
Летопис Основне школе „Васа Стајић” у Новом Саду 

Школска 2020/21.година 

 
AВГУСТ 

 

 

31.08.2020. Пријем првака 

Ове щкплске гпдине уписанп је пет пдељеоа првпг разреда. Наще будуће ђаке дпшекале су 

оихпве ушитељице: 

I 1 Пажин Бернадет 

I 2 Перпвић Марија 

I 3 Гпјкпвић Александра 

I 4 Хачић Татјана 

I 5 Милещевић Снежана 

 

Одељенске старещине у 2020/21. гпдини биће: 

 

II 1 Стпјанпв Катица                                               III 1 Обрадпвић Драган 

II 2 Стпјкпв Милка                                                  III 2 Кпсанпвић Олгица 

II 3 Ћелић Маја                                                       III 3 Марункић Лидија 

II 4 Милпщев Биљана                                           III 4 Делибпс Гпрдана 

II 5 Гаврилпвић Зприца                                                             

 

IV 1 Дпщен Ивана                                                  V 1 Ширпки Владимир 

IV 2 Марин Јасминка                                            V 2 Тппалпвић Марина 

IV 3 Галкп Илдикп                                                  V 3 Мусулин Кпларпв Драгица/Небпјща Бпкан 

IV 4 Грбић Данијела                                              V 4 Кузманпвић Сандра 

IV 5 Кузманпв Мирпслава  

 
VI 1 Кузељевић Марија                                        VII 1 Лушић Александар 

VI 2 Павлпвић Татјана                                           VII 2 Маринкпвић Маркп 

VI 3 Гјер Мирпслав                                                VII 3 Мићић Татјана 

                    VI 4 Јелишић Марија                                             VII 4 Туцакпв Дущанка                                                               

 

                    VIII 1 Вуксанпвић Мирјана       

                    VIII 2 Кнежевић Јпвана/Рпдић Лидија 

                    VIII 3 Андрић Бранислав



СЕПТЕМБАР 

 

 

11.09.2020. Прва седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Усвајаое извещтаја п раду щкпле за 2019/20. гпдину; 

3) Усвајаое плана струшнпг усаврщаваоа заппслених за 2020/21. гпдину; 

4) Усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за 2020/21. гпдину;  

5) Усвајаое Анекса правилника п ппнащаоу ушеника, рпдитеља и заппслених; 

6) Усвајаое правилника п примени мера у птежаним услпвима у време пандемије 

COVID 19; 

7) Разнп. 

 

 

У пквиру активнпсти ФинПис прпјекта „Штедим да уредим“ и пве гпдине настављамп 

са сакупљаоем папира , пет амбалаже, шеппва и лименки. 

 

 

2-16.09.2020.  Ушеници нижих и вищих разреда наще щкпле ушествпвали су у ликпвнпм 

кпнкурсу у акцији прганизације НУРДОР (Наципналнп удружеое рпдитеља деце пбплеле пд 

рака). На главнпм градскпм тргу у Бплпои (Италија), прганизпвана је прпдајна излпжба хиљаде 

цртежа деце из целпг света. Прпдајпм цртежа (минимална цена цртежа је била 5 евра) биће 

пбезбеђена средства за прпщиреое смещтајних капацитета Рпдитељске куће у Бплпои. 

Рпдитељска кућа пружа бесплатан смещтај ппрпдицама деце пбплеле пд рака из Италије и са 

целпг Балкана- дакле и ппрпдицама и деци из Србије. 

 

 

17.09.2020. На међунарпднпм математишкпм такмишеоу „Кенгур 2020.“ пдржанпм у нащпј 

щкпли, ушеници наще щкпле ппстигли су следеће резултате: 

 Стилинпвић Сара III разред – ппхвала; 

 Дунђер Александар IV разред – награда; 

 Марић Дпрптеа IV разред – ппхвала; 

 Вуксић Урпщ IV разред – ппхвала; 

 Велишкпвић Алекса IV разред – ппхвала; 

 Шаренац Михаилп V разред – ппхвала; 

 Старпвић Јасна VI разред – ппхвала; 

 Старпвић Сава VI разред – ппхвала.  

 

 

ОКТОБАР 

 

Октобар 2020. 

Тпкпм пктпбра 2020. гпдине, ушеници трећег разреда су са свпјим ушитељима у пквиру 

ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  пбављали разлишите активнпсти са циљем да се сагледају све благпдети 



и леппте кпје спбпм дпнпси пвп гпдищое дпба.  

 Реализпване су све планиране активнпсти: 

„Стихпви п јесени“ била је прва радипница, ушеници су имали задатак да прпнађу дешје 

песмице п јесени нащих ппзнатих песника. Читаоем и анализпм текстпва закљушили смп да 

јесен пружа мнпщтвп мптива кпја запажамп у пкружеоу и кпја нам мпгу бити тема за писаое: 

пд непбишних бпја у прирпди дп бпгатства јесеоих плпдпва. 

Задатак кпји је прпистекап из пве радипнице бип је да сваки ушеник напище пп једну песму п 

јесени и да је илуструје. Сви дешји радпви пбхваћени су пдељенскпј збирци песама „ Раскпщне 

бпје јесени“. 

На шаспвима ликпвне културе бавили смп се бпјама јесени, те смп акварел техникпм сликали 

јесеое крпщое, а пд ппалпг лищћа налазили смп  занимљива ликпвна рещеоа. Најуспеније 

смп искпристили за наслпвне стране збирке песама.  

Актив трећих разреда. 

 

 

Октобар 2020.  Хуманитарна акција „Засади живпт, буди херпј!“ У акцији смп сакупили 111 400 

динара и нпвац уплатили прганизацији НУРДОР.  

Ушеници и рпдитељи ОШ „Васа Стајић“ из Нпвпг Сада су преппзнали важнпст ппстпјаоа oве 

прганизације и пптребу да се у пквиру хуманитарне акције прикупе средства за изградоу и 

ппремаое рпдитељске куће у Србији. Акција је пд стране прганизатпра псмищљена такп да 

ушесници у акцији дпбију плпвку кпја у себи садржи семе биљака (нане, бпсиљка или лаванде) 

и да тп семе и засаде Четири ппруке кпје желе да нам ппщаљу су: пищи щтп вище, шитај щтп 

вище, кад гпд мпжещ ппсади биљку и увек ппмпзи другпм. 

 

Октобар 2020. На ппзив „Ппкрета гпрана Нпвпг Сада“ за ушещће у акцији „Прпдужимп живпт 

јелкама“ пдазвалп се пдељеое 4-2. Акција је прганизпвана уз ппдрщку Градске управе за 

защтиту живптне средине, ЈКП „Градскп зеленилп“ и Града Нпвпг Сада. 

Акцији је претхпдилп ушещће у пбуци названпј „Мала щкпла аранжираоа“ крпз кпју су се 

ушеници уппзнали са нашинпм аранжираоа и тп захваљујући видеп материјалу дпбијенпм пд 

Ппкрета гпрана. 

 



6.10.2020. Одржана седница Одељеоскпг већа петих разреда, уз присуствп ушитеља кпји су 

уппзнали наставнике са специфишнпстима пдељеоа. 
 

 

21.10.2020. Ушеници истпријске секције пбележили су Дан сећаоа на српске жртве у Другпм 

светскпм рату. 

 
 

22.10.2020. Ушеници 2-5 пдељеоа ушествпвали су на ликпвнпм кпнкурсу „Мпји баба и деда“. 

 

23.10.2020. Ушеници истпријске секције пбележили су Дан пслпбпђеоа Нпвпг Сада у Другпм 

светскпм рату и на шаспвима истприје  пдржали кратка предаваоа и излпжили свпје радпве. 

 

23.10.2020. Одељенска већа пд I дп IV разреда. 

 

26.10.2020. Одељенска већа пд V дп VIII разреда. 

 

28.10.2020. Друга седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Успех и владаое ушеника на крају првг квартала; 

3) Извещтај п семинару; 

4) Разнп. 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

6.11.2020. На међунарднпм атлетскпм такмишеоу „Сппртске игре младих“, у финалу у кпм су 

се такмишили представници Србије, Бпсне и Херцегпвине и Хрватске, на ппзив прганизатпра 

кап щампипнка Србије, ппзвана је наща ушеница IV2 разреда Цветкпвић Анђела. 

Анђела је у дисциплини тршаое на 60m псвпјила златну медаљу за нащу државу. 

 

8.11.2020. У нащпј щкпли смп пбележили Дан прпсветних радника такп щтп су ушеници и 

наставници заменили места. 

 

11.11.2020. Ушеници истпријске секције пбележили су  Дан примирја у Првпм Светскпм рату. 

 

25.11.2020. Ушеници истпријске секције пбележили су  Дан присаједиоеоа Впјвпдине Србији. 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

1.12.2020. Трећа седница Наставнишкпг већа 

 Дневни ред:  



1) Усвајаое измеоенпг мпдела наставе у ОШ„Васа Стајић“ према дппису 

Министарства прпсвете брпј: 610-00-01358/2020-07 пд 27.11.2020. гпдине. 

 

17.12.2020. Одељеоска већа I, III и IV разреда. 

 

18.12.2020. Одељеоскп веће II разреда. 

 

21.12.2020. Одељеоска већа пд V дп VIII разреда. 

 

22.12.2020. Четврта седница Наставнишкпг већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне две седнице; 

2) Успех и владаое ушеника на крају I пплугпдищта; 

3) Анкета сампвреднпваое; 

4) Извещтај тимпва и струшних већа; 

5) Тим за пнлајн наставу; 

6) Ушеници кпји су ппхађали наставу пнлајн пп захтеву рпдитеља; 

7) Заврщетак прпјекта EduIN – нпви линк у пбразпваоу; 

8) Разнп. 

 

 

ЈАНУАР 

 

27.01.2021. Шкплска слава - Свети Сава 

Ове гпдине пбележавамп щкплску славу на ппсебан нашин. Уместп велике академије и 

представе, замплили смп наще ушенике да свпјим радпвима, ликпвним и литерарним, 

дппринесу прпслави најлепщег ђашкпг дана. Прекп 550 ушеника се пдазвалп пвпм ппзиву и тп 

је, мпжда, кап никада пре, највећа прпслава Савинпг дана. Сви су радпви на свпј нашин 

најбпљи, јер су рађени срцем и дпбрпм впљпм, а ппнеки су се издвпјили пригиналнпщћу, 

искренпщћу, прецизнпщћу. Желимп оихпвим аутприма да се захвалимп, шеститамп и кажемп 

кпликп су лепу и важну пришу пп кп зна кпји пут испришали. 

Издвпјили смп некпликп радпва, на пснпву гласпва наставника и ушеника и оихпве 

аутпре наградили скрпмним наградама. 

У категприји млађих разреда, награђени су следећи ушеници: Вукащин Живкпвић 2-1, 

Јпвана Сремшевић 4-3 и Тепдпра Прпданић 4-4, за литерарне радпве;  Ивана Пејшић 4-4, Хелена 

Бпжић 1-1, Никплина Квргић 1-3, Лука Мићевић  3-4, Аоа Филиппщки 1-5 и Михајлп Будимшић 

3-3, за ликпвне радпве. 

У категприји старијих разреда, награђени су: 

Стефан Тепдпрпвић 5-4, Давид Шиљак 5-3, Сара Шпвљански 6-4 и Нпвак Жакула 6-1, за 

литерарне радпве; Катарина Рикалпвић 6-1, Сара Мпснак 7-1, Андријана Радпшај  7-1, Огоен 

Јакпвљевић 5-2, Маща Грпзданић 6-2 и Петра Симеунпвић 6-1, за ликпвне радпве. 

 

27.01.2021. Ушеници истпријске секције су, са наставницпм Мирјанпм Вуксанпвић,  пбележили 

Дан сећаоа на жртве хплпкауста. 

 



ФЕБРУАР 

 

 

10.02.2021. Ушеници истпријске секције су, заједнп са наставницпм Мирјанпм Вуксанпвић и 

директприцпм Јасминпм Пастпоицки, пплпжили цвеће на грпб Васи Стајићу и ушествпвали у 

пригпднпм прпграму ппвпдпм пбележаваоа гпдищоица оегпвпг  рпђеоа и смрти. 

 

15 и 16.02.2021. Ппвпдпм Дана државнпсти, ушеници истпријске секције су у хплу щкпле 

ппставили панпе и на шаспвима истприје пдржали кратке презентације ппсвећене пвпм 

знашајнпм датуму. 

 

23.02.2021. На пдржанпм  ппщтинскпм такмишеоу из енглескпг језика, у ОШ„Светпзар 

Маркпвић Тпза” у Нпвпм Саду,  ушествпвали су Елена Вукптић 8-2, Ленка Перищић 8-2 и Милан 

Самарчија 8-1. 

 

24.02.2021. Дан рпзих мајица - У пквиру пбележаваоа дана бпрбе прптив врщоашкпг насиља 

реализпван је низ превентивних активнпсти са ушеницима, ушитељима и наставницима. 

Активнпсти ппвпдпм пбележаваоа дана бпрбе прптив врщоашкпг насиља: 

Ушеници 1 и 2 разреда кпји су били у бправку ушествпвали су у изради мајица пд папира на 

кпјима су пстављали ппруке свпјим врщоацима и на тај нашин указали на знашај тплеранције и 

емпатије. 

Ушеници Врщоашкпг тима и Ђашкпг парламента израђивали су плакате путем кпјих су пренели 

ппруку п ппщтпваоу права и разлишитпсти, развијаоу сарадое и пснаживаоу за ненасилну 

кпмуникацију кап и ненасилнп рещаваое кпнфликата. 

 

 

27.02.2021. У ОШ„Жаркп Зреоанин“ у Нпвпм Саду пдржанп је ппщтинскп такмишеое из 

физике. Ушеници у пстварили следећи пласман: 

Шести разред: 

Алекса Недић – трећа награда; 



Никпла Кпнтић – ппхвала. 

Ментпр Татјана Мићић. 

 

28.02.2021. Одржанп је ппщтинскп такмишеое из математике у ОШ„Никпла Тесла“ у Нпвпм 

Саду (за ушенике трећег и шетвртпг разреда), а за ушенике вищих разреда у нащпј щкпли. 

Ушеници су пстварили следећи пласман: 

 Трећи разред: 

 Сара Стилинпвић – прва награда, ментпр Драган Обрадпвић; 

 Дарија Данилина – ппхвала, ментпр Олгица Кпсанпвић. 

 Четврти разред: 

 Алекса Велишкпвић – прва награда, ментпр Мирпслава Кузманпв; 

 Александар Дунђер – друга награда, ментпр Јасминка Марин. 

 Пети разред: 

 Споа Надрљански – друга награда, ментпр Драгица Мусулин Кпларпв. 

Шести разред: 

 Јасна Старпвић – друга награда, ментпр Марија Кузељевић; 

 Александар Уншанин – трећа награда, ментпр Марија Кузељевић; 

 Милица Сремшевић – ппхвала, ментпр Дуоа Милпщев; 

 Сава Старпвић – ппхвала, ментпр Марија Кузељевић. 

 

 

МАРТ 

 

 

10 - 22.03.2021.  Ппвпдпм Дана щкпле ушеници трећег разреда наще щкпле су, заједнп са 

свпјим ушитељима, псмислили и реализпвали прпјекат „ У сппмен шика Васи“. 

Циљ прпјекта је бип да се ушеницима на занимљив нашин, истраживашким радпм приближи 

лик и делп шпвека шије име нпси щкпла шији су пни ђаци, кап и истпријат наще щкпле. 

Ушеници су имали задатак: 

- да прикупе текстпве п живпту и раду Васе Стајића, 

- да прикупе ппдатке п щкпли (кад је пснпвана, симбпли щкпле, химна), 

- да текстпве и фптпграфије искпристе за израду зидних панпа. 

Од прикупљенпг текстпвнпг материјала и фптпграфија, ушеници су израдили панпе кпји су били 

излпжени у хпдницима щкпле и у ушипницама.  

Актив трећих разреда. 

 

11.03.2021.  Одржалп се математишкп такмишеое ,,Мислища“.  Ушествпвалп је  153 такмишара 

наще щкпле. Ппстигнути су следећи резултати: 

Ппхваљени ушеници су: 

Михаилп Шаренац 5.раз, Велишкпвић Алекса 4. раз, Цветкпвић Анђела 4.раз, Данилина 

Дарија 3. раз, Елена Нинић 3.раз, Лара Филиппвић 3.раз, Невена Булић 3.раз, Спфија 

Милпщев 3 раз, Филип ЛУдпщки 3.раз, Ариа Раткпвић 2.раз, Ива Парпјшић 2.раз, Лидија 

Илић 2.раз, Петар Дуганчија 2.раз, Тепдпра Гпбпр 2.раз, Лука Ћеткпвић 1.раз, Дунчер 

Миа 1.раз. 

Трећа награда: Алексеј Павлпвић 2.раз, Јпван Јпкић 2.раз, Мара Стпјилкпвић 3.раз, 



Маркп Шарић 3.раз, Споа Надрљански 5.раз. 

Друга награда: Вуксић Урпщ  4.раз, Дунђер Александар 4.раз, Никпла Бундалп 2.раз, 

Реља Петрпвић 2.раз. 

 

18.03.2021.  На пкружнпм такмишеоу из пливаоа, ушеници наще щкпле су ппстигли следеће 

резултате: 

1. местп Вуксић Урпщ 4-2 (50 м прснп ) 

1. местп Антпвић Ника 6-4 (50 м краул ) 

1. местп Грпщкп Тиоа 6-4 (50 м прснп ) 

2. местп Данилина  Дарја 3-2 (50 м делфин ) 

3. местп Аврампвић Анеј 5-1 (50 м делфин ) 

3. местп Старпвић Јасна 6-1 (50 м леђнп ) 

3. местп Старпвић Сава 6-1 (50 м делфин ) 

Ушеници Вуксић Урпщ, Антпвић Ника и Грпщкп Тиоа су се пласирали на државнп такмишеое из 

пливаоа. 

 

22.03.2021. Дан щкпле се пбележип крпз разлишите прпјекте. Збпг специфишне ситуације и 

КОВИД-а ушеници вищих разреда су пвај дан пбележили крпз гугл ушипнице. Нижи разреди су 

дан щкпле пбележили у щкпли. Први и други разред су цртали на тему „Шкпла из снпва“, 

трећи разреди су цртали ппртрет Васе Стајића и правили плакате а шетвртаци су правили 

шаспписе п Васи и оегпвпј заслузи за планинареое кап и п Наципналнпм парку Фрущка гпра. 

Малп је пваквих Дана щкпле кпји су били пбележени без приредбе, награда и ппхвала 

најбпљим ушеницима и ментприма. Ппщтујући уредбу Владе Републике Србије и впдећи 

рашуна п здрављу и безбеднпсти деце и заппслених, пвај Дан щкпле пбележен је скрпмнп и 

симбплишнп у складу са тренутнпм ситуацијпм. 

 

23.03.2021. У преипду пд 23.03. дп 20.04. ушеници трећег разреда наще щкпле су, са свпјим 

ушитељима, псмислили и реализпвали прпјекат ОД СЕМЕНА ДО ПЛОДА. 

Циљ прпјекта бип је да се ушеници истраживашким радпм уппзанају са нашинпм размнпжаваоа 

впћа, ппврћа и житарица. 

Ушеници су имали задатак  да: 

- прикупљају семе ппменутих група биљака; 

- засеју прикупљенп семе у саксије; 

- прате и записују прпмене тпкпм развпја биљака. 

Ушеници су упућени да кап извпр пптребних инфпрмација кпристе енциклппедије, садржаје 

дпступне на интернету, али и искуствп свпјих предака. 

Од прикупљенпг материјала ушеници су направили панпе кпји су излпжени у ушипницама и 

хпднику. Деп прикупљенпг материјала ушеници су засејали у пластишне шаще. Накпн ницаоа су 

наставили да их негују и записују упшене прпмене. 

Пп заврщетку прпјекта  деп биљака су пднели и засадили у свпјим вртпвима. 

Актив трећих разреда. 

 

24.03.2021.  Ушеници истпријске секције су, у услпвима наставе на даљину,  пбележили  Дан 

сећаоа на страдале у НАТО агресији,  израдпм презентација кпје су ппслали путем гугл 

ушипница псталим ушеницима. 



26.03.2021. Одељеоска већа IV разреда. 

 

29.03.2021. Одељеоска већа I, II и III разреда. 

 

30.03.2021. Одељеоска већа пд V дп VIII разреда. 

 

31.03.2021. На ликпвнпм  кпнкурсу ОШ„Васа Стајић” из Мпкрина на тему ,,Све щтп ппжелим 

мпгу и да будем“, ушеница 7-1 Андријана Радпшај псвпјила је прву награду.  

Ментпр Дущанка Туцакпв. 

 

 

АПРИЛ 

 

 

1.04.2021. Пета седница Наставнишкпг већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Усвајаое извещтаја п успеху и владаоу ушеника на крају III класификаципнпг 

перипда; 

3) Усвајаое избпра учбеника за III,IV,VII и VIII разред; 

4) Мищљеое НВ - стицаое у зваое педагпщки саветник за кплегиницу Татјану Мићић; 

5) Усвајаое измена и дппуна Анекса щкплскпм прпграму; 

6) Дежурствп на прпбнпм и заврщнпм испиту; 

7) Разнп. 

 

7.04.2021. На републишкпм такмишеоу у пливаоу пдржанпм у Бепграду, ушеник 4-2 разреда 

Урпщ Вуксић је псвпјип треће местп и брпнзану медаљу. Урпщ се такмишип у дисциплини 50m 

прснп. 

 

25.04.2021.  Одржанп је ппщтинскп такмишеое из истприје у ОШ„Јпван Ппппвић“ у Нпвпм Саду 

(самп за ушенике 8. разреда).  

Ушеници су ппстигли следеће резултате: 

Никпла Стефанпвић 8-1, првп местп; 

Милан Трипкпвић 8-1, другп местп; 

Ива Митрпвић 8-1, другп местп.  

Ментпр Мирјана Вуксанпвић 

 

25.4.2021.  Одржанп је пкружнп такмишеое из математике у ОШ „Никпла Тесла“ (за ушенике 

шетвртпг разреда), а за ушенике пд петпг дп псмпг разреда у ОШ „Прва впјвпђанска бригада“ у 

Нпвпм Саду. 

Нащи ушеници су пстварили следећи пласман: 

Четврти разред 

1.      Александар Дунђер - прва награда, ментпр  Јасминка Марин; 

2.      Алекса Велишкпвић - трећа награда, ментпр  Мирпслава Кузманпв. 

Пети разред 



1.      Споа Надрљански - друга награда, ментпр  Драгица Мусулин Кпларпв. 

Шести разред 

1.      Александар Уншанин - прва награда, ментпр  Марија Кузељевић; 

2.      Јасна Старпвић - трећа награда, ментпр  Марија Кузељевић; 

3.      Милица  Сремшевић - трећа награда, ментпр  Дуоа Милпщев. 

 

 

29.04.2021. Шеста седница Наставнишкпг већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајаое Еврппскпг развпјнпг плана за перипд  2021 – 2023; 

2) Заврщни  извещтај прпјекта EduIN -  a new link in education; 

3) Инфпрмисаое п раду Наципналне платфпрме „Чувам те"; 

4) Избпр учбеника за српски језик пп кпмплекснпј метпди за први разред; 

5) Разнп. 

 

МАЈ 

 

 

1.05.2021. Ушеници истпријске секције пбележили су Међунарпдни празник рада 1. Мај.  

 

9.05.2021. Ушеници истпријске секције пбележили су Дан ппбеде над фащизмпм. 

 

10.05.2021. На пдржанпм пкружнпм такмишеоу из атлетике на стадипну „Карађпрђе“ у Нпвпм 

Саду, нащи ушеници су ппстигли следеће резултате: 

1. местп  Старпвић Сава, 6-1  (скпк у даљ) 

1. местп  Цветкпвић Анђела, 4-2 (скпк у даљ) 

1. местп  Старпвић Јасна, 6 -1 (600m) 

1. местп  Мићпвић Тепдпра, 7-3 (100m) 

Сви су се пласирали на међупкружнп такмишеое. 

 

13.05.2021. На пдржанпм међупкружнпм такмишеоу из атлетике на стадипну „Карађпрђе“ у 

Нпвпм Саду, нащи ушеници су ппстигли следеће резултате: 

1. местп  Старпвић Сава, 6-1 (скпк у даљ) 

1. местп  Цветкпвић Анђела, 4-2 (скпк у даљ) 

3. местп  Старпвић Јасна, 6-1 (600m) 

Старпвић Сава и Цветкпвић Анђела су се пласирали на републишкп такмишеое. 

 

15.05.2021. Одржанп је пкружнп такмишеое из истприје у ОШ„Јпван Јпванпвић Змај” у 

Сремскпј Каменици. Ппстигнути су следећи резултати:  

Никпла Стефанпвић 8-1, првп местп; 

Милан Трипкпвић 8-1, првп местп; 

Ива Митрпвић 8-1, шетвртп местп.  

Ментпр Мирјана Вуксанпвић 

 

16.05.2021. На 54. државнпм такмишеоу из математике пдржанпм у ОШ “Жаркп Зреоанин” у 



Нпвпм Саду, ушеник щестпг разреда наще щкпле Александар Уншанин (ментпр Марија 

Кузељевић) псвпјип је другу награду.  

 

19.05.2021. На Републишкпм такмишеоу у атлетици, пдржанпм у Сремскпј Митрпвици, ушеници 

наще щкпле Анђела Цветкпвић 4-2 и Сава Старпвић 6-1, псвпјили су прва места у дисциплини 

скпк у даљ. 

 

22.05.2021. Oдржанп је Републишкп такмишеое из истприје у О.Ш."Лаза К.Лазаревић" у 

Шапцу. Ушеник наще щкпле Никпла Стефанпвић  8-1 псвпјип је Првп местп 40 бпдпва пд 

мпгућих  40 и ппстап првак Србије. Ушеник Милан Трипкпвић 8-1 се ппхваљује јер и самп 

ушещће на Републишкпм такмишеоу је велик успех (бип међу првих щест места). 

Ментпр Мирјана Вуксанпвић. 

 

    
 

 

24.05.2021. Сара Мпснак, ушеница VII-1, псвпјила је другп местп на кпнкурсу „Смптра 

ћирилишке писменпсти - Читај лепп пищи 2021" за рад „Шта саоам и щта ми се дпгађа" у 

категприји „Писмени задаци - старији узраст"  у прганизацији Нарпдне библиптеке „Стпјан 

Трумић" из Титела. 

 

25.05.2021. У пквиру прпјекта „Кућице за птице”, у нащпј щкпли ушитељи трећих разреда 

(Олгица Кпснпвић, Драган Опбрадпвпвић, Лидија Марункић, Гпрдана Делибпс) заједнп са 

ушеницима у свпјим пдељеоима , направили су кућице за птице пд рециклиранпг материјала. 

Крпз интегисану наставу: српскпг језика, ликпвне културе, музишке културе, прирпде и 

друщтва, ушеници су припремили и на креативан нашин ппказали : 



Знашај пшуваоа пкружеоа у кпме се налазимп, прирпде и планете Земље. 

Ушеници су крпз прпјекат ппказали кпликп је важнп шувати живптне заједнице и пдређене 

живптиоске врсте.  

У  реализацији прпјекта ушествпвали су ушеници сва шетири пдељеоа укупнп 105 ђака. 

Кприщћена је техника „плуја идеја” у кпјпј су ушеници пп пдељеоима, изнпсили свпје идеје  у 

складу са предвиђенпм темпм пп наставним предметима.  

На шаспвима су пбрађене пдгпварајуће теме. Исписане су екплпщке ппруке, кпје имају за циљ 

да развију екплпщку свест какп кпд деце такп и кпд пдраслих. 

Циљ прпјекта је пстварен у пптпунпсти. 

У щкплскпм парку су пкашени радпви ушеника. Птице нащег пкружеоа су  ппстале нащи стални 

гпсти п кпјима бринемп. 

 Актив трећих разреда. 

 

28.05.2021. Одржанп је Републишкп такмишеое из Рашунарске инфпрматике и писменпсти 

„Дабар“. Такмишеое је билп ревијалнпг карактера а збпг епидемиплпщке ситуације је пдржанп 

пнлајн. 

На такмишеоу су ушествпвали: Спфија Петрпвић 5-2, Стефан Тепдпрпвић 5-4, Сава Старпвић 6-1, 

Јасна Старпвић 6-1, Никпла Миљкпвић 6-2 и Александар Уншанин 6-3. Сви ушеници су дпбили 

ппхвалу. 

Ментпри: Милка Мајкић и Татјана Павлпвић. 

 

 

ЈУН 

 

 

2.06.2021.  Затвпрена врата али птвпренп срце! 

Ове гпдине, збпг Кпрпна вируса, „Отвпрена врата“ нису била мпгућа. Актив шетвртпг разреда 

је, у нади да приближи нащу щкплу предщкплцима, израдип плакате и ппслап их пкплним 

вртићима. Плакати су имали ппруке дпбрпдпщлице и пријатељства. На наще изненађеое неки 

су нам и пдгпвприли писмпм захвалнпсти, а неки сликпм. 

 



8.06.2021. У пквиру ппстпрпјектних активнпсти прпјекта "ЕдуИн - нпви линк у пбразпваоу", 

пдржан је јавни шас из музишке културе у пдељеоу 5-4 (пбе групе), уз присуствп рпдитеља. 

Тема шаса је била уппзнаваое са живптпм и стваралащтвпм два најзнашајнија кпмппзитпра - В. 

А. Мпцарта и Л. ван Бетпвена. 

 

8.06.2021. Крај наставне гпдине за псмаке. 

 

10.06.2021. Одељеоска већа VIII разреда. 

 

11.06.2021. Седма седница Наставнишкпг већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Верификација успеха и владаоа ушеника псмих разреда на крају другпг 

пплугпдищта; 

3) Избпр ђака генерације; 

4) Избпр слпбпдних наставних активнпсти пп разредима; 

5) Разнп. 

 

17.06.2021. Представници НИС-а и Градске управе за пбразпваое града Нпвпг Сада су 

ппсетили щкплу какп би видели резултат кпнкурса "Заједници заједнп 2020" - набавку 

интерактивних табли и ппремаое кабинета за ликпвну и музишку културу. Присуствпвала је и 

РТВ телевизија кпја је медијски испратила ппсету. Тпм приликпм, пдржан је угледни шас из 

музишке културе у пдељеоу 5-4 - Систематизација C-dur лествице, уз упптребу интерактивне 

табле. 

 

22.06.2021. Тпкпм јуна месеца ушеници трећег разреда су у пквиру Прпјектне наставе радили 

на реализацији прпјекта „Мпја прва бајка“. 

Циљ прпјекта је бип да пренесу стешена знаоа п бајци кап коижевнпј врсти на ствараое 

сппствене бајке са свим оеним елементима (фантастишни ликпви и дпгађаји, бпрба између 

дпбра и зла, срећан крај...), да на мащтпвит и креативан нашин псмисле бајку и илустрације 

кпје пдгпварају тексту, те да је направе у фпрми сликпвнице. 

Дана 22.06.2021. у хпднику щкпле на другпм спрату прганизпвана је излпжба ушенишких 

радпва. Сваки ушеник је мпгап да гласа за једну сликпвницу. Четвпрпшлана кпмисија кпју су 

сашиоавали ушеници, из свакпг пдељеоа пп један, пребрпјали су гласпве и прпгласили три 

најуспещнија рада. Аутпри су награђени слатким пакетима, а све бајке су биле ппнуђене на 

хуманитарнпј акцији „ Мала щкпла великпг срца“ у двприщту щкпле, где је прганизпван базар 

коига и играшака, какп бу се сакупип нпвац за лешеое петпмесешнпг дешака. 

Актив трећих разреда. 

 



22.06.2021. Ппследои дан 

щкплске 2020/2021.гпдине 

ппсвећен је прикупљаоу нпвца 

за лешеое петпмесешне бебе 

Бпщка Гуглете. Дешак бплује пд 

спиналне мищиће атрпфије и 

једини нашин да преживи је да 

дпбије вакцину кпја је вепма 

скупа. 

 На Савету рпдитеља пдпбренп 

је да се наща щкпла приљкуши 

пвпј акцији кпју је прганизпвала 

Хуманитарна фпндација Буди 

хуман – Александар Шапић. 

Предлпженп је и реализпванп 

да ушеници нижих разреда 

прпдају свпје играшке и коиге, а 

ушеници вищих разреда самп 

коиге, учбенике и лектиру. 

Ушеници су били у прилици да 

прпдају лимунаду, јабуке и 

лубеницу. Сав прихпд је бип 

намеоен за лешеое Бпщка 

Гуглете.  

Базар је пдржан  у перипду пд 

10 дп 12 шаспва у двприщту 

щкпле. Oдазвали су се сви 

ушеници наще щкпле. Прпдаји 

су присуствпвали рпдитељи, 

ушитељи и наставници щкпле. 

Акцији су се придружили и 

представници пдбпјкащкпг 

клуба „Впјвпдина“, 

представници КК Впјвпдина, 

представници Кпщаркащкпг 

Савеза Впјвпдине, 

представници КК Стар из Нпвпг 

Сада, кап и представници некпликп прпграмерских (ИТ) кућа кпје су преппзнали пву акцију и 

дпщли  да искажу свпју ппдрщку у пвпј племенитпј акцији. Радип телевизија Впјвпдине 

прппратила је медијски нащу манифестацију и прилпг емитпвала истпг дана у инфпрмативним 

емисијама. Осим РТВ нащпј акцији су сведпшили и представници Нпвпсадске ТВ кпји су пвпм 

приликпм емитпвали пришу са лица места. Разни инфпрмативни сајтпви на друщтвеним 

мрежама су емитпвали и „делили“ ппстер какп би щтп вище људи зналп за пвај дпгађај (НС 

уживп, 021.rs). 



Овпм акцијпм ушеници наще щкпле сакупили су 232.250,00 динара и 100 евра за Бпщка 

Гуглету и тај изнпс је уплаћен у Хуманитарну фпндацију Буди хуман- Александар Шапић.                                                                                      

   Марија Перпвић, Александар Лушић 

 

22.06.2021. Одељеоска већа пд I дп IV разреда. 

 

22.06.2021. Одељеоска већа V, VI и VII разреда. 

 

23.06.2021. Заврщни испит из српскпг језика. 

 

24.06.2021. Заврщни испит из математике. 

 

25.06.2021. Заврщни испит – кпмбинпвани тест. 

 

25.06.2021. Осма седница Наставнишкпг већа 

 Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Верификација успеха и владаоа ушеника на крају щкплске 2020/2021. гпдине; 

3)  Избпр ушеника кпји ће у име награђених ушеника преузети награду -Видпвданска 

награда; 

4) Извещтај п хуманитарнпј акцији; 

5)  Краткп представљаое прирушника Критичко мишљење и решавање проблема у 

школи, и Водич за рад секција за програмирање; 

6) Разнп.  

 

28.06.2020. На данащопј свешанпсти у нащпј щкпли, дпдељене су специјалне и Вукпве 

диплпме и прпглащен је ђак генерације.   

 

 
 



 
 

 



 

 

ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ИЗАБРАН ЈЕ НИКОЛА СТЕФАНОВИЋ. 

 

 

 

28.06.2020.  Најбпљим ушеницима нпвпсадских пснпвних и средоих щкпла, на традиципналнпј 

манифестацији кпд Сата на Петрпварадинскпј тврђави, градпнашелник Нпвпг Сада Милпщ 

Вушевић и председница Скупщтине Града Нпвпг Сада Јелена Маринкпвић Радпмирпвић 

урушили су Видпвданске награде. 

Ушеници се награђују за изузетне резултате пстварене у тпку једне щкплске гпдине на 

републишким и међунарпдним такмишеоима и смптрама у прганизацији министарства 

надлежнпг за прпсвету или министарства надлежнпг за сппрт и пмладину, у пквиру пбразпвнпг 

система. 

 

Међу награђеним ушеницима су и ушеници наще щкпле Урош Вуксић, Анђела Цветковић, Сава 

Старовић, Александар Унчанин, Милица Милосављев, Лука Сретеновић и Никола 

Стефановић.  

 

 


