
 

Летопис Основне школе „Васа Стајић” у Новом Саду 
Школска 2019/20.година 

 
AВГУСТ 

 
 

30.08.2019. Свечани пријем првака 

Ове школске године уписано је пет одељења првог разреда. Наше будуће ђаке дочекале су 

њихове учитељице:  

I1 Стојанов Катица 

I2 Стојков Милка 

I3 Ћелић Маја 

I4 Милошев Биљана 

I5 Гавриловић Зорица 

 

 

Одељенске старешине у 2019/20. години биће: 

 

II1 Обрадовић Драган                                                             III1 Дошен Ивана 

II2 Косановић Олгица                                                              III2 Марин Јасминка 

II3 Марункић Лидија                                                               III3 Галко Илдико 

II4 Делибос Гордана                                                                III4 Грбић Данијела 

                                                                                                      III5Кузманов Мирјана 

 

IV1 Пажин Бернадет                                                                V1 Кузељевић Марија 

IV2 Перовић Марија                                                                V2 Павловић Татјана 

IV3 Гојковић Александра                                                       V3 Гјер Мирослав 

IV4 Хаџић Татјана                                                                     V4 Јеличић Марија 

 

VI1 Лучић Александар                                                            VII1 Вуксановић Мирјана 

VI2 Маринковић Марко                                                         VII2 Кнежевић Јована 

VI3 Мићић Татјана                                                                   VII3 Андрић Бранислав 

VI4 Туцаков Душанка                                                                                          

 

               VIII1 Широки Владимир 

               VIII2 Кузмановић Сандра 

VIII3 Топаловић Марина 

VIII4 Мусулин Коларов Драгица 

 

 

 

 



СЕПТЕМБАР 

 

12.09.2019. Прва седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Усвајање извештаја рада школе за 2018/19. годину; 

3) Усвајање плана стручног усавршавања запослених за 2019/20.годину; 

4) Aнекс школског програма; 

5) Усвајање Годишњег плана рада школе за 2019/20.годину; 

6) Разно. 

 

Прваци у школској библиотеци 

Током друге недеље септембра ученици првих разреда су са својим учитељима Катицом Стојанов, 

Милком Стојков, Мајом Ћелић, Биљаном Милошев и Зорицом Гавриловић по један школски час 

провели у школској библиотеци и упознали се са изгледом и радом библиотеке, али и понашањем 

у њој. Научили су где се налазе књиге које су намењене њима и како их могу изнајмити. 

На крају одржаних часова сви ученици су изнајмили по једну књигу – сликовницу. 

 

 



Пројекат EduIN – a new link in education у нашој школи 

 
У јулу ове године наша школа је добила одговор од Фондације Темпус да је одобрен наш 

пројекат EduIN – a new link in education. Овај пројекат припада категорији КА1 према програму Еразмус+. 

 
У септембру смо почели са припремним активностима. Информисали смо наставничко веће и 

започели језичке припреме. Покренули смо свој блог и договорили смо логотип нашег пројекта. 
Одредили смо структуру и изглед промотивног материјала. У току су припреме за седницу наставничког 
већа где ћемо ближе објаснити активности у оквиру пројекта, као и припреме за предстојећу интерну 
обуку.  

Владимир Широки 
 

 

18.09.2019.  На часу физичког васпитања ученици 2-4 су имала практичну обуку о безбедности 

преласка улице. Тема: ”Шта деца треба да знају о саобраћају” 

У организацији : Савет за координацију  послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Града Новог Сада. 

Центар за унапређење безбедности саобраћаја. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

27.09.2019.   Ученици IV3 су на часу Народне традиције направили касице, за штедњу од пластичних 

флаша, чепова, папира,.. Некада су деца од кумова на крштењу добијала паре и чувала их за важне 

тренутке свог живота. Имала су своје касице и стављала уштеђевину у њих. И ми смо се потрудили да 

направимо наше. Уз мало труда и преданог рада добили смо праве уметничке радове. 

 



        

 

  Посета првака Градској библиотеци 

Дана 30.9., 1 и 2.10.2019.год. ученици првих разреда са својим учитељима Катицом Стојанов, Милком 

Стојков, Мајом Ћелић, Биљаном Милошев и Зорицом Гавриловић и библиотекарком, Татјаном 

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

У библиотеци нас je дочекалa библиотекарка Наталија Крстин. Онa је ученике упознала са радом њима 

најближе Градске библиотеке и упознала их са могућностима коришћења услуга које она пружа. Сви 

ученици су добили бесплатне чланске карте за ову годину. 

 

     

 

 



ОКТОБАР 

 

1.10.2019.  
Књижевни конкурс “Зар је важно колика је татина плата”. Конкурс је расписао Дино парк 

Златибор за децу од 8 до 12 година. На конкурсу је учествовало 5 ученика. 
Aктивности 4. разреда 
 

3.10.2019.   ПОСЕТА САЈМУ СПОРТА, ЛОВА И ТУРИЗМА 

 Ученици четвртих разреда посетили су Новосадски сајам и обишли Сајам спорта, лова и 
риболова. Овом манифестацијом ученици су упознали природна богатства Србије (флору и фауну) и 
начин њихове заштите од неконтролисаног уништавања. Очувањем природе и народне традиције 
ученици су видели како поједини крајеви Србије развијају сеоски и бањски туризам. Здрава храна и 
традиционална јела били су интересантни и нашим ђацима. Омиљене спортове и освојене медаље 
видели су на штандовима који су представили разне спортске активности и клубове. 

Актив учитеља четвртог разреда. 

 

 
07.10.2019.  
 
Извештај Фин-Пис       Одељење II4                                                                                       
Учитељ: Гордана Делибос 
 
У одељењу II4  Пројекат Фин-Пис се реализује на   часовима   пројектне наставе.Пројектна настава је 
сваког понедељка 4. час. ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Да ученици истраже и стекну вештину располагања 
сопственим новцем, да заједнички уштеђени новац утроше на улепшавање заједничког простора 
(школско двориште, учионица). 

КОРАЦИ: 

1.Упознавање ученика са појмом финансијска писменост и пројектом у коме ћемо учествовати 
2.Радионица „О КАСИЦИ ПРАСИЦИ“ 
3.Израда касице прасице 
4.Како да уштедимо  
„ Кад би да купиш лизалицу, стави новац у нашу касицу“ 



Вођени су и разговори о  здравој храни  и донели смо  у одељењу одлуку  и наш мото је  
”Нећу жваку, нећу лизалицу ,него ћу тај ситниш ставити у касицу.” 
Ученици свакодневно стављају новац у касице које смо  направили на радионицама. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
7.10.2019.   Посетa IV 3 ЈВП „Воде Војводине“  
 

Ученици IV 3 су прихватили позив инжињера Пајванчић Владимира и посетили преводницу на 

каналу Дунав – Тиса – Дунав. Ово искуство и очигледна настава су нам сјајно дошли, баш у тренутку када 

смо учили о водама из наставног предмета природа и друштво. 

Ученици су посматрали како ради преводница за бродове на каналу Дунав - Тиса - Дунав. Чули 

су детаљне податке о начину рада, пуњењу и пражњењу, одржавању и чишћењу, као и о важности 

њеног постојања. Инжињер Владимир Пајванчић са још неколико колега постарали су се да одговоре 

на питања деце. До дестинације смо стигли и вратили се аутобусом. 

О нашој посети има запис и на сајту ЈВП "Воде Војводине". 

 

 

8.10.2019.  Посета  и дружење ученика IV 3  на Ђачком игралишту 
 

На иницијативу родитеља ученице Исидоре Антић, тата Душана, организовано је дружење деце 
и родитеља на Ђачком игралишту.  И деца и одрасли су се такмичили, рекреирали и пре свега дивно 
дружили.  Одазвало се 15 ученика и исто толико родитеља. Одсутни су веома жалили што нису успели 
да се организују и дођу. Овакав облик активности и дружења планирамо да наставимо. 
 

        

 



 

9.10.2019. Друга седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Пројекат ЕduIN – нови линк у образовању; 

3) Пресек досадашњих активности у пројекту ФИН ПИС; 

4) Разно. 

 

 

10.10.2019.                  

Дечја недеља у Музеју Војводине 

У оквиру Дечје недеље ученици 4-2 разреда 

посетили су Музеј Војводине и учествовали на 

етнолошкој радионици Позивница за бал. Током 

шетње кроз време и обиласком  сталне поставке музеја  

видели су шта је све било потребно  да би се један бал 

организовао. У креативној радионици ученици су 

израђивали позивнице за бал и креирали балске 

хаљине од папира и разног материјала за декорисање. 

Учитељица Марија Перовић 

                   

 

 

11.10.2019. 

Наша ученица VII2 Марија Пољаковић-Пајник 

освојила је награду на ликовном конкурсу „Стопама 

Данице Јовановић“, у оквиру манифестације Дани 

Данице Јовановић. Уручењу награда 11.10. у Дому 

културе у Бешки присуствовале су Марија и њена 

наставница ликовне културе Бранислава Туцаков. 

 

 

 



13.10.2019.  Алекса Величковић III5 освојио ПРВО место на турниру „Дечије 

шаховске недеље“ 

У оквиру обележавања Дечије недеље, Шах клуб“Алекса Шантић“из 

истоименог места надомак Сомбора, организовао је VIII по реду турнир 

„Дечије шаховске недеље“.  

Турнир је одржан у недељу, 13.октобра у ОШ „Алекса Шантић“. Преко стотину 

ученика основних школа, као и деца предшколског узраста, били су подељени 

у три узрасне категорије. 

Ученик III5, Алекса Величковић, је у категорији дечаци од II до IV разреда 

освојио 1.место, златну медаљу и пехар. У Алексиној категорији био је укупно 

41 такмичар. Играло се седам кола. Алекса је шест партија победио и једну 

ремизирао.  

 

Честитамо нашем Алекси и желимо му много успеха у наредним такмичењима.  

 

 
 
 
14.10.2019.  Ликовно-литерарни конкурс на тему „Моја баба и деда" у организацији Црвеног крста. 

Ученици 4-1 су писали песме на задату тему. 

Ученик Микаил Јусовић је освојио 2.место и награђен је. 

 

 
 

 

 
 
16.10.2019.  
 
На позив  васпитачице Оље Јакић (мајке Јакић 

Милана),а уз сагласност родитеља Добрић 

Стефана , Ученици 43 Милан Јакић и Стефан 

Добрић били су гости у вртићу Happy Place 

(предшколск група) и помогли у реализацији 

дела пројекта на тему "Србија - 

карактеристични инструменти". Милан је 

причао о инструментима који су 

карактеристични за нашу земљу, Стефан је 

представио инструмент који свира и показивао 

тамбурицу, а потом и свирао песме. Уживали 

су и васпитачи и деца. 

 
                     Учитељица Александра Гојковић 

 



11.10.-16.10.2019.   СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У ГРЧКУ НА ОСТРВО КРФ 

 

Студијско путовањеу Грчку на острво Крф у склопу вишег квалитета образовања и васпитања 

реализовано је у периоду од 11.10. до 16.10.2019. године.  На путовање су ишли најбољи ученици осмог 

разреда из свих новосадаских школа,  48 ученика и 12 пратиоца.  

Нашу школу, ОШ „Васа Стајић“, представљао је ученик Адриан Венцел. 

Ученици су се пред полазак упознали и припремили рецитале, да би на свим важним местима за 

историју српског народа одржли пригодано извођење на тему страдања српског народа. 

   
Метеори 
Панорамско разгледање манстирског комплекса из 14.века са обиласком и посетом манастира Мегало 
Метеори, задужбине Уроша Палеолога  
 
 

  
Црква Свете Петке 
Посета цркви Свете Петке и Афродитиним изворима 
 



    
Игуменица 

 

    
Споменик Дринској дивизији 

 

   
Дворац  Ахилеон 

 



 
Посета Градској кући на Крфу 

 

 
Пријем у Градскoј кући 

 

     
Посета Гимназији на Крфу 



 

   
Острво Видо  

Обилазак спомен костурнице и „Плаве гробнице“.  

 
Полагање венца. 

 

     
Посета Српској кући 



 
Гробље Зејтлинк у Солуну 

 

Циљ студијског путовања је био да се ученици упознају са важним местима и догађајима у 

Првом светском рату за српски народ на острву Крфу и страдањем српских хероја. Била је част и 

задовољство уз 48 најбољих осмака проћи путем српске војске и народа, уз причу водича и извођење 

рецитала наших ђака. Важно је да су уз  знање из историје, ученици имали лепа дружења и стекли 

другаре и дивне успомене са овог пута. 

 

ФИН – ПИС  Одељење II 4 
Учитељ: Гордана Делибос  

У одељењу II4  пројекат Фин-Пис се реализује на часовима пројектне наставе, понедељком 4. час.  

Ученици су се на часовима упознали са ЦИЉЕМ ПРОЈЕКТА,  а то је да ученици истраже и стекну вештину 
располагања сопственим новцем, на који начин могу да уштеде, како  да заједнички уштеђени новац 
утроше на улепшавање заједничког простора (школско двориште, учионица). 

Пројекат је реализован по КОРАЦИМА: 
1. Радионица: ШТЕДИ,  ПА УРЕДИ  
2. Са ученицима разговарано о значају новца, како се до њега долази, од кога и када они добијају 

новац, како га троше. Затим је разговарано о појму штедње:  да ли штеде, како уштеде новац, 
имају ли циљ штедње, како га одређују. Уследило је упознавање ученика са појмом финансијска 
писменост и пројектом у коме ћемо учествовати 

        2. Радионица „О КАСИЦИ ПРАСИЦИ“ 

Вођен разговор о „касици прасици“. Ученици причали о својим касицама, како их користе, како успевају 
да уштеде, како изгледа касица.  



Затим су подељени у 4 групе, где су најпре имали задатак да осмисле како би могла да изгледа касица 
у којој бисмо заједно штедели новац. Када су цртежи били готови, свака група је одабрала једно 
ликовно решење. Уследио је договор о потребном материјалу за израду одабраних касица. У овом делу 
разговарано о рециклажи. Ученици су давали предлоге како могу пластичне флаше и картонске кутије 
поново да се употребе. 

3. Радионица : Израда касице прасице 

Ученици у групном раду израдили четири касице. Договорено је да се сваке недеље мења касица 
за штедњу. 

4. Радионица:  Како да уштедимо : 

„ Кад би да купиш лизалицу, стави новац у нашу касицу“ 

Вођени су разговори о здравој храни и донели смо у одељењу одлуку да ћемо се трудити да купујемо 
здраву храну која је хранљивија и јефтинија, а да ћемо новац (КУСУР) убацити у касицу.Ученици 
свакодневно стављају новац у касице које смо направили на радионицама. 

 
       5. Радионица: Како да утрошимо уштеђени новац 
Са ученицима разговарано о потребама и жељама, о приоритетима приликом трошења уштеђеног 
новца.  
Саопштено им је да ће уштеђени новац из касица, заједно са новцем од продаје старе хартије, ПЕТ 
амбалаже и електронског отпада, у којима су учествовали, бити утрошен за уређење школског 
дворишта.  
 Један део новца утрошили бисмо лишће, помагали у садњи ружа и хризантема и исцртавању полигона 
за играње, правили смо шаблоне за исцртавање путоказа на степеништу (то ћемо урадити у току месеца 
новембра). 
  

”Сунчана јесен живота” 

У оквиру  манифестације ”Сунчана јесен живота” кроз пројектну наставу у месецу октобру , сваког 

понедељка ,актив другог разреда ради радионице  са бакама и декама свако у оквиру свог одељења. 

До сада су одржане две радионице . 

Прва на тему  ”Школе  некад и сад” и друга ” Активности деце у породици и школи,  некад и сад” 

На радионице  се одазвао велики број бака и дека .  

Баке и деке су причале ученицима  о изгледу школе и обавезама када су они били мали. Са ученицима 

су у групама цртали предмете које су имали тада и писали обавезе које су обављали.  

Актив  дригих разреда 

 

21.10.2019.  Предавање “Основи безбедности деце”, 4.разред 

 
Полициски службеник ПУ Стари град је одржао педавање на тему “Основи безбедности деце”. 
Службеник је упознао децу са и скрену им пажњу на могуће опасности и начине на које их могу 
решити.Научили су да разликују полициске униформе. 
Ученици су активно учествовали у дискусији и износили своја искуства. 



22.10.2019. Предавање “Шта деца треба да знају о саобраћају“, 4.разред 

Центар за унапређење безбедности саобраћаја је организовало предавање са практичном обуком о 
правилном и безбедном учествовању у саобраћају. 
 

25.10.2019. Одељенска већа I и III разреда  

28.10.2019. Одељенска већа II и IV разреда 

 

28.10.2019.  Oдржана је трећа радионица са бакама и декама на тему:”Игре ,песме и играчке  некад”  у 

оквиру манифестације  ” Сунчана јесен живота”.  

Баке  и деке су и данас били наши гости и упознали нас са играма када су они били деца . 

-”Коларићу Панићу” 

- игре крпењачом 

- научили нас да правимо крпењаче 

- правили смо лутке од крпица 

- правили смо лутке од кукуруза 

- играли смо уз песму ”Ој Мораво” 

- правили смо од кутија воз 

- слушали занимљиве приче на који начин и како су проводили слободно време напољу у природи.  

Деца су радо учествовала у разговору  ,постављала питања и правила играчке са бакама и декама. 

 

 

29.10.2019. Одељенска већа VII и VIII разреда 

30.10.2019. Одељенска већа V и VI разреда 

 

 

Октобарске активности у оквиру пројекта EduIN - a new link in education 

Настављена је језичка припрема.  

На седници Наставничког већа 9. октобра 2019. године чланови EduIN тима (Владимир 

Широки, Марина Топаловић, Драгица Мусулин-Коларов, Сандра Кузмановић и Гордана Делибос) 

одржали су предавање о пројектима финансираних из ЕУ фондова и о конкретним активностима 

пројекта EduIN – нови линк у образовању. 

Одржана је интерна обука „Пројектна терминологија и основе писања пројеката финансираних из ЕУ 

фондова“, 21. октобра заинтересованим колегама. 



      

Ученицима шестог и осмог разреда, 30. октобра представљена је презентација о Фиренци. 

30.10.2019. 

Хуманитарни маскембал под називом  ”Најлепша маска ” 

Одржао се у нашој школи 30.10.2019. у 20 часова. 

Маскембал је организовао Ђачки парламент , ученицини  историјске секције, ученици II 4 одељења. 

-Наставница историје Мирјана Вуксановић 

-Наставница енглеског језика Наталија Остојић 

-Учитељица  Гордана Делибос 

На маскембалу је учествовало 70 маски. Маске су прављене од рециклираног материјала. 

Ученици ће продавати и колаче, а сав сакупљени новац ће потрошити за уређење школског дворишта. 

Слоган којим су  вођени ученици и наставници је ”Купи, пробај, уживај” 

Сви ученици су уживали заједно са родитељима и колегама у представљању својих креативних маски.  

 

        

 

30.10.2019.  Нашој школи и наставници математике Марији Кузељевић додељена је Европска ознака 

квалитета за изузетност рада у оквиру еTwinning пројеката “Pi day”и“Riddles and mathematical games”. То 

значи да су рад наставнице математике, рад наших ученика и рад наше школе признати на највишем 

европском нивоу. Европска ознака квалитета додељује се за изузетност рада у оквиру пројекта. 

Додељује је Централна служба за подршку у Бриселу. eTwinning је платформа намењена просветним 



радницима, који раде у школама и предшколским установама у једној од европских земаља учесница, 

за потребе комуникације, сарадње, развијања пројеката, размене и ради осећаја припадности 

најузбудљивијој европској заједници намењеној учењу/подучавању. 

 

30.10.2019. Трећа седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика на крају првог тромесечја (педагог); 

3) Друштвено користан рад (психолог); 

4) Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи; 

5) Разно. 

 

НОВЕМБАР 

 

4.11.2019.   

Одржана је четврта радионица пројекта ”Сунчана јесен живота” са темом  „Здрава исхрана 

,некад и сад”.  И овог пута организовано је дружење са бакама и декама. 

Ученици су упознати како су се деца некад хранила и које посластице и када су се јеле. 

Баке су се потрудиле и за ово дружење саме направиле и почастиле децу ванилицама, "старинским" 

облатнама, китникезом и јабукама у шлафроку. 

Донети су закључци да је здрава исхрана била иста и када су баке и деке биле мале као и сада. 

Заједничким радом направили су на хамеру пирамиду исхране, а затим укусну воћну салату коју су са 

задовољством појели. 

Актив учитеља другог разреда 

 

  

 



8.11.2019.   

У нашој школи смо обележили Дан просветних радника тако што су ученици и наставници 

заменили места. Ученице 7-1 одељења Анђелија Спремо и Вишња Врбашки су предавале ученицима 7-

2 одељења, а ученици 7-2 одељења Срђан Боровина и Лана Кодић су предавали одељењу 7-1 наставну 

јединицу Степен степена. На крају часа смо проверили како су ученици усвојили ову наставну јединицу 

једним kahoot квизом и резултати су били одлични. 

 

 

 
 
16.11.2019.  
 
Aлекса Величковић III-5, освојио златну медаљу на турниру у 
шаху "Petrograd open 2019." 
 
Турнир у шаху под називом "Petrograd open 2019." одржан је у 
Зрењанину. Ученик III-5 Алекса Величковић освојио je прво место, 
златну медаљу и пехар. У Алексиној категорији (дечаци 3. и 4. 
разреда) било је десеторо такмичара.  
Играло се 7 кола и Алекса је однео свих седам победа. 
 
Честитамо Алекси и желимо још много победа у наредним 
такмичењима. 
 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

4.12.2019. На окружном такмичењу у пливању, одржаном на СПЕНС-у, наши ученици су освојили 

следећа места: 

1. место Ника Антовић 5-4  (50m краул) 

2. место Тиња Грошко 5-4 (50m прсно) 

2. место Урош Вуксић 3-2 (50m прсно) 

2. место Елена Пећанин 8-1 (50m прсно) 

3. место Јасна Старовић 5-1 (50m леђно) 

Ментор Мирослав Гјер 

 



7.12.2019. Одржано је општинско такмичење из математике у ОШ “Никола Тесла“(за ученике трећег и 
четвртог разреда), а за ученике виших разреда у нашој школи. 
 
Наши ученици су остварили следећи пласман: 

Трећи разред 

1. АЛЕКСАНДАР ДУНЂЕР друга награда 

2. ТЕОДОРА ШАРЧЕВ друга награда 

3. АЛЕКСА ВЕЛИЧКОВИЋ трећа награда

Четврти разред 

1. СТЕФАН ДОБРИЋ похвала 

2. СОЊА НАДРЉАНСКИ похвала 

Пети разред 

1. АЛЕКСАНДАР УНЧАНИН прва награда 

Шести разред 

1. ФИЛИП РАТКОВИЋ похвала 

Осми разред 

1. ТЕОДОРА НЕДИЋ похвала 

 

Активи учитеља и наставника математике  
 
 
 
10.12.2019. 

 

 На ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји!“ који је организовала Форма Идеале, у периоду од 1-

30. септембра 2019. године, наша ученица 1-5 разреда Зое Шолар, освојила је четврту награду.  

Учитељица Зорица Гавриловић 

 

 

10.12.2019.  

 
Обележен Дан људских права „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“. 

Ученички парламент организује часове посвећене овој тематици. 

Координатори Мирјана Вуксановић и Наталија Остојић. 

 

 

 

 

 

 

 



11.12.2019.   
 

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе 

Милићевић заједно са покрајинским секретаром за 

спорт и омладину Владимиром Батезом и 

покрајинским секретаром за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама 

Драганом Милошевић уручио је 

11.12.2019.године традиционално покрајинско 

признање „Таленти“ даровитим ученицима из 

Војводине и њиховим менторима, који су у школској 

2018/2019.години постигли врхунске резултате на 

републичким такмичењима у земљи или у 

иностранству у областима науке, технике, уметности и 

језика. 

Ове године уручена је 171 награда ученицима 

и њиховим менторима у основним, средњим и 

музичким школама, а шесторо даровитих је добило 

специјалне дипломе. 

Соња Бојанић и њена менторка Марија 

Кузељевић, наставница математике у нашој школи 

добиле су ово признање. 

 

 

13.12.2019. Пројекат „Замислићу- направићу“ 

У оквиру пројектне наставе ученици другог разреда наше школе осмишљавали су и правили 
новогодишње украсе и честитке од различитих материјала: картона, пластичних чаша и флаша, 
стаклених тегли, стиропора, украсних трака, старих чарапа, колаж и креп папира. 

Током радионица на којима су настале новогодишње јелке, украси за јелку, Снешко Белић, Деда Мраз, 
свећњаци и новогодишње честитке, разговарано је и о томе како неке материјале можемо поново 
искористити у неке друге сврхе, те да се бавимо неко9м врстом рециклаже. 

Такође, кроз овај пројекат наставили смо да развијамо свест о предузетништву и штедњи, те 
приоритетима приликом трошења зарађеног заједничког новца.  

Своју креативност и маштовитост у изради новогодишњих украса ученици су приказали родитгељима 
на хуманитарној изложби која је организована у холу школе, на приземљу, 13.12.2019.године.  

Прикупљена су новчана средства која ће бити уложена у посету биоскопу/ позоришној представи и за 
набавку неопходних наставних средстава. 

Актив учитеља другог разреда 



 

 

 

18.12.2019.  

У нашој школи одржано је школско такмичење у слагању Рубикове коцке. На такмичењу су 

учествовали троје ученика седмог разреда Сена Белић, Лука Ваван и Вук Дивљаковић, два ученика 

шестог разреда Михаило Петровић и Арсеније Црнојевић, ученик петог разреда Александар Унчанин и 

ученик четвртог разреда Стефан Добрић који су показали завидно умеће у слагању Рубикове коцке. 

Водитељ такмичења је био наш ђак генерације - Александар Алексић, ученик Јовине гимназије. 

Ученици су остварили следећи пласман: 

Вук Дивљаковић 7-2 прво место (просечно време 00:58) 

Лука Ваван 7-1 друго место (просечно време 01:16) 

Михаило Петровић 6-1 треће место (просечно време 01:19) 

Рекорд нашег такмичења је 53 секунде колико је требало Вуку Дивљаковићу да сложи Рубикову коцку. 

Марија Кузељевић  



 

23.12.2019. Одељенска већа од I до IV разреда 

26.12.2019. Одељенска већа од V до VIII разреда 

27.12.2019. Четврта седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање на крају првог полугодишта; 

3) Извештај о редовном инспекцијском надзору; 

4) Извештај EduIN пројекта; 

5) Разно. 

 

 

ЈАНУАР 

 

10.01.2020. Пета седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Активности за наредни период; 

3) Извештај Тима за самовредновање; 

4) Семинари; 

5) Припрема за екстерну евалуацију; 

6) Свети Сава, договор 

7) Разно. 

 



27.01.2020. Свети Сава – школска слава. И ове године прославили смо школску славу уз присуство 

многобројних званица. Кум славе је био прошлогодишњи Ђак генерације Александар Алексић. 

Приредбу су припремили ученици петог и седмог разреда са наставницама Маријом Јеличић, Јованом 

Кнежевић и Сандром Кузмановић. 

 

29.01.2020.   Првенство школе у шаху одржано је у нашој школи  у свечаној сали за ниже разреде у среду 

29.1.2020. од 11h до 13h, а за више разреде у петак 31.1.2020.  

На такмичењу је учествовало 28 ученика нижих разреда и 4 ученика виших разреда. Честитамо свим 

ученицима на постигнутим резултатима, а ученицима који су се пласирали на општинско такмичење 

желимо пуно успеха. 

 

Први разред: 

1.Дуганџија Петар 

2.Арсенов Ђорђе 

3.Тешовић Вукашин 

Други разред:                                       Девојчице: 

1.Мићевић Лука                            1.Петровић Марина 

2.Шарић Марко                            2.Стојилковић Мара 

3.Стакић Јордан                            3.Томин Јевтић 

Мона 

 

Трећи разред                                        Девојчице: 

1.Мандић Петар                            1.Милојевић Маша 

2.Паклединац Андреј 

 

Четврти разред: 

1.Шаренац Михаило 

2.Јакић Милан 

3.Ковач Страхиња 

 

Шести разред:                                       Девојчице: 

1. Арамбашић Никола                   1.Моснак Сара                

2.Добросављев Петар 

3.Јоковић Лазар 

 

Ученик трећег разреда Алекса Величковић прошле године је на Републичком такмичењу у шаху освојио 

прво место, те је стекао право на директно учешће на Републичком такмичењу ове године. 

 

Татјана Коларски 
 



 

 

 

ФЕБРУАР 

 

7.02.2020. У нашој школи је одржан Сајам образовања за ученике VIII разреда. 

22.02.2020. На општинском такмичењу из немачког језика одржаном у ОШ„Марија Трандафил“ у 

Ветернику, наши ученици постигли су следећи успех: 

Михаил Салатић VIII2 – треће место 

Милорад Делевић VIII3 – треће место 

Ментор Славица Савић 

 

23.02.1010. Na oпштинском такмичењу из енглеског језика одржаном у ОШ„Светозар Марковић-
Тоза“у Новом Саду, све наше ученице освојиле су пласман на окрижни ниво: 



Анастасија Рис VIII2 прво место 

Теодора Недић VIII4 треће место 

Исидора Мирковић VIII2 треће место 

Мајда Ковач VIII2 треће место 

Ментор Владимир Широки 

 

 

23.02.2020. На општинском такмичењу одржаном у ОШ„Жарко Зрењанин“ у Новом Саду, нашу школу 

су представљали Милица Буцаловић VIII3 и Лука Ваван VII1. Милица Буцаловић је освојила похвалу и 

пласирала се на окружно такмичење. 

Ментор Татјана Мићић 

 

25.02.2020.  И ове године смо обелижили „Дан ружичастих мајица”, дан превенције вршњачког насиља.  

28.02.2020. Шеста седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) План надокнаде и повратак на наставу 24.02.2020; 

3) Организација рада у наредном периоду; 

4) Разно. 

 

28.02.2020.  Поводом Националног дана књиге   

Ове године акција „Читајмо гласно“ била је посвећена матерњем језику (појам, значај, 

занимљивости о језицима...). У акцији су учествовали сви ученици наше школе (око 850 ученика) са 

својим учитељима (18 учитеља) и наставницима српског језика (4 наставника). 

Први разреди су  се спремали да изражајно рецитују, други разреди су спремали народне 

умотворине, а од трећег до осмог разреда ученици су спемали презентације, паное, саставе, 

фотографије на задату тему као и  занимљивости о језицима... У неким одељењима ученици су на 

часовима истраживали преко интернета. 

Трећи разреди су гостовали код првака, а четврти разреди су били гости другим разредима, па 

су једни другима презентовали оно што су спремили. Виши разреди су на часовима српског језика у 

својим одељењима излагали припремљен материјал,  правили паное и истраживали на интернету.  

Ученици су били веома расположени за ову тему. Пуно су материјала донели, а затим је било и 

пуно питања на која су другари одговарали. Ученике нижих разреда највише су заинтересовале 

занимљивости о језицима, док су ученици виших разреда већу пажњу посветили матерњем језику, па 

је било излагања (паноа) о мађарском, албанском, русинском, руском... језику. 



 

 

1.03.2020. На општинском такмичењу из хемије одржаном у ОШ „Коста Трифковић“ у Новом Саду, 

ученик VIII4 разреда Адриан Венцзел освојио је треће место и пласирао се на окружно такмичење. 

Ментор Станислава Тошановић 

 
6.03.2020.  Радионца ”Од срца срцу”  
 

Ученици других разреда су оквиру својих одељења , поводом 8. марта  организовали  
Радионицу са мамама под називом ”Од срца срцу”. 
  
Ученици су направили приредбу за маме под називом ” Мајка  је најлепша бајка”,  која је приказана на 
почетку радионице, 
Затим су уз помоћ  учитеља  поделили припремљен материјал за заједнички рад и додатна упутства. 
Маме  и деца су  разменили лепе поруке  о значају љубави , нежности и подршке  родитеља -мајке у 
одрастању и школовању деце, а са друге стране захвалности и среће  ученика  на разумевању и  осећају 
сигурности  коју пружа породица. 
 
У другом делу радионице ученици су са мамама правили заједнички поклон за маму ,где су показали 
своју креативност . 
 
На крају ,у трећем делу радионице, ученици су предали мамама поклон који .су сами правили на 
часовима ликовне културе. 
Радионица је завршена уз песму ”Најлепша мама на свету”. 
 
Актив учитеља другог разреда 



 

 

 

 

6.03.2020.  У просторијама продуженог боравка, одржана је 

Играоница – Радионица поводом 8.марта,  а то је блок 

дружења са мајкама, којих је било присутних 24.  

Дружење се састојало из 2 дела. У првом делу, маме су се са 

својом децом у паровима такмичиле у разним играма, где су 

након такмичења, награђене прикладним медаљама и 

честиткама. 

У другом делу дружења, маме и деца били су подељени у две 

групе у којима су радили на стварању два рада на паноима.  

Дружење је протекло у дивној атмосфери, што су и мајке 

потврдиле својим дивним, ласкавим речима упућених нама 

учитељицама.  

 

Учитељице из продуженог боравка, Маријана Личанин и 

Снежана Милешевић 



 

         

7.03.2020.  Одржано је окружно такмичење из математике у ОШ “Никола Тесла“ (за ученике четвртог 
разреда), а за ученике од петог до осмог разреда у ОШ “Прва војвођанска бригада“. 
Наши ученици су остварили следећи пласман: 

Четврти разред 

СТЕФАН ДОБРИЋ, похвала 
Пети разред 
АЛЕКСАНДАР УНЧАНИН, прва награда 
Активи учитеља и наставника математике 

8.03.2020. У Новосадском позоришту одржана је Градска смотра рецитатора „Песниче народа мог“. 

Ученик наше школе, III1 одељења, Данило Брзак се пласирао на зонско такмичење које ће се одржати    

4.априла 2020.године у Бачу.  



12.03.2020.  Математичко такмичење ,,Мислиша“ одржало се у просторијама наше школе. 

Учествовало је 138 ученика наше школе. 

Следећи ученици су остварили одличне резултате: 

1.РАЗРЕД 

Ратковић Ариа 60/60 – 1.награда 

Петровић Реља 56/60 – 2.награда 

Фемић Максим 52/60 – 3.награда  

Бундало Никола 46/60 – похвала 

Јанчић Сава 46/60 – похвала                                           

Дуганџија Петар 45/60 – похвала           

                            

2.РАЗРЕД 

Стојилковић Мара 56/60 – 2.награда 

Булић Невена 55/60 – 2.награда 

Стилиновић Сара 52/60 – 3.награда 

Шарић Марко 52/60 – 3.награда 

Лудошки Филип 52/60 – 3.награда 

Парента Вукашин 48/60 похвала 

Петровић марина 48/60 похвала 

Поповић Лука 48/60 похвала 

Ћоровић Филип 45/60 похвала 

3.РАЗРЕД 

Дунђер Александар 97/100 – 2.награда 

Лучић Ленка 92/100 – 3.награда 

Вуксић Урош 88/100 – 3.награда 

Величковић Алекса 87/100 – 3.награда 

Пецељ Наталија 79/100 - похвала 

5.РАЗРЕД 
Унчанин Александар  78/100 похвала 
 
14.03.2020. На окружном такмичењу из немачког језика наш ученик Милорад Делевић 8-3 освојио је 

треће место. 

Ментор Славица Савић 

 

14.03.2020. На општинском такмичењу из биологије наши ученици постигли су следећи успех: 

Бандин Исидора 8-3  93 бода/друго место 

Вељовић Лара 8-2  83 бода 

Тодора Бајић 8-4  82 бода 

Похваљује се и ученица Нина Ракетић 8-4 

Ментор Станислава Тошановић 

 
15.03.2020. На окружном такмичењу из енглеског језика наши ученици постигли су следећи успех: 

Анастасија Рис 8-2 прво место 

Теодора Недић 8-4 треће место 



Мајда Ковач 8-2 треће место 

Исидора Мирковић 8-2 похвала 

Ментор Владимир Широки 

 

15.03.2020.  На општинском такмичењу из историје одржаном у ОШ„Јован Поповић“ у Новом Саду 

наши ученици постигли су следећи успех: 

Пети разред:  

Анђела Копривица 5-4 треће место 

Никола Миљковић 5-2 похвала 

Шести разред:  

Лена Крстић 6-4 друго место 

Сара Моснак 6-1 треће место 

Лана Патаки 6-2 треће место 

Лара Илић 6-4 похвала 

Седми разред:  

Никола Стефановић 7-1 прво место 

Милан Трипковић 7-1 прво место 

Ива Митровић 7-1 похвала 

Осми разред: 

Срђан Јовић 8-4 прво место 

Драган Баруџија 8-2 друго место 

Ментор Мирјана Вуксановић 

 

Од 16.03.2020.год. Настава се одржава на даљину због увођења ванредног стања и 

епидемиолошке ситуације у земљи. Предметни наставници су отворили гугл – учионице. Настава се 

одвија и путем дигиталних учионица и других платформи, као и путем мејла и вибера. 

 

31.03.2020.  Ученици 4-3 су учествовали на Конкурсу за младе песнике „Љубав (ни)је само реч" у 
организацији КЦ Футог. 

Ученица Мила Бачлић освојила је ПРВУ награду, а Вид Рамић, Марко Субић, Данило Николић и 
Андреј Иконић су похваљени. 
Захвалницу је добила и наша школа, јер је цео 4-3 учествовао са сјајним песмама. 
Учитељица Александра Гојковић 

На конкурсу је учествовала и Сара Моснак 6-1 с песмом „Две скитнице". Похваљена је и њена 
песма објављена је у Песмарици „Љубав (ни)је само реч". 
 
 

АПРИЛ 
 

1.04.2020. Одељенска већа од I до VIII разреда 
 
3.04.2020. Седма седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Активности и напредовање ученика у трећем кварталу (педагошко – психолошка служба); 

2) Оптерећење ученика (анкета – педагошко – психолошка служба); 

3) Остваривање планираних часова по оперативном плану наставника и уписивање у 

електронски дневник – психолог Филип Кокеза; 



4) Уџбеници – избор наставника 

5) Здравствена ситуација запослених, ученика и родитеља – извештај; 

6) Разно. 

 
 

20 - 27.4.2020.   ПРОЈЕКАТ „ЗДРАВА ХРАНА“ 

Током реализације наставе на даљину, са ученицима другог разреда у оквиру пројектне наставе 
реализоване су радионице у оквиру пројекта „Здрава храна“ на тему „Моја воћна салата“. 

Научили смо шта је салата, какве салате постоје, од чега их све можемо направити, због чега нам је 
воће важно, шта су то минерали, витамини и протеини, у ком воћу их највише има и још много тога. 

Приликом израде воћних салата бирали смо сезонско разнобојно воће које смо креирали на дивне 
начине. 
Идеје смо постављали на нашу гугл учионицу. 
Актив учитеља другог разреда 

      

    



ЈУН 

8.06.2020. Одељенско веће осмих разреда. 

8.06.2020. Осма седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика осмих разреда на крају другог полугодишта; 

3) Одлука Наставничког већа о избору Ђака генерације; 

4) Разнo 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА 

 

Ова школска година ничим није наговештавала да ће се завршити на један потпуно другачији 

начин, да ће једну генерацију „отети“ , како је то наставница српског назвала, отети из школских клупа, 

из оног финиша у којем сви уживају и којем се радују без обзира на резултате. Из финиша који 

наговештава почетак новог, почетак једне младости којој су у основној школи крила порасла тако да 

могу да лете виско и дуго...           

И у таквим условима ученици су предложили и изабрали, а нама ништа друго није преостало 

него да се сложимо и потврдимо да је ђак ове генерације Adrian Venczel ученик 8-4 одељења. Ученик 

који је свој пут такмичења градио кроз природне науке, од математике још од кад је могао да се 

такмичи па до физике и хемије касније и то увек до окружног 

или републичког нивоа. Најзапаженији резултат је остварио 

учешћем на републичком такмичењу из хемије у седмом 

разреду. Из тог разлога је изабран да представља школу на 

путовању до Крфа... О својим утисцима знао је да извести све 

нас, да нам покаже где је био и шта га је све одушевило на том 

путу. А и да нас научи нечему...  

 Самосталан је. Вредан. Упоран. Поуздан. Погрешили сте 

– не брините, неће то проћи поред њега...Правдољубив. Са 

неправдом и непоштењем се тешко носи. И рећи ће вам то. Тек 

да знате, па да размислите...Добар друг. Рекла бих да су неки 

радо седели с њим у клупи...                                          

Обожава музику. Свирао је гитару. А онда је решио да је 

саксофон његов избор. Од почетка виртуоз. Строг према себи, 

не дозвољава да буде грешке. Перфекциониста. Увек се радо 

одазивао на наше музичко-ликовне вечери.                                                                                                                             

Рачунари, телефони – његова друга стварност коју је доле потписани старешина волела да квари 

макар док је у школи... 

Адриане, чекамо стрпљиво јер знамо да је пред тобом сјајна будућност. Не замери кад се у 

разговорима будемо хвалили да си био наш ђак. 

Хвала ти и срећно, Адриане!                                                                                                 Одељењски старешина 

                                                                                                                                 Драгица Мусулин Коларов 

17.06.2020. Одељењска већа од I до IV разреда. 

 



 

17.06.2020. Завршни испит из српског језика. 

 

18.06.2020. Одељењска већа од V до VII разреда. 

 

18.06.2020. Завршни испит из математике. 

 

19.06.2020. Завршни испит – комбиновани тест. 

 

19.06.2020. Девета седница Наставничког већа 

 Дневни ред:  

1) Усвајање записника са претходне седнице; 

2) Успех и владање ученика на крају школске 2019/20.године; 

3) Разно. 

 


