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Школска година започела је окупљањем наставника школе 17.
августа 2015 године са почетком у 9 часова. Присутни су сви
радници, како је по договореном плану и било договорено.

26. август, 2015.
Прва седница Наставничког већа у току које је извршена
организација образовно-васпитног рада и подела предмета на
наставнике за наредну школску 2015/2016 годину.
Колектив школе ''Јован Јовановић-Змај'' ове године чине: Директор
школе Саша Босић, професор физичког васпитања. Послове
секретара обавља Гиза Гогић, 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 Силвија Нухановић, професор
разредне наставе; 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 Палефи
Спремачице: Вјера Миланов, Исидора Радишић, Енике Ковач и
Ирена Раушки Перић.
Домар-ложач: Жарко Јовановић

Разредну наставу изводе и одељенске су старешине:
Наташа Вујин-Белча

1/1 проф. разредне наставе

Гордана Ивошевић

½ проф. разредне наставе

Даница Драшковић

2/1 проф. разредне наставе

Наташа Скоко

2/2 проф. разредне наставе

Весна Оприн

3/1 проф. разредне наставе

Радмила Комленић

3/2 проф. разредне наставе

Анкица Суперов Мухи

4/1 проф. разредне наставе

Јосим Опелц

4/2 проф. разредне наставе

Одељенске старешине у предметној настави:
Дивна Савић Филиповић

(5/1)

професор биологије

Соња Дунаи

(5/2)

професор историје

Владана Којић

(6/1)

професор енглеског језика

Светлана Крстанић

(6/2)

професор шпанског језика

Јелена Марковић

(7/1)

професор српског језика

Даница Димитријевић

(7/2)

професор географије

Наташа Живков-Стојков

(8/1)

професор ликовне културе

Данијел Парађеновић

(8/2)

професор физике

Подела предмета на наставнике:
Верица Вајагић : професор српског језика и књижевности ученицима
од 5 до 8 разреда;
Јелена Марковић : професор српског језика и књижевности
ученицима од 5 до 8 разреда;
Дарко Станков : професор информатике и рачунарства;
Милена Мирчов : професор математике, предаје ученицима 5 и 6
разреда;
Тамара Проданов : професор хемије у 7 и 8 разреду;
Милош Соро : предаје техничко и информатичко образовање у
одељењима од 5 до 8 разреда;
Велисав Белић : предаје музичку културу ученицима од 5 до 8
разреда;
Ненад Ненадић : предаје енглески језик ученицима нижих одељења;
Сава Попов : професор физичког васпитања, предаје у одељењима
од 5 до 8 разреда;

Бранислав Грујин : професор физичког васпитања, предаје у
одељењу 8/1;
Јелена Даников : професор математике, предаје ученицима 7 о 8
разреда;

Слободне активности у оквиру свог одељења реализују:
1/1 Наташа Вујин Белча
1/2 Гордана Ивошевић
2/1 Даница Драшковић
3/2 Радмила Комленић
4/1 Анкица Суперов Мухи

Еколошка секција: Весна Оприн
Здравствена секција: Наташа Скоко
Саобраћајна секција: Јосим Опелц
English club 1, 3 и 4 разред: Ненад Ненадић
Енглески језик : Ненад Ненадић

Слободне активности:
Граматичка секција: од 5 до 8 разреда

Верица Вајагић

Литерарно-рецитаторска: од 5 до 8 разреда

Јелена Марковић

English club: од 5 до 8 разреда

Владана Којић

Математичка секција: 7 и 8 разред

Милена Мирчов

Математичка секција: 5 и 6 разред

Јелена Даников

Историјска секција: од 5 до 8 разреда

Соња Дунаи

Географска секција: од 5 до 8 разреда

Даница Димитријевић

Мали физичари: од 6 до 8 разреда

Данијел Парађеновић

Ликовна секција: од 5 до 8 разреда

Наташа Живков-Стојков

Хор: од 5 до 8 разреда

Велисав Белић

Саобраћајна секција: од 5 до 8 разреда

Милош Соро

Млади конструктори: 7 и 8 разред

Милош Соро

Стони тенис:

Сава Попов

Кошарка:

Сава Попов

Кошарка и одбојка:

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

Као обавезни изборни предмети и ове године су ученицима
понуђени Грађанско васпитање и Верска настава. Ученици се
опредељују за један од ова два предмета вођени сопственим
интересовањем.
Грађанско васпитање се изводи у облику радионица на одређену
тему. Тим часовима руководе учитељи у разредној настави, док у
вишим разредима грађанско васпитање предае Соња Дунаи,
професор историје.
Верску наставу предају:
Бојан Стајић: хришћанско православна веронаука

Милан Недељковић: хришћанско-римокатоличка веронаука
Елвир Шерифовић: исламска веронаука

Председници стручних већа:
Стручно веће наставника разредне наставе-Даница Драшковић,
учитељ (2/1)
Природна група предмета-Данијел Парађеновић, професор физике
Језичко-хуманистичка група предмета-Јелена Марковић, професор
српског језика и књижевности
Друштвене и друге науке-Соња Дунаи, професор историје
Стручно веће за област уметности и физичког васпитања-Наташа
Живков-Стојков, професор ликовне културе

Ученичке организације
 Црвени крст: Весна Оприн, Наташа Скоко, Владана Којић
 Дечији савез: Радмила комленић, Наташа Вујин Белча, Соња
Дунаи
 Ученички парламент: Светлана Крстанић

Стручни актив за развојно планирање
 Дивна Савић-Филиповић, представник наставника предметне
наставе, председник актива
 Радмила Комленић, представник наставника разредне наставе
 Верица Радованов: педагог, представник стручних сарадника
 Бојана Грујин, представник Савета родитеља
 Стефан Костић, представник Ученичког парламента

 Бора Благојевић, представник јединице локалне самоуправе

Стручни актив за развој школског програма

Наташа Вујин-Белча, представник наставника разредне наставе,
председник актива
Гордана Ивошевић
Весна Оприн
Соња Дунаи
Сава Попов
Верица Радованов

Тим за самовредновање
 Верица Радованов, представник стручних сарадника,
председник тима
 Дивна Савић-Филиповић, представник стручног органа
 Гордана Ивошевић, представник стручног органа
 Ђурђинка Костић, представник Савета родитеља
 Теодор Вујасиновић, представник Ђачког парламента
 Наташа Јовичин, представник Школског одбора

У раду тима учествује и директор школе
Тим за заштиту од насиља
 Саша Босић, директор школе-председник
 Верица Радованов, педагог

 Јосим Опелц, професор разредне наставе
 Весна Оприн, професор разредне наставе
 Анкица Суперов Мухи, наставник разредне наставе
 Ненад Ненадић, професор енглеског језика првог циклуса
образовања
 Јелена Марковић, професор српског језика и књижевности

Стручни тим за инклузивно образовање
 Наташа Скоко, представник разредне наставе, председник
тима
 Гордана Ивошевић, разредна настава
 Светлана Крстанић, предметна настава
 Владана Којић, предметна настава
 Верица Радованов, педагог; представник стручних сарадника

Педагошки колегијум
Саша Босић, директор и председавајући
Даница Драшковић, представник актива разредне наставе
Јелена Марковић, представник актива језичко-хуманистичке групе
предмета
Данијел Парађеновић, представник стручног већа природне групе
Соња Дунаи, представник актива друштвеник наука
Наташа Вујин Белча, представник актива за развој школског
програма
Дивна Савић-Филиповић, представник актива за развојно планирање

Верица Радованов, педагог-представник стручних сарадника
Наташа Живков-Стојков, представник стручног већа за област
уметности и физичко васпитање

Комисија за културне активности
 Весна Оприн
 Радмила Комленић
 Верица Вајагић
 Јелена Марковић
 Владана Којић
 Светлана Крстанић
 Велисав Белић
 Бојан Стајић

Комисија за заштиту од дуванског дима
 Ненад Ненадић
 Милош Соро
 Силвија Нухановић

Комисија за инвентарисање
 Анкица Суперов Мухи
 Даница Драшковић
 Наташа Скоко
 Владана Којић

 Ненад Ненадић
 Верица Радованов
 Јосим Опелц
 Милена Мирчов
 Данијел Парађеновић
 Сава Попов
 Бојан Стајић
 Силвија Нухановић

Остала задужења
 Израда распореда часова: Милош Соро
 Праћење вођења дневника и осталих облика васпитнообразовног рада од 5 до 8 разреда: Тамара Проданов
 Организација и координација спортских такмичења у недељи
школског спорта: Сава Попов
 Креирање и ажурирање школског сајта: Дарко Станков
 Записник Наставничког већа: Наташа Вујин Белча
 Вођење летописа школе: Силвија Нухановић
 Контрола Дневника рада (поред директора и педагога):
Наташа Скоко (нижи разреди) и Милена Мирчов (виши
разреди)
 Праћење стручног усавршавања наставника: Верица
Радованов, педагог
 Грађанско васпитање (виши разреди): Соња Дунаи, Светлана
Крстанић
 Чувари природе: Дивна Савић-Филиповић

 Домаћинство: Дивна Савић-Филиповић
 Информатика: Дарко Станков

1. септембар, 2015 година (уторак)
Први наставни дан. Учитељице Наташа Вујин Белча и Гордана
Ивошевић дочекују прваке у лепим, чистим и украшеним
учионицама.
Кратка приредба одржана је у холу школе, са којом су бивши
прваци, сада ученици другог разреда поздравили своје нове другаре.
Приредбу су са ђацима осмислиле учитељице Даница Драшковић и
Наташа Скоко. Наравно, није изостао ни говор добродошлице од
стране директора.
Ове године у први разред наше школе уписано је 38 ученика. У
одељењу 1/1 21, а у одељењу ½ 17 ученика. Од тога 21 дечака и 17
девојчица. За ученика са посебним потребама који ће похађати ½
ангажовани су педагошки асистенти.
У току прве недеље ученици су са својим учитељицама упознали
просторије школе, учили да поздрављају и ословљавају запослене у
школи.
У школској библиотеци одржана су два часа за прваке. Већ
традиционално, упознати су са ритмом рада, начином позајмљивања,
чувања и враћања књига.
Први родитељски састанци у првом и четвртом разреду су одржани
друге недеље септембра. Први контакти су значајно увећали
квалитет сарадње између родитеља и учитеља, што је услов доброг и
квалитетног рада и напретка ученика.

16. септембар 2015 године
Ученици првог разреда су са својим учитељицама посетили
позоришну представу ''Бајка о...''. То је поклон од Скупштине града

Зрењанина за срећан почетак и полазак у школу. Представа је
изведена у Народном позоришту.

15. октобар 2015. године
Инклузивне игре одржане су и ове године у хали Медисон.
Учествовали су ученици 4/1 и 4/2 разреда наше школе и својим
присуством увеличали и подржали ову манифестацију.
Истог дана нижи разреди посећују изложбу макета ''Свет око нас''.
Прва недеља октобра: Дечија недеља. У нашо школи припремљени
су забавни и едукативни садржаји за сваки дан. Тим, на челу са
учитељицом Наташом Вујин Белчом и Соњом Дунаи, професором
историје, организовао је тим деце у сарадњи са Ученичким
парламентом. И овог пута је било спортских игара, вашара, модних
ревија, такмичења у певању, замена улога и функција у школи (што
посебно весели ученике). Ево прецизног распореда:
Програм активности ученика нижих разреда ОШ ''Јован Јовановић
Змај'' за Дечију недељу од 5 до 9 октобра 2015. године.
 6. октобар, понедељак од 16 до 17 часова-пријем првака у
Дечији савез (пригодан програм), Игра некад-игра данас, сајам
играчака различитих колекција (сличице, салвете, маркице,
кликери...)
 7. октобар, уторак од 16 до 17 часова-Караоке и журка (раније
су обављене и пријаве за караоке)
 9. октобар, петак од 16 до 17 часова-сакупљање новчаног
прилога за одељенске потребе путем вашара који е продајног
карактера.

Дечија недеља
5.10.2015-9.10.2015
Виши разреди

Понедељак:
Слатки дан: продајни вашар слаткиша (дежурни: Светлана
Крстанић, Соња Дунаи, Милена Марчов и Јелена Марковић)
Уторак:
У туђим ципелама: замена места за запосленима у школи. Како
изгледају обавезе наставника (дежурни: Светлана Крстанић)
Среда:
Квиз ''Покажи шта знаш'': такмичимо се на различитим пољима
знања и вештина. Игре су смислили сами ученици.победи са својим
тимом и освоји награду (дежурни: Светлана Крстанић, Јелена
Даников)
Четвртак:
Спортски дан: такмичење у екипним спортовима: фудбал, рукомет,
одбојка (дежурни: Сава Попов, Бранислав Грујин)
Фото-радионица: мале тајне фотографије наших фотографа
Води: Вук Ђермановић
Дежурни: Наташа Живков Стојков
Петак:
Рециклирамо: сакупљамо стару хартију и пластику. Рециклирамо
старо и правимо ново. Изложба предмета који су настали прерадом
старих ствари. Модна ревија модела такође насталих од
рециклираних предмета.

(дежурни: Дивна Савић-Филиповић, Соња Дунаи, Верица Вајагић,
Светлана Крстанић).
Журка ''Black & White'': ''Црно бела'' журка. Обуци се свечано у црно
бело и заплеши са нама. Улазнице су обезбедили наши
парламентарци. Цена 50 дин. Дежурни: сви наставници. Време од 18
до 20 часова.
Сви планирани садржаји су реализовани. Свакога дана нека нова
активност унела радост и динамику у свакодневицу школског
распореда. Ипак, вашар слаткиша, спортска надметања и наравно
журка, донели су навише узбуђења.
Ученици наше школе који похађају више разреде учествовали су у
пројекту ''Предузимљив ученик-успешан предузедник''. Око пројекта
је помагала и децу усмеравала Верица Радованов, педагог школе.

14. октобар, 2015.
Одржан је семинар за чланове Наставничког већа у просторијама
наше школе. Тема семинара је ''Могућност за унапређење сарадње и
тимски рад у установи''. Присуствовала је већина чланова колектива
уз стручно вођство Весне Мађаров, директора ОШ ''Ђура Јакшић'' у
Зрењанину.
Ова школска година тече уз доста новина. Учитељица Радмила
Комленић је у ходнику испред своје учионице (3/2) обезбедила и
осмислила плакар који је у функцији уређења простора за ученичке
ствари. Он је естетски леп и потпуно се уклапа у простор ходника.
Материјална средства обезбедила је од новца прикупљеног у току
дечијег вашара и прилогом родитеља деце свог одељења, уз њихову
иницијативу и обострану сагласност. Сва додатна средства, као и
мајсторе, обезбедила је сама.
Такође је купљен и апарат за пластифицирање, из истих средстава.
То је реализовала учитељица Наташа Вујин Белча.
Нови закон који је ступио на снагу почетком септембра донео је неке
кадровске промене. Административни радник Љиљана Бјелић и

библиотекар Силвија Нухановић остали су без пуне норме. Због
броја одељења једне школе, тј. на основу чињенице, дошло је до
умањења потребе за пуним радним временом ових профила.

19. новембар, 2015.

У договору са Градском библиотеком у нашој школи, као и у
осталим школама у граду, одржане су радионице за ученике 8
разреда. Писац за децу Јасминка Петровић је, са својим тимом
психолога, а уз помоћ библиотекара са дечијег одељења Народне
библиотеке одржала три радионице на тему сексуалног васпитања. У
радионицама су активно и заинтересовано учествовали родитељи и
деца јер је то тема о којој се у нашем друштву и даље сусздржано и
тешко разговара.
После радионица ученицима су подељене брошуре. Све је одржано у
поподневним часовима од 17 до 19 сати.
Припреме за Дан школе почињу октобра месеца. За добру
организацију и успешну реализацију одређен је тим који сваке
године сарађује како би приредба била успешна, занимљива и
различита од претходних и како би донела радост и понос
ученицима, запосленима и родитељима наше школе.
Тим за реализацију и осмишљавање приредбе чине: Радмила
Комленић, Весна Оприн, Верица Вајагић, Јелена Марковић, Владана
Којић, Бојан Стајић, Светлана Крстанић, Велисав Белић и Силвија
Нухановић.
Приредба је одржана 24. новембра 2015. године у сали Култуног
центра. Кратки и занимљиви прикази живота у нашој средини
некада и сада чинили су окосницу замисли. Ученици виших разреда
са радошћу су прихватили своја задужења, док су малишани у
својим тачкама показали да умеју да глуме, рецитују и певају. Нашој
публици представиле су се и балерине, ученице петог разреда,
дивним тачкама класичног балета, али је било и модерних варијанти.

Уз слике са видео-бима које су пропратиле тачке, оркестар наше
школе дао је посебан печат.
Приредба је протекла успешно. Била је другачија те из тог разлога и
занимљива. Деца и родитељи, као и гости из других школа,
напустили су салу срећни и задовољни.
У току преподнева истог дана, у просторијама продуженог боравка,
угошћени су бивши радници наше школе, сада пензионери, којима
смо посветили своје време и поштовање које заслужују.
Крај првог полугодишта означиле су седнице Одељенских и
Наставничких већа.

Друго полугодиште је почело у петак 15. јануара 2016. године.
Часови се одржавају по устаљеном распореду.
27. јануар, 2016. године
Радни, ненаставни дан посвећен првом српском архиепископу
Светом Сави. Школска слава одржава се традиционално већ дужи
низ година. Наши ученици су уз помоћ наставника и вероучитеља
Бојана Стајића одабрали адекватне текстове које су казивали.
Перформанс је био праћен звуцима духовне православне музике.
Хор наше школе под диригентском палицом наставника Велисава
Белића је употпунио приредбу. Приредби су присуствовали сви
запослени у нашој школи, исту е увеличао и свештеник који је обред
сечења славског колача извео у духу православља. Упутио је лепе
речи ђацима и радницима школе уз жеље да просперирамо, лепо
сарађујемо и негујемо доброчинство и толеранцију. Свечаност је
почела у 10:30, а завршена је закуском у просторијама продуженог
боравка. У осмишљавању и реализацији приредбе, за коју су пре
свега заслужни наши ученици, учествовали су и вероучитељ Бојан
Стајић, наставница српског језика Александра Арваи, која ради као
замена наставници Верици Вајагић од 15. јануара 2016. године, као и
наставник музичког Велисав Белић.
15. и 16. фебруар

Дан уставности. Понедељак 15. и уторак 16.фебруар су нерадни дани
на територији читаве Србије.
''Отворена врата''

22.3.2016.године (од 17 до 18 часова).

Дан када наша школа дочекује будуће прваке и њихове родитеље. За
та дан су посебно припремљене све учионице и кабинети. Чланови
Ђачког парламента дочекали су будуће прваке и њихове родитеље
на улазним вратима и након тога су их спровели по учионицама.
Сваки парламентарац је био задужен за групу од пет до шест
ученика и њихових родитеља. Посебан програм су припремили
учитељи будућих првака Анкица Суперов Мухи и Јосим Опелц.
Након обиласка школе родитељи су имали састанак са педагогом
школе Верицом Радованов приликом којег им је предочен распоред
тестирања будућих првака а такође су и упознати са потребном
документацијом за упис у први разред.

Кенгур без граница у нашој школи
У нашој школи је одржано такмичење ''Кенгур без граница''.
Учествовали су ученици од другог до четвртог разреда. Укупно је
учествовало 37 ученика.

Шпански језик

8.4.2016. године

Ученици наше школе су показали велико интересовање за учење
шпанског језика. У сарадњи са својом наставницом Светланом
Крстанић покренули су блог на којем ће приказивати шта су
научили а такође ће моћи и да дођу до било каквих нових
информација везаних за шпански језик.

Окружно такмичење из биологије

9.4.2016. године

У нашој школи је у суботу 9. априла одржано окружно такмичење из
биологије.
Сарадња са школским диспанзером

У петак, 15. априла, медицинска сестра је одржала предавање на
тему ''Хигијена''. Ученици трећих разреда су се кроз разговор и
презентацију подсетили неких важних превентивних мера за
очување здравља. Наставља се успешна сарадња са дечијим
диспанзером.

Кенгур без граница 25. април
На међународном математичком такмичењу ''Кенгур без граница''
наша ученица Љиљана Бобек (5/1) је у категорији ученика петих
разреда освојила похвалу.

Мале олимпијске игре
Окружно-општинско такмичење ''Мале олимпијске игре'' је одржано
22.4.2016.године у ОШ ''Петар Петровић-Његош'' у Зрењанину.
Нашу школу представљали су ученици првих разреда. Полигон су
прошли брзо и успешно. Освојили су прво место!
Тим је наступао у следећем саставу:
1/1

1/2

Анђела Живанов

Анастасија Мојин

Миа Малишић

Тијана Бабин

Сара Пророк

Алекса Вујин

Марко Вуков

Марко Бировљев

Никола Бабић

Михајло Јовичин

НТЦ секција за даровите ученике 27.4.2016. године
У нашем граду почела је са радом Секција за даровите ученике
четвртих разреда. Секцију организује Никола Тесла Центар (НТЦ) из
Новог Сада у сарадњи са спецификованим НТЦ едукатором из

Зрењанина. У раду секције ће се примењивати систем учења НТЦ.
Представници наше школе међу најдаровитијим ученицима
четвртих разреда су Лука Вуков и Мила Кочишев.

Балетска представа ''Грдана''
27.4.2016. године у Културном центру балетски студио ''Стаге''
приказао је представу ''Грдана''.
У великој сали која је била испуњена до последњег места били су и
ученици наше школе из 3/1 и 4/1. Ученици су уживали у дивној
музици, занимљивим кореографијама и костимима.
Посету представи су организовале учитељице
Весна Оприн и Анкица Суперов Мухи.

Ускршње радости у ''Змају''.
Наша школа је 28.4.2016.године била спремна за дочек Васкрса,
Васкрсења Христовог. Ученици нижих разреда учествовали су на
ликовном конкурсу ''Ускршње јаје''. Програм је водила Сара
Михаљевић (4/1).
Чланови жирија су били ученици четвртих разреда: Каена Шандор,
Мила Кочишев, Никола Дабић и Теодора Лазић. Они су прогласили
победника и поделили дипломе:
1. место су освојила одељења 1/1 и 3/1
2. место 2/2 и 3/2
3. место 4/1 и 4/2

Похвале су добила одељења 1/1 и 2/1.
Пред почетак журке Мила и Каена су извеле плесну тачку на песму
групе БТР ''Елевате''. Музику су пуштали Виктор Јакапфалби и
Лазар Бировљев из 3/2. Редари су били Езер Рашић и Тефик

Шабановски из 3/2. Фотограф је била Јована Стојиновић из 3/2. Све
су пропратиле новинарке Маријана Шкундрић и Јана Веселиновић
из 3/2.
Организатор: Дечији савез нижих разреда
Радмила Комленић и Наташа Вујин Белча

Европско село 2016
Поводом обележавања Дана Европе, 12.5.2016. године у хали
''Медисон'' одржана је пета манифестација ''Европско село''. Наша
школа је представљала Мађарску. Штанд је био опремљен
разновсним едукативним материјалима, поклонима и предметима из
културе и традицие те земље. У припреми штанда је учествовао
велики број ученика и њихових родитеља, учитеља и наставника,
као и помоћног особља наше школе.
Захваљујући међусобној сарадњи и залагању научили смо много
тога о Мађарској, лепо се дружили и разменили поклоне са
другарима који су представљали различите земље Европе.

Ни мањих ђака ни већих јунака 16.5.2016. године
Ових дана су одржане 10. Олимпијске спортске игре ученика у
Врању. На играма је учествовало око 7000 ученика основних и
средњих школа. Ово је највећи спортски догађај у Србији. Ове
године је био подржан од стране Владе Републике Србије, ЕУ и
града Врања.
Наши малишани из првих разреда са својим учитељицама Наташом
Вујин Белча и Горданом Ивошевић такмичили су се у конкуренцији
16 екипа. Наши ученици су освојили 9. место.

Успешни мали песници

У среду, 20.априла, са почетком у 14 часова у нашу школу је стигла
песничка штафета на челу са песником Дејаном Алексићем. Песнику
је ово други пут да долази у нашу школу. Пријављено је 36 песама
из скоро свих разреда. Носилац штафете за узраст од првпг до
четвртог разреда је Живко Милошевић из 3/1, са песмом ''Шта је
најверније''.
Носилац штафете за узраст од петог до осмог разреда је Сенка
Јованов из 6/2 са песмом ''Животни пут''.

22.5.2016.године у Културном центру е одржана завршна приредба
42 песничке штафете. Наши ученици Живко Милошевић и Сенка
Јованов су били позвани да присуствују овом догађају. Живка су
пратили и његови другари као и његова учитељица Весна Оприн.
Школа је добила захвалницу за подршку овој манифестацији.

Једнодневни излет у Вршац
15.5.2016. године
Ученици наше школе су учествовали на једнодневном излету у
Вршац. Излет је организовала црква Светог Архангела Михајла и
вероучитељ. Вођа пута је био отац Веселин, а испред наше школе је
био вероучитељ Бојан Стајић. Придружила му се и педагог
приправник Николина Трапара. Заједно са нашом школом ишле су и
школе ''Соња Маринковић'' и '''Серво Михаљ''.

Персу квиз 19.5.2016. године
И ове године је организовано општинско, међушколско такмичење
''СуПерСу-квиз'' на којем је учествовало 25 екипа из основних
школа. У квизу из опште културе и образовања наша школа је
наступила у следећем саставу:
1. Урош Милиновић 5/2
2. Милица Вуков 6/2

3. Никола Живков 7/1
4. Петар Раушки 8/1
Ментор је била Соња Раушки, наставник историје.
Наша школа је стигла до полуфинала.

Ученици 3/1 разреда, чланови Еко радионице, су посетили
Карађорђев парк. Посета је организована поводом Дана паркова
све у циљу промовисања и подстицања значаја паркова-зелених
плућа сваког насеља.
Мали еколози су прошетали парком, разгледали његов биљни и
животињски свет.
Излет је организовала учитељица Весна Оприн.

Смотра роботике
На смотри роботике РОБО ИНТ-ИНВЕНТ, која је републчког нивоа,
наши ученици су се одлично показали. Вук Ђермановић је освојио
друго место а Зоран Бошњак осмо.
13.6.2016. године
Културни центар Зрењанин је доделио захвалницу нашој школи
поводом учешћа у презентацији основних школа ''Ми то радимо
најбоље''.

На седници Наставничког већа која је одржана 2.6.2016. године
присуствовало је 25 чланова колектива.

На предлог одељенског већа 8/2 разреда за доделу специјалних
диплома предлажу се ученици:
1. Мирјана Миленковић (биологија, физичко васпитање, ликовна
култура)
2. Јелена Стојановић (ликовна култура, техничко и
информатичко образовање
3. Бојана Крајован (ликовна култура)
4. Стефан Костић (физичко васпитање)
5. Данијел Алтмајер (физичко васпитање)

За доделу Вукове дипломе предлажу се следећи ученици 8/1
разреда:
1. Марина Михаљевић
2. Жељана Новаковић
3. Петар Раушки
4. Вук Ђермановић
За доделу Вукове дипломе из 8/2 разреда предлаже се ученица:
1.

Мирјана Миленковић

Ученици који су предложени за ђака генерације су:
 Марина Михаљевић (62 бода)
 Вук Ђермановић (53,5 бодова)
 Жељана Новаковић (68 бодова)
 Мирјана Миленковић (63,5 бодова)

Наставничко веће донело је одлуку да се ученици који су добили
специјане дипломе и ученици са дипломом ''Вук Караџић'', као и
ученик генерације, награде пригодним књигама.
Одабир књига извршио је библиотекар Душан Лисица у сарадњи са
наставницима српског језика.
Књиге су:
Специјална диплома: ''Хороскоп'' Мирослав Антић
Вукова диплома: ''Енциклопедија мртвих'' Данило Киш
Ђак генерације: ''Кратка повест времена'' Стивен Хокинг и
''Лексикон митова и легенди старог и новог света'' Александар
Миленковић.
Свечана приредба ће се одржати у среду 8.јуна 2016. године у
Културном центру од 19 часова.
Завршни испити ће се одржати 15., 16., и 17. јуна од 9 до 11 часова.

Задужења наставног особља за време трајања пријемног испита:
 Школска уписна комисија: Саша Босић-директор школе,
Наташа Радаковић-секретар школе, Ненад Ненадићинформатичка подршка, Данијел Парађеновић-координатор
 Комисија за шифровање: Дивна Савић-Филиповић, Радмила
Комленић, Верица Радованов
 Супервизори: Тања Рођенков, Светлана Крстанић, Наташа
Вујин Белча
 Дежурни наставници: Гордана Ивошевић, Даница
Драшковић, Наташа Скоко, Весна Оприн, Анкица Суперов
Мухи, Јосим Опелц
 Резерве: Владана Којић, Милош Соро, Бранислав Грујин,

 Преглед тестова: српски језик-Јелена Марковић, Верица
Вајагић; математика-Јелена Даников; комбиновани тест: Соња
Дунаи, Даница Димитријевић

Разредно старешинство додељено је Даников Јелени 5/1 и
Милошу Соро 5/2.
Подела на предемете:
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Верица Вајагић-5/1, 5/2, 7/1 и 7/2
Јелена Марковић-6/1, 6/2, 8/1, 8/2
МАТЕМАТИКА
Даников Јелена-5/1, 6/1, 7/2, 8/1, 8/2
Милена Мирчов-5/2, 6/2, 7/1
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
7/1, 7/2 плус изборни предмет Бранислав Грујин
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
4/1 Владана Којић
 Пријем за ђака генерације биће оджан 28.6. у 12 часова
 ОКУПЉАЊЕ НАКОН ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЈЕ
22.АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ
 Након реализованог дневног реда седница је завршена у 11:30
часова.

ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА 2015-2016. ГОДИНЕ

Име и
презиме

предмет

наставник

Општи
ниво

ниво

Урош
Милиновић

биологија

Дивна С.
Филиповић

похвала

2 место

Марина
биологија
Бугарски 5/1

Дивна С.
Филиповић

похвала

3 место

Урош
Бубњевић

биологија

Дивна С.
Филиповић

похвала

1 место

Милица
Вуков 6/2

биологија

Дивна С.
Филиповић

похвала

1 место

Ана Марија
Шимон

биологија

Дивна С.
Филиповић

3 место

1 место,
пласман

Јована
Попов 7/2

биологија

Дивна С.
Филиповић

похвала

3 место

Ања
Витомиров
7/1

биологија

Дивна С.
Филиповић

похвала

пласман

Ана Марија
Шимон 7/1

географија

Даница
2 место
Димитријевић

3 место

Жељана
Новаковић
8/1

географија

Даница
2 место
Димитријевић

3 место,
пласман

Владан
Ковачевић
7/2

географија

Даница
3 место
Димитријевић

Марина
Михаљевић

географија

Даница
3 мсето
Димитријевић

5/2

5/1

8/1
Ана Марија
Шимон 7/1

историја

Соња Дунаи

2 место

пласман

Ана Марија
Шимон 7/1

српски

Јелена
Марковић

1 место

пласман

Милица
Вуков 6/2

српски

Јелена
Марковић

3 место

Урош
математика Милена
Милинковић
Мирчов
5/2

2 место

Игор Тубић
5/2

математика Милена
Мирчов

Пласман
на
окружно

Никола
Мишић 6/1

математика Јелена
Даников

3 место

пласман

Никола
Живков

хемија

1 место

пласман

Тамара
Проданов

Информатика Дарко
Алекса
Грубачки 6/1 и
Станков
рачунарство

Вук
Ђермановић
8/1
(појединачно
такмичење)

Информатика Дарко
и
Станков
рачунарство

Марина
Информатика Дарко
Михаљевић 8/1 и
Станков
рачунарство
Страхиња
Савин (екипно

4. место
и
пласман
на
окружно
1. место

Пласман
на
окружно

пласман

такмичење)

Петар
Раушки

Енглески
језик

Владана
Симић

2. место

3. место,
пласман

Никола
Мишић 6/1

физика

Данијел
Парађенов

3. место

3. место

Милица
Вуков 6/2

физика

Данијел
Парађенов

Похвала

Никола
Живков 7/1

физика

Данијел
Парађенов

1. место

Тони
физика
Радовчић 7/1

Данијел
Парађенов

похвала

Петар
Раушки 8/1

Данијел
Парађенов

Пласман

физика

Похвала

похвала

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Кошарка-екипно, наставник Сава Попов
Маша Милинковић, Виолета Јовановић, Теодора Петровић,
Лавинија Идворјан, Ивана Јовашевић, Марија Миленковић,
Марина Михаљевић и Ивана Мишкељин. Освојиле су прво место
на општинском и друго на међуокружном.
Атлетика-100 метара, наставник Сава Попов
Мирјана Миленковић 8/1 освојила прво место на општинском
такмичењу.
Пливање-50 метара прсно, наставник Сава Попов
Марко Мишкељин 5/2, прво место на општинском такмичењу, Ивана
Мишкељин 7/2, друго место на општинском такмичењу

Стони тенис, наставник Сава Попов
Сара Перлић 7/1, прво место на општинском и окружном
такмичењу

ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ РАДОВИ И КОНКУРСИ

Литерарни конкурс, тема:''Писмо војнику''
Наставник Милана Јовић
Јана Јеличић 5/2 освојила 2. место на општинском такмичењу

Ликовни конкурс, тема:''Мој војник''
Наставник Наташа Живков Стојков
Милица Вуков 6/2 освојила прво место на општинском
такмичењу

РАДИО-КЛУБ ЗРЕЊАНИН
Славиша Шћекић, 6/2, доплома за учешће

МУЗИЧКА ШКОЛА
Ана Милосављевић, 6/2, солфеђо (освојено прво место на
општинском такмичењу)

НАЈБОЉИ МАЛИ МАТЕМАТИЧАРИ

25.АПРИЛ 2016 ГОДИНЕ
На општинском такмичењу из математике:
Маријана Груијић, Лена Лацмановић и Лазар Бировљев из 3/1,
код учитељице Радмиле Комленић су освојили треће место, Петар
Зец је из 4/1, код учитељице Анкице Суперов Мухи је освојио
такође треће место. Најбољи пласман су постигли Лука Вуков и
Мила Кочишев из 4/1 који су се пласирали на окружно
такмичење.

