
Летопис Основне школе „Васа Стајић“ у Новом Саду  

Школска 2018/19.година 

 

AВГУСТ 

 

31.08.2018. Свечани пријем првака 

Ове школске године уписано је четири одељења првог разреда. Наше будуће ђаке 

дочекале су њихове учитељице и учитељ:  

I1 Обрадовић Драган 

I2 Косановић Олгица 

I3 Марункић Лидијa 

I4 Делибос Гордана 

 

Одељенске старешине у 2018/19. години биће и: 

 

II1 Дошен Ивана                                                              III1 Пажин Бернадет 

II2 Марин Јасминка                                                        III2 Перовић Марија 

II3 Галко Илдико                                                             III3 Гојковић Александра 

II4 Грбић Данијела                                                         III4 Хаџић Татјана 

II5 Кузманов Мирјана 

 

IV1 Стојанов Катица                                                       V1 Чокорило Мирјана 

IV2 Стојков Милка                                                          V2 Маринковић Марко 

IV3 Палалић Милана                                                     V3 Мићић Татјана 

IV4 Милошев Биљана                                                   V4 Туцаков Душанка 

 

VI1 Вуксановић Мирјана                                             VII1 Широки Владимир 

VI2 Кнежевић Јована                                                    VII2 Кузмановић Сандра 

VI3 Андрић Бранислав                                                 VII3 Топаловић Марина 

                                                                                           VII4 Мусулин Коларов Драгица 

 

               VIII1 Кадић Дијанa 

               VIII2 Туцаков Бранислава 

 VIII3 Гјер Мирослав 

 VIII4 Јеличић Марија 

 

 

 

 

  



СЕПТЕМБАР 

 

 

12.09.2018. Прва седница Наставничког већа 

  Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Усвајање извештаја рада школе за 2017/18. годину; 

3) Усвајање плана стручног усавршавања запослених за 2018/19.годину; 

4) Пројекти које школа реализује у току 2018/19.годину; 

5) Усвајање Годишњег плана рада школе за 2018/19.годину; 

6) Разно. 

  

19.09.2018. У свечаној сали наше школе одржано је предавање „Безбедност деце у 

саобраћају“ у организацији града Новог Сада, Центар за унапређење безбедности у 

саобраћају. Предавање су  слушали и интерактивно учествовали ученици I4 одељења 

(укупно 27 ученика). Предавање су орджала два предавача из центра  за унпређење 

саобраћаја. Педавању присиствовала учитељица Гордана  Делибос. 

 

   
    

26.09.2018. Ученици III3 разреда учествовали су на Спортском дану у оквиру „Европске 

недеље спорта“ одржаном на тврђави у Бачу. Представници ОШ“Васа Стајић“ из 

одељења III3 разреда били су: Мила Бачлић, Бојан Бланарик, Јована Бланарик, Лена 

Булајић, Стефан Добрић, Јована Ђукарић, Андреј Иконић, Ленка Недељков и Данило 

Николић. Учитељица Александра Гојковић је била пратња ученицима, са тренером 

Куљић Игором (тренером бесплатне школе спорта, која се реализује у нашој школи). 

     

 



 26.09.2018. Друга седница Наставничког већа 

  Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Припремљеност установе за рад; 

3) Текућа и организациона питања; 

4) Разно. 

 

29.09.2018. Посета Природњачком музеју ученика виших разреда у оквиру часа 

грађанског васпитања са наставником Александром Лучићем. 

 

30.09.2018. Ученик VII4 разреда Милић Алексеј освојио је  ТРЕЋЕ место на школском 

првенству Војводине које је одрзано у Инђији, у категорији VII и  VIII разреда - карате – 

кате – апсолутна. 

 

ОКТОБАР 

 

4.10.2018. Уценици III3 разреда су учествовали у спортском такмичењу поводом 

свечаног отварања  међународног Сајма спорта, лова, риволова и туризма (ЛОРИСТ). 

Освојили су друго место у конкуренцији десет екипа различитих новосадских школа.  

Ученици III3 су се такмичили у следећим дисциплинама : 

- скок у даљ, 

- бацање лоптице у циљ,  

- ускакање и искакање у обележеном простору,  

- бацање медицинке,  

- скакање у џаковима, 

- вођење лоптице помоћу штапа,... 

 

            
 

5.10.2018. У ОШ„Никола Тесла“ организоване су „Школске Олимпијске игре за све“. 

Учествовали су ученици нижих разреда. Прво место освојили су ученици трећих разреда 

а члан екипе била је наша ученица Соња Надрљански III4, друго место екипа у којој је 

учествовала Мила Балчић III3 а треће место су били ученици из екипе четвртих разреда. 



Екипу трећих разреда чинили су ученици: 

III1 Марко Рафаиловић, Симеон Цар, Олга Сабљар, Милица Пураћ  

III2 Ивона Башнец, Тодор Михајловић, Теодора Сувајџић, Алекса Петрика  

III3 Мила Бачлић, Петар Бошковић, Милан Јакић и Бојана Бланарик 

III4 Душан Свирчев, Соња Надрљански, Ана Болта, Лука Маркез  

 

                     
 

6.10.2018. Ученици осмих разреда са наставницом српског језика Маријим Јеличић и 

библиотекарком Татјаном Коларски послетили су Градску библиотеку у Новом Саду. 

 У библиотеци су их дочекали  библиотекари – информатори Драгана Божић и Ивана 

Медић и упознале их са историјатом библиотеке и њеним јубилејима, функционисањем 

библиотеке и савременим токовима библиотекарства. Затим су обишли одељење за 

одрасле кориснике „Ђура Даничић“ где их је дочекала библиотекар – информатор 

Клаудија Слепчев и упозналаих са радом одељења. Посетили су и информационо – 

реферални центар са читаоном. 

 

               
 

14.10.2018. Почео је пројекат наше школе у оквиру пројеката о очувању животне 

средине, зелене школе и техничке секције „Зелена патрола“. Овај пројекат је настао на 

идеји да покушамо пробудити свест код ученика о загађењу околине. У пројекту 

учествују уценици V2 разреда. 



 

14.10.2018. На Новосадском маратону ученик IV1 разреда Старовић Сава освојио је 

ТРЕЋЕ место. 

 

23.10.2018. Одржано је Окружно такмичење из пливања. 

Резултати су следећи: 

Старовић Јасна IV1 – ПРВО место (50м леђно) 

Грашко Тиња IV4 – ПРВО место (50м прсно) 

Вуксић Урош II2 – ПРВО место (50м леђно) 

Антовић Ника IV4 – ДРУГО место (50м краул) 

Пећанин Елена VII1 – ДРУГО место (50м прсно) 

Сретеновић Лука V2 – ДРУГО место (50м краул) 

Ментор: Гјер Мирослав 

 

25.10.2018. У свечаној сали школе, програмерска фирма ВЕГА ИТ је представила 

занимање програмера ученицима VII и VIII разреда. 

 

26.10.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од почетка 

„у одељењу I4 одржана је радионица за децу „Средства комуникације“. 

 

29.10.2018. Одељенска већа I, III и V разреда поводом краја првог класификационог 

периода. 

 

30.10.2018. Одељенска већа II, IV и VII разреда. 

 

31.10.2018. Одељенска већа VI и VIII разреда. 

 

31.10.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за родитеље са називом „Улога родитеља у 21 веку“. 

Радионици присуствовало 25 родитеља. 

 

НОВЕМБАР 

 

1.11.2018. Трећа седница Наставничког већа 

  Дневни ред: 

1)   Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика на првом тромесечју; 

3) Разно. 

 

1.11.2018. У организацији Школске управе Новог Сада, ученици су учествовали у 

хуманитарној акцији прикупљања школског прибора деци на Косову. 

 

4.11.2018.  На Архимедесовој Дописној олимпијади у другом колу  такмичења наши 

ученици су постигли следеће резултате: 

Лена Крстић V4 – ТРЕЋА награда 

Милица Миљковић V2 – похвала 



Соња Бојанић VI2 – ПРВА награда 

Сара Надрљански VI2 – ТРЕЋА награда 

Теодора Недић VII4 – ПРВА награда 

На финалу које је одржано у Београду 4.11.2018. године, ученица Соља Бојанић освојила 

је ТРЕЋУ награду. 

 

7.11.2018.  У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од почетка“ 

одржана је радионица за родитеље са називом „Дигитално писмени – дигитално 

безбедни“ и радионица за ученике „Шта знамо о интернету“. 

 

9.11.2018. Посета вртића „Лептирић“, пројекат вртића „Колико се познајемо“. 

 

9.11.2018. Поводом обележавања 100 година од завршетка Првог светског рата, ученици 

историјске секције одржали су Угледни час.  

Ученици историјске секције имали су велику жељу да кроз Угледни час прикажу 

барем делић догађаја који су довели до тога да ми данас живимо у миру и са поносом 

кажемо то су наши ПРЕЦИ. Они су живот дали за све нас, који смо данас овде 

захваљујући њима, да никада не заборавимо шта им дугујемо. 

Прекид непријатељстава званично је ступио на снагу 11.новембра 1918.године; 

једанаестог часа, једанестог дана, једанестог месеца. 

Кроз Угледни час обратило  се 88 ученика а још њих 20 је дало свој допринос кроз 

рад  60-так плаката који осликавају период Првог светског рата. Сваки ученик, наставник 

и запослени члан школе тај дан носио је Наталијин цвет а за то су заслужни ученици који 

су за ову прилику ручно израдили око 700 истих. 

Наставник историјске секције Мирјана Вуксановић. 

    

 



                
 

14.11.2018. Ученици првих разреда су учествовали у математичком квизу, у 

организацији Актива математичара Новог Сада. Екипу школе је чинио по један ученик из 

сваког актива нижих разреда. Представник првих разреда је био Марко Шарић. 

 

16.11.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за децу „Време које дете проводи у коришћењу 

дигиталних уређаја“. 

 

17.11.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за децу „Нежељени садржаји“. 

 

20.11.2018. Поводом Међународног дана детета у нашој школи је одржана приредба 

поводом пријема ђака првака у Дечији савез и Црвени крст школе. Приредбу су 

припремили ученици трећих разреда. 

 

21.11.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за децу „Непознати људи на интернету“. Радионица је 

била веома успешна, деца активна, заинтересована и отворена у разговору. 

 

22.11.2018. Нашу школу су посетили чланови ОК Војводина актуелног шампиона наше 
државе у оквиру акције „Шамионски час“. 

Гости наше школе су били Иван Костић репрезентативац Србије, Дмитро Вијецки 
репрезентативац Украјине, Алекса Шаровић и Коља Недић чланови јуниорске екипе као 
и помоћни тренер сениорске екипе Синиша Гавранчић.  

 

                  



                 
22.11.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за родитеље са називом „Безбедност на интернету“. 

 
23.11.2018. У оквиру истог пројекта, одржана је радионица за децу „Заштита 

приватности“ и радионица за родитеље „Смислена употреба технологије“. 

 

23.11.2018. На литерарном конкурсу „Моја бака и мој дека“ у организацији Црвеног 

крста, ученица II3 разреда Ивана Милошев освојила је ДРУГО место. 

 На ликовном конкурсу на тему Дечија права а све у циљу да са својим радовима 

улепшају едукативну публикацију „И ја имам права“, објављен је рад ученика II3 разреда 

Луке Вуловића. 

 

26.11.2018. У нашој школи је одржана јавна показна вежба „Пожар у школи“, где смо 

обавили обавештавање ватрогасне спасилачке јединице, који су дошли у школу и 

одрадили вежбу а ми смо евакуисали ученике по плану евакуације на зборна места. 

 

27.11.2018. Представници Ученичког парламента наше школе су у ОШ „Жарко 

Зрењанин“ учествовали на трибини са темом „Развијамо безбедносну културу у школи“. 

У конкуренцији шест Основних и једне Средње школе из Сремске Митровице, 

представници наше школе су се истакли својим излагањем и презентовањем као 

најбољи тим и том приликом добили све похвале и честитке. 

Као награду Школа је добила књигу LAROUSSE ДРЕВНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ са посветом 

просветног саветника Драгане Глоговац и њених сарадника. 

Честитамо Ученичком парламенту и њеним представницима: Лазару Будумчићу 

VII1, Милани Марковић VIII4, Јовани Савић VIII3, координатору Мирјани Вуксановић и 

педагогу школе Снежани Продановић. 

                   
             
 

28.11.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за децу са називом „Како бити добар друг на интернету“. 

 

28.11.2018.  Дечји савез Друштва учитеља Новог Сада организовао је Међушколски квиз 

знања за ученике основних школа узраста од V дo VIII разреда. Ове године тема квиза 

„100 година од присаједињења Војводине“ 



Квиз је одржан у Основној школи „Коста Трифковић" у Новом Саду. Учешће у 

квизу узело је 11 Основних школа из Новог Сада а међу њима и школа „Васа Стајић“. 

Ученици Основне Школе „Васа Стајић" освојили су друго место на овом 

такмичењу и сребрну медаљу. Честитамо нашим ученицима, а то су: 

Милан Трипковић, ученик VI1 одељења 

Драган Баруџија, ученик VII2 одељења 

Борис Пастернак, ученик VIII1 одељења 

Циљ овакве манифестације је не само проширивање и промовисање знања о историјату 

и знаменитостима нашег града и подстицање културе, него и неговање вредности фер 

игре, тимског рада и најважније од свега упознавање и дружење вршњака. 

Војводина се Краљевини Србији присајединила 25.новембра 1918.године, када су 

посланици једногласно усвојили одлуку о оцепљењу Баната, Бачке и Барање од Угарске. 

Екипу наше школе предводиле су учитељица Марија Перовић и наставница историје 

Мирјана Вуксановић.   

                                                    

                    

 

ДЕЦЕМБАР 

 

2.12.2018. На финалу финалу математичког такмичења „Интернет олимпијада“ у 
Београду, ученик IV2 разреда Алекса Недић освојио је ЧЕТВРТО место и похвалу. 

 
5.12.2018. На државном такмичењу у пливању које је одржано у Крагујевцу, ученици 
наше школе су освојили: 

Вуксић Урош II2 – ДРУГО место (50м леђно) 
Грашко Тиња IV4 – ШЕСТО место (50м прсно) 
Старовић Јасна IV1 – СЕДМО место (50м леђно) 

 Ментор: Мирослав Гјер 
 

 5.12.2018. Ученици шестог и осмог разреда су били у посети биоскопу Арени. 
 

5.12.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од почетка“ 
одржана је радионица за децу и родитеље са називом „Креативна употреба паметних 
телефона и таблет рачунара“. 
 
5.12.2018. Четврта седница Наставничког већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 



2) Тим за обезбеђење квалитета установе; 

3) Представљање пројекта; 

4) Хоризонтално стручно усавршавање и пројектна настава; 

5) Договор о раду; 

6) Свети Сава – организација; 

7) Разно. 

 

7.12.2018. У нашој школи одржан је семинар „Израда и дељење електронског наставног 

материјала“. 

 

12.12.2018. У оквиру пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од 

почетка“ одржана је радионица за децу „Безбедан интернет паметно од почетка“. Деца 

су задовољна пројектом и сазнањима која су стекла. Радионице су биле веома 

едукативне и прилагођене деци. У пројекту су учествовали ученици I4 разреда као и 

њихови родитељи.  

 

                      
 

 

14.12.2018. Пројекат „Основи безбедности деце“ у организацији Министарства 

унутрашњих послова – Полицијска управа (управа одсек та ванредне ситуације), 

одржано је предавање ученицима I1 и I4 разреда на тему Мој друг полицајац и ја, учимо 

азбуку безбедности. 

 

14.12.2018. У ОШ„Жарко Зрењанин“ организовано је републичко такмичење Рауховог 

математичког квиза у организацији Друштва математичара Србије. Наша екипа освојила 

је ТРЕЋЕ место. Екипу наше школе чине: Лена Крстић V4, Соња Бојанић VI2, Теодора 

Недић VII4 и Александар Алексић VIII3.  

 

17.12.2018. Радионица „Креативна употреба дигиталне технологије“ одржана у оквиру 

пројекта „Безбедан интернет за целу породицу, паметно од почетка“. У радионици су 

учествовали ученици I2 разреда и неколико њихових родитеља. 

 

20.12.2018. У свечаној сали наше школе одржан је традиционални Новогодишњи  вашар. 

Учешће су узели ученици нижих разреда.  

Ученици  првог разреда су са свијим учитељима направили у оквиру Пројектне наставе: 

украсе за јелку, честитке, икебане, лампионе, снежне кугле, украсне јелкице, венчиће за 

улазна врата.  Изложба је била продајна. 

 



21.12.2018. Одељенска већа нижих разреда поводом завршетка првог полугодишта. 

 

24.12.2018. Одељенска већа виших разреда. 

 

27.12.2018. Пета седница Наставничког већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика на крају првог полугодишта; 

3) Презентација пројекта ЕРАМУС + 

4) Разно. 

 

ЈАНУАР 

 

 

21.01.2019. И ове године је у нашој школи одржан „Мини сајам образовања“ где су 

ученици осмог разреда имали прилику да добију све информације у вези смерова и 

уписа у средње школе. 

На сајму је било 19 представника, како државних, тако и приватних средњих школа. Ове 

године смо на сајму угостили и Националну службу за запошљавање. 

 

      
 

27.01.2019. Свети Сава – школска слава. И ове године прославили смо школску славу уз 

присуство многобројних званица. Кумови славе су били ученици IV3 разреда и њихова 

учитељица Милана Палалић. Приредбу су припремили ученици III3 разреда са 

учитељицом Александром Гојковић, ученици III4 разреда са учитељицом Татјаном Хаџић 

и ученици VI и VIII разреда са наставницом српског језика Маријом Јеличић. 

 

30.01.2019. Шеста седница Наставничког већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Самовредновање – педагог Снежана Продановић; 

3) Договор о даљим активностима (такмичење, Дан школе, пробни испит); 

4) Анекс годишњег плана рада школе; 

5) Дискриминација – правилник; 

6) Уџбеници; 

7) Разно. 

 



ФЕБРУАР 

 

10.02.2018. Поштоваоци дела и имена Васе Стајића положили су цвеће на његов 

споменик у улици Жарка Зрењанина. Цвеће је положено на дан његовог рођења и смрти, 

а организатори овог догађаја су Војвођански клуб, Савез антифашиста Војводине, 

Завичајни клуб Мокринчанина у Новом Саду, Војвођанска политиколошка асоцијација, 

као и представници политичких организација и удружења грађана. 

Догађају су присуствовали директор школе Јасмина Пастоњицки, ученици ОШ 

„Васа Стајић“, наставница историје Мирјана Вуксановић. 

Скупу су се обратили ученици историјске секције Борис Пастернак, Никша Трифунофвић, 

Лука Азарић, Вукашин Бошковић, Драган Баруџија, Срђан Јовић, Милан Трипковић, 

Никола Стефановић, Соња Бојанић, Лана Патаки, Лена Крстић, Лара Илић, као и Радивоје 

Јововић секретар Савеза антифашиста Војводине.  

 

 
 

12.02.2019. У свечаној сали наше школе одржано је школско такмичење ученика нижих 

разреда у шаху. Учествовало је 43 ученика нижих разреда. Такмичење је судио шаховски 

тренер и судија, Фиде мајстор Жељко Медар. Постигнути су следећи резултати: 

Први разред:   дечаци                   девојчице 

               1.Лука Мићевић                             1.Елена Нинић 

               2.Филип Ћоровић                          2.Марина Петровић 

               3.Вукашин Милошевић 

Од другог до четвртог: 

               1.Алекса Величковић                    1.Маша Милојевић 

               2.Петар Мандић                             2.Катарина Рикаловић 

               3.Милан Јакић 

Ученици виших разреда такмичили су се током недеље 

у школској библиотеци. 

Пети разред:  1.Лазар Јоковић 

Шести разред: 1. Балша Трифуновић      1.Лана Мићевић 

                                           2.Срђан Боровина            2.Елена Милић 

                                           3.Лука Ђурасовић     



14.02.2019. И ове године обележили смо Дан заљубљених, ученици су у посебне кутије 

убацивали љубавна писма и поруке које су после биле подељене. 

 

23.02.2019. Општинско такмичење из физике одржано је у ОШ“Жарко Зрењанин“у 

Новом Саду. Представници наше школе су: 

Соња Бојанић VI2 – ПРВА награда са освојених 100 бодова; 

Лука Ваван VI1 – ТРЕЋА награда; 

Адриан Венцзел VII4 – ТРЕЋА награда.                     Ментор: Татјана Мићић 

  

23.02.2019. Општинско такмичење из Енглеског језика одржано је у ОШ„Светозар 

Марковић Тоза“ у Новом Саду. Наша ученица VIII3 разреда Ива Тртић освојила је ТРЕЋЕ 

место. Ментор: Татјана Бјелица 

 

24.02.2019. На Општинском такмичењу из Немачког језика, које је одржано у 

ОШ„Марија Трандафил“ у Ветернику, ученик VIII3 разреда, Синиша Миловановић 

освојио је ДРУГО место и тиме остварио пласман за Окружно такмичење.  

Ментор: Дејан Матејевић 

 

 27.02.2019. Седма седница Наставничког већа 

  Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Бесплатни уџбеници; 

3) Избор уџбеника; 

4) Надокнада часова; 

5) Дан школе; 

6) Разно. 

 

27.02.2018. Дан превенције вршњачког насиља или „Дан ружичастих мајица” у свету се 

обележава дуги низ година, а све је почело у Канади 2007. године. Жртва насиља био је 

ученик који је школу дошао у ружичастој мајици у знак подршке својој мами која је 

оболела од карцинома. Сутрадан су сви његови другови обукли ружичасте мајице у знак 

подршке и као симбол борбе против вршњачког насиља. 



Реализатори и идејни творци пројекта су ученици Ученичког парламента. Свака 

школа у свету на свој начин реализује Пројекат, наша школа је први пут ове године 

покренула тај пројекат у циљу подстицања ученика да размишљају о томе како 

допринети смањењу вршњачког насиља, а један од начина је и обележавање Дана 

ружичастих мајица. 

Ученици су одржали кратко предавање путем презентација и израдом паноа у 

свим одељењима школе и указали на значај борбе против вршњачког насиља. На 

огласним таблама су поставили паное у виду мајице где је сваки ученик могао да напише 

своје кратко мишљење везано за ову тему, такође смо поставили кутију поверења у коју 

могу да напишу свој проблем уколико га имају а педагог и психолог школе ће дати 

сваком ученику савет. 

Сами ученици су осмислили лого за ружичасте мајице које су овом приликом 

носили, и који је стајао на вратима сваке учионице у школи. 

 

28.02.2018. Поводом Националног дана књиге, а у циљу подстицања читања и неговања 

матерњег језика, у нашој школи је организована акција у којој су учествовали сви 

ученици нижих разреда. 

Прваци и другаци су били у гостима код трећака и четвртака и показали једни другима 

колико су спретни у рецитовању, глуми, читању... препричавању прочитаних књига. 

 

        
 

 

МАРТ 

 

2.03.2019. На Општинском такмичењу из математике, одржаном у ОШ„Ђура Даничић“, 

наши ученици су остварили следеће резултате: 

 Трећи разред                                                                   Четврти разред: 

Михаило Шаренац – ТРЕЋА награда                       Александар Унчанин – ПРВА награда     

Соња Надрљански – ТРЕЋА награда                        Кристина Миловац – ДРУГА награда 

Софија Петровић – ТРЕЋА награда                           Ника Антовић - похвала 

Стефан Добрић – похвала                                          Јасна Старовић - похвала 

 Пети разред:                                                                    Шести разред: 

Филуп Ратковић – ТРЕЋА награда                             Соња Бојанић – ТРЕЋА награда 

Седми разред:                                                                 Осми разред: 

 Теодора Недић – ДРУГА награда                               Александар Алексић – ДРУГА награда 

 Адриан Венцзел – ТРЕЋА награда  



3.03.2019. На Општинском такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“ које је 

одржано у ОШ„Мирослав Антић“ у Футогу, наша ученица VIII3 разреда, Исидора 

Ивановић заузела је ДРУГО место и пласирала се на окружни ниво такмичења.  

Ментор: Марија Јеличић 

 

3.03.2019. На Општинском такмичењу из хемије, учествовали су ученици VII и VIII 

разреда и остварили су следеће резултате: 

 Седми разред:                                                            Осми разред: 

Адриан Венцзел VII4 – ДРУГО место                   Александар Алексић VIII3 – ТРЕЋЕ место 

Теодора Недић VII4 – ДРУГО место 

Милица Буцаловић VII3 – ДРУГО место      

Исидора Бандин VII3 – ТРЕЋЕ место                    

Милорад Делевић VII3 – ТРЕЋЕ место                Ментор: Станислава Тошановић 
       
9.03.2019. У ОШ“Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици, одржано је Општинско 

такмичење из историје. Наши ученици постигли су запажене резултате: 

 Пети разред:                                                              Шести разред: 

Лана Патаки V2 – ПРВО место                            Милан Трипковић VI1 – ДРУГО место 

Лена Крстић V4 – ТРЕЋЕ место                           Никола Стефановић VI1 – ДРУГО место 

Јелена Марић V4 – похвала                                Соња Бојанић VI2 – ДРУГО место 

Лара Илић V4 – похвала  

 Седми разред:                                                           Осми разред: 

Срђан Јовић VII4 – ДРУГО место                        Борис Пастернак VIII1 – ДРУГО место 

  Драган Баруџија VII2 – похвала                         Никша Трифуновић VIII3 – ДРУГО место 

Вукашин Бошковић VII2 – похвала                   Лука Азарић VIII3 – ТРЕЋЕ место 

Ментор: Мирјана Вуксановић 

 

9.03.2019. На Општинском такмичењу у шаху које је одржано у ОШ„Жарко Зрењанин“ 

учествовало је 16 ученика наше школе. На окружно такмичење су се пласирали: 

 Алекса Величковић II2 – ПРВО место 

 Лана Мићевић VI1 – ДРУГО место 

Ментор: Татјана Коларски 

 

10.03.2019. На Општинском такмичењу из географије, ученици VII и VIII разреда 

остварили су запажене резултате: 

 Седми разред:                                                           Осми разред: 

Матеј Перковић VII3 – ДРУГО место                   Марко Комљеновић VIII2 – ДРУГО место 

Милорад Делевић VII3 – ДРУГО место              Александар Алексић VIII3 – ДРУГО место 

Стеван Ковачевић VII2 – ДРУГО место               Марко Јевтић VIII2 – ДРУГО место 

Драган Баруџија VII2 – ТРЕЋЕ место                  Ђорђе Нудић VIII1 – ТРЕЋЕ место 

Вукашин Бошковић VII2 – похвала                     Лана Бановић VIII4 – ТРЕЋЕ место 

Ментори: Мирјана Чокорило и Милана андријашевић 

 

14.03.2019. Данас смо у нашој школи обележили међународни дан броја Пи и рођендан 

Алберта Ајнштајана. На часовима редовне наставе у одељењима шестог, седмог и осмог 



разреда организоване су радионице где смо мерили обим и пречник круга предмета 

различитих величина и рачунали средњу вредност добијених количника. 

 

14.03.2019. На математичком такмичењу „Мислиша“ учествовало је 88 ученика нижих 

разреда из наше школе и остварили су следеће резултате: 

 Први разред:                                                              Други разред: 

Стојиљковић Мара I4 – ТРЕЋА награда             Вуксић Урош II2 – похвала 

Филиповић Лара I3 – похвала                            Лучић Ленка II5 – похвала  

Бајких Хана I3 – похвала                                      Марић Доротеа II4 – похвала  

Трећи разред:                                                                           

Добрић Стефан III3 – похвала  

 Четврти разред: 

Унчанин Александар – ПРВА награда и пласман на Републичко такмичење 

Старовић Јасна –  ТРЕЋА награда 

Миловац Кристина – ТРЕЋА награда 

Бацковић Иван – похвала 

Антовић Ника – похвала 

 

16.03.2019. У ОШ„Иво Лола Рибар“ одржано је Окружно такмичење из физике. 

Резултати су следећи: 

 Соња Бојанић VI2 – ПРВА награда 

 Лука Ваван VI1 – ДРУГА награда 

Ментор: Татјана Мићић 

 

17.03.2019. У нашој школи одржано је Општинско такмичење из српског језика.  

Наши ученици остварили су следеће резултате: 

V разред: Лена Крстић, освојила је ПРВО место; ментор: Ленка Глигоријевић 

   Филип Ратковић, освојио је ТРЕЋЕ место; ментор: Марина Топаловић  

VI разред: Лена Јелић, освојила је ПРВО место; ментор: Јована Кнежевић   

   Уна Маријановић, освојила је ПРВО место; ментор: Јована Кнежевић  

  Мирјана Араповић, освојила је ПРВО; место ментор: Јована Кнежевић 

  Елена Вукотић, освојила је ПРВО место; ментор: Јована Кнежевић 

  Ленка Перишић, освојила је ПРВО место; ментор: Јована Кнежевић 

  Хелена Рукавина, освојила је ДРУГО место; ментор: Јована Кнежевић 

   Никола Стефановић, освојио је ТРЕЋЕ место; ментор: Марија Јеличић   

   Милан Трипковић, освојио је ТРЕЋЕ место; ментор: Марија Јеличић 

VII разред: Тодора Бајић, освојила је ДРУГО место; ментор: Марина Топаловић  

  Милорад Делевић, освојио је ТРЕЋЕ место; ментор: Марина Топаловић 

 

18.03.2019. У оквиру активности поводом обележавања Дана школе, актив другог   

разреда је организовао Игре без граница. 

Пре надметања у играма без граница ученици су кредама у боји украсили терен наше 

школе. Потрудили су се да шареним мотивима најаве долазак пролећа. Након цртања 

су организовали игре без граница. Атмосфера је била одлична и свако дете је добило 



прилику да учествује. У играма су неговали правила лепог понашања и навијањем 

подстицали позитивну атмосферу. 

 

Поводом дана школе наставници Александар Лучић и Спасоје Милићевић 
су организовали посету успешних спортиста и тренера нашој школи и дружење са 
ученицима.  
19.03.2019. У гостима нам је био Немања Миловић професор физичког васпитања и 

фитнес тренер са завидним искуством у раду са успешним спортистима и предавач на 

више Високо школских установа у Србији и иностранству. У разговору са ученицима 

говорио је о значају образовања и правилног развијања у животу као и важности здравог 

начина живота у одрастању. 

 

 20.03.2019. У госте су нам дошли одбојкаши актуелног шампиона државе ОК Војводина 

из Новог Сада Мирко Радевић и Вук Тодоровић. Они су причали о животу 

професионалних спортиста, навикама и путовањима. Ученике су упознали и са начином 

исхране спортиста као и својим личним успесима, омиљеним играчима, земљама у 

којима су играли и најлепшим градовима у којима су боравили.  

 

 
  

21.03.2019. На математичком такмичењу „Кенгур 2019“учествовали су ученици 

основних и средњих школа из целе Србије. У нашој школи на овом такмичењу 

учествовало је 96 ученика.  Ученици наше школе су постигли следеће резултате:  

Пет ученика првог разреда освојило је похвале: Милошев Софија, Петровић Марина, 

Стилиновић Сара, Ћоровић Филип и Орлић Вукашин. Ученик II2 разреда, Дунђер 

Александар, освоји је ДРУГУ награду и тиме остварио пласман на Републичко такмичење 

које ће бити одржано у јуну месецу, а похвале међу ученицима другог разреда 

су освојили Вуксић Урош, Пролић Вања и Илић Нађа.  

Међу ученицима четвртог разреда шест ученика је освојило похвале: Миловац Кристина, 

Унчанин Александар, Старовић Јасна, Антовић Ника, Старовић Сава и Бацковић Иван.  

Ученица Бојанић Соња VI2 освојила је ТРЕЋУ награду и пласман на Републичко 

такмичење, а ученица VII4 Недић Теодора је освојила похвалу. 

 



 22.03.2019. Ученици I4 разреда учествовали у пројекту „Здрава храна” у оквиру 

пројектне наставе  на тему „Растем здраво браво, браво”. Ученици  првих разреда су  

учествовали на радионицама  из математике, српског језика, ликовне културе и физичког 

васпитања. 

 

22.03.2019. Овог пута Дан школе је представљен другачије, музичко – ликовно вече, 

Омаж ликовном салону „Дашак“. Изложба уљаних слика наставнице ликовне културе 

Браниславе Туцаков и подсећање на све ликовне изложбе које су биле у протекле 23 

године у нашој школи са преко 80 аутора. Учешће су узели поред наставника наше школе 

и ученици као и колеге које нису више у нашој школи. Са музичким нумерама ученика 

који су уједно и ученици музичких школа, употпунили су доживљај. 

  Изложба фотографија насталих у пар радионица под вођством Срђана Дорошког, 

употпунила је доживљај и ходнике, као и додела награда ученицима од стручног жирија 

и публике. 

  По завршетку настављено је дружење у ресторану „Ђурђевић“. 

 

22.03.2019. На конкурсу за најлепшу љубавну песму „Љубав није само реч 2019.“ 

ученици наше школе Марко Субић III3, Марко Рафаиловић III1 и Вања Вранац су 

похваљени и њихова песма ће бити одштампана у Песмарици 50. 

 

23.03.2019. На Окружном такмичењу из енглеског језика, одржаном у ОШ„Светозар 

Марковић Тоза“, наша ученица VIII3 разреда, Ива Тртић освојила је ТРЕЋЕ место. 

Ментор: Татјана Бјелица 

 

23.03.2019. На Окружном такмичењу из математике, одржаном у ОШ„Никола Тесла“ (за 

ученике четвртог разреда), а за ученике од петог до осмог разреда у ОШ„Јован Поповић“, 

наши ученици остварили су следеће резултате: 

Четврти разред: 

Александар Унчанин – ПРВА награда; ментор: Катица Стојанов 

Јасна Старовић – ТРЕЋА награда; ментор: Катица Стојанов 

Кристина Миловац – ТРЕЋА награда; ментор: Катица Стојанов 

Шести разред: 

Соња Бојанић – ДРУГА награда; ментор: Марија Кузељевић 

Осми разред: 

Александар Алексић – похвала; ментор: Марија Кузељевић 

 

 28.03.2019. Осма седница Наставничког већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода; 

3) Усвајање избора уџбеника за први разред и уџбеника за историју за пети 

разред;  

4) Разно. 

 

30.03.2019. На Окружном такмичењу из хемије, одржаном у ОШ“Коста Трифковић“, 

наши ученици постигли  су следеће резултате: 



 Андриан Венцзел VII4 – ПРВО место 

  Милица Буцаловић VII3 – ПРВО место 

 Александар Алексић VIII3 – ДРУГО место 

 Милорад Делевић VII3 – ТРЕЋЕ место  

Ментор: Станислава Тошановић 

 

30.03.2019. На Окружном такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“, 

одржана у ОШ„Алекса Шантић“ у Степановићеву, наши ученици остварили су следеће 

резултате: Борис Пастернак VIII3 – ПРВО место и пласман на Републичко такмичење 

                                   Исидора Ивановић VIII3 – ТРЕЋЕ место 

 Ментор: Марија Јеличић 

 

30.03.2019. На Окружном такмичењу у шаху, одржаном у Бачком Петровцу, ученик II5 

разреда, Алекса Величковић освојио је ПРВО место и пласирао се на Републичко 

такмичење а ученица Лана Мићевић VI1 освојила је ШЕСТО место. 

 

                          
Ментор: Татјана Коларски 

                                                         

АПРИЛ 

 

3.04.2019. У ШОСО„Милан Петровић", одржано је Међушколско такмичење "Звезде 

школске позорнице - певачи". У препуној сали нашу школу представљала је ученица II4 

разреда, Сара Перић. Певала је песму Celin Dion "My Heart Will Go On". На такмичењу је 

учествовало 22 ученика од I до VIII разреда из 15 основних школа. Наша Сара освојила је 

две награде, ДРУГО место у млађем узрасту и Награду публике.  

 

4.04.2019. На Окружном такмичењу у атлетици, ученик IV1 разреда Сава Старовић 

освојио је ПРВО место скоком у даљ 4,27m и пласирао се на Међуокружно првенство. 

 

5 – 7.04.2019. На Државном такмичењу из физике, одржаном у Кладову, ученица VI2 

разреда Соња Бојанић, у конкуренцији 212 ученика, освојила је ДРУГУ награду.  

Ментор: Татјана Мићић 

 

6.04.2019. На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, које је одржано 

у ОШ„Жарко Зрењанин“, ученица V4 разреда Лена Крстић освојила је ТРЕЋЕ место. 

Ментор: Ленка Глигоријевић 



7.04.2019. На Окружном такмичењу из историје, које је одржано у ОШ„Јован Јовановић 

Змај“, наши ученици постигли су следеће резултате: 

 Борис Пастернак VIII1 – ПРВО место и пласман на Републичко такмичење

 Милан Трипковић VI1 – ТРЕЋЕ место 

 Никола Стефановић VI1 – ТРЕЋЕ место 

 Лана Патаки V2 – ТРЕЋЕ место 

Ученици Лена Крстић V4, Срђан Јовић VII4, Никша Трифуновић VIII3 и Лука Азарић VIII3 

су похваљени. Ментор: Мирјана Вуксановић 

 

10 - 17.04.2019. У организацији Црвеног крста и Дечијег савеза, ученици наше школе 

поново су показали велико срце и потрудили се да сакупе довољно гардеробе за децу у 

Свратишту. 

 

11.04.2019. На Међуокружном првенству у атлетици, ученик IV1 разреда Сава Старовић 

освојио је ПРВО место скоком у даљ 4,47m и пласирао се на Републичко такмичење. 

 

12.04.2019. Пробни завршни тест из математике за ученике VIII разреда. 

 

13.04.2019. Пробни завршни тест из српског језика и комбиновани тест за ученике VIII 

разреда. 

 

14.04.2019. На Окружном такмичењу из географије, одржаном у ОШ„Јован Поповић“, 

наши ученици постигли су следећи успех: 

Седми разред:                                                                     Осми разред: 

Матеј Перковић – ДРУГО место                                   Марко Комљеновић – ТРЕЋЕ место 

Милорад Делевић – ТРЕЋЕ место                               Марко Јевтић – ТРЕЋЕ место 

Стеван Ковачевић – похвала                                         Александар Алексић – ТРЕЋЕ место 

Ментори: Мирјана Чокорило и Милана Андријашевић 

  

14.04.2019. На Окружном такмичењу из билологије, одржаном у ОШ„Душан Радовић“, 

ученица VII3 разреда Исидора Бандин освојила је ТРЕЋЕ место са освојених 93 бода. 

Ментор: Станислава Тошановић 

 

15.04.2019. Ученици нижих разреда приредили Ускршњи вашар. 

 

18.04.2019. На Државном такмичењу у атлетици, одржано у Сремској Митровици, 

ученик IV1 разреда Сава Старовић, постигао је 4,48m скоком у даљ и освојио ДРУГО 

место. 

 

МАЈ 

 

9.05.2019. Ученици историјске секције су низом активности обележили Дан победе над 

фашизмом у Другом светском рату. Израдом паноа и пригодним презентацијама 

одржали су часове у свим одељењима школе и истакли значај овог историјског догађаја. 



                    
 

10.05.2019. На школском такмичењу рецитатора, ученици од I до VIII рареда наше 

школе, имали су прилику да се међусобно такмиче у рецитовању поезије Добрице 

Ерића. У млађој категорији ученик Марко Грујић III2 освојио је ТРЕЋЕ место рецитујући 

песму  „Бака на рингишпилу“. ДРУГО место освојила је Ђина Томић II4 рецитујући песму 

„Бака на рингишпилу“. ПРВО место освојио је Данило Брзић II1  рецитујући песму „Плави 

сањар“. У старијој групи нашу школу представљаће Анастасија Купрешанин V4 песмом 

„Оловни војници“. 

 

10.05.2019. Одржан је РТС крос. 

 

10 – 12.05.2019. На Државном такмичењу из математике, одржаном у ОШ„Живко Љујић“ 

у Новој Вароши, ученица VI2 разреда Соња Бојанић освојила је ПРВУ награду.  

Ментор: Марија Кузељевић 

 

11.05.2019. У Карловачкој гимназији одржано је Републичко такмичење из 

књижевности. Наш ученик Борис Пастернак VIII1 освојио је ТРЕЋЕ место.  

Ментор: Марија Јеличић 

 

12.05.2019. На Републичком такмичењу из историје, одржаном у ОШ„Мирослав Антић“у 

Нишу, нашу школу је представљао ученик VIII1 разреда Борис Пастернак.  

Ментор: Мирјана Виксановић 

 

15.05.2019. Наша школа била је домаћин Међушколском такмичењу „Добрици Ерићу у 

част“. Такмичење је организовало Друштво учитеља Новог Сада и Дечији савез града. 

Представници наше школе су били веома успешни и освојили су вредне награде. 

Анастасија Купрешанин V4 освојила је ТРЕЋЕ место и награду за сценски наступ. У 

категорији нижих разреда,  Данило Брзић II1 освојио је ПРВО место и награду за сценски 

наступ. 

 

 



15.05.2019. Спортски дан, очи целог региона ће бити уперене у град Нови Сад а ми ћемо 

учествовати у такмичењима десет спортских дисциплина. Наши ученици V, VI и VII 

разреда присуствовали су церемонији отварања Спортских игара младих а остали 

разреди су провели Спортски дан у школском дворишту или учионици у друштвеним 

играма. 

 На такмичењима која су одржана у оквиру спортског дана, наши ученици су 

постигли следеће резултате: 

Баскет 3 x 3 – Никола Топић VII4 и Лука Савановић VII4, освојили су ПРВО место и 

остварили пласман за државно првенство; 

Атлетика – трчање на 60m – Анђела Цветковић II2, ДРУГО место 

                                                      Теодора Мићовић V3, ДРУГО место 

  

17 – 19.05.2019. На Републичком такмичењу из хемије постигнути су следећи резултати: 

Адријан Венцзел VII4 – похвала 

Александар Алексић VIII3 – ДРУГО место 

 Ментор: Станислава Тошановић 

 

18.5.2019.На републичком такмичењу у шаху које је одржано у Пироту године, наш 

ученик Алекса Величковић ученик II 5 разреда освојио је ПРВО место.  

Ментор: Татјана Коларски 

 

      
 

 

18.05.2019. Одржан је (по 45.пут) традиционални „Архимедесов“ математички турнир. 

Такмичење је одржано у Хемијско – прехрамбено технолошкој школи у Београду. 

Учествовале су 142 екипе (91 ОШ и 51 СШ) са 659 такмичара и око 180 наставника – 

руководилаца и пратилаца екипа. Решавало се 15 задатака и то 10 задатака по програму 

редовне наставе и 5 нестандардних задатака.  

Екипу наше школе чинили су следећи ученици: 

Александар Унчанин IV разред; 



Филип Ратковић V разред; 

Соња Бојанић VI разред; 

Теодора Недић VII разред; 

Борис Степановић VIII разред. 

Екипа наше школе је са остварених 370 бодова освојила ПОХВАЛУ, а у појединачној 

конкуренцији ученици су остварили следећи пласман: 

Александар Унчанин ПРВА награда 

Соња Бојанић ПРВА награда 

 

22.05.2019. Десета седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Упознавање са процедурама ШУ Нови Сад; 

3) Тим за самовредновање; 

4) Организација рада школе и предстојеће активности на крају 2018/19.шк.год. 

5) Разно  

 

24.05.2019. На ликовном конкурсу у организацији Црвеног крста Новог Сада – градска 

организација, ученик VII4 разреда Срђан Јовић, добио је признање и пригодну награду 

која ће му бити уручена на завршној Смотри знања. Ученик је радио ликовни рад на тему 

„Крв живот значи“. 

 

26.06.2019. На Републичком такмичењу које је одржано на Биолошком факултету у 

Београду, ученица VII3 разреда Исидора Бандин постигла је запажен резултат- 75 бодова 

од могућих 100 и за тај резултат је похваљена. 

Ментор: Станислава Тошановић 

 

29.05.2019. На такмичењу, смотра кратког ђачког филма, ФИЛМић 2019. Ученице V3  

одељења Вучетић Саша, Меловић Лена, Станишин Јована и Тодић Тијана, добитнице су 

специјалне награде за глуму. 

У веома јакој конкуренцији, наше ученице нашле су се у самом финалу, где је 

њихов филмић изабран међу 12 најбољих од укупно 58 филмова из наше државе. 

 

                  
 

 

31.05.2018. Крај наставне године за осмаке. 



ЈУН 

 

 5.06.2019. Једанаеста седница Наставничког већа 

  Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика осмог разреда на крају шк.2018/2019.год; 

3) Одлука Наставничког већа – избор ђака генерације; 

4) Разно  

 

ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ИЗАБРАН ЈЕ АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ. 

 

9.06.2019. У Крагујевцу је одржано финално такмичење из математике „Кенгур 2019.“ 

На такмичењу је учествовало двоје ученика наше школе: 

Александар Дунђер II2 – освојио је ДРУГУ награду; ментор: Јасминка Марин 

Соња Бојанић VI2 – освојила је ДРУГУ награду; ментор: Марија Кузељевић 

 

11 и 13.06.2019. Ученици првих разреда са својим учитељима Олгицом Косановић, 

Драганом Обрадовићем, Лидијом Марункић и Горданом Делибос и библиотекарком, 

Татјаном Коларски посетили су Огранак градске библиотеке „Данило Киш“ у Новом 

Саду. 

У библиотеци су нас дочекале библиотекарке Наталија Крстин и Соња Милошевић. Оне 

су упознале ученике са радом њима најближе Градске библиотеке и упознале их са 

могућностима коришћења услуга које она пружа. 

Сви ученици су добили бесплатне чланске карте за ову годину. 

 

                
  

13.06.2019. Дванаеста седница Наставничког већа и свечана додела књига успешним 

ученицима наше школе. Укупно 65 ученика је учествовало на 95 такмичења на којима су 

освојили једно од три места. Све је уприличено у холу школе уз присуство ментора,  

наставника и родитеља. 



14.06.2019. Учитељи првих разреда су организовали квиз знања и спретности под 

називом” Знам, хоћу, могу”.  Учествовали су сви ученици и учитељи првих разреда. 

Највише бодова имали су ученици 1-3 одељења, затим 1-4, 1-2, и 1-1. 

 

             

 

14.06.2019. Крај наставне године. 

 

17 - 23.06.2019. Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Црвеним крстом Војводине 

обезбедио је седмодневни одмор за 25 деце у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком 

брегу. Уз седмодневни боравак у одмаралишту, обезбеђен је превоз до одмаралишта 

на Вршачком брегу, здравствена заштита и волонтери Црврног крста (реализатори 

Летње школе који би кроз интерактивни рад у мањим групама реализовали са децом 

радионице Промоције хуманих вредности, Прве помоћи и реалистичког приказа 

повреда и оболења, музичке, плесме, ликовно и креативно – психолошке радионице у 

зависности од интересовања деце). У оквиру вечерњег програма организовала су се 

такмичења: Покажи шта знаш, избор за мис и мистера, најбоље фризуре, маскенбал, 

игре без граница и квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“. Такође, деца су у вечерњим сатима 

имала организоване „диско журке“. 

Из ОШ „Васа Стајић“, пет ученика петог разреда су била у одмаралишту Црвеног крста на 

Вршачком брегу. 

 

   
 



17.06.2019. Завршни испит из српског језика. 

19.06.2019. Завршни испит – комбиновани тест. 

20.06.2019. Завршни испит из математике. 

 

20.06.2019. Одељењска већа I – IV разреда. 

 

21.06.2019. Одељењска већа V – VII разреда. 

 

24 - 27.06.2019.  Дружење са децом са Косова 

Наша школа, као и ОШ„Никола Тесла“, ОШ„Милош Црњански“ и Средња 

пољопривредна школа из Футога, била је домаћин деци из косовске општине 

Лепосавић. Наши ђаци Станислава Јевтовић, Нађа Пашћан, Александар Мусић, Вишња 

Врбашки, Анастасиа Маринковић, Ана и Маја Бубоња угостили су у свом дому другаре с 

Косова.  

Дружили смо се четири дана уз веома богат програм. У уторак 25. јуна био је 

организован пријем код начелника Јужнобачког управног округа Милана Новаковића, а 

потом смо обилазили с водичем град Нови Сад. Уследила је посета Музеју града Новог 

Сада и Петроварадинској тврђави. У вечерњим часовима ишли смо у биоскоп.  

У среду 26. јуна посетили смо фрушкогорске манастире Велика Ремета, 

Крушедол и Гргетег, као и Сремске Карловце где су нас топло дочекали у Карловачкој 

гимназији. Госте смо испратили 27. јуна сигурни да су склопљена пријатељства за читав 

живот. 

 



  

 

 

27.6.2019. Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, заједно је са председником 

Скупштине Града Новог Сада Здравком Јелушићем уручио је Видовданске награде 

ученицима новосадских основних и средњих школа који су освојили награде на 

републичким и међународним такмичењима ове школске године. 

ОСАМ ученика наше школе је добило Видовданске награде: 

Алекса Величковић за освојено ПРВО место на републичком такмичењу у шаху. 

Урош Вуксић за освојено ДРУГО место на државном првенству у пливању. 

Александар Дунђер за освојено ДРУГО место на финалу „Кенгура“. 

Александар Унчанин за освојено ПРВО место на Архимедесовом математичком турниру 

и освојено ТРЕЋЕ место на финалу „Мислише“. 

Сава Старовић за освојено ДРУГО место на државном првенству у атлетици (скок у даљ). 

Соња Бојанић за освојено ПРВО место на републичком такмичењу из математике, ДРУГО 

место на републичком такмичењу из физике и ПРВО место на Архимедесовом 

математичком турниру. 



 

Борис Пастернак за освојено ТРЕЋЕ место на републичком такмичењу из књижевности 

„Књижевна олимпијада“. 

Александар Алексић за освојено ДРУГО место на републичком такмичењу из хемије. 

   

 
 

 

 

 


