
Летопис Основне школе „Васа Стајић“ у Новом Саду 

Школска 2021/22. година 

АВГУСТ 

31.08.2021. Пријем првака 

Пријем првака у Оснпвну щкплу „Васа Стајић“ пдржан је данас, а тпм приликпм, 

шланица Градскпг већа за пбразпваое Дина Вушинић ппздравила је будуће ђаке, 

оихпве рпдитеље и ушитеље и ппжелела им срећан ппшетак щкплпваоа. Она је 

будућим првацима ппжелела да им ђашкп дпба буде лепп искуствп кпје ће памтити 

целпг живпта, да слущају ушитеље, да се друже са врщоацима и стекну нпва знаоа 

важна за даљи живпт, ппрушујући им да им знаое никп не мпже пдузети. 

 

  

 
  

 



Ове щкплске гпдине уписанп је шетири пдељеоа првпг разреда. Наще будуће 
ђаке дпшекале су оихпве ушитељице: 

 

I 1 Дпщен Ивана 

I 2 Марин Јасминка 

I 3 Галкп Илдикп 

I 4 Грбић Данијела 

 

Одељеоске старещине у 2021/22. гпдини биће: 

 

II1 Пажин Бернадет                                      III1 Стпјанпв Катица 

II2 Перпвић Марија                                      III2 Стпјкпв Милка 

II3 Гпјкпвић Александра                              III3 Ћелић Маја 

II4 Хачић Татјана                                           III4 Милпщев Биљана 

II5 Милещевић Снежана                             III5 Гаврилпвић Зприца 

 

IV1 Обрадпвић Драган                                V1 Вуксанпвић Мирјана 

IV2 Кпсанпвић Олгица                                 V2 Лекић Татјана 

IV3 Марункић Лидија                                  V3 Рпдић Лидија 

IV4 Делибпс Гпрдана                                   V4 Андрић Бранислав 

                                                                           V5 Мајкић Милка 

 

VI1 Ширпки Владимир                                VII1 Врућинић Драгана 

VI2 Тппалпвић Марина                               VII2 Павлпвић Татјана 

VI3 Милпщев Дуоа                                      VII3 Гјер Мирпслав 

VI4 Кузманпвић Сандра                              VII4 Јелишић Марија 

 

VIII1 Лушић Александар 

VIII2 Маринкпвић Маркп 

VIII3 Мићић Татјана 

VIII4 Туцакпв Дущанка 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

15.09.2021. Очистимо свет – светска акција 

Акција је спрпведена и у нащпј щкпли, 15. септембра 2021. гпдине. Врлп спремни и 

распплпжени, ушеници прпдуженпг бправка и оихпве ушитељице, вреднп су се 



прихватили ппсла. Вредне руке нащих ђака, уз щалу и пдгпварајући алат, убрзп су 

акцију спрпвеле у щкпли и пкп ое, на теренима и свим прилазима. Уппрни малищани 

такмишили су се кп ће бпље и брже пбавити задатак. Свесни смп да пшуваоу прирпде и 

средине у кпјпј живимп највище дппринпсимп ми сами, свпјпм екплпщкпм свещћу и 

жељпм да ушинимп све щтп је у нащпј мпћи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маријана Лишанин 



15.09.2021. Безбеднпст у сапбраћају  

 

У двприщту щкпле пдржанп је предаваое за ушенике шетвртих разреда , Безбеднпст у 

сапбраћају. 

Ушеници су уппзнати са правилима у сапбраћају: 

-Какп прелазимп безбеднп улицу. 

-Пещашки прелаз 

-Семафпр 

-Правила ппнащаоа пещака у сапбраћају 

-Бицикл и бициклистишка стаза 

Предаваое је пд великпг знашаја за ђаке кпји су активни ушесници у сапбраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2021. Прва седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Усвајаое извещтаја п раду щкпле за 2020/21. гпдину; 

3) Усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за 2021/22. гпдину; 
4) Дпгпвпр у вези радне субпте; 
5) Разнп. 

 



 У пквиру активнпсти ФинПис прпјекта „Штедим да уредим“ и пве гпдине 
настављамп са сакупљаоем папира , пет амбалаже, шеппва, лименки и 
електрпнскпг птпада. Прва у низу је акција сакупљаоа папира у перипду пд 13 – 
18. септембра.  
 

 Нащи ушеници Андрија Бпјпвић и Филип Ћпрпвић из пдељеоа 4-4, тренирају 
тенис. У прптеклпм перипдуАндрија Бпјпвић се такмишип на Светскпм финалу у 
Хрватскпј у Умагу Champions Bowl 2021, представљап је Србију и тпм приликпм 
псвпјип другп местп и сребрну медаљу. 
На првенству Впјвпдине 18.септембра 2021.гпдине псвпјип другп местп, а на 

КУП-у Србије пдржанпм 25.септембра 2021.гпдине псвпјип такпђе другп местп. 

Ушеник Филип Ћпрпвић на првенству Впјвпдине 18.септембра 2021.гпдине 

псвпјип првп местп, а на Државнпм првенству Србије пдржанпм 27.септембра 

2021.гпдине псвпјип првп местп, златну медаљу и пехар у категприји дп 10 

гпдина и ппстап првак Србије у тенису. 

 Наща ушеница 5-1 пдељеоа Лара Милишић ппстигла је изванредне резултате у  
тенису пвпг месеца. На светскпм финалу Champions Bowl 2021, пдржанпм у 
Умагу пд 5 -12. 9. 2021. гпдине, представљала је Србију и псвпјила треће местп и 
брпнзану медаљу. 
На такмишеоу пдржанпм пд 18.-20.9.2021. псвпјила је првенствп Впјвпдине, а 
27.9.2021. ппстала је првакиоа Србије. 

 

 
16.09.2021. У нащпј щкпли ушеницима шетвртих разреда пдржанп је Предаваое 
психплпга на тему „Пубертет и пдрастаое“; пдржали психплпг из Саветпвалищта за 
младе Нпви Сад. Ушеници уппзнати са прпменама кпје дплазе у пубертету. 
 
22.09.2021. Ппсета мпбилнпг Планетаријума и уппзнаваое са пснпвним елементима 

небеске сфере, пдржана је у свешанпј сали наще щкпле . 

 



ОКТОБАР 

 

1.10.2021.  Ппвпдпм 1. пктпбра – Међунарпднпг дана старијих пспба Ппвереник за 

защтиту равнпправнпсти је и пве гпдине расписап кпнкурс за најбпљи литерарни рад, 

ликпвни рад и фптпграфију на тему „Мпст разумеваоа – мeђугeнeрaциjскa 

сплидарнпст“.  У категприји Ликпвни рад првoнaгрaђeна je ушеница 8-1 разреда 

Андријана Радпшај. 



6.10.2021. Друга седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Оснпвни ред и култура заппслених и деце;  
2) Педагпщка дпкументација и припрема за екстерну; 
3) Радна акција; 
4) Разнп. 

 

 

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

Другпм светскпм рату.    

 

 
 

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. 

 



29. 10 .2021. У свешанпј сали наще щкпле изведена је пперска представа „Цвршак и 

мрав", гпстпваое ппзприщне трупе „Виспкп Ц". Сцена и кпстими су пратили целу 

пришу. 

Клавирска пратоа и песма су деци била занимљива и деца су се радп укљушила у 

интерактивнп ушествпваое у представи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив других разреда 

29.10.2020. Одељенска већа пд I дп IV разреда. 

 

НОВЕМБАР 

 

1.11.2021. Одељенска већа пд V дп VIII разреда. 

 

3.11.2021. Трећа седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Успех и владаое;  
2) Сала за физишкп – дежурствп и прганизација рада; 
3) Разнп. 



 

8.11.2021. У нащпј щкпли смп пбележили Дан прпсветних радника. 

 

4 – 7.11.2021. Најбпљи нпвпсадски ђаци на награднпм путпваоу 

 
Најбпљи ушеници нпвпсадских пснпвних щкпла били су на шетвпрпдневнпм тематскпм 

путпваоу пп Србији. 

Представници наще щкпле „Васа Стајић“ биле су две ушенице кпје су свпјим радпм и 

наградама на ппщтинскпм и пкружнпм такмишеоу из истприје сваке гпдине дале 

знашајан дппринпс за нащу щкплу. Тп су ушенице : Лана Патаки 8-2 и Лена Крстић 8-4. 

Група пд 79 ђака пбищла је најзнашајнија сппмен пбележја Првпг светскппг рата, кап 

щтп су Сппмен-кпстурница бранилаца Бепграда,Стругарник, Машкпв камен, Ваљевп, 

Гушевп, манастир Трпнпщу и друге лпкалитете. 

 

  
 

11.11.2021. Ушеници истпријске секције пбележили су  Дан примирја у Првпм Светскпм 

рату. Ушеници су путем гугл ушипнице ппслали свпје радпве збпг немпгућнпсти да свпје 

радпве прилпже у хплу щкпле, јер епидемплщка ситуација тп не дпзвпљава. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021. Ушеници истпријске секције пбележили су  Дан присаједиоеоа Впјвпдине 

Србији. 

 

 Тпкпм месеца нпвембра и децембра ушеници наще щкпле су у традиципналнпј 

хуманитарнпј акцији скупљали гардерпбу и пбућу за децу из Свратищта. На 

јавни ппзив  из Свратищта наще ушитељице су ппкренуле ланшану реакцију кпја 

се прпщирила на целу щкплу, на сва пдељеоа и сву децу пд 1 дп 8. разреда, а  

oдзив је бип изузетан.  



ДЕЦЕМБАР 

 

3.12.2021. Награде талентима 

Признаоа „Таленти 2021“ за врхунске резултате ппстигнуте тпкпм прптекле щкплске 

 гпдине на такмишеоима у земљи и инпстранству у пбластима науке, технике, 

уметнпсти и језика урушип је председник владе Впјвпдине Игпр Мирпвић. 

Тпм приликпм је истакап да су ушеници слика наще будућнпсти и да смп срећни щтп 

имамп дарпвите ушенике кпји тпкпм щкплпваоа пстварају изузетне резултате. Дпгађају 

је присуствпвап и ппкрајински секретар за сппрт и пмладину Дане Баста.  

Традиципналнп ппкрајинскп признаое „Таленти“ дпбилп је 70 ушеника и оихпвих 60 

ментпра, а трпје дарпвитих ушеника дпбилп је специјалне награде и диплпме. Никпла 

Стефанпвић и оегпва ментпрка Мирјана Вуксанпвић, наставница истприје из наще 

щкпле дпбили су пвп признаое. 

 



 Ушеници и заппслени наще щкпле су дпбили ппзив удружеоа грађана „Жеља“ 

да се прикљуше акцији скупљаоа слаткпг и сланпг прпграма, те пдеће и 

играшака за децу предщкплскпг узраста и щтићеника Дпма из Ветерника. Нащи 

ушеници и у пвпј ситуацији су ппказали великп срце те су и пвпга пута све људе 
кап и саме прганизатпре пставили без текста свпјим гестпм и великпдущнпщћу. 

Представници Ђашкпг парламента су предвпђени наставницима Наталијпм 

Остпјић и Александрпм Лушићем били репрезенти наще щкпле и урушили 

ппклпне представницима Дешијег Дпма у Ветернику. 

 

 

Ђашки парламент 



 

13.12.2021. Нашу школу су посетили чланови организације „Carpe Noctem“ из Новог 

Сада која се бави екологијом и темама везаним за заштиту животне средине. 

Оснивачи ове организације  су заједно са угледним новинаром из Берлина Феликсом 

Францем (Felix Franz) и ТВ екипом посетили час географије наставника Александра 

Лучића и његовог одељења 8-1. 

   

 

 

16.12.2021. Ппвпдпм  нпвпгпдищоих празника у прпдуженпм бправку је прганизпвана 

„Мала щкплска нпвпгпдищоа фещта“. Фещта је трајала два дана. Ушествпвали су 

ушеници првих разреда.  

У шетвртак 16. децембра у гпсте нам је дпщлп Ппзприште из кпфера с представпм 

„Капетан и мпрскп шудпвищте“. Ушеници првпг разреда су припремили пдгпварајуће 

маске, на тему „Жива бића кпја живе у мпру“ и на тему „Чудпвищте у мпру – смеће 

кпје пставља шпвек“.  

У петак 17. децембра је прганизпван маскенбал.  



 

Маријана Лишанин и Јелена Радакпвић 

 

14.12.2021. Одржанп је предаваое Натаще Драгић из института за јавнп здравље. 

Ушеници шетвртих разреда су слущали предаваое п кпмарцима и защтити пд 

кпмараца. 

 

18.12.2021. Одржана је 34. Излпжба аутпрскпг стрипа ушеника Србије.  

Другу награду је псвпјила ушеница 8-1 разреда Андријана Радпшај. Награду за 

кплекцију радпва дпбила је наставница ликпвне културе Дущанка Туцакпв. Циљ пве 



излпжбе је да негује стрип кап мпгући вид стваралащтва, изражаваоа, едукације и 

кпмуникације.  

 

 

23.12.2021. Одељенска већа пд I дп IV разреда. 

 

24.12.2021. Одељенска већа пд V дп VIII разреда. 

 

27.12.2021. Четврта седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Успех и владаое на крају првпг пплугпдищта;  

2) Планпви и предлпзи за 2. пплугпдищте ( прпјекти за 8. разред и припремна 

настава за заврщни испит); 

3) Однпс заппслених у тпку бплпваоа или у слушају недпласка на ппсап; 

4) Разнп. 



ЈАНУАР 

 

 Ушеница наще щкпле, Тепдпра Мићпвић 8-3, је на недавнп пдржанпм 

такмишеоу пбприла државни рекпрд у трци на 60 м, у категприји старијих 

пипнирки. Тријумфпвала је временпм пд 8,00 секунди.  

 

 У прганизацији Српскпг атлетскпг савеза, у недељу 23. јануара у Бепграду је 

пдржанп државнп двпранскп првенствп у атлетици у категприји млађих 

пипнира (2009-2010.гпд). Ушеница 5-2, Анђела Цветкпвић је пстварила сјајан 

успех у пбе дисциплине у кпјима се такмишила и тп кап најмлађа пд свих 

такмишарки. У дисциплини скпк удаљ псвпјила је 1.местп и ппстала државни 

првак, дпк је у дисциплини тршаое на 60 м псвпјила 3.местп и брпнзану 

медаљу. 

 

 

 

27.01.2022. У нащпј щкпли је щкплска слава Свети Сава пбележена у складу са 

епидемиплпщкпм ситуацијпм, кратким прпгрампм, уз присуствп рпдитеља ушеника 

кпји су ушествпвали у прпграму, кумпва щкпле и заппслених.  

 



Захваљујемп се ушеницима другпг разреда и оихпвим ушитељицама Татјани Хачић и 

Снежани Милещевић, кап и ушеницима петпг и седмпг разреда и наставници Марији 

Јелишић, кпји су припремили прпграм. 

 



 

27.01.2022. Ушеници истпријске секције пбележили су Савиндан и Међунарпдни дан 

сећаоа на жртве Хплпкауста. Припремили су панпе, презентације и реферате кпје су 

излагали на шаспвима. 

 

ФЕБРУАР 

 

5.02.2022. У ОШ „Жаркп Зреоанин“ у Нпвпм Саду, пдржанп је ппщтинскп такмишеое 

из физике.  

Нащи ушеници ппстигли су следеће резултате: 

Споа Надрљански 6-2, прва награда; 

Милица Спасенић 7-2, друга награда; 

Иван Јпванпвић 6-4, трећа награда; 

Јелена Ракић 6-4, трећа награда; 

Лена Чпкприлп 6-4, ппхвала. 

 Ментпр Татјана Мићић 

 

 

8. и 10.02.2022. Одржанп Првенствп наще  щкпле у щаху за ушенике трећег и шетвртпг 

разреда.  Ушествпвалп је 26 ушеника трећег разреда и 11 ушеника шетвртпг 

разреда.Одигранп је пет кпла, а ушеници су се трудили да ппстигну щтп бпљи успех 

какп би се пласирали на ппщтинскп такмишеое. 

На ппщтинскп такмишеое су се пласирали: 

Први разред: 

1. Велишкпвић Милпщ 

Други разред: 

1. Адампвић Никпла 

2. Марић Огоен 

Трећи разред: 

Дешаци                                                                 Девпјшице 

1. Петрпвић Реља                                              1. Раткпвић Ариа 

2. Гигпв Нпвак                                                     2 .Рпсић Миа 

3. Бјелица Тепдпр                                              3. Никплић Јпвана 

Четврти разред 

Дешаци                                                                        Девпјшице 

1. Петрпвић Данилп                                          1.Бајкин Хана 

2. Шарић Маркп                                                 2.Нпвкпв Ленка 

3. Мићевић Лука     



Пети разред 

Велишкпвић Алекса је прпщле щкплске гпдине заузеп првп местп на пкружнпм 

такмишеоу, те је стекап правп на директнп ушещће на пкружнпм такмишеоу пве 

гпдине. 

Библиптекарка Татјана Кпларски 

 

 

10.02.2022. Ппщтпвапци дела и имена Васе Стајића пплпжили су цвеће на оегпв 

сппменик у улици Жарка Зреоанина. 

Цвеће је пплпженп на дан оегпвпг рпђеоа и смрти, а прганизатпри пвпг дпгађаја су 

Впјвпђански клуб , Савез антифащиста Впјвпдине, Завишајни клуб Мпкриншанина у 

Нпвпм Саду, кап и представници пплитишких прганизација и удружеоа грађана. 

Дпгађају су присуствпвали ушеници истпријске секције ОШ „ Васа Стајић “, директпр 

щкпле Зприца Ђурић и наставница истприје Мирјана Вуксанпвић, са прпгрампм кпји се 

пднпсип на живпт и делп Васе Стајића. 

Ушеници истпријске секције пбележили су пвај знашајан датум панпима у хплу щкпле и 

излагаоем презентација на шаспвима истприје. 

 

15 и 16.02.2022. Ппвпдпм Дана државнпсти, ушеници истпријске секције су у хплу щкпле 

ппставили панпе и на шаспвима истприје пдржали кратке презентације ппсвећене пвпм 

знашајнпм датуму. 

 

20.02.2022.  На ппщтинскпм такмишеоу из математике, ушеници наще щкпле ппстигли 
су следеће резултате: 



 

Александар Дунђер 5-2, првп местп; 

Алекса Велишкпвић 5-5, другп местп;  

Ваоа Прплић 5-3, треће местп; 

Мила Радић 5-2, треће местп; 

Урпщ Вуксић 5-2, ппхвала; 

Споа Надрљански 6-4, другп местп. 

Актив наставника математике 

 

 

20.02.2022.  На ппщтинскпм такмишеоу из математике, ушеници трећег и шетвртпг 

разреда ппстигли су следећи успех: 

Алекса Тепдпрпвић 3-1, треће местп; 

Никпла Бундалп 3-3, треће местп; 

Петар Дуганчија 3-1, ппхвала; 

Јпван Јпкић 3-5, ппхвала; 

Сара Стилинпвић 4-1, другп местп; 

Маркп Шарић 4-2, другп местп; 

Дариа Данилина 4-2, треће местп. 

Ушеници шетвртпг разреда уједнп су се пласирали на пкружнп такмишеое.  

 

Актив наставника математике 
 

 

 

22.02.2022. На пкружнпм такмишеоу у пливаоу ппстигнути су следећи резултати: 

Ника Антпвић 7-4 (50м краул), првп местп; 

Тиоа Грпщкп 7-4 (50м прснп), првп местп; 

Урпщ Вуксић 5-2 (50м прснп), првп местп 

Анеј Аврампвић 6-1 (50м делфин), другп местп; 

Јасна Старпвић 7-1 (50м леђнп), другп местп. 

Првппласирани ушеници су се пласирали на Републишкп такмишеое. 

 
22.02.2022. Пета седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Дежурствп, замене, бплпваое, слпбпдни дани; 
2) Трпмесешје; 
3) Прпјекат eduIN 2; 
4) Прпбни заврщни испит; 
5) Разнп. 

 



 
23.02.2021. Дан рпзих мајица - У пквиру пбележаваоа дана бпрбе прптив врщоашкпг 

насиља реализпван је низ превентивних активнпсти са ушеницима, ушитељима и 

наставницима. 

 

24.02.2022. Ушеници и наставници наще щкпле су ппсадили две саднице белпг бпра у 

щкплскп двприщте. Уз надзпр прпфеспра Андрић Бранислава, у акцији садое су 

ушествпвали ушеници 1-2, кап и ушеници седмпг разреда Живак Бприс, Лиманић Динп и 

Глигпријевић Бприс. Акцију ппд називпм „Засади дрвп“ је прганизпвалп Министарствп 

прпсвете, науке  и технплпщкпг развпја. Највећа акција садое стабала у Србији 

ппкренута је 2019. гпдине и има за циљ пшуваое здраве живптне средине, кап и 

пдрживи развпј друщтвене заједнице. 

 

 
 

26.02.2022. На ппщтинскпм такмишеоу из српскпг језика и језишке културе пдржанпм у 

ОШ „Милпщ Цроански“ у Нпвпм Саду, нащи ушеници су ппстигли следећи резултат: 

Димитрије Дабић, 5-1, другп местп, 

Милица Матијевић, 5-1, треће местп, 

Урпщ Вуксић, 5-2, треће местп, 

Никпла Зпбеница, 5-3, треће местп, 

Аоа Шпер,  6-4, треће местп, 



Тепдпра Никплић, 6-4, треће местп. 

Сви ушеници пласирали су се на пкружнп такмишеое. 

Актив наставника српскпг језика 
 

 

МАРТ 

 

1.03.2022. На Републишкпм такмишеоу у пливаоу, пдржанпм у Крагујевцу, ппстигнути 

су следећи резултати: 

Урпщ Вуксић 5-2 (50м прснп), петп местп; 

Ника Антпвић 7-4 (50м краул), петп местп; 

Тиоа Грпщкп 7-4 (50м прснп), петп местп. 

 

 
5.03.2022. На ппщтинскпм такмишеоу из енглескпг језика кпје је пдржанп у ОШ 

 „Светпзар Маркпвић Тпза“ у Нпвпм Саду, нащи ушеници пстварили су запажен успех: 

Лана Патаки 8-2, другп местп; 

Јелена Марић 8-4, другп местп; 

Луна Вранещ 8-4, другместп; 

Лара Илић 8-4, треће местп; 

Вукащин Гплубпвић 8-3, треће местп. 

Сви ушеници пстварили су пласман за пкружни нивп такмишеоа. 

Ментпр Владимир Ширпки 

 

 
5.03.2022. На пкружнпм такмишеоу из физике кпје је пдржанп у ОШ „Михајлп Пупин“ у 

Ветернику, ппстигнути су следећи резилтати: 

Милица Спасенић, 7-2, друга награда и пласман на државнп такмишеое; 

Споа Надрљански, 6-4, трећа награда; 

Лена Чпкприлп, 6-4, ппхвала. 

Ментпр Татјана Мићић 

 

 
6.03.2022. На ппщтинскпм такмишеоу из хемије кпје је пдржанп у ОШ „Кпста 

Трифкпвић“ у Нпвпм Саду, ппстигнути су следећи резилтати: 

Сара Шпвљански 7-2, треће местп; 

Милица Сремшевић 7-2, ппхвала. 

Ментпр Станислава Тпщанпвић 

 

 



9.03.2022. У склппу плана кпји је пкренут ка прпфесипналнпј пријентацији и будућем 

упису у средоу щкплу ушеници псмих разреда су ппсетили Сајам пбразпваоа 

"Путпкази" на кпме су ппсетили средое щкпле кпје су се представиле. 

 Ушеници су ппказали великп интереспваое и бавили се истраживаоем и 

инфпрмисаоем п будућим щкплама. 
 

10.03.2022. Одржалп се математишкп такмишеое ,,Мислища“.  Ушествпвалп је  148 

ушеника наще щкпле. Ппстигнути су следећи резултати: 

Милан Дращкпвић 2 разред – друга награда; 

Милица Кукић 2 разред – ппхвала; 

Никпла Бундалп 3 разред – трећа награда; 

Лазар Недељкпв 3 разред – ппхвала; 

Јпван Јпкић 3 разред – ппхвала; 

Алекса Тепдпрпвић 3 разред – ппхвала; 

Реља Петрпвић 3 разред – ппхвала; 

Урпщ Вуксић 5 разред – друга награда; 

Александар Дунђер 5 разред – трећа награда; 

Мила Радић 5 разред – трећа награда; 

Алекса Велишкпвић 5 разред – ппхвала; 

Нађа Илић 5 разред – ппхвала. 

 

 

12.03.2022. На пкружнпм такмишеоу из математике ушеници наще щкпле ппстигли су 

следеће резултате: 

Сара Стилинпвић 4-1, треће местп; 

Маркп Шарић 4-2, ппхвала; 

Александар Дунђер 5-2, првп местп: 

Алекса Велишкпвић 5-5, првп местп; 

Споа Надрљански 6-4, треће местп.  

Актив наставника математике 

 

 

 

12.03.2022. Опщтинскп такмишеое ушеника пснпвних щкпла у щаху пдржанп је у Каћу у 

ОШ „Ђура Јакщић“. На турниру је ушествпвалп вище пд 100 ушеника из 18 пснпвних 

щкпла ппщтине Нпви Сад. 

Ппјединашнп такмишеое се пдржавалп за сваки разред у две пдвпјене групе: за 

ушенике и ушенице. 

Из наще щкпле на такмишеоу је ушествпвалп 12 ушеника (8 дешака и 4 девпјшице). 

 На Окружнп такмишеое су се пласирали: 



2.разред                             Адампвић Никпла, првп местп; 

3.разред     девпјшице:   Раткпвић Ариа,  првп местп; 

                                              Рпсић Миа,  треће местп; 

                      дешаци:         Петрпвић Реља,  треће местп; 

4.разред                             Петрпвић Данилп,  треће местп. 

 

На Окружнп такмишеое су се пласирали и Велишкпвић Алекса ушеник 5. разреда и 

Шарић Маркп ушеник 4. разреда . 

Библиптекарка Татјана Кпларски 

 

 
 

17.03.2022. Ушеници наще щкпле већ девету гпдину заредпм ушествују на 

међунарпднпм математишкпм такмишеоу ппд називпм „Кенгур“. 

У нащпј щкпли се такмишилп 100 такмишара. Према правилима сви ушесници кпји су 

псвпјили 1, 2. или 3. награду пласирали су се на финалнп такмишеое кпје ће се 

пдржати 12.6.2022. у Крагујевцу. 

У финалнпм такмишеоу ће се наћи нащ ушеник Вуксић Урпщ 5-2, ментпр Врућинић 

Драгана, кпји је псвпјип другу награду. 

Ппред Урпща, пдлишне резултате су пстварили и ушеници: 

1.разред – ппхвале: 



Међещи Еван (ментпр Марин Јасминка) 

Калинић Лука (ментпр Марин Јасминка) 

Васић Дуоа (ментпр Марин Јасминка) 

Никплић Ниа (ментпр Марин Јасминка) 

 

2.разред – ппхвале: 

Дунђер Миа (ментпр Милещевић Снежана) 

Перищић Стефан (ментпр Милещевић Снежана) 

Кукић Милица (ментпр Хачић Татјана) 

Трнинић Кпнстантин (ментпр Перпвић Марија) 

Немшевић Филип (ментпр Милещевић Снежана) 

Адампвић Никпла (ментпр Хачић Татјана) 

Остпјић Адријана (ментпр Хачић Татјана) 

Марић Огоен (ментпр Гпјкпвић Александра) 

Милић Мина (ментпр Милещевић Снежана) 

 

3.разред – ппхвале: 

Петрпвић Реља (ментпр Гаврилпвић Зприца) 

Дуганчија Петар (ментпр Стпјанпв Катица) 

Тепдпрпвић Алекса (ментпр Стпјанпв Катица) 

 

4.разред – ппхвале: 

Стпјилкпвић Мара (ментпр Делибпс Гпрдана) 

Петрпвић Марина (ментпр Марункић Лидија) 

Шарић Маркп (ментпр Кпсанпвић Олгица) 

Лудпщки Филип (ментпр Делибпс Гпрдана) 

Мићевић Лука (ментпр Делибпс Гпрдана) 

Ппппвић Лука (ментпр Марункић Лидија) 

 

5.разред – ппхвале: 

Дунђер Александар (ментпр Врућинић Драгана) 

Цветкпвић Анђела (ментпр Врућинић Драгана) 

Радић Мила (ментпр Врућинић Драгана) 

Марић Дпрптеа (ментпр Бпкан Небпјща) 

Велишкпвић Алекса (ментпр Бпкан Небпјща) 

19.03.2022. У Оснпвнпј щкпли „Прва впјвпђанска бригада“ пдржанп је ппщтинскп 

такмишеое из гепграфије. Нащу щкплу представљалп је 12 ушеника. Сви ушеници су 

пстварили виспк пласман на такмишеоу заузевщи једнп пд прва три места. Девет пд 

нащих 12 ушеника се пласиралп на Окружнп такмишеое кпје ће бити пдржанп у мају. 



Ушеници седмих разреда и оихпв пласман: 

Милица Сремшевић (VII-2) 83 бпда – другп местп; 

Никпла Миљкпвић (VII-2)  82 бпда – другп местп; 

Дамјан Нпвкпв (VII-4) 82 бпда – другп местп; 

Маща Грпзданић (VII-2)  82 бпда – другп местп; 

Данилп Иваншевић (VII-2) 75 бпдпва – треће местп; 

Анђела Кппривица (VII-4) 72 бпда – треће местп. 

 

Ушеници псмих разреда и оихпв пласман: 

Никпла Арамбащић (VIII-3)  91 бпд – првп местп; 

Јана Спаспјевић (VIII-2) 88 бпдпва – другп местп; 

Бпјана Раткпвић (VIII-1) 83 бпда – другп местп; 

Јпван Калем (VIII-1) 83 бпда – другп местп; 

Сара Мпснак (VIII-1) 80 бпдпва – другп местп; 

Василије Прпданић (VIII-1) 78 бпдпва – треће местп. 

 

Ментпр Александар Лушић 

 

 

20.03.2022.  На пдржанпм ппщтинскпм такмишеоу у ОШ “ Јпван Ппппвић“ у Нпвпм 

Саду нащи ушеници ппстигли су следеће резултате: 

Лена Крстић 8-4, првп местп; 

Лана Патаки 8-2, другп местп; 

Ђина Тпмић 5-4, првп местп; 

МилпщТрипкпвић 5-1 , треће местп; 

Милпщ Кпча 5-1, треће местп; 

Урпщ Радпванпвић 5-3, треће местп. 

 

Ушеници кпји се ппхваљују су : 

Сара Мпснак 8-1 

Лена Мелпвић 8-3 

Михаилп Шаренац 6-1 

Мина Спнтић 6-2 

Јелена Ракић 6-4 

Петар Мандић 5-2 

Ментпр Мирјана Вуксанпвић 

Ушеници седмих разреда кпји сe ппхваљују: 



Лаура Ђукић 7-4 

Данилп Кппривица 7-4 

Никпла Миљкпвић 7-2 

Mентпри Јелена Тубић и Марина Вичанпвић 

 
 

 

21.03.2022. Ушитељице прпдуженпг бправка Јелена Радакпвић и Маријана Лишанин су 

са свпјим групама, ушеницима првпг разреда у сарадои са библиптекаркпм Татјанпм 

Кпларски пбележиле Светски дан ппезије. 

Обележаваое Дана ппезије је трајалп три недеље и садржалп је шетири активнпсти. 

1. Библиптека – ушеници првпг разреда кпји ппхађају прпдужени бправак су прпвели 

један шас у библиптеци где их је библиптекарка уппзнала са знашеоем реши ппезија, 

пбележаваое, рима… а затим су ушеници рецитпвали песме кпје знају. Наушили су где 

се у библиптеци налазе коиге ппезије за оихпв узраст.  

2. Прпдужени бправак – шитаое ппезије за децу нащих песника. Ушитељи и ушеници су 

се у слпбпднп време у прпдуженпм бправку, недељу дана „дружили“ са нащим 

песницима и шитали оихпве песме (Љубивпје Рщумпвић, Драган Лукић, Дпбрица 

Ерић…) 

3. Прпдужени бправак – писаое изрека п шитаоу и шинквина ппезије на „коигама“ кпје 

су ушеници сами направили. 

4. Библиптека – ушеници су свпје радпве дпнели и прпшитали библиптекарки, а затим 

су са великпм радпщћу направили песнишки панп. 



Ппсета библиптеци требала би да буде пбавезна и лепа навика ушеника. Какп би тп 

заиста и билп, пптребнп је да се пкупљамп, ушимп једни пд других, истражујемп, а при 

тпме, свакп дружеое претвпримп у креативну игру. 

 

Библиптекарка Татјана Кпларски 

 

 

21.03.2022. Прпслава Дана щкпле 

У ппнедељак, 21. марта 2022. гпдине, пбележили смп 66 гпдина ппстпјаоа щкпле ппд 

именпм „Васа Стајић“. У преппдневним сатима, у прпстпријама щкпле прганизпванп је 

дпбрпвпљнп даваое крви за заппслене и рпдитеље. 

 

 

Ушеници су дпнпсили нпвшана средства за фпндацију „Буди хуман“. Сакупљенп је 

48,280.00 динара, кпји су уплаћени за лешеое Вукана. 



 

 

На сампм ппшетку прпграма ппд називпм „Ппкажи щта знащ“, ушеници хпра щестпг 

разреда извели су щкплску химну „У сппмен шика Васи“, директпр щкпле Зприца Ђурић 

је ппздравила све присутнеа а Александар Дунђер и ушеници 2-5 су нам ппжелели 

дпбрпдпщлицу. 

 



 

 
24.03.2022.  Ушеници истпријске секције су пбележили  Дан сећаоа на страдале у НАТО 

агресији, презентацијама, панпима на шаспвима и у хплу щкпле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 и 26.03.2022. Прпбни заврщни испит за ушенике 8. разреда. 

 

26.03.2022. Впјвпђански тениски савез дпделип је награде најбпљима у 2021. гпдини 

на традиципналнпј свешанпј скупщтини. 

Лара Милишић 5-1, ппбедница Купа Србије дп 10 гпдина и Првенства Впјвпдине дп 10 

гпдина са ппнпспм је примила знашајну награду и признаое Впјвпђанскпг тенискпг 

савеза, кпје јпј је урушип генерални секретар ТСВ Дущан Милпјкпвић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Селекција КК Црвене звезде дп 13 гпдина, пд 25. дп 27. марта 2022. гпдине, 

ушествпвала је на међунарпднпм Купу у прганизацији Цедевите јунипр. На 

турниру су ушествпвале екипе из Србије, Хрватске, БиХ, Слпвеније и Мађарске. 



Екипа Црвене звезде псвпјила је првп местп, а у најуспещнијпј петпрки турнира, нащап 

се и ушеник наще щкпле – Лазар Милишић 7-3. 

 

 

27.03.2022. Окружнп такмишеое ушеника пснпвних щкпла у щаху пдржанп је у ОШ “Јан 

Чајак” у Башкпм Петрпвцу. Из наще щкпле ушествпвалп је щест ушеника. 

Пет ушеника пласиралп се на Републишкп такмишеое: 

Никпла Адампвић 2 разред – првп местп; 

Аира Раткпвић 3 тазред – првп местп; 

Алекса Велишкпвић 5 разред – првп местп; 

Реља Петрпвић 3 разред – треће местп; 

Миа Рпсић 3 разред – шетвртп местп; 

Данилп Петрпвић 4 разред – щестп местп. 



 Удружеое за прпмпцију друщтвене пдгпвпрнпсти седaм гпдинa за редпм 
спрпвпди прпјекат „Учим + Знам = Вредим 2021“ кпји ппдразумева медијску и 
билбпрд прпмпцију најбпљих ушеника, кпји су псвајали престижне републишке и 
међунарпдне награде на такмишеоима из науке и уметнпсти. Наща щкпла с 
ппнпспм представља ушеника – Ђака генерације щкплске 2020/2021. гпдине – 
Никплу Стефанпвића, нпсипца Републишке награде за псвпјенп првп местп из 
истприје, сппртисту псвајаша безбрпј медаља и изнад свега друга, кпји сигурним 
кпрацима кпраша крпж живпт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

АПРИЛ 

2.04.2022. На међупкружнпм такмишеоу из русинскпг језика пдржанпм у ОШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“ у Ђурђеву, ушенице наще щкпле су ппстигле изузетан успех: 

Споа Надрљански, 6-4 – првп местп; 

Сара Шпвљански, 7-2 – другп местп.  

Ментпр Ана Марија Рац 

 



4.04.2022. Одељенска већа пд I дп IV разреда. 

 

 

5.04.2022. Одељенска већа пд V дп VIII разреда. 

 

6.04.2022. Шеста седница Наставнишкпг већа 

Дневни ред: 

1) Успех и владаое ушеника на крају 3. квартала; 

2) Извещтај за прпбни заврщни испит; 

3) Усвајаое предлпга учбеника за щкплску 2022/23.  

4) Разнп ( EduIN 2, дежурствп ушеника, предлпзи, питаоа, сугестије...). 

 
 

 

9.04.2022. Републишкп такмишеое у 

щаху пдржанп у гимназији „Бранкп 

Радишевић“/Технишка щкпла у Старпј 

Пазпви. На такмишеоу је ушествпвалп 

пкп 700 ушеника. 

Из наще щкпле ушествпвалп је пет 

ушеника и пстварили су следећи 

резултат: 

Адампвић Никпла 2. разред – другп 

местп; 

Раткпвић Ариа 3. разред – шетвртп 

местп; 

Велишкпвић Алекса 5. разред – псмп 

местп; 

Рпсић Миа 3. разред – 22. местп; 

Петрпвић Реља 3. разред – 25. местп. 

 

 

 

 

9.04.2022. На пкружнпм такмишеоу из српскпг језика и језишке културе, пдржанпм у 

ОШ „Жаркп Зреоанин“ у Нпвпм Саду, нащу щкплу је представљалп седам ушеника и 

пстварили су следећи резултат: 

Урпщ Вуксић 5-2, другп местп; 

Димитрије Дабић 5-1, треће местп; 



Аоа Шпер 6-4, треће местп; 

Тепдпра Никплић 6-4, треће местп; 

Милица Матијевић 5-1, ппхвала; 

Јпвана Сремшевић 5-3,ппхвала; 

Никпла Зпбеница 5-3, ппхвала. 

Актив наставника српскпг језика 
 

 
10.04.2022. Окружнпм такмишеоу из енглескпг језика, пдржанпм у ОШ „Светпзар 

Маркпвић Тпза“ у Нпвпм Саду., нащи ушеници ппстигли су следеће резултате: 

Лана Патаки (8-2), другп местп; 

Луна Вранещ (8-4), другп местп; 

Вукащин Гплубпвић (8-3), другп местп; 

Лара Илић (8-4), другп местп; 

Јелена Марић (8-4) другп местп. 

Ментпр Владимир Ширпки 

 

10.04.2022. Државнп такмишеое из физике пдржанп је пд 8. дп 10. априла 2022. 

гпдине у Краљеву. 

Нащу щкплу представљала је ушеница Милица Спасенић, 7-2 и заједнп са јпщ једнпм 

ушеницпм представљала Нпви Сад у категприји пснпвних щкпла редпвна пдељеоа. За 

свпј труд и рад дпбила је признаое  Друщтва физишара Србије.  

Ментпр Татјана Мићић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.04.2022. На ппщтинскпм такмишеоу из биплпгије, пдржанпм у ОШ „Дпситеј 

Обрадпвић“ у Нпвпм Саду, ушеници наще щкпле су ппстигли следеће резултате: 

Филип Раткпвић 8-3, са пстварених 87 ппена заузеп је 3. местп и пласман на пкружнп 

такмишеое; 

Данилп Брзак 5-1, са пстварених 88 ппена заузеп је 2. местп и пласман напкружнп 

такмишеое. 

На такмишеоу су ушествпвали и ушеници кпји су ппхваљени: 

Маща Шевић 5-1; 

Лена Булајић 6-3; 

Матеа Маркпвић 6-3; 

Ана Бплта 6-4; 

Впјин Кпришић 6-4; 

Иван Бацкпвић 7-4; 

Саща Вушетић 8-3. 

Актив наставника биплпгије 

 

28.04.2022. Ппсета инерактивне излпжбе у КЦ ЕЂШЕГ ппд називпм „ Мпје телп -мпје 

делп”.  Ушеници шетвртих разреда су са свпјим ушитељима ппсетили и ушествпвали у 

радипницама на ппстављенпј излпжби. 

 

МАЈ 

 

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

Мај.  

5.05.2022. Ушеници шетвртих разреда ппсетили су КЦ „Еђщег” и гледали и слущали 

пперску представу „Чардак ни на небу ни на земљи”. 

 

7.05.2022. На пкружнпм такмишеоу из биплпгије пдржанпм у ОШ „Дущан Радпвић“ у 

Нпвпм Саду, ушеници наще щкпле ппстигли су следећи успех: 

Данилп Брзак 5-1, 97 бпдпва – првп местп; 

Филип Раткпвић 8-3, 79 бпдпва – треће местп. 

Ментпр Бранислав Андрић 

 

7.05.2022. На пкружнпм такмишеоу из гепграфије пдржанпм у ОШ „Вук Карачић“у 

Нпвпм Саду ушеници наще щкпле су пстварили следеће резултате: 

Ушеници седмих разреда: 



Никпла Миљкпвић (7-2), другп местп; 

Дамјан Нпвкпв (7-4), другп местп; 

Маща Грпзданић (7-2, треће местп; 

Милица Сремшевић (7-2), треће местп. 

Ушеници псмих разреда: 

Никпла Арамбащић (8-3), треће местп; 

Јана Спаспјевић (8-2), треће местп 

Ушеници Јпван Калем (8-1), Бпјана Раткпвић (8-1), Сара Мпснак (8-1) се ппхваљују за 

ппстигнут успех и ушещће на пкружнпм такмишеоу. 

Ментпр Александар Лушић 

 

9.05.2022. Ушеници истпријске секције пбележили су Дан ппбеде над фащизмпм такп 

щтп су направили панпе, макете и презентације кпје су ппставили у хпл щкпле и гугл 

ушипницу.  



9.05.2022. Седма седница Наставнишкпг већа 
 

Дневни ред: 

1) Кпнашан избпр учбеника за щкплску 2022/23. гпдину; 
2) Разнп. 

 

11.05.2022. На међупкружнпм првенству у атлетици, пдржанпм на атлетскпм стадипну 

„Карађпрђе“ у Нпвпм Саду, ушенице наще щкпле су пствариле следеће резултате: 

Анђела Цветкпвић 5-2 у дисциплини скпк удаљ, првп местп; 

Тепдпра Мићпвић 8-3 у дисциплини 100 метара за девпјшице, првп местп. 

Обе ушенице су се пласирале на државнп првенствп кпје ће бити пдржанп 16. маја. у 

Краљеву. 

 

 

 
 
11.05.2022. Тим за прпфесипналну пријентацију је и пве гпдине прганизпвап „Мини 

сајам пбразпваоа“ у щкпли. Ушеници седмпг и псмпг разреда мпгли су из прве руке да 



се инфпрмищу п средоим щкплама, смерпвима, услпвима уписа… Угпстили смп 21 

щкплу, међу кпјима је билп и државних и приватних средоих щкпла. 

 



14.05.2022. На Градскпм такмишеоу у пружаоу прве ппмпћи пдржанпм у Дешјем селу 

„Др. Милпрад Павлпвић“ у Сремскпј Каменици, екипа наще щкпле у саставу: Елена 

Бпщкпвић (7-1), Дущица Јпванпвић (7-1), Сара Шпвљански (7-2), Никпла Миљкпвић (7-

2), Милица Сремшевић (7-2) и Лана Јанкпвић (8-1) заузела је треће местп. 

 

16.05.2022. Шкплскп републишкп првенствп у атлетици, пдржанп у Краљеву. Са пвпг 

такмишеоа, стижу нам два државна првака: 

Тепдпра Мићевић 8-3 – 1. местп у трци на 100 метара и 

Анђела Цветкпвић 5-2 – у дисциплини скпк удаљ. 

 

 
19.05.2022. На деветпј Сппртскпј плимпијади щкплске пмладине Впјвпдине (СОШОВ), 

пдржане у Зреоанину ушеници наще щкпле ппстигли су следеће резултате: 

Анђела Цветкпвић 52 – првп местп у скпку удаљ; 

Тепдпра Мићпвић 83 – другп местп у трци на 100 м; 

Јасна Старпвић 71 – десетп местп у трци на 100 м; 

Милан Дращкпвић 23 – треће местп у чудпу; 

Тиоа Грпщкп 74 – другп местп пливаое, у дисциплини 50 м прснп. 

 



 
 

 

20.05.2022.  Одржанп је щкплскп првенствп у пријентирингу на Кпсмају. Јасна 

Старпвић, ушеница 7-1 разреда је псвпјила другп местп на стази дужине 1.9 

килпметара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 – 25.05.2022. У перипду пд 23. дп 25. маја ушеници 5, 6, и 7. разреда су 

присуствпвали предаваоима п превенцији пущеоа, зависнпсти пд интернета и 

репрпдуктивнпм здрављу, кпја су прганизпвана у нащпј щкпли у сарадои са 

Саветпвалищтем за младе  Дпма здравља „Нпви Сад“. 

Др Драгана Зарић је ушеницима 5. разреда гпвприла п превенцији пущеоа кпд младих, 

п щтетнпсти дуванскпг дима и никптина на прганизам, кап и п пасивнпм пущеоу кпјем 

је излпжен велики брпј деце.   

Маријана Загпршић, струк. мед. сестра, је дискутпвала са ушеницима 6. разреда п 

дпбрим и лпщим странама интернета, п изазпвима кпји су преплавили друщтвене 

мреже и п знацима и симптпмима прпблемске упптребе интернета. 

Знаоем дп унапређеоа репрпдуктивнпг здравља је била тема п кпјпј је др Драгана 

Зарић разгпварала са ушеницима 7. разреда. Сазнали су да 

ппјмпви пубертет и адплесценција немају истп знашеое, кпја је разлика између 

љубави и заљубљенпсти, кап и п тпме кпји су најбпљи нашини за спрешаваое 

нежељене труднпће. 

 

 
28.05.2022. На Републишкпм такмишеоу из русинскпг језика, пдржанпг у ОШ „Јпван 
Јпванпвић Змај“ у Ђурђеву, ушеница Сара Шпвљански 7-2 псвпјила је првп местп. 
 

Ментпр Ана Марија Рац 
 

 
29.05.2022. На републишкпм такмишеоу из биплпгије пдржанпм у Бепграду, нащ 
ушеник Филип Раткпвић 8-3 је ппнпвип резултат са пкружнпг такмишеоа и псвпјип 79  
ппена. 

Ментпр Бранислав Андрић 
 

 
ЈУН 

 

 
10.06.2022. Крај наставне гпдине за псмаке. 

 

 

13.06.2022.  Одељеоскa већa псмих разреда. 

 

 

14.06.2022. Осма седница Наставнишкпг већа 

 

Дневни ред: 



1) Верификација успеха и владаоа ушеника 8. разреда; 

2)  Избпр ђака генерације; 

3) Представник щкпле за Видпвданску награду; 

4) Заврщни испит; 

5) Разнп. 

 

23.06.2022. Одељенска већа пд I дп IV разреда. 

 

24.06.2022. Одељенска већа пд V дп VII разреда. 

 

24.06.2022. У щкплскпм двприщту у перипду пд 16.00 дп 18.00 шаспва прганизпвана је 

размена/прпдаја учбеника. 

 

27.06.2022. Заврщни испит из српскпг језика. 

 

28.06.2022. Заврщни испит из математике. 

 

28.06.2022.  Видпвданске награде 

Градпнашелник Нпвпг Сада Милпщ Вушевић и председница Скупщтине Града Нпвпг 

Сада Јелена Маринкпвић Радпмирпвић урушили су ппхвалнице, пднпснп Видпвданску 

награду, ушеницима нпвпсадских пснпвних и средоих щкпла кпји су псвпјили награде 

на републишким и међунарпдним такмишеоима. 

 

У име наще щкпле, награду је примила ушеница Јасна Старпвић 7-1, кпја је псвпјила 

другп местп на щкплскпм првенству Србије у прјентирингу. 

 

Остали награђени ушеници су: 

Никпла Адампвић 2-4, другп местп на републишкпм такмишеоу у щаху; 

Анђела Цветкпвић 5-2, првп местп у дисциплини скпк удаљ на щкплскпм републишкпм 

првенству у атлетици; 

Сара Шпвљански 7-2, првп местп на републишкпм такмишеоу из русинскпг језика; 

Тепдпра Мићпвић 8-3, првп местп у трци на 100 метара на щкплскпм републишкпм 

првенству у атлетици. 



 
 

 

 
 

 

29.06.2022. Заврщни испит – кпмбинпвани тест. 



30.06.2022. Девета седница Наставнишкпг већа 

 

Дневни ред: 

1) Усвајаое записника са претхпдне седнице; 

2) Верификација успеха и владаоа ушеника на крају щкплске 2021/2022. 

3) Разнп. 

 

  

ЈУЛ 

 

 

 

1.07.2022. Ушеницима псмпг разреда урушене су Вукпве и специјалне диплпме. 
 

 
 

Присутне ушенике, рпдитеље и наставнике ппздравила је директприца Зприца Ђурић, а 

ушеницима су се пбратили и оихпви ушитељи и пдељеоске старещине: Драган 

Обрадпвић, Олгица Кпсанпвић, Гпрдана Делибпс, Александар Лушић, Маркп 

Маринкпвић, Татјана Мићић и Дущанка Туцакпв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



За ђака генерације изабрана је ушеница 8-4 разреда Лена Крстић. 
 

 

 
 
 



 


