.  „Читалачка значка“ организoвала се по тридесет и седми пут, а 
библиотекари Дечјег одељења позвали су све заинтересоване ученике, мале 

љубитеље писане речи,  да читају и представе у свом дневнику читања 

свега пет књига које су им се највише допале.  Међу приказаним књигама 

требало је да се нађе и једна писца Игора Коларова.  

Да ли ће читалачке дневнике писати хемијском оловком, урадити у 

електронској или у видео форми, била је ствар личног избора и афинитета 

ученика – важно је било прочитати и самостално представити пет књига. 

Као и претходних година, читалачки дневници требало је да буду 
достављени Градској библиотеци у мају месецу – предвиђени рок за предају 

радова био је 15. мај. 

 

 

Новембарске активности на часовима грађанског 
васпитања 

 

На часовима грађанског васпитања ученици су са наставницом Моником 

Михић почели да се припремају за Новогодишњи вашар – правили су 
честитке, као и украсе за јелку од предмета које су донели од куће – 

сијалице, гранчице, чепове, украсе од стиропора. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

Успех нашег колеге, наставника Јована Ђорђевића 

 

Првих дана децембра месеца обрадовала нас је вест о успеху наставника 

Јована Ђорђевића. Наставнику Техничког и информатичког образовања и 
Технике и технологије, ово је трећа година како учествује на конкурсу 

„Дигитални час“ који расписује Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација.  

Нашу школу је веома успешно представио и ове године – освојио је трећу 
награду за рад „Техничка и дигитална писменост“. Наставнику Јовану 

Ђорђевићу ово је трећа по реду 3. награда коју осваја на конкурсу 

„Дигитални час“. 
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2. децембар – „У сусрет новогодишњим 
празницима“ у школском боравку 

 

Учитељица Надица Жеравица и ученици првог и другог разреда који 

похађају продужени боравак у нашој школи, други децембарски дан 

посветили су предстојећим новогодишњим празницима. Радионица на тему 

„У сусрет новогодишњим празницима“ обухватила је бројне активности – 

рад у групи, игру асоцијација, израду новогодишњих украса од 

припремљених разнобојних папира – фигуре Деда Мраза и 

вилењака,  честитке; слушање и певање новогодишњих песама, а све са 

циљем повезивања и утврђивања градива српског језика, света око нас, 

ликовне и музичке културе. За овакав рад на наставној јединици, ученици 

су осим великог интересовања, показали и одлично предзнање – за Деда 

Мраза су веома лако пронашли одговарајуће придеве … одавно им је био 

познат као драг, весео и насмејан декица. Неко тада рече и спретан, јер 

како би, иначе, могао успешно да се спушта кроз оџаке и непримећен 

доноси деци поклоне   
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Асоцијација решена, украси направљени, јелка окићена, придеви 

утврђени, песма Деда Мразу отпевана –  тог 2. децембра деца су вредно и 

успешно јурила у сусрет Новој години, као што је и Деда Мраз, верујемо, 

појурио ка њима. 
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Нова изложба ликовних радова у холу школе 

Почетком месеца децембра хол школе обогатили су нови ликовни радови 

старијих ученика наше школе ... 
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3.децембар – Безбедност деце на интернету 

 

Овога дана, ученици, наставници и родитељи, имали су могућност да 
присуствују предавању Игора Јурића, који је посетио школу испред 

фондације „Тијана Јурић“. „Тијана клик“, радионица која се бавила темом 

безбедне употребе интернета, оставила је снажан утисак на наше ђаке. 
„Украдена безбедност“ – трибина намењена родитељима и наставницима, 

бавила се питањем трговине људима, педофилије и другим замкама 

интернета.  
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„Како ученици уче“ 

 

У току овог месеца, Бранка Јанчић, педагог школе, одржала је радионицу 

„Како ученици уче“ ученицима четвртог разреда. До заклључка да се 

градиво најбоље учи путем слика, дошли су заједно – педагог и ученици, а 
осим тога, сложили су се и да је за разумевање новог градива веома важно 

да на часу пажљиво слушају учитеља, али и да се након часа, код куће, 

сами ангажују и самостално истараже на часу обрађено градиво. 
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7. децембар – Општинско такмичење из математике 

 

Овога дана одржано је општинско такмичење из математике у ОШ „2. 

октобар“. Ученици наше школе остварили су запажене резултате:  

Стефан Јосимов III2 
1.место, учитељица Љубица 

Бјелотомић 

Милош Попов III3 2.место, учитељица Биљана Перин 

Сергеј Грубачки III2 
2.место, учитељица Љубица 

Бјелотомић 

Вања Немањић III3 3.место, учитељица Биљана Перин 

Павле Миличић III1 3.место, учитељица Наташа Станић 

Калина Попивода III1 3.место, учитељица Наташа Станић 

Ивона Ћурчин III2 
3.место, учитељица Љубица 

Бјелотомић 

Коста Танчић III1 похвала, учитељица Наташа Станић 

Лазар Никић III3 похвала, учитељица Биљана Перин 

Алекса Јокић IV1 
2. место, учитељица Зорица 
Трифунов 

Милош Стојичић IV1 3.место, учитељица Зорица Трифунов 

Алекса Ђаковачки IV1 
похвала, учитељица Зорица 
Трифунов 

Сташа Алексић V2 
1.место,наставница Јасмина 
Мијатовић 

Павле Бачикин V2 
2. место, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Зорка Прстојевић V2 
3.место, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Катарина Никић V1 3.место, наставница Марија Кравар 

Ненад Богасениев V1 похвала, наставница Марија Кравар 

Душан Станић V2 
похвала, наставница Јасмина 
Мијатовић 

Лука Лазар V1 похвала, наставница Марија Кравар 

Вања Ковач VI2 
похвала, наставница Весна 
Врућинић 

Милош Јовановић VII3 2.место, наставница Јасмина 
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Мијатовић 

Катарина Пуповац VII3 
2.место, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Богдан Пуповац VII3 
похвала, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Влада Стојанов VII1 2.место, наставница Весна Врућинић 

Петар Станић VII1 3.место, наставница Весна Врућинић 

   

 

 

Још један час биологије у ебиблиоучионици 

 

И овог месеца, наставница Јелена Бибин повела је ученике петог разреда у 

е-библиоучионицу Градске библиотеке. Последња биолошка радионица 

реализована са ученицима петог разреда у првом полугодишту, била је 
посвећена „Тајнама света океана“. Са наставницом Јеленом и 

библиотекарима Дечјег одељења, уз интернет, енциклопедије и лексиконе, 

истраживали су ученици V2 … 

 



Летопис ОШ „Ђура Јакшић“ Зрењанин 

 
 
 

58 
 
 

 

Предавање ватрогасне службе 

 

12. децембар био је посвећен предавању у оквиру пројекта „Основи 

безбедности деце“. У свечаној сали МЗ „Граднулица“, одржано је предавање 

Ватрогасне службе ученицима IV разреда (учитељице Зорица Трифунов, 
Зорица Јешић, Весна Лугоња) на тему „Заштита од пожара“. Предавања у 

оквиру овога програма реализују се на часовима одељенског старешине. 

 

 

 

ВПД „Средњи Банат“ 

Истог дана, ученици III2 су са учитељицом Љубицом Бјелотомић посетили 

Водопривредно друштво „Средњи Банат“ у Зрењанину.  Посету је 
договорила Моника Табачки, родитељ ученика овог одељења, као вид 

сарадње школе, родитеља и локалне заједнице. 
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Кроз занимљиво предавање и презентацију инжењера Ненада Војновића, 

ученици су се упознали са значајем и делатностима овог друштва (одбрана 

од поплава, изградња насипа, одводњавање, праћење водостаја река …). 

Ученици су са великим интересовањем пратили излагање и активно 

учествовали постављајући питања. Затим су на часу Чувари природе, 

забележили своје утиске текстом и цртежом. 

 

 

„Кад границе не постоје, играмо се много боље“ 

 

12. децембра, под слоганом „Кад границе не постоје, играмо се много 

боље“, одржане су осме Инклузивне игре у организацији ОСШ „9. мај“ и 
Града Зрењанина. Ове игре које већ традиционално окупљају велики број 

деце зрењанинских основних школа, од 2016. године уврштене су у 

календар званичних манифестација нашег града. 

У дечјој игри у којој су сви такмичари једнаки и подједнако 
важни,  учествовали су и ученици другог разреда наше школе. Учитељице 

Гордана Кнежевић, Радосна Влајков и Зорана Ракић, повеле су своје ђаке 

овог 12. децембра до Кристалне дворане, да би се дружили, такмичили и 
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забавили, али и да би научили колико је важно заједништво и поштовање 

различитости. 

 

 

 

 

 

13. децембар – „Птице и њихове породице“ 

Ученици-чланови биолошке секције и наставница Јелена Бибин, посетили 
су овога дана Народни музеј и погледали изложбу „Птице и њихове 

породице“ ауторке Наташе Кнежевић. Циљ изложбе био је да се публици 

прикаже фауна птица карактеристична за наше подручје, да се истакне 
њихов начин живота и укаже на угрожене врсте и потребу за њиховом 

заштитом. 
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16. децембар – угледни час у Јанковом Мосту 

 

Угледном часу који је на румунском језику одржала учитељица Лија 

Петри  у издвојеном одељењу наше школе у Јанковом Мосту, присуствовале 
су, осим директора и психолога школе,  и учитељице Радосна Влајков, 

Зорица Јешић, Весна Лугоња, Марина Мајнерић, Светлана Радин и 

Гордана Кнежевић. 

Угледни час је одржан из предмета – математика, паралелно за ученике 
другог, трећег и четвртог разреда.  Учитељица Лија Петри је држала 

наставу истовремено обухвативши три различите наставне јединице. Са 

два ученика другог разреда радила је поређење предмета по ширини, 

висини и дебљини; са учеником трећег разреда „Цртање паралелних 
правих“, а са учеником четвртог разреда обрадила је наставну јединицу 

„Нула и један код сабирања и одузимања“. 

Учитељи, директор и психолог школе, посетили су и припремно 

предшколско одељење које води Анамариа Шокарда, васпитач. Припрема 
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за предстојеће новогодишње празнике, обележила је њихове активности 

овог 16. децембра. 

Лија Петри и Анамариа Шокарда су веома лепо дочекале колеге и добиле 
све похвале – и за одржани угледни час и за реализоване активности са 

предшколцима. Такође,  није изостала ни похвала за њихов 

дугогодишњи  рад у припремној групи и издвојеном одељењу ОШ „Ђура 

Јакшић“  у Јакновом Мосту. 
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„Писање честитки за Нову годину“ – међупредметно 

повезивање у одељењу III2 

18. децембра у одељењу III2 реализован је двочас међупредметног 

повезивања. „Писање честитки за Нову годину“, наставна јединица 

обрађена у оквиру српског језика и „Писање писма Деда Мразу“, јединица 
обрађена у оквиру енглеског језика, пружиле су могућност учитељици 

Љубици Бјелотомић и наставници енглеског језика Сандри Палатинуш да 

са ученицима на занимљив и креативан начин обраде предвиђено градиво. 
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У току децембра месеца ученици виших разреда су на часовима 

грађанског васпитања китили новогодишњу јелку ...  

 

 

„Школски зелени прес 2019“ 

 

У току овог месеца смо обавештени о успеху наших ученика на конкурсу 

„Школски зелени прес 2019“, који се организује уз подршку 

Министарства културе и информисања.  На конкурсу је учествовало 103 

школе са преко 400 ученичких радова. Награђене су 32 школе,  а међу 

њима су и радови наших ученика-зелених новинара. 
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Како стоји у обавештењу које смо добили, у категорији групних радова 

ученика V и VI разреда, по свом квалитету су се издвојила два рада: 

“НЕ ПРЉАЈ, НЕМАШ ИЗГОВОР” и “МОЈ ГРАД” Александре Ђурђевић, 

Кристине Кирћански, Горане Илић, ученица шестог разреда. 

Текстови су објављени у часопису и на сајту www.cuvariravnice.com, док су 

неки били и снимљени за рубрику „ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕС“, у оквиру 

дечје еколошке телевизијске емисије „ПИТАМ СЕ, ПИТАМ СЕ“.  

 

 

http://www.cuvariravnice.com/
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НАЈБОЉА ОДЕЉЕЊА  

 

Наставници су и на крају овог полугодишта изабрали најбоља одељења, и 
то по критеријумима који су саставили чланови Ученичког парламента 

2011-2012. године, уз подршку психолога и директора школе. 

Титулу најбољих, на крају овог полугодишта, понели су ученици VIII3 

(старешина Јелена Бибин, друго место деле ученици VII1 (старешина 

Јасмина Мијатовић) и VIII1 (старешина Маја Алмажан), а треће ученици 
VI3 (стерешина Верица Пивк) и VIII2 (старешина Јелена Гојсовић). Ученици 

су се почастили укусном наградом – пицом, у простору своје учионице ... 
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Психолошке радионице 

 

Децембар месец био је посвећен и бројним радионицама које је са 

ученицима виших разреда реализовала Јована Милићев Радишић, 

психолог школе, али и часовима пројектне наставе које су реализовали  
наставници страних језика (Татјана Станимировић, Иван Штефковић), 

Ружица Миолски, наставница српског језика, и Ивана Петричић, 

наставница музичке културе. 

Психолог школе је значајну пажњу посветила комуникацији и начинима 
залагања за своја права. Ученици су на радионицама учили како да упуте и 

прихвате критику. 
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Уводна активност била је слушање и анализирање „Бајке о топлим 

пахуљицама“, трансакционог аналитичара Клода Штајнера.  

Ученички продукти израђени у току психолошких радионица нашли су се у 

холу школе на почетку другог полугодишта. 

 

„Божић – Christmas – Weihnachten“ 

 

Часови пројектне наставе на тему „Божић – Christmas – Weihnachten“ 

(сличности и разлике), своју завршницу  имали су  20. децембра, када су 
ученици петог разреда, са својим наставницима, приредили изложбу 

најлепших радова, као и пригодан програм који су извели за своје другаре 
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и наставнике у холу школе, у току великог одмора. Циљ овог пројекта, осим 

стицања нових знања, био је оснаживање духа толеранције и јачање 

капацитета ученика за самостални рад. 

 

 

23. децембар - Журка у Змају 

 

Овога дана, „Змајеви“ парламентарци су организовали журку поводом 
завршетка полугодишта. Позив су упутили и ученицима виших разреда 

наше школе. Ђаке наше школе је на „Змајеву“ журку повео Дарко Станков, 

наставник информатике. 

 

 

За Ђурђевку Грујин, наставницу географије – Изненађење 

ученика VIII1 

Ученици VIII1 (старешина Маја Алмажан) су у географском стилу 
испратили у пензију своју драгу наставницу географије Ђурђевку Грујин. 

Африку, Азију, Америку и Европу – теме о којима их је учила наставница 

Ђурђевка, ученици су преточили у слатке географске мафине и овим 
несвакидашњим, а изнад свега, оригиналним гестом, пожелели јој лепе 

пензионерске дане.  
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“Еколошки базар“ 

 

У периоду од 28. новембра до 20. децембра, учитељица Гордана 

Кнежевић је у свом одељењу II1 реализовала  пројекат  “Еколошки 

базар“. 

Циљ пројекта је био оспособљавање ученика да кроз истраживачке задатке 

открију на који начин могу преобликовати већ коришћене предмете и 
материјале за базар, развијање хуманости и солидарности кроз пружање 

помоћи онима којима је она неопходна, као и стицање основних знања о 

предузетништву. 
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На завршници пројекта, одржана је изложба “Еколошки базар“. 

Изложбу  су посетили родитељи, баке, деке, учитељи као и  ђаци наше 

школе. 

И ученици одељења II2 су децeмбар месец посветили часовима Пројектне 
наставе. На часу енглеског језика су са наставницом Сандром Палатинуш 

обрадили тему„Рециклажа“. Уз учитељицу Радосну и наставницу енглеског 

језика, ученици су најпре добро истражили саму тему, а потом и правили 
украсе од рециклираног материјала. 20. децембра припремили су изложбу 

радова у својој учионици. У оквиру часова енглеског језика и Пројектне 

наставе ученици су имали прилику да на занимљив и подстицајан начин 

уче, а затим и испоље своју креативност. 

 

Из школске библиотеке ... 

 

У току овог полугодишта из школске библиотеке је позајмљено око осам 

стотина књига. Поново су највреднији корисници били они млађи, ученици 

другог, трећег и четвртог разреда. 

Са библиотеком, њеном наменом, али и са основним правилима којих се у 

њој придржавамо, упознали су се и ђаци прваци. Почели су да позајмљују 
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прве књиге – сликовнице, као и да их уредно враћају. Посебну пажњу 

привукле су им књиге које смо крајем прошле школске године добили на 
поклон од Блиц фондације – Калимеро, Суперкрила, Љуте птице, 

Суперхероји. 

 

Мало старији ученици првог циклуса бирали су радо књиге о знаменитим 
личностима српске историје – Хајук Вељко, Проклета Јерина, Принцеза 

Оливера, Чучук Стана, издања набављена од прошлогодишње донације 

Министарства просвете. 

Иако слабије посећују библиотеку, ученици виших разреда су показали 

интересовање за прилагођене психолошке приручнике, стрипове, Дневник 
Ане Франк, Ми деца са станице Зоо, као и за наслове – Крв зимске ноћи, 

Кад сат откуца тринаест, Да пукнеш од смеха. 

Почетак другог полугодишта обележила је нова донација Министарства 

просвете. Библиотеку смо обогатили књигама које се налазе на Листи 

одабраних публикација, у износу од 34.000, динара.  
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Новогодишња чаролија са I1 и учитељицом Марином 

 

Већ традиционално, пред сваки новогодишњи распуст, ученици учитељице 

Марине Мајнерић припремају представу инспирисану Новом годином за 

своје школске другаре, родитеље и драге госте. „Новогодишњом чаролијом“ 

ученици I1 су успешно завршили пројекат у оквиру пројектне наставе – на 

часовима су правили новогодишње украсе, костиме за представу, учили о 

празновању новогодишњих празника у прошлим временима. 
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За свој заједнички велики успех, публика их је наградила снажним 

аплаузом. Учитељица Марина Мајнерић и одељење I1 су и путем школског 

сајта свима нама упутили једну лепу новогодишњу честитку: 

 

 

 „Срећна Вам Нова 2020. година! 

Будите здрави и весели! Уживајте у зимским чаролијама!“ 
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ЈАНУАР 

Почетком другог полугодишта обрадовао нас је поклон примерак часописа 
„Чувари равнице“ (број 24-25). Поводом успеха који су постигли на 

конкурсу „ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕС“, радови наших зелених новинара 
(Александра Ђурђевић, Кристина Кирћански и Горана Илић), ученица 

шестог разреда, објављени су у овом броју дечјег еколошког часописа, на 

стр. 30.  

 

 

 

 

 

Ученик осмог рада, Тадија Иваница, богатио је своја знања боравећи у 

истраживачкој станици „Петница“, а своје утиске поделио је са нама и 

преко сајта школе. Тадија је самостално написао извештај о свом боравку у 

Петници: 
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„Мој боравак у Петници“ 

У Истраживачкој станици  ,,Петница“  сам видео праве и 
најбоље  услове за рад и учење. Ментори и руководилац програма су 

били изузетно друштвени и расположени за рад. Било је много 

радова, презентација, есеја за писање,… Ниси приморан да си 
активан на свим предавањима јер они сматрају да је нормално да 

децу нешто не занима, оваква врста рада ми се много свидела. 

Разне ствари за које нисам ни чуо су почеле да ме занимају. 

Психологија, Археологија, Антропологија,… Већина људи, нарочито 
моји вршњаци мисле да је то школа за штребере, али грдно се 

варају. Пуно нових ствари сам научио и поред школе. Такође, 

Петница ће ми, верујем, доста допринети и у даљем школовању и 
образовању. Моје амбиције су велике и Петница ми даје велики плус. 

Тамо је све одлично, од љубазности особља па све до концепта рада 

и услова за учење па и до друштва. Тамо сам провео лепих 9 дана и 

волео бих да се ти дани понове. 

Тадија Иваница, VIII1 

 

 

Насиље као негативна друштвена појава 

 

Tрећа недеља јануара била је посвећена предавањима која су одржали 

полицијски службеници за ученике четвртог разреда, у оквиру пројекта 
„Основи безбедности деце“. Овога пута, наши ђаци су едуковани на тему 

Насиље као негативна друштвена појава. За ученике IV2 (учитељица 

Зорица Јешић) предавање је организовано 20. јануара, а за одељења IV1 
(учитељица Зорица Трифунов) и  IV3 (учитељица Весна Лугоња), у току 23. 

јануара.  
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Представљање уџбеника Техника и технологија 

 

22. јануара, на седници Наставничког већа, наставник Јован 

Ђорђевић представио је ауторски уџбеник за шести разред 

Техника и технологија, издавача  Инфотехника. 
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„Енергија је свуда око нас“ – успех Јелене Кеврешанов 

 

Наша ученица III3, Јелена Кеврешанов, 23. јануара била је позвана да са 

својом учитељицом Биљаном Перин, присуствује завршној свечаности 
пројекта „Енергија  је  свуда око нас “. Свечаност је одржана у згради 

Владе АП Војводине, а том су приликом најуспешнијим учесницима 

уручене награде. Јелена Кеврешанов је за свој литерарни рад о екологији 
добила 1. награду. Овај пројекат су организовали Центар за развој 

науке,технологије и информатике, Факултет за економију и инжењерски 

менаџмент, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице и грађевинска фирма 

„Симпролит“. 
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Интегративни час 

 

23. јануара је одржан и интегративни час за ученике VI/2 разреда. 
Наставна активност је реализована путем амбијенталног учења, изван 

школе, у изложбеном салону Културног центра Зрењанин (изложба радова 

архитекте Лазара Кузманова – добитника награде за архитектуру „Ђорђе 
Табаковић“ 2019). Овај час, на тему „Животно и радно окружење, техничка 

и дигитална писменост“, реализовали су наставници Миодраг Мијатов и 

Јован Ђорђевић. 
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ШКОЛСКИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 

 

Културни програм школе у току првог полугодишта обележиле су две 
значајне активности. Ученици нижих разреда су са својим учитељицама 

припремили хуманитарни концерт на тему – ЈЕСЕН, који је одржан 22. 

новембра. Кроз јесен су нас водили Ива Крчмаров и Огњен Ковач, увелико 
искусни водитељи школских културних свечаности. Концерт је обухватио 

појединачне наспупе свих дванаест одељења ученика првог циклуса. 

Организатор и координатор „Јесењег концерта“ била је учитељица Соња 
Вујаковић. Драго нам је што су „Ђурин“ концерт својом посетом  увеличали 

бројни драги гости, чије је присуство додатно мотивисало мале учеснике – у 

публици су их пратили њихови родитељи, бате и секе, баке и деке … 
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Последњи наставни дан првог полугодишта протекао је у знаку „ЂУРИНОГ 

НОВОГОДИШЊЕГ ШОУА“, који су припремили ученици виших разреда са 

својим наставницима. Осим наступа драмске секције коју води наставница 
Марија Михајловић, и наступа школског хора и оркестра којем се 
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придружио наставник Владимир Илић, а под диригентском 

палицом  Иване Петричић, ова активност, организована у оквиру пројекта 
„Финансијска писменост“, обухватила је и продајну изложбу новогодишњих 

честитки и украса израђених на часовима ликовне културе (наставница 

Јелена Гојсовић) и грађанског васпитања (наставница Моника Михић). 

Сва прикупљена средства искоришћена су за додатно опремање учионица 

наше школе неопходном дигиталном опремом. 
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27. јануар – Школска слава 

 

Школску славу посвећену лику и делу првог српског архиепископа, 

првог српског књижевника, првог учитеља српског народа, 

обележили смо пригодним програмом у просветитељском духу – 

угледним часом. Часу у свечаној сали МЗ „Граднулица“ који су нам о 

Светом Сави припремили ученици четвртог разреда, према сценарију 

и режији Соње Вујаковић, координатора културних активности 

школе, пажљиво су пратили ученици и наставници, родитељи и 

драги гости наше школе. 
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Као прави учитељи и савесни ученици, својој улози приступили су 

озбиљно, управо онако како и захтева сама тема припремљеног часа 

– личност Растка Немањића.   

Свечаност започета светосавском химном у извођењу школског хора 

који предводи наставница Ивана Петричић, настављена је у духу 

традиције - беседом свештеника Давора Стојановића,  обредом 

сечења славског колача и предајом кумства за наредну школску 

годину, као и поздравним речима директорке Весне Сакелшек. 

Одељења III1 (учитељица Наташа Станић) и VII1 (старешина Јасмина 

Мијатовић) прихватила су кумство од овогодишњих кумова славе, 

одељења IV1 (учитељица Зорица Трифунов) и VIII1 (старешина Маја 

Алмажан). 

 

Савиндан јесте и прилика када директорка похваљује наставнике 

који су у току прошле године са својим ученицима постигли успех на 

такмичењима. Посебну похвалу директорка је упутила 

координаторима наставе, Марини Мајнерић и Јовану Ђорђевићу. 
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Осим наставника који су за свој менторски рад похваљени и 

награђени пажљиво одабраном књигом, директорка је ову свечану 

прилику искористила да на исти начин похвали и бројне чланове 

колектива који својим ангажовањем и залагањем доприносе  раду 

наше школе... 

Часови уочи обележавања Савиндана, осим у припремама за саму 

свечаност у сали МЗ „Граднулица“, били су посвећени и дечјем 

стваралаштву на тему школске славе. Тако су лик првог српског 

просветитеља, ученици виших разреда преточили у ликовне радове, 

које је наставница Јелена Гојсовић изложила у холу школе. 

Да Савиндан у школи буде прослављен свечано и примерено 

потрудили су се и родитељи ученика одељења IV1 и VIII1.  
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Посебну захвалност исказали смо породици Горшћак која је даровала 

школу пригодним даром, иконом Светог Саве. 

 

Светосавску приредбу у нашој школи пропратила је и локална 

телевизија КТВ https://www.youtube.com/watch?v=q5yNpStTMUU . 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5yNpStTMUU
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ФЕБРУАР 

 

„Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога 
и алкохола“ 

3. и 6. фебруар били су посвећени предавању које су полицијски 

службеници одржали ученицима четвртог разреда. Предавање на тему 
„Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и 

алкохола“ реализовано је за ученике IV1 и IV2 (учитељице Зорица 

Трифунов и Зорица Јешић), а ученици IV3 ће о овој теми бити едуковани у 
наредном периоду. Предавања су се у току школске године реализовала у 

оквиру програма „Основи безбедности деце“. 

 

„Свет птица око нас“ – креативне радионице 

 

Како би децу основношколског узраста ближе упознали са птицама нашег 

поднебља, кустоси зрењанинског музеја организовали су низ креативних 
радионица на тему „Свет птица око нас“. Радионице су одржане у склопу 

актуелне изложбе „Птице и њихове породице“. О птицама су на очигледан, 

креативан и занимљив начин, почетком овог месеца, учили ученици 
одељења II2, III1, III2, III3 и IV1, а њихови ликовни радови настали 

подстакнути оним уоченим и наученим, остали су изложени у простору 

Музеја. 
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Утиске одељења IV1 и учитељице Зорице Трифунов о 

радионицама у Музеју, забележиле су камере Радио-телевизије 
Војводине https://youtu.be/k5Kc_1aInyY . 

 

 

https://youtu.be/k5Kc_1aInyY
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Обустава образовно-васпитног рада 

 

У свим зрењанинским школама, услед проглашене епидемије грипа, а по 
одлуци Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице обустављен је образовно-

васпитни рад у периоду од 12. до 21. фебруара 2020. Настава је 

настављена у понедељак 24. фебруара. 

 

 

Поклон књиге Завода за уџбенике 

 

Овог месеца, Завод за уџбенике нас је обрадовао занимљивим поклон 

књигама које су превасходно намењене ученицима нижих разреда … 
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Предлог Плана надокнаде  

По одлуци Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице о обустави образовно-васпитног 

рада у периоду од 12. до 21. фебруара 2020. године, школе су биле у 

обавези да Покрајинском секретаријату доставе предлог надокнаде 

пропуштеног рада. 

Актив директора општине Зрењанин донео је предлог плана надокнаде 
пропуштеног образовно-васпитног рада који ће разматрати свака школа у 

складу са својим специфичностима. 

 

Домаћини такмичења у страним језицима 

 

Наша школа је и ове године била домаћин општинског такмичења у 

страним језицима. Такмичење је одржано 22.  и 23. фебруара, а за 

организацију су били задужени наставници страних језика – Татјана 

Станимировић, Маја Алмажан, Сандра Палатинуш и Иван Штефковић.  

23. фебруара је одржано Општинско такмичење из Физике, а наши 

ученици су имали успеха: 

Софија Фешиш VI2 похвала, наставник Владимир Илић 

Кристина 

Кирћански 

VI1 похвала, наставник Владимир Илић 

Милош Јовановић  VII3 2. награда, наставник Владимир 

Илић 

Влада Стојанов VIII1 2. место, наставник Владимир Илић 

 

Писање есеја на енглеском језику 

Овог месеца су нас обрадовали значајни успеси наших ученика. Ива 
Ивановић и Уна Миловац, ученице VIII3, учествовале су на међународном 

такмичењу у писању есеја на енглеском језику. Писале су на тему – 

екологија, а рад Уне Миловац је похваљен.  
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Спoртски успех је остварила Уна Берар, ученица VII1. Уна је боравила у 

Убу у периоду од 3. до 13. фебруара, као део окупљене пионирске 

репрезентације. 
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Екстерно вредновање квалитета рада школе 

 

27. и 28. фебруар јесу били значајни дани у овогодишњем „Ђурином“ 

календару. У току ова два дана, поново, након шест година, био је праћен 

и вреднован квалитет рада наше школе. Као добри домаћини, пожелели 

смо, најпре, путем школског разгласа, добродошлицу представницима 

школске управе града Зрењанина, др Татјани Михајлов, Светлани Кочиш, 

др Станиши Бањанину и мр Милутину Мићићу, стручном тиму који је 

пратио и процењивао квалитет  образовно-васпитног рада у току ова два 

дана. Са резултатима њихове процене, Наставничко веће је упознато на 

седници која је одржана 5. јуна 2020. године, у свечаној сали МЗ 

„Граднулица“. 

 

МАРТ 

 

1. март -  Oпштинско такмичење ученика из Технике и технологије, 

односно Техничког и информатичког образовања 

Ученици наше школе постигли су одличне резултате: 

1. Данијела Каруовић – одељење 6/2, треће место 

2. Марко Топалов – одељење 8/3, прво место 

За постигнут успех и успешно представљање наше школе, наставничко 

веће је похвалило ученике и наставнике – менторе Миодрага Мијатова и 

Јована Ђорђевића. 

 

2.март - Општинско такмичење у рукомету 

Овога дана одржано је општинско такмичење у рукомету, а екипа дечака 
наше школе освојила је 3. место. Наставничко веће је за овај успех 
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похвалило све ученике који су били део рукометног тима школе, као и 

наставника физичког васпитања Игора Јакшића : 

Матеја Шаренац V2 

Јован Лојовић V2 

Алекса Никочев VI1 

Јован Нићетин VI1 

Виктор Томић VI2 

Александар Карловчан VI2 

Немања Ристић VII1 

Марио Ћибарић VII1 

Вукашин Ђорђевић VII1 

Лука Јањатовић VII1 

Андрија Миловић VII1 

Петар Каурић VII2 

Тадија Иваница VIII1 

Растко Слијепчевић VIII3 

Милан Булаја VIII3 

Бранко Ђукић VIII3 

Богдан Мирчетић VIII3 

 

3. март - Општинско такмичење из Хемије 
 

Наши ученици су остварили још један успех на општинском нивоу 

такмичења. Такмичење из Хемије је одржано 3. марта, у ОШ „Вук 

Караџић“, а најуспешнији међу нашим ученицима су били: 

Јулијана Кирћански VII1 2. место, наставник - Тања Ковић 

Милош Јованов VII3 2.место, наставник -Тања Ковић 

Богдан Пуповац VII3 3. место, наставник -Тања Ковић 

Милана Матић VII1 похвала, наставник - Тања Ковић 

Катарина Пуповац VII3 похвала, наставник - Тања Ковић 
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„Мали Пјер“ – школско такмичење за најбољу дечју 
карикатуру 

 

Почетком марта месеца у нашој школи је организовано такмичење за 

најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“, а наставница ликовне културе 

Јелена Гојсовић, послала је најлепше радове ученика наше школе на 

следећи ниво такмичења. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Почетак марта обележио је и успех наших ученика на окружном 

такмичењу из Математике. За постигнути успех, Наставничко веће је 

похвалило следеће ученике и њихове менторе: 

Алекса Јокић IV1 
1. место, учитељица Зорица 
Трифунов 

Ненад Богасениев V1 3. место, наставница Марија Кравар 

Катарина Никић V1 3. место, наставница Марија Кравар 

Лука Лазар V1 похвала, наставница Марија Кравар 

Павле Бачикин V2 
похвала, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Милош Јовановић VII3 
3. место, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Богдан Пуповац VII3 
похвала, наставница Јасмина 

Мијатовић 

Петар Станић VIII1 
1. место, наставница Весна 

Врућинић 

Влада Стојанов VIII1 
3. место, наставница Весна 
Врућинић 
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10.март – Пројектна настава у I1 

 

Под називом „Велико-Веће-Највеће“, учитељица Марина Мајнерић је у 
одељењу I1 реализовала трећи пројекат у оквиру пројекте наставе. Циљ 

пројекта било је упознавање ученика са различитим врстама осећања. 

Ученици су се истовремено упознали и са начином исхране птица 

станарица, правили хранилице за птице које су постављене у кругу школе; 
неговали су љубав према старијима и према својим мајкама, правили 

честитке и поклоне мамама за 8.март и реализовали приредбу „Мами на 

дар“. 

Вредновање пројекта је реализовано кроз процену рада у групи и кроз 
процену продуката, међутим, најлепша потврда успешности ове садржајне 

пројектне активности била су насмејана лица наших првака и њихових 

родитеља ... 
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10.март – Заштита природе 

 

Представници ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и ЈКП „Водовод и 

канализација“ Зрењанин, одржали су едукативно предавање нашим 

најмлађим ученицима о заштити природе. 
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Домаћини окружног такмичења из страних језика 

Наша школа је и ове године била домаћин окружног такмичења из страних 

језика. За организацију су били задужени наставници страних језика – 
Маја Алмажан, Татјана Станимировић, Сандра Палатинуш и Иван 

Штефковић. 

 

 

Обавештење о вирусу ковид-19 

 

 

11.март – Директор школе, Весна Сакелшек, упутила је путем сајта школе 

и школског разгласа, молбу ученицима, наставницима и запосленима у 
школи да се придржавају препорука од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја у циљу спречавања ширења инфекције и 

непотребне панике у вези са вирусом ковид-19. 

 

15.март – Обавештење директора школе у вези са проглашењем 

ванредног стања услед пандемије Корона вируса: 

 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој 
тетиторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 
15.03.2020.године, установе образовања и васпитања неће радити од 

понедељка 16.03.2020. године. 
У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и 
упутства за организовање и спровођење наставе на даљину, почевши од 
17.03.2020.године (уторак). У данима који су пред нама Министарство 
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просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ 
школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину 
организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин. 
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим 
деловањем можемо допринети да се актуелна кризна ситуација 
предупреди и тиме ублаже њене последице. 
Позивамо вас на посвећено деловање и одговорно поступање према себи и 
другима. 
С поштовањем, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

На сајту школе ће бити објављене све актуелне информације у вези са 
праћењем наставе. Ученици ће детаљна упутства добити од својих 
наставника. 
Останите здрави! 

Директор школе, Весна Сакелшек 
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Од 17. марта настава је почела да се одвија на даљину. Наставници 

су интеракцију са ученицима остваривали путем различитих онлајн 
платформи (Zoom, Microsoft Teams, Viber) и на тај начин реализовали 

планиране активности. Ученици су имали могућност да прате 

наставу и путем образовног програма РТС3 канала. Од овог дана 
учионице су се преселиле у породичне домове, а адресу „Цара 

Душана 80а“ заменили смо ... 

 

www.osdjurajaksic.edu.rs 

 

 

У току ванредног стања, проглашеног због пандемије вируса ковид-19, 
директорка школе је сва важна обавештење и значајне информације у вези 

са одвијањем наставе на даљину истицала путем школског сајта.  

Стручни сарадници пружали су подршку ученицима, наставницима и 

родитељима, у сарадњи са администратором сајта, Дарком Станковим. На 

овај начин, обележили смо значајне Међународне дане – Дан вода, Дан 
планете Земље, Светски дан здравља, Светски дан књиге и ауторских 

права, Дан рођења Ханса Кристијана Андерсена.  

 

https://youtu.be/YJbiPiW85kg (Дан планете Земље) 

 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/
https://youtu.be/YJbiPiW85kg
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https://youtu.be/VJUSuemJfXc (Светски дан здравља) 

 

Психолошко-педагошка служба је постављала сав потребан материјал 

подршке ученицима и родитељима у току одвијања наставе на даљину - 

Професионална оријентација ученика осмог разреда, Како учити лакше-
мапе ума, Препоруке за учење на даљину, Електронско насиље, Како 

припремити дете за полазак у први разред ...   

https://youtu.be/VJUSuemJfXc
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Наставница ликовне културе Јелена Гојсовић, сачинила је избор најлепших 

фотографија ученика седмог разреда, насталих у периоду одвијања наставе 
на даљину. Уместо на паноу у холу школе, изложба је постављена на адреси 

www.osdjurajaksic.edu.rs .  

 

 

У току ванредног стања, учитељица Марина Мајнерић остварила je 

сарадњу са Владом Црепајцем, родитељем ученика њеног одељења. Лукин 

тата је донео и засадио у школско двориште пет садница пауловније 

(расадник „Флоранд“-Хајдуково). 

 

http://www.osdjurajaksic.edu.rs/
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Наставници технике и технологије Миодраг Мијатов и Јован Ђорђевић, 

изложили су најуспешније пројектне задатке ученика шестог разреда, 

настале у оквиру одвијања наставе на даљину априла месеца. 

 

Активности које су реализовале колегинице Лија Петри и Ана Мариа 

Шокарда у огранку школе у Јанковом Мосту, у току одвијања наставе на 

даљину, изложене су, такође, на сајту школе.  
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Мај месец обележио је и конкурс „(ИЗ)ВАНРЕДНО ВРЕМЕ 

КРЕАТИВНОСТИ“, који смо отворили поводом обележавања Дана 

школе, 31. маја. Позвали смо све ученике и њихове родитеље да са 

нама поделе своје креативне продукте настале у току изолације услед 

пандемије вируса ковид -19.  

Ванредни дан школе обележили смо приредивши еизложбу најлепших 

радова конкурсa. Школску комисију чинили су Јелена Гојсовић, 

наставница ликовне културе, Миодраг Мијатов, наставник техничког 

и информатичког образовања и Светлана Бачулов, библиотекарка. 

Тога дана, на сајту школе, објављена су три текста поводом 

„Ђуриног“ дана – директоркино обраћање ученицима, родитељима и 

наставницима; списак свих успеха наших ученика у току школске 

2019-20. године (по предметима, спортски успеси, успеси на 

конкурсима), као и имена ученика које директорка школе похваљује 

за постигнут успех на такмичењима (похвалнице за  успешне 

ученике на такмичењима наставници су поделили заједно са 

књижицама); текст који смо посветили школском конкурсу и 

изложби најлепших радова коју је технички уобличио наставник 

информатике Дарко Станков. 
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(ИЗ)ВАНРЕДНО ВРЕМЕ КРЕАТИВНОСТИ 

- сви учесници конкурса - 

 

Ликовни радови 

Први разред: 

 

Андреј Бојанић (I 1) 

Лука Шаровић (I 1) 
Ана Шаровић (I 1) 

Неда Радановић (I 1) 

Јован Нешић (I 1) 
Зара Замуровић (I 1) 

Хана Ковачевић (I 1) 

Бојана Веселинов (I 1) 
Михаило Пејовић (I 1) 

 

Други разред: 

 

Андреј Пантић Иванов (II 3) 
Давид Миљковић (II 3) 

Дуња Дељкић (II 3) 

Милица Божић (II 3) 
Марина Парађеновић (II 3) 

Милош Јовановић (II 3) 

 

Трећи разред: 

 

Ивона Ћурчин (III 2) 

Душан Ковачевић (III 3) 
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Шести разред: 

 

Александра Ђурђевић (VI 1) 

Дамјан Лудошки (VI 1) 

Алекса Скерлетов (VI 2) 
Александра Петровић (VI 2) 

Милан Етински (VI 2) 

Милица Кеврешанов (VI 2) 
 

 Учесника првог циклуса: 17 

 Учесника другог циклуса: 6 

 

Литерарни радови 

 

Шести разред: 

Данијела Каруовић (VI 2) 
 

 

Настава на даљину 

 (Пројектна настава – Техника и технологија) 

 

Пети разред (Пројектни задатак: Саобраћајни знаци): 

 

Михајло Етински (V 3) 

Страхиња Липовац (V 3) 
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Шести разред (Танграми, 3Д цртеж куће; Филм – Културно наслеђе нашег 

града у области архитектуре, Објекти јавне намене; Истраживачки задатак 

- Живот у прошлости): 

 

Алекса Никочев (VI 1) 

Александра Ђурђевић (VI 1) 

Дијана Вуксановић (VI 1) 
Душан Миловановић (VI 1) 

Јован Нићетин (VI 1) 

Ксенија Кнежевић (VI 1) 
Никола Кирћански (VI 1) 

Страхиња Кучанда (VI 1) 

Давид Вуков (VI 2) 
Филип Вуков (VI 2) 

Данијела Каруовић (VI 2) 

Катарина Радин (VI 2) 

Милица Лудошки (VI 2) 
Милош Цветков (VI 2) 

Милица Кеврешанов (VI 2) 

Наталија Премчевић (VI 2) 
Уна Протић (VI 2) 

Милан Етински (VI 2) 

Дејан Лудошки (VI 2) 
Софија Фешиш (VI 2) 

Адријан Ћенај (VI 3) 

Душан Цвитковац (VI 3) 
Лука Лисица (VI 3) 

Никола Јанков (VI 3) 

Николина Цветков (VI 3) 

Павле Зорић (VI 3) 
Теодора Пајић (VI 3) 

Дамјан Бјелчевић (VI 3) 

Иван Чупић (VI 3) 
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Седми разред (3Д електронски цртеж „Н“ модела - израда модела од 

папира): 

 

Андрија Миловић (VII 1) 
Вид Тодоровић (VII 1) 

Уна Берар (VII 1) 

Милан Иванов (VII 3) 
Огњен Кецман (VII 3) 

 

 Учесника другог циклуса: 36 

  

„Љубав, другарство, хуманост и солидарност“ 

 

И у току ванредног стања, ученици наше школе низали су успехе. Тара 

Миловац, ученица I3, остварила је леп ликовни успех на конкурсу који је 

расписао зрењанински Културни центар „Љубав, другарство, хуманост и 

солидарност“. Тара и њена учитељица Светлана Радин, позвале су, путем 

школског сајта, све ученике и наставнике на отварање изложбе најлепших 

радова – 4. јун, Културни центар у 12:00. 
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„Читалачка значка“ 

 

Још један успех остварио је и ученик Вања Немањић (III3). Вања је на 

манифестацији „Читалачка значка“ освојио бронзану значку за свој 

читалачки дневник на којем је почео да ради у првом полугодишту, а 

успешно довршио у току ванредног стања. Вања је био драги гост ГНБ 

„Жарко Зрењанин“, где су му за успех на овој манифестацији уручени 

пригодан поклон и диплома. 
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„Дани ћирилице“ 

 

Учитељица Биљана Перин је са ученицима свог одељења - III-3  и ове 

године остварила запажен успех на републичкој смотри „Дани ћирилице“. 

Ученици овог одељења такмичили су се у категорији вез-иницијал и за свој 

рад награђени су специјалном наградом (Илија Бјелић, Катарина Терзин, 

Анабела Деурић, Мина Ковач, Јелена Кеврешанов и Една Пинтер). Осим 

ученика који су учествовали у групном раду, посебан успех оствариле су и 

ученице Една Пинтер и Милица Кеврешанов.  Една је освојила 3. награду 

у категорији вез–иницијал,  а   Милица Кеврешанов VI-2 освојила је 2. 

место вез –иницијал (старији разреди). 
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На крилима детињства 

 

У току одвијања наставе на даљину забележили смо и успех ученице I1, 

Заре Замуровић. Зара је у марту месецу учествовала на 12. Међународном 

конкурсу дечјег стваралаштва – На крилима детињства, у организацији 

Панонског дечјег града. Зара је освојила прву награду за свој ликовни рад 

„Насликајмо снове“, и тим поводом, са својим родитељима и учитељицом 

Марином Мајнерић, на позив организатора, боравила у парку Панонија, 

где је одржана завршна манифестација која је окупила значајан број 

писаца за децу, музичара и сликара. 
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За Зару је ово било незаборавно искуство, а  у име школе, она је 

организаторима конкурса поклонила монографију школе „Ђура – мој живот 

и моја љубав“.  У оквиру манифестације организоване су и бројне 

радионице, а Зара је учествовала на оној коју је организовала „Фондација 

Тијане Јурић“, и том приликом је написала „Најлепшу поруку свету“. Леп и 

свеобухватан извештај о овом Зарином успеху написала је њена учитељица 

Марина Мајнерић. Овај текст остао је трајно забележен у архиви школског 

сајта. 
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Наша школа била је организатор окружног нивоа такмичења за најбољу 

дечју карикатуру „Мали Пјер“. Извештај о успеху наших ученика на овом 

такмичењу, сачинила је наставница ликовне културе и координатор 

такмичења, Јелена Гојсовић. Успех је пропраћен путем сајта школе, а наши 

ученици-мали карикатуристи, за исти су похваљени на крају школске 

године.  

У првој категорији, од 1. до 4. разреда, учествовало је осам ученика. 

Одабрани су радови четири ученика: 

1. место 
Нина Дувњак 4-1 

ОШ“Ђура Јакшић“ 
Зрењанин 

2. место 
Нађа Руварац 4-1 

ОШ“Ђура Јакшић“ 
Зрењанин 

3. место 
Милош Стојичић 4-1 

ОШ“Ђура Јакшић“ 
Зрењанин 

     3.    место Ивана Горшћак 4-1 
ОШ“Ђура Јакшић“ 

Зрењанин 

У другој категорији, од 5. до 8. разреда, учествовало је шеснаест ученика. 

Одабрани су радови четири ученика наше школе: 

1. место 
Алекса Малушић 8-2 

ОШ“Ђура Јакшић“ 
Зрењанин 

       2.  место Ненад Богасениев 5-1 
ОШ“Ђура Јакшић“ 

Зрењанин 

       3.   место Јелена Цветков 8-1 
ОШ“Ђура Јакшић“ 

Зрењанин 
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       3.   место Милан Булаја 8-3 
ОШ“Ђура Јакшић“ 

Зрењанин 
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ИСПРАТИЛИ СМО НАШЕ ОСМАКЕ ... 

 

 

 

Лист „Зрењанин“, 3. јул 2020, стр.16 

 

Овогодишњи осмаци су из „Ђуре“ изашли другачије у односу на све 

претходне генерације, међутим, ништа мање спремније за дане школовања 

који су пред њима. Томе у прилог иду и подаци о њиховом оствареном 

успеху на завршном испиту, који је ова генерација ученика била у обавези 

да полаже – 17, 18. и 19. јуна 2020.    
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Одељенске старешине (Маја Алмажан и Јелена Бибин) су пригодним 

текстовима на сајту школе пропратиле успех својих најуспешнијих ђака, 

Петра Станића (Ђака генерације) и Малана Булаје (Спортиста генерације).  

                     

За ова два златна момка, њихове наставнице имале су само речи хвале, 

пратећи их, учећи и дружећи се с њима од њиховог раног школског 

периода. Петар и Милан, као и многи досадшњи ученици генарације, 

својим постигнутим успесима остављају траг у „Ђуриној“ историји, а 

њихове успехе бележимо и трајно чувамо у школској архиви. 

 

 

Наставник Јован Ђорђевић је приредио презентацију која приказује све 

носиоце дипломе Вук Ст. Караџић, у генерацији ученика 2012-2020. 

године. Наши, и Вуковци свих зрењанинских основних и средњих школа, 

окупили су се 20. јуна у  простору Градске баште, на свечаности која је 

организована у њихову част. Зрењанинским Вуковцима, међу којима се 

нашло и седамнаест ђака наше школе, награде и признања уручили су, 
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испред Града Зрењанина заменик градоначелника Саша Сантовац, Душко 

Радишић, Симо Салапура и Драган Ћапин, помоћници градоначелника.  

 

1. ПЕТАР СТАНИЋ                       (VIII1) 

2. ВЛАДА СТОЈАНОВ                 (VIII1) 

3. ТАДИЈА ИВАНИЦА                 (VIII1) 

4. ИРМА ПИНТЕР                       (VIII1) 

5. ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВ                   (VIII1) 

6. МИЛИЦА ТРУФУНОВИЋ      (VIII1) 

7. ТЕОДОРА ВУКСАНОВИЋ      (VIII2) 

8. ТИМЕА ЛАЗАР                        (VIII2) 

9. ЛУКА МЕДАРЕВИЋ                (VIII2) 

10. ЈАНА РУЖИЋ                           (VIII2) 

11. МИЛА ТЕРЗИЋ                        (VIII2) 

12. АМЕЛИА САБО                       (VIII3) 

13. САРА МИХАЉЕВИЋ               (VIII3) 

14. АНАСТАСИЈА ГРУЈИЋ            (VIII3) 

15. ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ           (VIII3) 

16. НИКОЛИНА ЛАЛИЋ              (VIII3) 

17. ИВА ИВАНОВИЋ                    (VIII3) 

Осмаке смо испратили на начин који је примерен околностима у којима се 

налазимо, поштујући прописане превентивне мере заштите од вируса 

ковид-19. 
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Матурско вече уприличено је ванредно али ништа мање свечано, у 

школском дворишту, 20. јуна, уз програм у којем су учесници били они 

најмлађи – ученици првог разреда (Неда Радановић, Јован Немчев у 
виолинској пратњи своје маме Весне Немчев, Дарио Баршош), као и они 

мало старији – ученици V2 (Ива Крчмаров, Јована Величковић, Душан 

Станић, Сташа Алексић ). Посебан тон нашој свечаности дали су и 
наставници-музичари – Ивана Петричић (клавир), Владимир Илић (гитара) 

и ученик Денис Вујинов V1 (бубњеви).   Водитељи програма били су 

Адријан Ћенај и Ксенија Кнежевић, ученици шестог разреда. 

Своја одељења испратиле су старешине/учитељи: Маја Алмажан и Зорица 

Трифунов (VIII1), Јелена Гојсовић, Марија Mихајловић и Зорица Јешић 

(VIII2), Јелена Бибин и Весна Лугоња (VIII3). 
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Од ученика се опростила и Весна Сакелшек, директорка школе, која је 

након обраћања и честитки ученицима и њиховим родитељима, оне 

најуспешније, насиоце дипломе Вук Ст. Караџић и специјалних диплома, 
Ђака генерације (Петар Станић) и Спортисту генерације (Милан Булаја), 

наградила књигом за овај значајан успех којим завршавају осмогодишње 

школовање. 

Како би програм био организован примерено и свечано, потрудили су 

директорка школе и наставници: Ивана Петричић, Владимир Илић, Марија 
Михајловић, Моника Михић, Соња Вујаковић, Марина Мајнерић, Светлана 

Радин, Јован Ђорђевић, Миодраг Мијатов и Игор Јакшић. 

Прасак ватромета свечано je најавиo почетак једног новог поглавља у 

школовању и сазревању наших ђака – генерације ученика 2012-2020. 

године ... 

Петар Станић, као „Ђурин“ ученик генерације, у пратњи своје разредне, 

наставнице Маје Алмажан, присуствовао је Видовданској академији 29. 

јуна, у Барокној сали Скупштине Града. 
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Петар, као и осталих тридесет и осам изузетних ученика, за свој успех је 

награђен од стране организатора академије, Организације „Светосавље“ и 

Града Зрењанина.  
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*** 

 

 

Настава на даљину завршена је 29. маја. Од 01.06. до  
16.06.2020. године, школа је организовала посебне часове 

наставе на којима је ученицима пружена могућност да 
покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне 

области/теме у оквиру одговарајућег предмета. 

Уследила је обука за дежурне наставнике, као и планирање 

организације, најпре пробног завршног, а потом и 
завршног матурског испита који је реализован 17,18. и 19. 

јуна. 

Ученици осмог разреда су од 27. априла на сајту 
http://www.mojaucionica.gov.rs/ могли преузети тестове 

завршних испита од претходних година, али и пратити 
програм канала РТС3, у периоду од 3. до 15. јуна, када је 

била емитована припремна настава, у термину од 13:15 до 

16:00.   

Ове године, први пут, примењено је дигитализовано 
прегледање тестова и обрада података резултата завршног 

теста, што је подразумевало и увођење нових процедура 
које су школе биле у обавези да испоштују. Прелиминарни 

резултати завршног теста објављени су 23. јуна на сајту 
Министарства просвете, а рок за жалбе продужен је до 27. 

јуна. 28. јуна објављени су коначни резултати завршног 
испита. 

Од марта до јула 2020. наставници наше школе су похађали 
бројне онлајн облике стручног усавршавања. 

http://www.mojaucionica.gov.rs/
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У току ванредног стања одржане су две седнице 
Наставничког већа, једна 9. априла, друга 6. маја. Седнице 

су одржане електронским путем. Две јунске седнице 
Наставничког већа одржане су у свечаној сали МЗ 

„Граднулица“, уз поштовање свих прописаних 
превентивних мера заштите од вируса ковид-19. Наредна 

седница Наставничког већа је заказана за 20. август. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Летопис саставила Светлана Бачулов, библиотекар школе 
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