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Школска година започела је окупљањем наставника школе 22. 

августа 2016 године са почетком у 9 часова. Присутни су били сви 

запослени тако да је реализован договор који је постигнут крајем 

школске године јуна месеца. 

 

 

30.08.2016. 

 

Прва седница Наставничког већа у току које је извршена 

организација образовно-васпитног рада и подела предмета на 

наставнике за наредну школску 2016/2017 годину. 

Колектив школе ''Јован Јовановић-Змај'' ове године чине: : Директор 

школе Саша Босић, професор физичког васпитања. Послове 

секретара обавља Наташа Радаковић, правник; рачуноводство и 

послове везане за ову област води Весна Митић, економиста; на 

месту административног радника је Љиљана Бјелић, економски 

техничар. 

Стручни сарадници су: Верица Радованов, дипломирани педагог; 

послове библиотекара обавља Душан Лисица, дипломирани 

филолог; продужени боравак у школи води, организује и реализује 

Тања Рођенков, професор разредне наставе. 

Настава је организована у две смене: разредна настава у једној, а 

предметна у другој смени. Промене се врше недељно, што је у 

пракси већ дужи низ година. Дежурства наставника су свакодневна и 



по интерном договору утврђена. О њима се води евиденција у Књизи 

дежурства. 

Настава за прву смену почиње у 8 сати (разредна настава), а за другу 

смену у 13:30 (предментна настава). После другог и трећег часа су 

дужи одмори (10 и 15 минута), док су остали одмори по 5 минута. У 

школи је организована ужина за ученике. Она је разноврсна и 

квалитетна. На огласној табли за ученике се сваке недеље истиче 

јеловник за ту недељу, док се на огласној табли испред библиотеке 

налази месечни јеловник. Води се рачуна и о деци из самохраних и 

социјално угрожених породица. 

 

 

Помоћно особље у школи чине: 

Кухиња: на месту сервирке и куварице је Ибојка Палфи 

Спремачице: Вјера Миланов, Исидора Радишић, Енике Ковач и  

Ирена Раушки Перић. 

Извршиоци на пословима одржавања објеката, опреме и грејања 

школе: Жарко Јовановић и Зоран Ракић 

 

Разредну наставу изводе и одељенске су старешине: 

 

1/1     Анкица Суперов Мухи 

1/2      Јосим Опелц 

2/1     Наташа Вујин Белча 

2/2     Гордана Ивошевић 

3/1     Даница Драшковић 

3/2     Наташа Скоко 

4/1     Весна Оприн 

4/2     Радмила Комленић 

 

Слободне активности у оквиру одељења реализују: 

 

 

1/1     Анкица Суперов Мухи 

2/1     Наташа Вујин Белча 

2/2     Гордана Ивошевић 

3/1     Даница Драшковић 

4/1     Весна Оприн 

4/2     Радмила Комленић 

 

 

 

 



Саобраћајна секција : Јосим Опелц 

Здравствена секција : Наташа Скоко 

English club ,    од првог до трећег и 4/2   : Ненад Ненадић 

Енглески језик , од првог до трећег и 4/2  :  Ненад Ненадић 

 

ВИШИ РАЗРЕДИ- старешинство: 

 

5/1   Јелена Даников 

5/2   Милош Соро 

6/1   Дивна Савић-Филиповић 

6/2   Соња Дунаи 

7/1   Владана Којић 

7/2   Светлана Крстанић 

8/1   Јелена Марковић 

8/2   Даница Димитријевић 

 

 

Слободне активности: 

 

Граматичка секција од петог до осмог разреда: Верица Вајагић 

Литерарно-рецитаторска секција од петог до осмог разреда: Јелена 

Марковић 

English club : Владана Којић 

Математичка секција: пети и шести разред 

Математичка секција : седми и осми разред 

Историјска секција од петог до осмог разреда: Соња Дунаи 

Географска секција од петог до осмог разреда: Даница Димитријевић 

Физика-секција од петог до осмог разреда: Данијел Паређановић 

Ликовна секција од петог до осмог разреда: Наташа Живков Стојков 

Хор од петог до осмог разреда: Велисав Белић 

Млади конструктори: Милош Соро 

Саобраћајна секција од петог до осмог разреда: Милош Соро 

Кошарка: Сава Попов 

Фудбал: Сава Попов 

Стони тенис: Бранислав Грујин 

 

 

Додатна настава: 

 

Биологија од 5 до 8 разреда: Дивна Савић-Филиповић 

Хемија  7 и 8 разред: Тамара Проданов 

Енглески језик 7 и 8 разред: Владана Којић 

Шпански језик 7 и 8 разред: Светлана Крстанић 



 

 

Председници стручних већа: 

 

Стручно веће наставника разредне наставе: Даница Драшковић 

учитељ 3/1 разреда 

Природна група предмета: Данијел Паређановић 

Језичко-хуманистичка група предмета: Вајагић Верица, професор 

српског језика. 

Друштвене и друге науке: Даница Димитријевић, професор 

географије. 

Стручно веће за области уметности и физичко васпитање: Наташа 

Живков-Стојков, професор ликовне културе. 

 

Ученичке организације: 

 

Црвени крст – Даница Драшковић 

Дечији савез – Радмила Комленић, Наташа Вујин Белча и Соња 

Дунаи 

Ученички парламент – Светлана Крстанић 

 

 

Стручни актив за развојно планирање: 

 

1. Дивна Савић – Филиповић (председник тима) 

2. Радмила Комленић 

3. Верица Радованов 

4. Борко Јовичин (председник Савета родитеља) 

5. Ања Ђурић (представник ученичког парламента) 

 

 

 

Стручни актив за развој школског програма: 

 

1. Гордана Ивошевић – председник 

2. Наташа Вујин – Белча 

3. Верица Радованов 

4. Весна Оприн 

5. Соња Дунаи 

6. Сава Попов 

 

 

Грађанско васпитање од 5 до 7 разреда: Соња Дунаи 



Грађанско васпитање за 8 разред: Светлана Крстанић 

Чувари природе и домаћинство: Дивна Савић-Филиповић 

Информатика: Дарко Станков 

 

 

Тим за самовредновање: 

 

1. Верица Радованов – руководилац тима 

2. Дивна Савић – Филиповић 

3. Гордана Ивошевић 

4. Тања Јовановић (представник Савета родитеља) 

5. Ања Ђурић (представник ученичког парламента) 

6. Наташа Јовичин (представник Школског одбора) 

 

У раду тима учествује и директор школе. 

 

 

Тим за заштиту од насиља: 

 

1. Верица Радованов 

2. Опелц Јосим 

3. Оприн Весна 

4. Анкица Суперов-Мухи 

5. Ненад Ненадић 

6. Јелена Марковић 

 

 

Стручни тим за инклузивно образовање: 

 

1. Наташа Скоко – председник тима 

2. Гордана Ивошевић 

3. Светлана Крстанић 

4. Владана Којић 

5. Верица Радованов 

 

 

Педагошки колегијум: 
 

1. Саша Босић – председник 

2. Даница Драшковић – председник актива разредне наставе 

3. Верица Вајагић – председник актива језичко-хуманистичке 

групе предмета 



4. Данијел Паређановић – председник актива природне групе 

предмета 

5. Даница Димитријевић – председник актива друштвене групе 

предмета 

6. Гордана Ивошевић – председник актива за развој школског 

програма 

7. Дивна Савић- Филиповић – председник актива за развојно 

планирање 

8. Верица Радованов – педагог представник стручних сарадника 

9. Наташа Живнов – Стојков – председник стручног већа за 

област уметности и физичко васпитање 

 

 

Комисија за заштиту од дуванског дима: 

 

1. Вјера Миланов 

2. Исидора Пливар 

3. Јосим Опелц 

4. Вајагић Верица 

 

 

Комисија за културне активности: 

 

1. Оприн Весна 

2. Комленић Радмила 

3. Вајагић Верица 

4. Марковић Јелена 

5. Којић Владана 

6. Крстанић Светлана 

7. Белић Велисав 

 

 

Комисија за инвентарисање: 

 

1. Ненад Ненадић 

2. Владана Којић 

3. Даница Драшковић 

4. Опелц Јосим 

5. Верица Радованов 

6. Наташа Скоко 

7. Анкица Суперов – Мухи 

8. Сава Попов 

9. Данијел Паређановић 



10. Душан Лисица 

11. Немања Шево 

 

 

Остала задужења: 

 

Израда распореда часова: Соро Милош 

Праћење вођења дневника осталих облика образовно-васпитног 

рада од 5 до 8 разреда: Тамара Проданов 

Праћење вођења дневника рада у нижим разредима: Наташа Вујин – 

Белча 

Праћење вођења дневника у вишим разредима: Јелена Марковић 

Организација и координација спортских такмичења (недеља 

школског спорта): Сава Попов 

Креирање и ажурирање школског сајта: Дарко Станков и Душан 

Лисица 

Вођење летописа школе: Душан Лисица 

Записник наставничког већа: Весна Оприн 

Праћење стручног усавршавања наставника: Верица Радованов – 

педагог 

Тим за професионалну оријентацију ученика: Даница Димитријевић, 

Јелена Марковић и Верица Радованов. 

 

 

 

 

Четвртак 1.9.2016 године 

 

Први наставни дан. Учитељице Наташа Вујин Белча и Гордана 

Ивошевић дочекују прваке у чистим и украшеним учионицама. 

Кратка приредба одржана је у холу школе, са којом су бивши 

прваци, сада ученици другог разреда поздравили своје нове другаре. 

Наравно, није изостао ни говор добродошлице од стране директора. 

 

 

Петак 22.9.2016 године 

 

Наши ђаци прваци су учествовали на саобраћајном полигону 

,,Безбедност деце у саобраћају,,. 

 

 

Петак 22.9.2016 године 

 



Наши ђаци прваци су већ првих дана у школи могли да науче о 

безбедности у саобраћају. Овог пута нам је у посету дошла 

припадница саобраћајне полиције и одржала предавање на тему '' 

Безбедно учешће у саобраћају''. Наши најмлађи змајевци били су 

активни током предавања и одговарали су на питања, а уз то су и 

много научили о томе како се треба понашати у саобраћају. 

 

 

Програм дечјe недељe за ученике од V-
VIII разреда 
 

Мото овогодишње дечије недеље је ''Нећу да бирам хоћу 
да се играм''. 

Програм за ученике од петог до осмог разреда: 
Понедељак: 3.10.2016 од 11.30 до 13.00-''Засладимо се 
заједно''. 
Деца ће ког куће са својим бакама и мамама правити 
омиљене посластице. Направљене посластице и рецепте 
за исте размењиваће са другарима на слатком вашару. 
 
Уторак: 4.10.2016 од 11.30 до 13.00-''Кроз игру до 
знања''. 
У квизу знања и вештина екипе састављене од ученика 
различитих узраста ће се такмичити уз навијачку 
подршку својих другара. 
 
Среда: 5.10.2016. ''Играмо се школе'' 
Док су мали, код куће, деца се често играју школе. Тога 
дана имаће прилику да се играу школе у својој школи и у 
својим учионицама. Неки ученици ће узети дневнике и 
учити своје другаре а неки наставници ће поново сести у 
школске клупе. 
 
Четвртак: 6.10.2016 од 17.00 до 19.00 ''Заиграјмо 
заједно''. 
Током читаве недеље спортске екипе ученика, мушке и 
женске, такмичиће се фудбалу и одбојци. Најбоља мушка 
и женска екипа ће у финалу играти против родитеља и 
наставника. Интерактивно дружење деце и одраслих. 
Истог дана ученици ће имати прилику да посете биоскоп 
Синема. Заједнички одлазак на пројекцију организоваће 



библиотекар и наставница ликовног за све ученике кои 
се пријаве. 
 
Петак: 7.10.2016. ''Играмо се радно креативно и 
забавно''. 
Дан еколошке акције и еколошке изложбе завршава се 
креативном журком. У току преподнева ученици ће 
доносити стару хартију и пластичну амбалажу која ће 
бити предата на рециклажу. 
У вечерњим сатима ће се одржати бајковита журка 
''Лепотица и звер''. Ученици ће доћи на журку са 
исцртаним маскама са тематиком наведене бајке. У току 
журке ће се бирати најлепша маска и најбоље урађени 
експонат рециклажне изложбе. 
Целу дечију недељу пропратеће изложба предмета од 
рециклираног материјала. У замену за улазницу на журку 
ученик је обавезан да направи и преда предемет од 
рециклираног материјала (каиш, шешир, кравата, 
наруквица, тањир, минђуша, торба...) као експонат 
рециклажне изложбе у холу школе. 
 
 
Понедељак 9.10.2016. 

 
У Новом Саду одржано је гимнастичко такмичење у 
категорији пионира. 
Наша Анђела Живанов, ученица 2 разреда заузела је 
треће место у вишебоју, у конкуренцији од 20 
девојчица. 
 
Уторак 17-10.2016. 

 
Ученици 4-2 се истичу на ваншколским такмичењима 
 
У одељењу 4-2 има ученика који су успешни не само у 
учењу већ се ангажују и у неким ваншколским 
активностима где остварују значајне резултате. 
Јована Балаж је освојила златну медаљу на светском 
првенству у ритмичкој гимнастици у Панчеву ове године. 
Страхиња Козић је освојио два прва места на 3. колу 
српске националне лиге у подводном спорту: у пливању 



перајима 50м и на полигону са препрекама у категорији 
од 10 до 12 година. 
Виктор Јакабфалви освојио је златну медаљу у трци на 
60м на атлетском митингу у Сенти. 
 
 
Петак 21.10.2016 

 
Анђела Живанов, ученица 2-2 разреда, освојила је 3 
место у другом колу пионирске лиге Војводине у 
гимнастици.  
Марко Вуков, ученик 2-2 разреда, овог викенда је 
учествовао на отвореном првенству Војводине у 
теквандоу, у категорији од 6 до 9 година. Освојио је 
друго  место. 
 
 

Недеља програмирања 
 
У петак 21. октобра 2016. године је на Техничком 

факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, одржан Час 

програмирања у оквиру 4. европске недеље кодирања. 

Пред препуним амфитеатром доц. др Далибор 

Добриловић и Небојша Грујић, студент III године 

студијског програма Информационе технологије, причали 

су ђацима основних и средњих школа о Internet of 

Things. Ђаци су пажљиво слушали предавање, а потом су 

креирали своје линије кода уз помоћ својих старијих 

колега студената нашег факултета. 

 

 

Споменар 1/1 
 

Учитељица Анкица Суперов Мухи је 

осмислила Споменар за своје првачиће – да се не 

заборави… У лепој сарадњи са родитељима, бакама и 

декама, настали су ови разнобојни Споменари наших 

слатких малишана. 

 

 
 



Мој еколошки сунцобран 
 

Ученици наше школе присуствовали су предавању и 
радионицама одржаним у ОШ ,,Доситеј Обрадовић“, 

18.11.2016.године, које су биле посвећене актуелним 

еколошким темама, у организацији Регионалног друштва 

за техничко и информатичко образовање и 

Секретаријата за друштвене делатности града 

Зрењанина. 

 Екипу наше школе чинили су Никола Живков, ученик 

8-1, Владан Мићић, ученик 7-1, Сергеј Граховац, 

ученик 6-1 и Петар Зец, ученик 5-1, предвођени 

наставницом биологије, Дивном Савић Филиповић. 

Циљ предавања и радионица био је како се прилагодити 

климатским променама и ублажити њихов утицај. 

За ученике је посебно занимљив део било доказивање 

,,Ефекта стаклене баште” кроз занимљиву радионицу тј. 

експеримент. Самостално су изводили експерименте, 

након чега су  презентовали резултате експеримента и 

извлачили закључке. 

Задовољни и са пуно позитивних утисака занимало их је 

када ћемо опет бити у могућности да учествујемо у неком 

сличном догађају. 

Петак 24.1.2016 

Дан школе 

Ове године прве су се представиле талентоване 
балерине Ања Витомиров(осмакиња) и  Сара 

Радловачки (шестакиња наше школе) из балетског 

студија „Stage“ . 

Дан школе је отворио директор школе Саша Босић а 

програм су водили Ања Ђурић ( осми ) и Сергеј 

Граховац ( шести разред). 



На почетку, представили су се наши гости, малишани из 

предшколске установе „Чика Јова Змај“, веселом 

кореграфијом, а за њима и малишани из вртића „Алиса“ 

са занимљивом рецитацијом. 

На бину је изашао први разред у зеленим мајицама са 

рецитацијом “ Жаба чита новине“, које је спремила 

учитељица Анкица Суперов Мухи. 
Представила нам се и  Анђела Живанов, другакиња 

наше школе, учитељице Гордане Ивошевић, вежбом  на 

партеру. 

На бину је изашао четврти разред са дивном 

кореграфијом „Лола и девојчице“ коју је припремила 

учитељица Радмила Комленић – Беба. 

Наставнице Јелена Марковић, Соња Дунаи и Наташа 

Живков Стојков су припремиле представу „Орфеј и 

Еуридика“, у сјајној изведби ђака осмих и 

шестих разреда. 

Прелепом изведбом хора и оркестра које је припремио 

наставник Велислав Белић, наставило се вече. 
Наставница Верица Вајагић је припремила и написала 

дирљиву представу “Волите се људи„, са шестацима, 

седмацима и осмацима. 

Представу на шпанском су  изводили седми и осми 

разреди, „Ноћас бих могао написати“ Пабло Неруда. 

Припремила их је наставница Светлана Крстанић. 

Вече су завршиле дивне девојке певајући песме „Cup 

song“ и „Imany – Take care“, за чију се кореографију и 

изведбу побринула наставница Владана Којић. 

На видео биму програм је пратила ПП презентација са 

одабраним текстом,  фотографијама и илустрацијама, за 

коју су одвојиле доста времена и знања осмакиње Ивана 
Мишкељин и Гордана Бебек, које је у свет 

информатике увео наш наставник Дарко Станков. 

 

 

Субота 25.11.2016 

 

Прошлог викенда у Новом Саду одржан 

је интернационални денс фестивал. 

Учествовало је мноштво клубова из земље и региона. 

Добро увежбане, складне и изнад свега симпатичне 



девојчице из Зрењанина освојиле су прво место. Међу 

њима је била и наша Ксенија Шаровић, ученица II-2. 

 

 

29.11.2016. 

 

Морал некад и сад 
 

Поводом завршетка пројекта Морал – некад и сад, који је организовало 

Удружење педагога и психолога Средњобанатског округа у периоду мај-

новембар 2016, одржана је  завршна активност пројекта на Дечијем одељењу 

Градске библиотеке у Зрењанину 29.11.2016. године. 

Циљ овог пројекта био је јачање моралних вредности код деце. Aктивности су 

се одржавале у институцијама културе (Музеј, Историјски архив, Библиотека). 

У пројекат су били укључени ученици три зрењанинске основне школе: „Серво 

Михаљ“,  „2.октобар“ и „Јован Јовановић Змај“. 

Вредни Змајевци који су научили какав је то морал био некад а какав је сада, а 

затим то и представили на завршној активности пројекта били су: Мила 

Кочишев, Петар Зец и Лука Вуков (51), Веран Ковачевић (52), Марко Ђурин, 

Софија Јовичин, Милица Ковачевић и Александар Раданов (61). 

 

 

 

4.12.2016. 

 

У Бања Луци 4. 12. 2016. одржано је балканско првенство у 

модерном плесу. У такмичењу је учествовало пет земаља из 

нашег региона. Плесни клуб „Уна“ из Зрењанина освојио је 

прво место. Том великом успеху допринела је и Сара 

Пророк ученица II-2. 
 

 

6.12.2016. 

 

Шесте инклузивне игре 

Данас су у новој зрењанинској хали спортова одржане 6. инклузивне игре 

без граница, под слоганом „Кад границе не постоје, играмо се много 

боље“. У присуству великог броја учесника и гледалаца, игре је 

прогласила отвореним најбоља атлетичарка Балкана, Ивана Шпановић. 

Ову, у нашој земљи јединствену дечију, спортску и друштвену 

манифестацију, организује основна и средња школа “9. мај” из 



Зрењанина, а коју је, од ове године, град уврстио међу своје званичне 

манифестације. Окупила је такмичаре из свих градских основних школа, 

Предшколске установе Зрењанин, њихове васпитаче, наставнике, 

родитеље и спортисте. 

На овим играма узели смо учешће и ми Змајевци, ђаци IV/1 са 

учитељицом Весном Оприн и IV/2 са учитељицом Радмилом Комленић. 

На трибинама су нас бодрили другари из II и III разреда са својим 

учитељицама. 

 

Петак 9.12.2016. 

Сат програмирања 2016 

У петак, 9. децембра, на Техничком факултету „Михајло Пупин“ одржан 

је још један час програмирања (The Hour of Code), коме 

је присуствовало37 ученика наше школе са другарима из „Ђуре“, и 

наставник Дарко Станков. 

Проф. др Дијана Каруовић, пожелела је добродошлицу свима, а затим се 

присутнима обратио помоћник градоначелника града Зрењанина, Душко 

Радишић. Мсц. Предраг Пецев је демонстрирао роботичку руку, 

контролер покрета за видео игрицу, као и робота са 6 ногу! 

Затим су ученици реализовали свој сат програмирања. Ученици 5. и 6. 

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

разреда су израдили HTML страницу. За све младе програмере, 

домаћини су припремили сокове и бомбоне, а у холу факултета, 

компанија Levi 9 IT Services је презентовала Arduino детектор лажи и 

кабину за сликање. 

 

21.12.2016. 

Игром кроз превенцију насиља 

У циљу подизање нивоа свести и осетљивости за препознавање насиља 

педагогица у сарадњи са учитељима покреће програм радионица под 

називом „ИГРОТЕКА“. 



Наша “ИГРОТЕKА” је део превентивног програма школе и њоме желимо 

да едукујемо децу да насилна понашања уоче на време и да се на 

мирољубив начин боре против њих. 

Припремљене игровне активности имају за циљ да код деце развијају: 

вештине комуникације, способност препознавања сопствених и 

уочавања туђих емоција, способност прихватања себе (ко сам ја и шта 

желим), способност контроле сопствених емоција односно да 

једноставно утичу на то да се деца развију у зреле личности. 

 

Петак 22.12.2016.  

Завршетак првог полугодишта 

 

Петак 2.2.2017. 

Наставница Даница Димитријевић покренула истраживачку 

радионицу на часу географије. 

Субота 4.3.2017. 

У суботу 4. марта 2017. године у основној школи „Доситеј Обрадовић“ у 

Зрењанину одржано је општинско такмичење ученика основних 

школа из рачунарства, које организује Друштво математичара Србије 

под покровитељством Министарство просвете, науке и технолошког 

 развоја. 

Ове године нашу школу представљали су Мајда Фехер из 72 и Алекса 

Грубачки из 71 разреда. 

 

Петак 16.3.2017. 

Кенгур без граница 

У нашој школи је одржано међународно математичко такмичење „Кенгур 

без граница“. Много наших ученика је било заинтересовано да решава 



ове интересантне логичке задатке. Сваке године има и ученика који се 

добро пласирају, што очекујемо и ове године. 

 

Међународни теквондо куп „Зрењанин опен“ одржан је по 7. пут у 

Зрењанину у недељу 12.3.2017. Учествовало је више од шесто 

такмичара из 11 земаља. 

Иако се први пут такмичио у дисциплини кик Марко Вуков, ученик II2 

освојио је 1. место. 

Другу златну медаљу освојио је боривши се са годину дана старијим 

играчем из Новог Сада. 

На листи од 39 најбољих такмичара овог купа, у конкуренцији пионира, Б 

категорије, узраста од 9-11 година, Марко заузима такође 1. место. 

 

Недеља 18.3.2016 

Окружно такмичење из роботике 

У нашој школи је одржано окружно такмичење из  техничког и информатичког 

образовања „РОБО-ИНТ Инвент “.  Предмет такмичења биле су роботика и интерфејс 

 технологије, па сте могли видети робота који прати линију на подлози, робота који 

црта, најављује посетиоце или укључује вентилатор када се повиси температура. 

Такмичари су демонстрирали начин рада, објашњавали како је дошло до израде 

модела, а кроз одбрану рада, потврђивали самосталаност у раду. Ученици наше школе, 

предвођениментором Милошем Сором,  остварили су значајне резултате! 

Петар Милинов из 81 – 1. место! 

Славиша Шћекић из 72 – 3. место! 

Иван Лалић из 71 – 3. место! 

 

 

 

 

 

 



Среда 21.3.2016. 

 

Отворена врата 

 

Не само да је данас био леп и сунчан дан, него су нам данас у посети били будући 

прваци са својим родитељима. 

Прво смо се мало играли и такмичили на полигону. Мали Змајевци хитро су 

обилазили препреке и показали да ће ускоро бити озбиљни спортисти. У холу 

школе наставници су презентовали своје предмете. 

Мали Змајевци су са родитељима могли видети учионицу за продужени боравак, 

школску библиотеку или проверити знање у квизу, који су припремили ученици 8. 

разреда. 

И за крај најлепше, упознавање са будућом учитељицом! Следеће школске 

године, учитељице у првом разреду биће Радмила Комленић и Весна Оприн, које 

су са својим ученицима, дочекале мале змајевце у учионицама. 

 

Четвртак 29.3.2016. 

„Психоактивне супстанце“ је тема овогодишњег предавања које је 

ученицима 4. разреда одржала медицинска сестра Гордана Јовановић. 

На врло приступачан начин, сликом и речју, ученици су упознали 

опасност разних дрога на психичко и физичко здравље људи.“ 

Сергеј Лацмановић, ученик 3-2 разреда је 26. марта у Београду на 

републичком такмичењу музичких школа Србије, свирајући трубу освојио 

96,5 бодова и рангирао се на прво место у својој категорији  

 

Петак 13.4.2017. 

Виктор Јакабфалви, атлетска „муња“ нашег одељења, освојио је златну 

медаљу на Пролетеровом кросу (300м, дечаци  2007.годиште ). 

Лена Лацмановић, плесачица балетског студиа „Стаге“,освојила је 

златну и сребрну медаљу  на Државном првенству. 



Лаура Вуков, талентована у ликовном изражавању , освојила је другу 

награду на ликовном конкурсу“Крв живот значи“ ОО Црвеног крста у 

Зрењанину. 

 

Државно првенство у плесу одржано је овог месеца у Новом 

Саду. Ксенија Шаровић ученица II-2, заједно са својим другарицама из 

балетског студија  „Stage“ освојила је треће место. 

 

 

Четвртак 26.4.2017. 

 

У току су припреме за Европско село које ће се одржати у нашем граду 

5.маја у 17ч. Наша школа ће представљати Литванију. Упознајемо ову 

земљу и припремамо поклоне за посетиоце нашег штанда: заставице, 

свитке, беџеве, колаче и још много тога. Вредни ученици 3/1, са својом 

учитељицом Даницом Драшковић, прионули су на рад и ево да вам их 

представимо.   

 

 

Петак 17.4.2017. 
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Субота 28.4.2017. 

 

Овог месеца у Вршцу одржано је балканско првенство у модерном 

плесу. Плесни студио “ Уна“, чији је члан и Сара Пророк ученица II-2 

освојио је прво место. Иако је било 3000 такмичара и преко 500 

кореографија то их није спречило да добију и специјалну награду за 

најбоље осмишљену и и изведену кореографију. Специјална награда 

подразумева бесплатну котизацију затакмичење у Италији наредне 

године! 

 

 

Петак 4.5.2017. 

 

Европско село 

 

На манифестацији ''Европско село'' наши ученици су изложили своје идеје и 

радове који су везани за Литванију. Милана Ађин и Лена Лацмановић су 

наступале са хором Супернова. 

 

У петак, 29. априла завршено је серијал квиз такмичења СуПерСу квиз. 

СуПерСу КВИЗ је такмичење из опште културе и образовања намењено 

ученицима виших разреда основних школа. У петој сезони учествовало 

је 24 екипе основних школа из Зрењанина и насељених места . 

Сусрети квиз такмичења су се одржавали у току априла месеца, у 

великој сали Културног центра Зрењанина и емитују се на телевизији 

„Сантос“. 

 

17.МАЈ 2017. 

Најуспешнији змајевци у акцији! 
 

Бити први на републичком такмичењу изгледа немогуће 

док се не заврши. Да ништа није немогуће за онога који 

има вољу да покуша доказали су овог викенда ученици и 

наставници основне школе „Јован Јовановић Змај“: 



1. Ана Марија Шимон, ученица 8. 

разреда, двоструко награђена у истом дану, за 1. место 

на републичком такмичењу из шпанског језика и 3. 

место на републичком такмичењу из историје у 

Београду. Ускоро је очекује, у истом граду, учешће на 

републичком такмичењу из биологије. 

2. Петар Милинов, ученик 8. разреда, који је освојио 1. 

место на републичком такмичењу „Робо-ИНТ ИНВЕНТ“ 

у склопу Техничког и информатичког образовања, 

одржаног у Свилајнцу. 

Није све у победи, све је у жељи за победом, показао је и 

ученик 6. разреда, Урош Милиновић. Он је на раније 

одржаном републичком такмичењу из физике у Шабцу 

освојио 4. место и похвалу, али je обећао да ће се и 

следеће године борити за прво место. 

На путу до успеха ученике су 

стручно подржавали и одлучно водили њихови наставници 
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Светлана Крстанић наставница шпанског језика, Соња 

Дунаи наставница историје, Дивна Савић Филиповић 

наставница биологије, Милош Соро наставник техничког и 

информатичког образовања и Даниел Парађеновић 

наставник физике. 

 

 

21.5.2017. 

Ученици II/1 и  II/2 одељења посетили су заједно са учитељицама 

изложбу Енолошког одељења у Салону Народног музеја о 

детињству у традиционалној породици, под називом „Благо нама 

децама што смо тако мали.“ Ученици су уживали у разгледању 

и „Изложбе у изложби“ – Музеј играчака, гостујуће изложбе 

Музеја Војводине из Новог Сада. 

 

22.5.2017. 

Наше ученице Јована Балаж из 4/2, Тамара Гардиновачки и Миа 

Малишић из 2/2, су на овогодишњем шампионату Балкана екипно 

освојиле прво место у формацији FIT KID, а Јована Балаж је освојила 

друго место у појединачној категорији за девојчице старости 11 и 12 

година. 

 

Верска настава у нашој школи 
 

Основни циљ веронауке је јачање вере и мира међу људима. 

Најбољи пример за неговање различитости, али и бољег међусобног разумевања 

припадника различитих веросповести дају вероучитељи наше школе. 

Сарађујемо и дружимо се, уз међусобно уважавање и подршку. 

Зато вам радо представљамо наше драге вероучитеље, заједно са ђацима нижих 

разреда (са лева не десно): православни вероучитељ Немања Шево, 

католички вероучитељ Милан Недељковић и исламски вероучитељ Елвир 

Шерифовић. 

 

 

24.5.2017. 



 

Бајка о рибару и рибици 

 

Данас је у нашој школи гостовала мала, али сјајна позоришна трупа из 

Београда. Ученици су уживали у приказу Пушкинове „Бајке о рибару и 

рибици“,  у друштву славне глумице Јелице Сретеновић и њених колега. 

Пошто је публика активно учествовала у представи задовољство је било 

обострано. Нестрпљиво очекујемо још оваквих активности у школи! 

 

 

26.5.2017 

Друго место на смотри литерарног стваралаштва 

“Наша Клара Тапаи (3-1) нас је још једном обрадовала 

својом лепом песмом. Ове суботе, 27.05.2017. освојила је друго место на 45. 

смотри литерарног стваралаштва у Коларима. Награђена је поклоном књига и 

дипломом. 

Клара, не само да лепо пише и лепо црта, већ и успешно решава математичке 

проблеме. Ове школске године је на општинском такмичењу из математике 

освојила треће место. 

Радујемо се са ученицом Кларом Тапаи и искрено јој честитамо на успеху, јер је 

то и лепа промоција нашег „Змаја“. 

 

30.5.2017. 

Прошлог викенда у Новом Саду одржано је Отворено првенство 

Војводине у гимнастици. Зрењанинке су освојиле друго место 

екипно. Анђела Живанов ученица II-2 освојила је четврто место у 

појединачној конкуренцији. Колико је ово велик успех говори и податак да 

је она четири године млађа од свих такмичарки, а било их је око 

тридесет.  

2.6.2017. 
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Ана Марија Шимон  је учила, веровала у себе, освајала  прва места на 

општинским и окружним такмичењима из многих предмета и сањала 

успех на републичком такмичењу. 

Њене наставнице, Светлана Крстанић, наставница 

шпанског језика, Соња Дунаи, наставница историје и Дивна Савић 

Филиповић, наставница биологије, веровале су у њу, вредно радиле са 

њом, подржавале је и водиле ка сањаном успеху. 

У недељу, 14.5.2017. г. Ана Марија Шимон, ученица VIII разреда 

ОШ“Јован Јовановић Змај“ из Зрењанина, двоструко је награђена у 

истом дану и то на РЕПУБЛИЧКОМ нивоу. Тога дана освојила је 1. место 

на републичком такмичењу из шпанског језика и 3. место на 

републичком такмичењу из историје! 

И пошто је то марљива и упорна девојка, она је у своју збирку награда 

додала још једну, РЕПУБЛИЧКУ.  Ана Марија Шимон, та сјајна Змајевка, 

је у недељу, 28.5.2017. г. освојила и 3.место на републичком такмичењу 

из биологије. 

Сигурни смо да ће ова млада девојка наставити 

успешно свој животни пут. Срећно ти било на том путу, драга Ана 

Марија! 

Верујемо и  да ће њене наставнице са истом посвећеношћу водити  још 

много сјајних ученика, утирући пут будућим стручњацима у 

областимашпанског језика – Светлана Крстанић, историје -Соња Дунаи 

и биологије – Дивна Савић Филиповић. 

Поносни смо што радимо у истој школи са оваквим колегама и што је 

ученица Ана Марија Шимон била наш ђак. 
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Окружно такмичење „Мале олимпијске игре“ је одржано 31. маја 2017. у  ОШ 

„Петар Петровић Његош“ у Зрењанину. 

Нашу школу представљали су ученици другог разреда. Полигон су прешли 

успешно и брзо.  Змајевци  су освојили друго  место ! 

Тим је наступио у саставу: 

Анђела  Живанов        II/2 

Миа Малишић             II/2 

Елеонора Закар          II/2 

Марко Вуков                II/2 

Никола Бабић             II/2 

Владимир Вејновић   II/2 

Анастасија Мојин        II/1 

Анђелковић Јована     II/1 

Наталија Пушкарић    II/1 

Алекса Лалић          II/1 

Марко Бировљев    II/1 

Михајло Јовичин     II/1 

 

30.5.2017. 

Испраћај осмака 
 

У уторак 30.6.2017.године, наши осмаци су раздрагано провели 

последњи дан у основној школи. Сада им следе припреме за завршни 

испит, као и избор средње школе коју желе да упишу. Ову генерацију 

испраћају Даница Димитријевић, наставница географије и Јелена 

Марковић, наставница српског језика, разредне старешине осмих 

разреда. Желимо им и лепу матурску свечаност следеће недеље. Све 

најбоље у раду и животу генерацији 2009-2017 желимо сви из основне 

школе „Јован Јовановић Змај“. 

Девојкa нежног гласа и челичне воље 
 

Мало је само једном споменути девојку нежног гласа и 

челичне воље. Ову школску 2016/2017. годину нам је 

крунисала она. Почев од њене учитељице Весне Оприн, 



која јој је дала темеље за изградњу радозналости којом је 

ушла у свет знања, преко свих наставника јер су 

препознали оно чиме зрачи Ана Марија Шимон, као дете и 

сад као девојка. Нарочито најупорније наставнике Соњу, 

Дивну и Светлану јер су је пратили до републичких 

такмичења, па до учитељице Бебе која је ову значајну 

појаву успеха проследила многим медијским изворима. 

Кажу да уметности без публике нема, а наша Ана је право 

ремек дело. 

Сви из наше школе, нашег и њеног Змаја, желимо да воли 

оно што одабере за животни позив и максимално ужива у 

животу кроз рад на себи. 

 

Награда Црвеног крста додељена Лаури Вуков из 4/2 
 

14.јуна Црвени крст Зрењанин је организовао свечаност 

поводом Светског дана добровољних давалаца крви. Том 

приликом су уручена признања вишеструким добровољним 

даваоцима крви и додељене су награде ученицима чији су 

радови проглашени за најуспешније на ликовно-

литерарном конкурсу„Крв живот значи“. Да је помоћ другим 

људима када им је најпотребнија важна, негује се од 

најранијег детињства и учешћем на конкурсима 

хуманитарних организација, као што је зрењанински 

Црвени крст. Наша Лаура Вуков, ученица 4/2 разреда 

освојила је другу награду на ликовном конкурсу. Браво, 

Лаура! Рад Јоване Стојиновић, из истог одељења, је 

заслужио пажњу да буде на изложби у просторијама 

Црвеног крста. 

 

На седници Наставничког већа која је одржана 30.5.2016. године 

присуствовало је 22 чланa колектива. 

 

Утврђена су имена ученика које предлаже Одељенско веће и који 

испуњавају услове за доделу посебних диплома дипломе ''Вук 

Караџић'' и именовање Ђака генерације. 

 

 

Дипломе ''Вук Караџић'' 

 

разред ученик број посебних 

диплома ученика-



вуковаца 

8-1 Ана Марија Шимон 5 

8-1 Никола Живков 4 

8-1 Ања Витомиров 1 

8-2 Јована Попов 1 

8-2 Владан Ковачевић 4 

укупно 5 15 

 

Школа такође похваљује Ању Ђурић ученицу 8-2 разреда за 

изузетно вођење Ученичког парламента и запажено ангажовање у 

друштвеном животу школе. 

 

За ученика генерације предложена је и изгласана Ана Марија 

Шимон 

 

Завршна свечаност се одржала 8.6.2017. године у Културном центру 

у Зрењанину. 

 

Последња седница Наставничког већа у овој школско години је 

одржана 21.6.2017. године. Поновно окупљање запослених је 

заказано за 21.8.2017. године. 

 

 
 

ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ – 

БИОЛОГИЈА 
       

 

 Број  

ученика 

Име и 

презиме  

Разред  Име 

наставника  

Општинско 

такмичење  

Окружно 

такмичење  

Републичко 

такмичење  

1.  Мила 

Кочишев  

V1  Дивна С. 

Филиповић  

I место  

2.  Лука Вуков  V1  Дивна С. 

Филиповић  

Iместо  

3.  Катарина 

Милинов  

V2  Дивна С. 

Филиповић  

III место  

1.  Урош 

Милиновић  

VI2  Дивна С. 

Филиповић  

I место  

4.  Милица 

Вуков  

VII2  Дивна С. 

Филиповић  

III место  

5.  Ана Марија 

Шимон  

VIII1  Дивна С. 

Филиповић  

II место  



 

Географија 

Број 

ученика 

Име и презиме Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Репуб. 

такмичење 

1. Никола Мишић 7-1 Даница 

Димитријевић 

1. место 2.место  

2. Ана 

Милосављевић 

7-2 Даница 

Димитријевић 

1. место 2.место  

3. Милица Вуков 7-2 Даница 

Димитријевић 

2. место 2. место  

4. Ана Марија 

Шимон 

7-1 Даница 

Димитријевић 

3. место   

 

 

Историја 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Ана 

Марија 

Шимон 

8-1 Соња 

Дунаи 

1. место   

 

 



Српски језик 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Катарина 

Милинов 

5-2 Верица 

Вајагић 

2. место   

2. Мила 

Кочишев 

5-1 Верица 

Вајагић 

3. место   

3. Никола 

Мишић 

7-1 Верица 

Вајагић 

3. место   

4. Милица 

Вуков 

7-2 Верица 

Вајагић 

3. место   

 

 

Енглески језик 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Никола 

Живков 

8-1 Владана 

Симић 

Пласман 

на 

окружно 

2. место  

2. Ања 

Шаровић 

8-1 Владана 

Симић 

Пласман 

на 

окружно 

  



3 Огњен 

Стојиновић 

8-2 Владана 

Симић 

Пласман 

на 

окружно 

  

 

 

Шпански језик 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Ана 

Марија 

Шимон 

8-1 Светлана 

Крстанић 

1. место 1. место 1. место 

 

 

Најбољи мали математичари 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Клара 

Тапаи 

3-1 Даница 

Драшковић 

3. место   

2. Сергеј 

Лацмановић 

3-2 Наташа 

Скоко 

похвала   



3. Ивана 

Грујин 

3-2 Наташа 

Скоко 

похвала   

 

 

Математика 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Урош 

Милиновић 

6-2 Јелена 

Даников 

3. место Похвала  

2. Василије 

Бировљев 

5-1 Јелена 

Даников 

похвала   

 

 

Физика  

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Никола 

Живков 

8-1 Данијел 

Паређановић 

1. место 1. место  

2. Урош 

Милиновић 

6-2 Данијел 

Паређановић 

1. место 2. место пласман 



3. Милица 

Вуков 

7-2 Данијел 

Паређановић 

2. место 3. место  

4. Александар 

Раданов 

6-1 Данијел 

Паређановић 

3. место Похвала  

5. Урош 

Бубњевић 

6-1 Данијел 

Паређановић 

3. место   

6. Никола 

Мишић 

7-1 Данијел 

Паређановић 

3. место   

 

 

Техничко и информатичко образовање 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Мила 

Кочишев 

5-1 Милош 

Соро 

2. место 2. место Пласман 

2. Петар 

Милинов 

8-1 Милош 

Соро 

2. место 4. место  

 

 

 

 

 



 

Смотра роботике 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Петар 

Милинов 

8-1 Милош 

Соро 

 1. место пласман 

2. Иван 

Лалић 

7-1 Милош 

Соро 

 3. место  

3. Славиша 

Шћекић 

7-2 Милош 

Соро 

 3. место  

 

Информатика и рачунарство 

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Алекса 

Грубачки 

7-1 Дарко 

Станков 

3. место   

 

 

 

 

 



 

Физичко васпитање 

 

Број 

ученика 

Име и презиме Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. 

Школски 

спорт 

Кошарка-екипно 

1. Маша 

Милинкови

ћ 

2. Виолета 

Јовановић 

3. Ивана 

Мишкељин 

4. Ања Ђурић 

5. Ивана 

Јовашевић 

6. Марија 

Миленкови

ћ 

7. Нађа 

Срданов 

8. Мила 

Кочишев 

 

 

8-2 

 

8-2 

 

8-2 

8-2 

 

8-1 

 

8-1 

 

5-1 

Сава Попов 2. место   



5-1 

2. Школска 

олимпијада 

Атлетика-100 

метара 

Пливање-50 метара 

прсно 

Стони тенис 

 Сава Попов 

 

Сава Попов 

Сава Попов 

   

 

Литерарни и ликовни конкурси 

 

Број 

ученика 

Име и презиме Разред  Име наставника Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Литерарни 

конкурс: 

Црвени крст-

тема: ''Моји баба 

и деда'' (Клара 

Тапаи) 

Завод за заштиту 

здравља-

тема:''Здравље 

на уста улази'' 

(Андреа Царина) 

 

 

 

3-1 

 

 

3-1 

Даница 

Драшковић 

1. место 

 

 

 

 

3. место 

  

2. Ликовни 

конкурс: Завод за 

заштиту 

здравља-

тема:''Здравље 

Даница 

Драшковић 

2. место 

 

   



на уста 

улази''(Клара 

Тапаи) 

СШ ''Урош 

Предић''-тема: 

''Портрет''(Анита 

Јелача) 

 

 

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

 

 

1. место 

 

Шах  

 

Број 

ученика 

Име и 

презиме 

Разред Име 

наставника 

Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

1. Ирина 

Поперски 

6-1  1. место 2. место  

 


