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16.август, 2013. 

       После летњег распуста, скуп свих наставника наше школе. Већина је присутна, док је 

њих неколико оправдано изостало. Утврђен је датум седнице (26.08.2013.), на којој ће се 

озваничити и усвојити сви битни елементи доброг функционисања система наставе за 

предстојећу наставну годину.  

       У току летњег распуста, на нашој школи урађене су неопходне поправке, кречења, 

фарбана је столарија, замењивана стакла и урађени молерски радови на спољној фасади. 

 

26.август, 2013. 

       Прва седница Наставничког већа, где је извршена подела предмета на наставнике, 

одређене одељенске старешине 51 и 52 и остала задужења (детаљно наведено у записнику 

са седнице Наставничког већа од 26.августа 2013).  

        Наставна 2013/2014. година започела је 2. септембра (понедељак) 2013. Уприличен је 

пријем првака уз свечану приредбу коју су припремили учитељи другог разреда са својим 

ученицима. (Анкица Суперов Мухи и Јосим Опелц). Добродошлицу је пожелео, 

директор школе, Саша Босић, те у име читавог колектива позвао на добру сарадњу, пуно 

радости и успеха у будућем школовању.  

        Учитељи првог разреда ове године су Весна Оприн 11 и Радмила Комленић 12. 

После кратке приредбе, учитељи су прозвали своје ученике и повели их у унапред 

припремљене и украшене учионице. У току дана, прваци су обишли све просторије школе. 

Ове школске године, у први разред уписано је 35 ученика. (11 17 ученика, 12 18 ученика). 

За остале ученике нижих разреда, настава је текла  по утврђеном распореду. 

      У току дана вршена је подела уџбеника свим ученицима. Уџбеници се наслеђују, те су 

уведени под одређеним бројем који је повезан са учеником који добија тај уџбеник. На тај 

начин, наша школа води евиденцију о добијеним уџбеницима и њиховој примопредаји.  

     Сваки ђак-првак добио је школску торбу-ранац, у коме се налази комплетан школски 



прибор (поклон од општинске власти). Настава за ученике од петог до осмог разреда 

започела је у 13:30 по устаљеном рапореду и ритму. 

    Колектив школе,,Јован Јовановић Змај'' и ове школске године чине:  

Директор школе, Саша Босић, професор физичког васпитања. Посао секретара обавља 

Гиза Гогић, правник; на месту административног радника је Љиљана Бјелић,економски 

техничар; рачуноводство и послове везане за ову област води Весна Митић, економиста.  

   Стручни сарадници су: 

Верица Радованов, дипломирани педагог; послове библиотекара обавља Силвија 

Нухановић, професор разредне наставе; Тања Рођенков, професор разредне наставе, 

организује, води и реализује продужени боравак у школи.  

    Као и претходних година, у нашој школи настава је организована у две смене: разредна 

настава у једној, а предметна у другој. Промене се врше недељно, што функционише већ 

дуги низ година. Дежурство наставника одређено је по интерном договору, тако да у свакој 

смени-свакодневно дежура по два наставника. Књига дежурства се уредно води.  

    Настава за прву смену почиње у 8:00 (разредна настава), а за другу смену у 13:30  

(предметна настава). После другог и трећег часа су дужи одмори (10 и 15 минута), а остали 

одмори су по 5 минута. Ужина за ученике је разноврсна и квалитетна, а њен садржај се 

објављује на огласној табли сваког понедељка, те су ученици и родитељи обавештени и по 

том питању.  

    Помоћно особље у школи:  

кухиња: на место серверке и куварице је Ибојка Палфи,  спремачице: Мирјана Вучен, 

Вјера Миланов, Исидора Радишић и Енике Ковач; домар-ложач Жарко Јовановић. 

    

 

Разредну наставу изводе (што је утврђено на седници Наставничког већа, која је одржана 

26.августа 2013.) : 

 

Весна Оприн -  одељенски старешина I1 професор разредне наставе,  организатор и 

руководилац  еколошке радионице за ученике од првог до четвртог разреда. Такође, 

организује и води подмладак Црвеног крста.  

Радмила Комленић  -  одељенски старешина I2 професор разредне наставе, задужена за 

организовање и реализацију драмске секције за ученике нижих разреда. Руководилац је 

Стручног актива за развојно планирање, као и Стручног актива учитеља.  Руководилац је 

Дечјег савеза наше школе. 

 

Анкица Суперов Мухи  - одељенски старешина II1, професор разредне наставе, задужена 

за организацију и извођење ликовне радионице за ученике нижих разреда.  

 

Јосим Опелц  -  одељенски старешина II2 , професор разредне наставе, организује и 

руководи радом саобраћајне секције за ученике нижих разреда. 

 



Наташа Вујин Белча  -  одељенски старешина III1, професор разредне наставе, организује, 

води и реализује креативну радионицу за ученике нижих разреда. Води записнике  седница 

Наставничког већа. Руководилац је Дечјег савеза. 

 

Гордана Ивошевић  -  одељенски старешина III2, професор разредне наставе, организује, 

води и реализује математичку радионицу за ученике нижих разреда. 

 

Даница Драшковић  -  одељенски старешина IV1, професор разредне наставе, организује 

и реализује  литерарну секцију за ученике нижих разреда. 

Наташа Скоко  -  одељенски старешина IV2, професор разредне наставе, организује 

здравствену радионицу за ученике трећег и четвртог разреда. Задужена је за изглед, 

тематску прилагођеност и актуелност садржаја паноа испред зборнице.  

 

 

    Изборни предмети у нашој школи су (нижи разреди): 

Лепо писање- први разред 

Чувари природе- други разред 

Рука у тесту- трећи/четврти разред 

 

    И ове школске године, као обавезни изборни предмети, ученицима наше школе 

понуђени су грађанско васпитање и верска настава. Ученици се опредељују за један од ова 

два изборна предмета, вођени сопственим интересовањима.  

Грађанско васпитање изводи се у облику радионичарског рада, који воде учитељи, свако у 

свом одељењу. 

Верску наставу предаје Јасмина Милосављевић (Теолошки факултет у Београду). Она 

предаје деци хришћанско-православне вероисповести од првог до осмог разреда. За 

ученике који су се определили за хришћанско-римокатоличку веронауку, вероучитељ је 

Милан Недељковић (       ). Обзиром да међу ученичком популацијом постоји 

интересовање за изучавањем исламске вере, као вероучитељ запослен је Елвир 

Шерифовић (Факултет исламских наука у Београду). 

 

   Продужени боравак је почео са радом већ прве недеље септембра и има ____ уписаних 

ученика од првог до трећег разреда. Ову хетерогену групу чини__ девојчица и __ дечака. У 

првом разреду __ ученика; други разред __ ученика; трећи разред __ ученика. 

 

 

 

 



Предметну наставу изводе: 

 

Јелена Марковић  -  одељенски старешина V1; професор српског језика и књижевности; 

предаје српски језик у одељењима петог и седмог разреда; води литерарно-рецитаторску 

секцију за ученике од петог до осмог разреда. 

 

Даница Димитријевић  -  одељенски старешина V2; професор географије и предаје у 

одељењима од петог до осмог разреда. Руководилац је географске секције за ученике 

виших разреда. 

 

Наташа Живков Стојков  -  одељенски старешина VI1; професор ликовне културе и 

предаје своју уметност ученицима од петог до осмог разреда. Руководилац је ликовне 

радионице за ученике виших разреда; задужена за естетски изглед и уређење школских 

ходника и неких просторија. 

 

Данијел Парађеновић  -  одељенски старешина VI2; предаје одељењима шестог, седмог и 

осмог разреда; руководилац је секције младих физичара за ученике свих разреда. 

 

Дивна Савић Филиповић  -  одељенски старешина VII1; професор биологије, те овај 

предмет предаје свим ученицима виших разреда. Руководилац је ученичке организације 

,,Дечји савез’’ од петог до осмог разреда, као и секције ,,Млади биолози’’. Одржава 

додатну наставу из биологије. 

 

Соња Дунаи  -  одељенски старешина VII2; професор историје у одељењима од петог до 

осмог разреда; води ученички парламент и историјску секцију. 

 

Светлана Крстанић  -  одељенски старешина VIII1; професор шпанског језика и 

хиспанске књижевности. Води, организује и реализује Шпански клуб. 

 

Верица Вајагић  -  одељенски старешина VIII2; професор српског језика и књижевности 

петом и осмом разреду. Организује и води граматичку секцију. 

 

Владана Симић  -  професор енглеског језика и књижевности. Води English club; предаје 

енглески језик ученицима виших разреда. 

 

Дарко Станков  -  професор информатике и рачунарства; предаје истоимени предмет; 

задужен за ажурирање школског сајта. 

 

Мица Гавранчић  -  наставник математике ; руководилац је математичке секције; 

усклађује и израђује школски распоред часова. 

 



Тамара Проданов  -  професор хемије у седмом и осмом разреду; води секцију Млади 

хемичари, као и додатну наставу. 

 

Милош Соро  -  предаје техничко и информатичко образовање у одељењима од петог до 

осмог разреда; води секвију Млади конструктори за ученике виших разреда. 

 

Велисав Белић  -  предаје музичку културу ученицима од петог до осмог разреда; задужен 

за сарадњу у припремама код приредби везаних за живот школе; води хор који окупља 

ученике од петог до осмог разреда. 

 

Ненад Ненадић  -  предаје енглески језик у одељењима нижих разреда (изузев у IV2 ); 

организује и води English club за ученике од првог до четвртог разреда. 

 

Милена Мирчов  -  професор математике; предаје математику ученицима  од __и__ 

разреда; организује и води математичку секцију. 

 

Сава Попов  -  професор физичког васпитања у одељењима виших разреда (изузев VIII1 ); 

у оквиру изабраног спорта води стони тенис, рукомет и кошарку. 

 

Бранислав Грујин  -  професор физичког васпитање, предаје одељењу VIII1; у оквиру 

изабраног спорта води стони тенис и кошарку. 

 

 

      Чланови стручног актива за развој Школског програма (из реда наставника) су: 

Дивна Савић Филиповић; представник наставника 

Радмила Комленић; представник наставника 

Јелена Марковић; представник наставника 

Верица Радованов; представник стручних сарадника 

 

     Нижи разреди - задужења наставника у области слободних активности: 

Оприн Весна  -  еколошка радионица 

Комленић Радмила  -  драмска секција 

Суперов Мухи Анкица  -  ликовна радионица 

Опелц Јосим  -  саобраћајна секција 

Вујин Белча Наташа  -  креативна радионица 

Ивошевић Гордана  -  математичка радионица 

Драшковић Даница  -  литерарна секција 

Скоко Наташа  -  здравствена радионица 

Ненадић Ненад  -  English club I - IV 

 



      Виши разреди: 

Вајагић Верица  -  граматичка секција 

Марковић Јелена  -  литерарно рецитаторска секција 

Симић Владана  -  еnglish club 

Крстанић Светлана  -  шпански клуб 

Гавранчић Мица  -  математичка секција 

Мирчов Милена  -  математичка секција 

Савић Филиповић Дивна  -  Млади биолози-додатна 

Дунаи Соња  -  историјска секција 

Димитријевић Даница  -  географска секција 

Парађеновић Даниел  -  Млади физичари 

Проданов Тамара  -  Млади хемичари-додатна 

Живков Стојков Наташа  -  ликовна радионица 

Белић Велисав -  хор 

Соро Милош  - Млади конструктори 

Попов Сава  -  кошарка, стони тенис 

Грујин Бранислав  -  стони тенис 

Станков Дарко  -  ажурирање школског сајта 

 

 

*Руководиоци ученичичких организација: 

1,Црвени крст-Весна Оприн,Владана Симић 

2.Дечији савез-Наташа Вујин Белча,Радмила Комленић 

3.Ученички парламент-Соња Дунаи 

   

Руководиоци додатне наставе: 

1,из билологије-Дивна Савић Филиповић(V;VI;VII;VIII) 

2,из енглеског језика-Владана Симић 

3,из хемије- Тамара Проданов 

4,из шпанског језика-Светлана Крстанић 

 

Стручни актив за развојно планирање: 

1,Радмила Комленић (проф.раз.наставе-председник) 



2.Дивна Савић Филиповић (проф.биологије) 

3.Јелена Марковић (проф.српског језика) 

4.Верица Радованов (педагог) 

 

 

Тим за заштиту од насиља: 

1,Саша Босић (директор,руководилац тима) 

2,Верица Радованов (педагог,стручни сарадник тима) 

Чланови тима: 

-Весна Оприн 

-Јосим Опелц 

-Анкица Суперов Мухи 

-Ненад Ненадић 

 

Тим за самовредновање: 

1.Диван Савић Филиповић 

2.Гордана Ивошевић 

3.Верица Радованов 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 



Тим за инклузивно образовање: 

1.Даница Драшковић 

2,Наташа Скоко 

3.Светлана Крстанић 

4,Владана Симић 

5.Верица Радованов 

 

Комисија за заштиту од дуванског дима: 

1.Ненад Ненадић 

2.Силвија Нухановић 

3.Милош Соро 

Комисија за култутрне активности: 

1.Весна Оприн 

2.Верица Вајагић 

3.Радмила Комленић 

4.Јелена Марковић 

5.Владана Симић 

6.Светлана Крстанић 

7.Велисав Белић 

8.Јасмина Милисављевић 

 

 

 

 

 



Комисија за инвентарисање: 

 

1.Силвија Нухановић 

2.Верица Вајагић 

3.Јелена Марковић 

4.Милена Мирчов 

5.Даниел Парађеновић 

6.Наташа Скоко 

7.Јосим Опелц 

8.Сава Попов 

9.Дарко Станков 

10.Даница Драшковић 

11.Анкица Суперов Мухи 

 

9.септембар 2013 

Одржани су први родитељски састанци у првом разреду (учитељице:Весна Оприн и 

Радмила Комленић) 

10.септембар 2013. 

Први родитељски састанци одржани су у другом и трећем разреду. 

У току преподнева ,посета стручног сарадника,Душице Мандић,руководиоца матичног 

одељења Градске народне библиотеке.Гђа Мандић је посетила школску 

библиотеку,извршила стручни надзор,те путем савета и препорука указала како 

библиотека може боље да функционоше.По извршеном прегледу биће сачињен извештај 

који ће се послати школи као повратна информација о извршеном прегледу. 

13.септембар 2013. 

Одржане су:седница Наставничког већа(12:30h);састанак Савета родитеља школе(17h) и 

седница Школског одбора (18h) (Садржаји рада на овим састанцима детаљно су описани у 

записницима ових радних тела.) 



17.септембар 2013. 

Ученици првог разреда заједнички су отишли у оближњу Халу спортова у којој је 

организован  саобраћајни полигон са циљем подизања нивоа безбедности при кретању у 

саобраћају када су најмлађи учесници у питању.Активности у хали надгледају и  њима 

руководе саобраћајни полицајци.Дешавања трају од 12h до 13:45h.Учествују ученици 

првог разреда из већине градских осн.школа. 

25.септембар 2013.  

Одржан је састанак тима за реализацију и осмишљавање садржаја за Дечију недељу .Тим 

чине:Радмила Комленић,Наташа Вујин Белча,Соња Дунаи,Верица Радованов.Састанак је 

одржан у просторији библиотеке у 13h. 

 

27.септембар 2013. 

Одржан је састанак тима за културне активности.Састанак је одржан у просторији 

библиотеке са почетком у 13h у току састанка договорен је( оквирно) садржај за 

овогодишње обележавање Дана школе.Чланови тима су:Весна Оприн,Радмила 

Комленић,Владана Симић,Светлана Крстанић,Верица Вајагић,Јелена Марковић,Велислав 

Белић,Силвија Нухановић,Наташа Живков Стојков,Верица Радованов.Неки од чланова 

тима су одсуствовали из оправданих разлога.Извршена је подела активности што је 

значило добар почетак! 

 

12.октобар 2013. 

Субота,семинар за чланове Наставничког већа.Одржан је у просторијама школе(учионица) 

у времену од 8h-13h.Тема је:Мотивација за учење и психолошки принципи учења-

1.Предавачи:Светлана Кочиш-педагог и Марица Гаврилов –психолог.Семинар је одобрен 

од стране Министарства просвете,решењем 453-03-00072/2010-06 

15.октобар 2013. 

У сали Градске народне библиотеке ,са у почетком у 12 h,започео је семинар за школске 

библиотекаре.Тема семинара:”Дођите у библиотеку!” –анимација 

ученика,наставника,родитеља,пријатеља,суседа…Семинар су водили :Душица Мандић-

виши библиотекар и Душан Лисица-професор арапског језика,сада библиотекар у Тарашу. 

 

 



17.октобар 2013.  

Сарадња са Удружењем параплегичара.Ученици су предали сакупљене чепове са пет 

амабалаже представнику овог удружења,при чему је потписан меморандум о даљој 

сарадњи. 

18.октобар 2013. 

У школској библиотеци одржан је час ученицима I1. Путем разговора објашњен је значај 

сарадње,начин издавања књига ,сликовница и  часописа,чување,враћање,позајмљивање 

књига,култура понашања… 

У Ноћи истраживача  учествовали су ученици наше школе. Наставник Милош Соро 

припремио је ученике Исидора Ротарију VII2 и Милорад Велисављев VIII2 који су 

приказали свој рад: Макету. Подршку су пружили наставници Даниел Парађеновић и 

Дарко Станков. 

25.октобар 2013. 

Један део колектива наше школе посетио је Сајам књига у Београду.Превоз је био 

организован (колективни одлазак и повратак). 

28.октобар 2013. 

Седница Одељенских већа нижих разреда; 

29.октобар.2013. 

Седница Одељенских већа виших разреда; 

30.октобар 2013. 

Седница Наставничког већа поводом завршетка првог класификациног периода. 

 

6.новемабар 2013. 

Завод за заштиту здравља у Зрењанину расписао је ликовно-литрарни конкурс на тему 

“Шта треба да једемо како и зашто”.Ученици наше школе су на иницијативу учитељиве 

Данице Драшковић послаи своје радове ,те су неки освојили награде.То су: 

За ликовни рад:      За литерарни рад: 

Александар Чаки 4-1 I место    Владана Вучинић 4-1 II место 

Александар Ковач 4-1 III место               Никола Мишич 4-1 III место 



 

8.новембар 2013. 

Дан просветних радника обележен је у нашој школи.Да би био што занимљивији, 

оригиналнији претходне недеље је уз ућешће Ђачког парламента отворен “конкурс” за 

радна места која су заступљена у школи:од места директора преко свих наставних 

предмета,стручних сарадника, теткица, куварице. Ученици су се пријављивали на конкурс, 

па су они са највише “квалификација”седели за катедрама И били за време једног 

школског часа “неко са друге стране”. 

У зборници је приређено пригодно послужење,јер ипак ово је наш дан! 

! Напомена:хронолошки изостављен запис из Дечије недеље! 

 Програм активности ученика нижих разреда за Дечију недељу 

       7.октобар-12.октобар 2013. 

            Програм саставиле:Наташа Вујин Белча и Рамила Комленић 

 

1.7.октобар 2013.понедељак 16 h -17 h 

Пријем првака у Дечији савез:”Хеј дечаци ,девојчице, најлепши брош је насмејано лице !” 

Спортски турнир-међуодељенско такмичење ученика првог разреда. 

(Носици активности:Весна Оприн и  Радмила Комленић(и  ученици првог разреда);Наташа 

Вујин Белча-кратак програм) 

2.8.октобар 2013.16 h -17 h 

Сајам играчака и књига(изложба,размена,поклон библиотеци  и продуженом боравку) 

сакупљено је 9 часописа,32 сликовнице,156 књига. Назив:”Чаробне су речи молим и 

изволи-свако ове речи воли!” 

(носиоци активности: Анкица Суперов Мухи,Јосим Опелц (и ученици другог 

разреда);Сивија Нухановић и Тања Рођенков) 

3. 9.октобар 2013.среда16 h -17 h: 

Спортски турнир-међуодељенска такмичења ученика трећег разреда и четвртог разреда. 

“Игра на трави,игра на трави децо бићете увек здрави!” 



(носиоци активности:Наташа Вујин Белча,Гордана Ивошевић,Даница Драшковић и 

Наташа Скоко) 

4.10.октобар 2013.четвртак 16 h -17 h: 

Еколошки дан-сакупљање старе хартије(8-14)-заједничка акција са ученицима виших 

разреда”Улице плачу немају мира ,због папира,због папира!” 

Донација цвећа”Донеси цвет нека замирише школски свет!”(носиоци активности:сви 

учитељи). 

5.11.октобар 2013.-петак 16 h -17 h: 

Вашар продајног карактера (сакупљање новчаног прилога за уређење прилазу школи) 

(носиоци активности:сви учитељи). 

  Програм активности ученика виших разреда за Дечију недељу 

   7.октобра-12.октобра 2013. 

  Време реализације свих активности сем журке 11:30-13 h 

                        Програм саставиле :Светлана Крстенић и Соња Дунаи 

7.октобар 2013 понедељак:слатки дан, бакин колач 

Продајни вашар слаткиша и сока 

Носиоци активности: Светлана Крстанић и ученички парламент ће направити позивнице за 

баке и  деке из МЗ и просторно осмислити манифестацију. 

Одељенске старешине ће организовати штандове,сваки за своје одељење и заједно са 

ученицима расклонити исте по завршетку манифестације. 

8.октобар 2013.уторак:уметнички дан 

-цртање на штафелајима,цртање на бетону(придружили се и ученици из боравка). 

-декупаж радионица-водитељ радионице Александра Пајчић-родитељ 

-радионица израде накита-водитељ Наташа Живков Стојков,наставница ликовне културе. 

Носиоци активности:Наташа Живков Стојков,Верица Радованов,НаталијаСтојадинов. 

9.октобар 2013.среда:креативни дан 



-ЕКО-радна ревија одевних премета од рециклираног материјала(победили: Јован Васић 

VIII1 и Мићић Тамара V2)Учествовало је 6 ученика. 

-Израда модела(нпр.аутомобила) и макета од рециклираног материјала 

Носиоци активности: Владана Симић, Милош Соро. Жири чине: Немања Савић VII1, 

Милица Дамјановић  VII1 и професор математике Милена Мирчов. 

10.октобар 2013 четвртак:еколошко –научни дан 

-сакупљаје старе хартије за рециклажу 

-едукативне радионице за ученике:”Амбалажа,отпад,рециклажа” 

Носиоци активности:Дивна Савић Филиповић,Соња Дунаи,Даница Димитријевић и 

Хемијско друштво Зрењанин. 

11.октобар 2013 петак:забавни дан 

-журка(улазница играчка или књига)од 18h-20h 

Носиоци активности:Вајагић В.,Марковић Ј.,Крстанић С.,Парађеновић Д.,Живков Стојков 

Н.,Дунаи С.,Мирков М,Симић В. 

Спортска такмичења су се одржала током читаве недеље,носиоци организације и 

судије:Сава Попов и Бранислав Грујин професори физичког васпитања. 

13.новембар 2013. 

Ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу који је расписао ЈКП”Чистоћа 

и Зеленило”.Тема је “Мој кућни љубимац,мој највернији пријатељ”.Комисија састављена 

од три члана прегледала је 200 пристиглих радова и поделила их у четири категорије-по 

узрастима први,други,трећи и четврти разред.Ученица наше школе Санија Аметов IV1 

освојила је II награду у четвртој категорији.Награда-ролери.Такође ученица наше школе 

Љиљана Бебек  III1,освојила је специјалну награду (слатки пакет). Радујемо се и честитамо 

награђеним ученицима и њиховим учитељима који су препознали дар.То су Даница 

Драшковић и Наташа Вујин Белча. 

25.новембар 2013.(понедељак) 

51.рођендан наше школе.Прославили смо га у сали  Културног центра.Хладан 

новембарски дан није спречио ученике ,родитеље и госте из других школа да присуствују 

нашој прослави. Припреме, организација, осмишљавање концепције и подела задужења 

започета је још на првом састанку Тима за обележавање Дана школе,прве недеље октобра . 

Тим чине:Светлана Крстанић,Владана Којић,Верица Вајагић,Весна Оприн ,Радмила 

Комленић,Наташа Живков Стојков,Верица Радованов ,Велисав Белић,Силвија 



Нухановић.Као нит која би повезала читаву приредбу одређен је мото :”Свет у оку 

детета”У оквиру тог договора,одмах су расписани ликовни  и литерални конкурси на исту 

тему. Приредба је текла лепо,лако и увежбано уз две претходно одржане генералне пробе. 

И овога пута наши најмлађи ученици прваци оставили су најлепши утисак.Уз стихове из “ 

Ђулића” и “Ђулића увеока”  чули су се звуци оркестра ,хора па чак и стихови на шпанском 

и енглеском језику уз атмосферу Змајевог доба као препеве најлепших стихова који су 

сами ученици извели уз асистенцију својих наставница шпанског и енглеског језика. Да 

конац дело краси ,доказано је и овога пута. 

Крај приредбе вођен је елеганто и спонтано уз поделу награда освојених на ликовном и 

литерарном конкурсу. Наградама су се обрадовали и ученици из других школа, јер су 

својим креативним радовима освојили чланове жирија. Све је праћено необично лепом 

музиком и презентацијом са видео-бима, те су сви гости могли да виде фотографије 

награђених радова, док је у фоајеу припремљена изложба оригинала. По завршетку 

приредбе, чланови нашег колектива дружили су се у оближњем кафе-клубу.  

Рад у секцији ”Млади конструктори” коју води проф. Милош Соро, дао је увид у квалитет 

рада ученика Велисављев Милорада . Сада, у осмом разреду, Милорад је конструисао 

прототип машине ТРАНСПОРТЕР СА СЕЦКАЛИЦОМ. Овај рад пријављен је на 

хрватском салону иновација, прототипова и студентских пословних планова за 2013. 

годину. Сходно томе, објава овог рада изашла је у Зборнику савеза иноватора Загреба на 

102. страни под редним бројем 57. Професор Милош Соро је 14.15. и 16. Новембра у 

Загребу лично присуствовао овом скупу иноватора, те оданде донео многе информације и 

нова искуства. 

  Издање: Савез иноватора Загреба 

     Загребачки сајам 2013. 

 

18.децембар 2013. 

Инклузивне игре у организацији школе 9.мај. Учествују ученици 4. разреда наше школе са 

учитељицама Даницом Драшковић и Наташом Скоко. Игре се одржавају у Кристалној 

дворани, а циљ им је дружење и упознавање ученика који похађају специјалну школу. 

Било је заступљено много игара међу којима су “надвлачење канапа”, “скок у даљ” и сл. 

Игре и дружење је реализовано са успехом. 

У току месеца децембра успешно је реализовано неколико акција: 

 Акција сакупљања чепова са ПЕТ амбалаже у организацији Црвеног крста. 

Удружењу параплегичара Зрењанина предато је око десет боца ( од 5l ) које су 

сакупили наши ђаци. 



 Хуманитарна акција сакупљања одеће и обуће ( зимска гардероба ) намењена 

нашим ђацима чији су родитељи у тешком материјалном стању. 

 Организована је подела пакетића у одељењу I1 на иницијативу и уз спонзорство 

родитеља Бацковић Бране. 

 Ученици одељења I2 такође су били обрадовани пакетићима. Иницијатор и 

реализатор овог геста је учитељица Радмила Комленић. 

 

23.децембар 2013. 

Последњи дан првог полугодишта. Завршило се весело, уз журку у школском холу који је 

био у новогодишњим мотивима и новогодишњем расположењу. 

 Зимски распуст:  

 Од 23.децембра 2013. до 15.јануара 2014. 

 

15.јануар 2014. ( Среда ) 

Први наставни дан трећег квартала. Часови се одржавају по устаљеном распореду               

( распоред часова уклапа и ради Мица Гавранић – наставник математике ) 

27.јануар 2014 

Радни, ненаставни дан посвећен првом српком архиепископу Светом Сави. Школска слава 

одржава се традиционално већ дужи низ година. Наши ученици су уз помоћ наставника и 

вероучитељке Јасмине Милисављевић одабрали адекватне текстове које су казивали. 

Група ученика петог разреда покретима је илустровала изговорене речи, чиме је сцена 

обогаћена. Перформанс је био праћен звуцима духовне православне музике. Хор наше 

школе заокрућио је целину својим извођењем песама у унисаном певању. Приредби су 

присуствовали сви запослени у нашој школи, а приредбу је увеличао свештеник који је 

обред сечења славског колача извео у духу православља. Упутио је лепе речи ђацима и 

радницима наше школе уз жеље да просперирамо, лепо сарађујемо и негујемо 

доброчинство и толеранцију. Поред учесника приредби је присуствовало по 5 ученика из 

сваког одељења. Свечаност је започела у 10:30, а завршена је закуском у просторијама 

продуженог боравка. У осмишљавању и реализацији приредбе за који су заслужни пре 

свега ученици наше школе, учествовали су и вероучитељка Јасмина Милисављевић, 

педагог школе Верица Радованов, педагог приправник Наталија Стојадинов, наставник 

музичке културе Велисав Белић и библиотекар школе Силвија Нухановић. 

!НАПОМЕНА 



Због ветра орканске јачине и снежних наноса који су паралисали саобраћај нарочито у 

Војводини, по налогу Министарства просвете обустављен је рад у свим предшколским 

установама и школама ( основним и средњим ). Наставе није било: 

  1.фебруара 2014 (радна субота) 

  3.фебруара 2014 (понедељак) 

 

У уторак 4.фебруара 2014. Временски услови су се побољшали, те је настава настављена 

по утврђеном распореду. 

5.фебруар 2014. 

Школско такмичење из физике. Учествује _____ученика шестог,седмог и осмог разреда. 

Руководилац и организатор је Даниел Парађеновић,професор физике. 

15.фебруар 2014.(субота) 

Дан уставности: понедељак је из тог разлога нерадни дан на територији читаве Србије.У 

школама је у петак,14.фебруара у сваком одељењу одржан разговор о значају тог празника 

за нашу нацију тј. као симболу утемељења модерне Србије. 

23.фебруар 2014.  

Овог дана одржани су зимски сусрети учитеља. У организацији су учествовали чланови 

Удружења зрењанинских учитеља и исказали вољу, знање и умеће доброг гостопримства 

као и способност организовања у вези распореда многобројних семинара. Сви учитељи 

наше школе одазвали су се позиву, те по сопственом интересовању одабрали у којој ће 

радионици учествовати и чија предавања слушати. Отварање је уприличено у сали 

биоскопа “Синема” где је одржан кратак програм добродошлице као и уводне речи 

организатора семинара. Даљи рад нестављен је у просторијама школе “ Јован Цвијић” . 

Одлични предавачи, занимљиве теме, добра организација ( у коју је укључена и 

презентација уџбеника водећих издавачких кућа ) допринела је осећају да смо сви 

присутни тога дана стекли нова знања, или бар потврдили оно што смо до тада радили у 

настави са ученицима. 

6.март 2014. 

Одржано је међуокружно такмичење: кошарка-девојчице. Наша екипа је освојила треће 

место. Тренер је проф. физичког васпитања Сава Попов. 

7.март 2014  



Семинар за библиотекаре одржан је у сали Градске нар. библиотеке. Семинар је водила 

Душица Мандић, виши библиотекар са гостима Удружења слепих и слабовидих особа. 

Тема је упознавање са Брајевим писмом као и начин укључивања особа са овом врстом 

посебне потребе у редовне кориснике. 

 

15.март 2014 

Општинско такмичење из биологије одржано је и ове године у нашој школи. Припреме су 

се обавиле много раније да би сам дан такмичења протекао по планираном раду. 

Предстедник Актива биолога наше општине, професор Дивна Савић Филиповић ( такође 

просефор биологије у нашој школи ) је са својим ученицима – учесницима – такмичарима 

постигла одличне резултате. Од укупног броја такмичара из различитих школа ( 143 ) , 

наши ученици су постигли следеће резултате: 

 Петар Раушки   6 разр  I место 

 Ања Дујовић  7 разр  I место 

 Жељана Новаковић 6 разр  II место 

 Немања Савић 7 разр  II место 

 Гордана Бебек 5 разр  II место 

 Ана Марија Шимон 5 разр  II место 

 Јелена Момирски 7 разр  III место 

 

21.март 2014 

Квиз знања организује Културни центар Зрењанин. У квизу учествују све зрењанинске 

школе.Од четрнаест школа три екипе стекле су услов за пласман у полуфинале.Нашу 

екипу чине следећи ученици: 

    Дамјан Миливојевић 8-2 

    Никола Шормаз 7-2 

    Петар Раушки 6-1 

    Никола Живков 5-1 

  



 

 

 

23.март 2014  

Одржано је општинско такмичење из географије. 

Никола Шормаз ученик VII2 са освојених 84 бода стекао је услов да одмери своје знање са 

вршњацима на окружном такмичењу које ће се одржати 13.4.2014. Такође,ученик Милан 

Михаљчић ,VI1 показао је висок степен знања из ове области освојивиши 2.место на овом 

нивоу такмичења. 

27.март 2014 

Отворена врата: за будуће прваке,њихове родитеље и чланове породице,наша школа сваке 

године одабере дан у којем ће угостити малишане и представити своје чланове 

колектива,те дати оквирну слику о томе како школа функционише. 

Тога дана ,од 16:30 ,врвело је од мноштва нових лица.Све је било организовано.Ученици 

из Ђачког парламента,као прави домаћини,дочекивали су и водили будуће ђаке кроз 

учионице и остале просторије школе.Сваки учитељ је са својим ученицима припремио 

добродошлицу у виду поклона и занимљивих активности у које су се по жељи укључивали 

и гости.Родитељи су могли да поразговарају са сваким наставником,упознају ритам и осете 

атмосферу школе.И ова активност школе “Змај “ успешно је реализована,а будући прваци 

отишли су весели,праћени старијим ученицима,пуни утисака и са слатим укусом у устима-

од бомбона! 

3.април 2014 

На иницијативу Дома здравља ,нашу школу посетиле су патронажне сестре, те ученицима 

4.разреда одржале предавање уз видео презентацију о психоактивним супстанцама. 

4.април 2014. 

Позоришну представу “Стоп насиљу” одиграну у Културном центру,посетили су  ученици 

наше школе,узраста од првог до шестог  разреда.Представу је осмислио и стиховао Драган 

Петровић,а остали глумци-Каја Димитријевић, Небојша Ђорђевић,Марина Поповић,су је 

одиграли.Сви су глумци Београдског позоришта “Додир”. 

Општи утисак је да су ученици петог и шестог разреда били мање заинтеросовани за 

овакав приступ теми о насиљу,те ће се о томе у будућности водити више рачуна обзиром 

на искуство са ове представе.(време трајања од 11:30 до 12:30). 



10.април 2014. 

40.јубиларна Песничка штафета стигла је и у нашу школу.Два дивна дечја песника,Игор 

Коларов и Бранко Стевановић,на свој специфично духовити начин су поздравили децу и у 

опуштеној атмосфери са њима разговарали о поезији. Мала свечаност одржана је у 

просторији продуженог боравка.Наши ђаци –песници(било их је 26)читали су своје песме, 

а пре тога насмејали су их наши”гусари”-ученици првог разреда који су извели приказ 

песме Љ.Ршумовића,једног од водитеља Песничке штафете давних година и врсног 

песника за децу.Приредби су присуствовали сви ученици првог разреда са својим 

учитељицама. Одабране су песме следећих ученика( ове песме су издвојене као неке које 

имају ону искру различитости): Виктор Јакабфавли I2 (“Дивне девојчице”);Тeодор 

Вујасиновић VI1 (“Свет у мом оку”); Срданов Дуња VI1 (“Како”);Марија Белић VII2           

(“ Детињство”). 

11.април 2014. 

Одржана је завршна приредба 40.Песничке штафете.Свечаност се одржала у сали 

Културног центра,у организацији дечијег одељења Градске нар.библиотеке.Свечаности су 

присуствовали сви некадашњи водитељи,наши чувени песници за децу.У препуној Сали 

додељене су награде и похвале као подстрек за нас је једна од три треће награде која је 

припала ученику I2: Виктор Јакабфавли освојио је таблет и слатки пакет(али не толико 

сладак као сто је он сам!) 

24.април.2014 

Екипа ватрогасне службе посетила је нашу школу.Циљ је да ученицима првог и другог 

разреда укажу на важност и озбиљност ове службе која спашава животе и имања. Екипа је 

приказала камион ,опрему на њему и начин дејства у кризним ситуацијама.деци су 

подељене брошуре на којима су исписани најважнији кораци у поступцима. 

29.април.2014 

Лутка-сцена Народног позоришта“Тоша Јовановић“ угостила је ученике наше школе од 1-

4 разр. приредивши дивну представу „Немушти језик“. Занимљив,интерактивни приступ 

са елементима који су прозивали насиље као крајње дехуманизовани поступак.  

9.и 10.мај 2014.(петак и субота) 

Симулација завршног испита за ученике осмог разреда.Спроведена је по утврђеним 

законитостима и уз орагнизацију дежурства. 

7.мај 2014. 

Дан Европе прослављен је и у нашем граду.На главном градском тргу,свака основна школа 

приказала је одређену европску државу.Велика Британија била је изазов за наше ученике и 



руководиоца ове активности,Владану Симић,проф.енглеског језика.Од камене грађевине 

Стоун-хенџа и чаробњака Мерлина, преко Шекспира, енглеских династија и групе 

„Битлси“,стигли смо до савремене модерне Енглеске(Ејми Вајнхаус...).Наши ученици су 

дуго пре овог догађаја осмишљавали садржај,правили костиме и увежбавали перформанс,а 

све уз добре инструкције и вешто усмеравање наставнице,тако да је приказ који је дала 

наша школа био занимљив и упечатљив. 

12.мај 2014. 

Овога дана одржано је Републичко такмичење из биологије које се одржало на Биолошком 

факултету у Београду.Наши ученици Ања Дујовић VII1 и Немања Савић  VII1 стекли су 

услов да упореде своје знање из биологије са вршњацима широм Србије.Немања Савић 

освојио је 7.место, а Ања Дујовић је дала свој максимум.Није освојила место,али је 

показала да припада најспособнијим ученицима седмог разреда из области 

биологије.Дивна Савић Филиповић је наставница која их је припремала за сва њихова 

такмичења. 

 

У другој половини месеца маја 2014.,путем седница Одељенског већа осмог разреда и 

Наставничког већа,констатовано је да је ове године осми разред завршило 37 ученика.Две  

ученице,(Исибела Арифи VIII1 и Станислава Кнежевић VIII2 ), програмски садржај 

савладеле су по ИОП-у1, 

Две ученице упућене су на разредни испит (Александра Николић VIII1 и Елизабета 

Ливрошка VIII1 ). 

Наставничко веће се једногласно садласило да следећи ученици испуњавају услов за 

доделу специјалних и Вукове дипломе: 

Вукове дипломе: 

 Невена Берберски(добитник специјалне дипломе из предмета ликовна култура) 

 Милора Велисављев VIII2 (добитник специјалне дипломе из предмета биологија и 

техничко и информатичко образовање) 

 Дамјан Миливојевић VIII2 (добитник специјалне дипломе из предмета 

математика,физика и српски језик) 

 Милош Мартинов VIII2 (добитник специјалне дипломе из предмета ликовна 

култура) 

 Константин Раушки VIII2 (добитник специјалне дипломе из предмета 

хемија,историја и српски језик) 

 Срђан Стојић VIII2 (добитник специјалне дипломе из предмета ликовна култура) 



 Јована Табачки VIII2 (добитник специјалне дипломе из предмета ликовна култура и 

хемија) 

 

 

 

Специјалне дипломе су добили : 

 Софија Малешев VIII2 (специјална диплома из предмета  физичко васпитање) 

 Емилија Милинов VIII2 (специјална диплома из предмета ликовна култура) 

 Ирина Татић VIII1 (специјална диплома из предмета ликовна култура) 

 Дамјан Рађеновић VIII2 (специјална диплома из предмета ликовна култура) 

 

Након извршеног бодовања од стране наставника,а према утврђеним критеријумима ,за 

ђака генерације проглашава се ученик Милорад Велисављев VIII2.Ученици 

Констанин Раушки и Дамјан Миливојевић,такође су својим марљивим залагањем и 

радом завредели овај статус,али су сабирањем бодова освојили мање од свог друга из 

одељења. 

Као и сваке године,најбољи ученици су награђени књигама.Ђак генерације добија 

Изабрана дела Милоша Црњанског.Носиоци Вукове дипломе –Приче 1001 ноћи ,а 

носиоци специјалних диплома – Књиге о знаменитим људима (сликари, музичари, 

научници..) Избор књига вршен је у Клубу књиге (књижара у оквиру Градске 

библиотеке),а избор је начињен у сарадњи са разредним старешинама, 

Свечана приредба-мала матура-одржана је 4.јуна 2014.у Културном центру у 19h.Лепо 

осмишљена,где је сваки ученик имао свој простор да каже по нешто о утисцима које 

носи из основне школе,приредба је текла ненаметљиво и лако,где су главне улоге 

носили ученици-наши овогодишњи осмаци.Баш како треба! Највећи допринос у 

осмишљавању завршне свечаности коришћењем кратког филма,дала је Светлана 

Крстанић,професор шпанског језика и разредни старешина VIII2. Различитост и 

оригиналност приступу овој теми,примећена је и похваљена од колега из колектива и 

родитеља ученика. 

У току месеца јуна,учитељица Радмила Комленић је са својим ученицима учествовала 

у програму који организује Културни центар,под називом „Ми то радимо најбоље“. 

Такође,“Распустилиште“,дечије игре у Градској башти обележавају крај школске 

године и радост коју доноси распуст,што учитељица Радмила Комленић оплемењује 

ведрим играма својих ђака-првака.Том шаренилу игре,песме и рецитовања присуствује 

и већи број родитеља и присутних посетилаца.Све скупа даје веома лепу слику о томе 



да се у нашој школи ради занимљиво и лепо што на овом месту,већ две године доказују 

ђаци учитељице Бебе. 

Још једна награда учитељици Радмили Комленић и ученицима додељена је као аутору 

филма „Књижевно благо Србије“ коју је освојила на конкурсу „Виртуелни завичај“  за 

кратки филм. Помоћ у монтажи филма пружио је Дарко Станков проф.информатике и 

рачунарства. Филм је настао у оквиру пројекта Министарства спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација и центра за унапређење наставе“Абакус“. 

У циљу неговања културе читања и подизања нивоа потребе за коришћењем књига као 

и уџбеника ,а на иницијативу педагога школе Верице Радованов и библиотекара 

Силвије Нухановић,у нашој школи је организовано међуодељенско такмичење у 

читању под називом „ Читај лепо,меко,течно,та култура вреди вечно!“ Међуодељенска 

такмичења одржавала су се сваког петка последњег школског месеца. Најпре су 

одржана такмичења у сваком разреду ,а победници су се надметали међу собом. 

Учесници завршних такмичења су били: 

 

4.разред:        3.разред: 

1.Александар Бздушок                                                                  1.Милица Ковачевић  

2.Никола Мишић                               2.Софија Јовин  

3.Алекса Грубачки                    3.Михајло Манић  

4.Ана Милисављевић                    4.Сергеј Граховац  

5.Сенка Јованов                                5.Катарина Ајдуковић  

6.Милица Вуков                                           6.Урош Милинковић  

2.разред:        1.разред: 

1.Каена Шандор                   1.Нађа Вујанов  

2.Мила Кочишев       2.Драган Роквић  

3.Милица Гардиновачки      3.Николина Крамер  

4.Катарина Милинов       4.Лука Варадинчев  

5.Никола Арсић        5.Лена Лацмановић 

6.Милица Ћуже        6.Виктор Јакабфавли  



         7.Маријана Шкундрић  

         8.Теодора Ћуић  

Учесници су добили дипломе и слаткише ,а победници и књиге као поклоне.То су 

следећи ученици: 

1.Никола Мишић IV1;Софија Јовичин III1 ;Мила Кочишев II1;и Маријана Шкундрић I2; 

ЧЕСТИТАМО! 

Активности у вези завршног испита и уписа ученика осмог разреда у средње 

школе,текле су следећим редоследом: 

16.јун 2014 завршни испит из матерњег језика  

17.јун 2014.завршни испит из математике 

18.јун 2014.комбиновани тест 

20.јун 2014. прелиминарни резултати 

21.јун 2014.жалбе 

23.јун.2014. решавања жалби у окружној комисији 

26.јун.2014. коначни резултати завршног испита 

27. и 28. јун 2014. листе жеља  

2.јул.2014 провера жеља 

3.јул 2014. листе жеља 

6.јул 2014. званични резултати 

7.и 8. јул 2014.упис ученика у средње школе(први круг) 

10.јул 2014 други уписни круг 

Супервизија траје од 15.-20.јуна 2014. Ученици наше школе уписани су у средњу 

школу у првом уписном року.  

 

 

 

 



 

 

Чланове школске уписне копмисије: 

Саша Босић-директор 

Гиза Гогић-секретар 

Ненад Ненадић-координатор 

Светлана Крстанић-разредни старешина 

Верица Вајагић-разредни старешина 

Комисија за шифровање: 

Радованов Верица;Радмила Комленић 

Супервизори: 

Рођенков Тања;Нухановић Силвија;Вујин Белча Наташа; 

Дежурни наставници: 

Јосим Опелц;Анкица Суперов Мухи;Оприн Весна;Наташа Скоко;Гордана 

Ивошевић:Даница Драшковић; 

Резерве: 

Бранислав Грујин;Владана Симић;Милош Соро; 

Преглед тестова: 

-српски језик:Јелена Марковић 

-математика:Мица Гавранчић 

-комбиновани тест: Соња Дунаи;Дивна Савић Филиповић;Даниел Парађеновић;Наташа 

Живков Стојков. 

Испити су прошли по утврђеном плану и распореду,без проблема.Сви задужени 

наставници одрадили су свој посао стручно и одговорно. 

Надамо се да ће и наредна школска година бити пуна догађаја и успешна попут ове. 

20.08.2014.      Летопис водила 



Зрењанин       Силвија Нухановић-

проф.раз.наставе 

        Библиотекар-стручни сарадник 

 

Допуне и примедбе: 

 

 

 

 


