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ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 
 

СЕПТЕМБАР 

 

3. септембар 2018. 

Добродошлица првацима 

Јутро првог дана школске 2018/2019. године, у нашој, као и у свим осталим основним школама, протекло 

је у знаку добродошлице ђацима првацима. Њих 98 стасалих за полазак у први разред, дочекали су 

старији другари, ученици IV3, пригодним програмом, који су специјално за ову прилику припремили са 

учитељицом Снежаном Радаковић. Директор школе Мирослав Брњош, је поздравио ученике и њихове 

родитеље и пожелео им пуно успеха у школовању, а потом су учитељице: Весна Тешић, Снежана 

Ровчанин, Зорица Ђурин и Људмила Воркапић, које су са нестрпљењем очекивале да упознају своје нове 

ђаке, прозвале своја одељења. 

Свим нашим најмлађим ђацима пожелели смо одличан успех у школи, мноштво петица, још више добрих 

другара и пуно, пуно лепих и веселих тренутака у школи! 
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Учесници у пројекту „2000 дигиталних учионица“ 

У периоду од 21-26.8.2018. године у нашој школи су са успехом обучавани наставници за реализацију 

пројекта ”2000 дигиталних учионица”. Водитељ програма за наш регион био је професор политехничког 

образовања и васпитања Слободан Ракић. 

Наставници су били подељени у три групе, од којих је са сваком реализована обука у трајању од по два 

дана. Након ове теоријско-практичне обуке договорено је да се трећи дан семинара реализује у 

наредном периоду, по добијању опреме, која ће се састојати од једног пројектора, његовог носача и 

преносивог рачунара. 

Колеге из наше школе које су успешно савладале ову обуку су Дарко Царић, Анела Милин, Оливера 

Урошев Палалић, Емилија Ћоровић, Тамара Влаисављевић и Снежана Врањеш. 

 

 

20. септембар 2018. 

Наставак програма “Основе безбедности деце” 

Са почетком нове школске године наставља се реализација програма ”Основе безбедности деце”, коју од 

прошле године, на основу потписаног споразума између Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Министарства унутрашњих послова, реализују припадници Министарства унутрашњих послова 

који поседују знања и вештине из области које се изучавају. 

Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован и током школске 2018/2019. године кроз час 

одељењског старешине, један месечно, са ученицима свих одељења четвртог и шестог разреда. 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедносне културе ученика, а области које ће бити реализоване кроз наставу су:Безбедност деце у 

саобраћају, Полиција у служби грађана, Насиље као негативна појава, Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и заштита 

деце од трговине људима, Заштита од пожара иЗаштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода. 
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22. септембар 2018. 

Жарковци на сајму 
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У оквиру привредне манифестације ”ZrBizNet” у хали Медисон, у суботу 22.9.2018. године, ученици наше 

школе имали су могућност да се упознају са новим видом предузетништва, али и да покажу своје 

потенцијале у овој области. Стручна посета је дала могућност упознавања ученика наше школе са 

основама дуалног образовања и  предузетништва, као карике ка будућем професионалном опредељењу. 

Укупно је у оквиру предмета техника и технологија, односно техничко и информатичко образовање, са 

наставницом Снежаном Врањеш, као координатором активности, 30 ученика имало могућност свог 

представљања, а поред њих у активностима су учествовале наставнице Хајналка Ђокић, Ана Чисар, 

Милица Ненин и Јадранка Жигић са својим ученицима. 

Једна од активности програма намењеног деци била је и промоција манифестације Ноћ истраживача, за 

коју се припремамо и у чијој промоцији смо учествовали. 

Највише удела у свему овоме, као и највише заслуге за успех нашег представљања имали су ученици 

одељења V1, VI4, VII3, VIII2 и VIII4. 

 

29. септембар 2018. 

„Добре вибрације интеркомуникације“ 

У оквиру “Ноћи истраживача”, ученици четири основне школе, “Ђура Јакшић”, “Жарко Зрењанин”, “Др 

Јован Цвијић” и “Вук Караџић”, са својим учитељицама Соњом Вујаковић, Иваном Бошњак, Александром 

Радановић и Соњом Љуботином, умрежавали су се на различите начине и исплели нераскидиву мрежу 

пријатељства. “Овако се памти детињство”, пише на једној од порука на мрежи. 
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28. септембар 2018. 

Жарковци у Ноћи истраживача 2018. 

Последњи петак септембра 2018. године у Зрењанину остаће упамћен по манифестацији ”Ноћ 

истраживача”, којој смо са уживањем и надахнућем присуствовали, али и били учесници саме 

организације.  

Ученици наше школе својим успелим радовима у виду радионица побрали су бројне симпатије публике, а 

у томе су им помогле наставнице Милица Ненин, Ана Чисар и Снежана Врањеш. 

 

 

29.септембар 2018. 

И ове године оборен рекорд 

Акција сакупљања старе хартије, као једна у низу активности школске организације „Мали еколози“, 

наишла је и ове године на велики одзив како ученика, тако и родитеља и наставника. 

Свако је на свој начин дао допринос акцији, а чињеница је да смо сакупили преко 13 тона хартије, тачније 

13.389 килограма. 

Међу ученицима млађих разреда, највише је сакупило одељење IV4, укупно1352,5 кг, уз велико 

ангажовање и сарадњу ученика и њихових родитеља, на које се учитељица веома поноси. 

У одељењима старијих разреда, протекле две године, највише је сакупилo садашње VIII3, међутим, у 

овогодишњој акцији су заузели друго место међу старијим ђацима, а треће место на новоу школе, 

сакупивши 1114.3кг, док је прво место припало одељењу V2  са 1369,5 кг сакупљене хартије. 
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Трка за срећније детињство 2018. 

У суботу 29. септембра, у зрењанинском Авив парку, под мотом ”Имамо циљ – дођи на старт” одржана је 

још једна традиционална хуманитарна Трка за срећније детињство. Циљ ове манифестације је да се 

продајом стартних бројева и путем донација сакупи што више новца, који је ове године био намењен 

помоћи успешним ученицима без родитељског старања и онима који су у неповољном социјалном 

положају. 

 



Л Е Т О П И С                                                                                                                                                     ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин 
 
Као и ранијих година, наши ученици учествовали су у овој хуманитарној трци, јер важно је учествовати, а 

морамо поменути да су се неки од њих попели и на победничка постоља.1. место заузели су:Андрија 

Петров (1. разред), Анђела Јованов (1. разред), Александар Атанацковић (2. разред), Анита Савин (7. 

разред); 3. место заузео је:Огњен Ћурчин (5. разред) 

 

ОКТОБАР 

 

3. октобар 2018. 

Огледни час – Кожа 

У среду, 3.10.2018. у просторијама наше школе, одржан је огледни час на тему: Кожа.Интегративним 

приступом више предмета: биологије, ликовне културе, математике, физике, информатике и рачунарства 

и српског језика, у одељењу седмог три – сви су уживали. 

Учило се кроз ученичке презентације и филм које су ученици урадили уз координацију наставнице 

информатике, а касније, подељени у четири групе:1. Форензичари на делу, 2. Еластичност длаке косе, 3. 

Улога зноја, 4. Дејство различитих хемијских супстанци на кожу – ученици су решавали задатке из 

биологије. 

Пету група су чинили наставници ових предмета који су и осмислили часове: Ивана Вуков, Хајналка 

Ђокић, Кристина Барши, Рената Лазар Декањ, Милица Кирћански и Оливера Урошев Палалић, које су, на 

опште одушевљење ученика, имале задатак да мере дужину раста нокта једне руке. 

Потом, после групног рада, овог тематског дана, опцртавали су друга Милоша, на часу ликовне културе, 

одређивали пропорције, математички израчунавали површину коже, и тиме закључили колика је 

просечна површина коже човека. 

Група која се бавила еластичношћу длаке, мерила је и закључивала о еластичности обојене власи косе, 

као и необојене, из домена области физике. 

Дан је завршен изношењем података о фразама у којима се појављује лексема кожа, као и насловима 

филмова. 

Евалуација часа уследила је на крају, кроз ученичке писане вежбе у којима су описали протекли дан. 

Ученички коментари су били позитивни, желели би да понове нешто овако и сматрају да су на оваквим 

часовима више научили него на „обичним“. Жељно ишчекују још један овакав дан, похваљују своје 

другаре у раду групе, као и наставнице које су све осмислиле. Не крију да су се у почетку уплашили, јер је 

било публике – посетилаца часовима, али да је све прошло када су почели да раде по групама и испитују: 

зашто имамо јединствене отиске; како делује зној и шта нам омогућава знојење; уочили су дејство 

различитих хемијских супстанци на кожу; елстичност длаке – и све нам то касније показали у кратком 

интерактивном информатичком квизу. 

Општи утисак свих присутних је да се овако развијају бољи сараднички односи и компетенције, како 

ученика, тако и наставника. 
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1 – 7. октобар 2018. 

Дечја недеља 2018. 

Прву седмицу месеца октобра традиционално везујемо за разноврсне едукативне и забавне активности 

Дечје недеље. Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас мери се деценијама. У Србији је 

први пут обележена 1934. године, а 1987. године дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци са 

циљем ”скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у 

породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на 

једнаке шансе за развој и остварење потенцијала”. 

Под мотом ”Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља”, овогодишња 

манифестација одржана је од 1. до 7. октобра, а активностима током Дечје недеље у нашој школи 

координирала је ученичка организација Дечји савез и учитељица Људмила Воркапић. 

Према унапред утврђеном програму, први дан био је посвећен пријему ђака првака у Дечји савез, при 

чему су ученици четвртог разреда са својим учитељима припремили програм добродошлице и извели га 

првацима по одељењима. 

Други дан Дечје недеље протекао је у знаку биоскопа. За ученике је организован биоскоп у школи, на 

часовима енглеског језика, уз пројекцију одабраних цртаћа. Осим забавног карактера ова активност је 

имала и едукативну страну, јер је циљ био вежбање разумевања енглеског језика и уочавање различитих 

видова вербалне и невербалне комуникације међу ликовима. Активност је организовала наставница 

енглеског језика Тамара Влаисављевић. 

Трећи дан Дечје недеље посветили смо дружењу са бакама и декама из оближњег Геронтолошког 

центра, који су нам већ традиционално драги гости. Са њима смо током четири часа преподневне смене 
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радили у ликовним радионицама, али и играли друштвене игре.Поред тога, наши најмлађи ђаци 

украсили су прилаз школи, цртајући веселе мотиве кредама у боји по бетону. 

 

У четвртак, четвртог дана Дечје недеље, бавили смо се спортом. Учитељица Јованка Вукојевић осмислила 

је полигоне спретности у којима су, на опште одушевљење, учествовали током четири часа сви ученици 

млађих разреда. 

Истог дана ученици VI1, са својом разредном Јелицом Попов, обележили су Светски дан заштите 

животиња, посетивши градско прихватилиште за напуштене животиње ЈКП ”Чистоћа и зеленило” и 

донирали им храну за псе. 

Пети дан традиционално је резервисан за ђачки вашар. А на вашару… свега – од игле до локомотиве. Овај 

догађај на крају Дечје недеље постаје из године у годину све масовнији. Уз учешће родитеља, бака, дека, 

рођака, комшија… трговина цвета, а ученици се све чешће одлучују да читав ”пазар” ставе у заједничку 

касу, а новац неретко утроше и у хуманитарне сврхе. 

Током недеље су нам у гостима били и припадници Полицијске управе Зрењанин, који су у склопу 

наставка програма посвећеног безбедности деце одржали неколико предавања ђацима четвртацима, те 

су се својом причом уклопили у мото овогодишње Дечје недеље. 

 

6. октобар 2018. 

Ботаничка башта и ЗОО врт 

У оквиру програмских садржаја наставног предмета ЧУВАРИ ПРИРОДЕ, ученици 6. разреда у пратњи 

наставница биологије Ане Јованов и Иване Вуков, посетили Ботаничку башту Јевремовац, Зоолошки врт и 

Калемегдан у Београду.  

У ботаничкој Башти су их дочекала многа изненађења. Видели су и сазнали занимљиве ствари о многим 

биљкама, а прелепи стакленик је омогућио овим младим љубитељима природе да завире и у неки други 

свет, свет пустињских и тропских биљака – кактуса, млечика, орхидеја, банана… Обишли су и Јапански врт 

са језерцетом, каменчићима и малом старинском чајџиницом. 
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У зоо-врту су уживали посматрајући крокодиле, беле лавове, слонове, жирафе и неизбежне мајмуне.. 

Ученици наше школе су на овај начин обележили Светски дан заштите животиња. 

 

7. октобар 2018. 

Наши волонтери на Зрењанинском маратону 
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Ученицима VIII4 физичко васпитање предаје наставник Мирослав Молнар, организатор Трећег 

зрењанинског маратона. Ђацима је жеља била да помогну да маратон остане у лепој успомени свим 

учесницима. Волонтирали су на пунктовима за освежење. Бринули су да такмичари имају свеже исецкано 

воће (банане, лимун, поморанџу) као и довољно течности. Са њиима су били и волонтери Црвеног крста 

из школе “Петар Петровић Његош”. Такмичари су били одушевљени овим пунктом, па су чак тражили и 

да се сликају са нашим волонтерима. 

На зрењаниском маратону трчао се полумаратон на 21 km, трка штафета 3×7 km, као и трка на 7 

km. Међу такмичарима било је и бивших ученика наше школе.Ученици VIII4, будући средњошколци, 

обећали су да ће следеће године трчати трку од 7 km. 

 

10. октобар 2018. 

Поводом Светске недеље математике 

У среду 10.10.2018. наставница математике Зорана Раичевић одржала је часове у одељењима VIII3 и VIII4, 

посвећене обележавању Светске недеље математике.Ученици су се овом приликом упознали са 

занимљивим светом ”тачака које експлодирају”. 

Прво су погледали кратке видео лекције које је припремио чувеног математичар James Tanton, а затим су 

решавали задатке користећи ”машине 2-1, 3-1 и 10-1”. 

Закључили су да је у данашњем свету корисно знати страни језик – енглески, информатику и наравно 

математику.Причали су о томе да као и спортиста који тренира да дође до узбудљивог такмичења, 

будући математичар мора много да учи и припреми се да разуме занимљиви свет математике. 
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Тачке које експлодирају увод су у бинарни свет рада рачунара, у тродимензиони свет лета авиона, у 

декадни свет у коме најчешће размишљамо… 

Час су посетили и ученици седмих разреда тако да је једног тренутка у мултимедијалној учионици било 

више од 80 расположених математичара. 

 

12. октобар 2018. 

Торте за највредније 
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Како смо обећали, тортама су награђена одељења која су сакупила највише папира у овогодишњој 

акцији. Поред V2, које је највише сакупило међу одељењима од 5. до 8. разреда, али и на нивоу целе 

школе  – 1369,5 kg, и IV4, победницима међу одељењима 1. до 4. разреда – 1352,5 kg, награђено је и 

одељење VIII3, које је освојило треће место, али које је такође сакупило више од једне тоне папира – 

1114,3 kg. 

 

Резултати Едукиног конкурса ”Час за углед 4” 

На сајту издавачке куће ”Едука” објављени резултати конкурса ”Час за углед” за 2018. годину. 

Међу одабраним радовима, који ће бити објављени, налази се час са темом „Квалитет производа које 

купујемо – рекламе”, који су заједнички припремиле наставнице: Оливера Урошев Палалић (српски 

језик), Ивана Вуков (биологија) и Душица Кордић (енглески језик). 

 

Општинско такмичење у атлетици 

У петак, 12.10.2018. на градском стадиону одржано је општинско такмичење у атлетици, у категоријама 

основних и средњих школа, у организацији Савеза за школски спорт града Зрењанина.Наставници Срђан 

Игњатов и Дарко Радлински на такмичење су повели 29 представника, ученика наше школе. 

Прва места освојили су: 

Алекса Бајин (дечаци 4. разред – 60 m) и Милош Мијолски (дечаци 7-8. разред – 300 m) 

 Друга места освојили су: 

Јован Јокић (дечаци 5-6. разред – 60 m) и Сара Гут (девојчице 7-8. разред – 600 m) 

 Трећа места освојили су: 

Луна Антић (девојчице 5-6. разред – 60 m) и Анита Савин (девојчице 7-8. разред – 300 m) 
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15. октобар 2018. 

 

Још један наш рад међу примерима добре праксе 

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписао је пролетос конкурс “ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ у основним и средњим школама и васпитних активности у домовима 

ученика у Србији“. 

Како је објављено на сајту Завода: На Конкурс су стигла 364 рада из 179 установа. Највећи број установа 

(њих 101), послало је по један рад,  38  је послало два рада, 20 установа по три рада, а 20 установа четири 

или више радова. Комисија састављена од саветника Завода прегледала је све пристигле радове и 

одредила оне који су за Базу примера успешних ваннаставних активности, која ће бити доступна на сајту 

Завода крајем ове године. 

Један од радова који ће се наћи у Бази примера успешних ваннаставних активности је и рад Рециклирај за 

лепши „ЖАРКО“, који су на конкурс послале наставнице наше школе које су током протекле школске 

године водиле ученичку организацију “Мали еколози”: Емилија Ћоровић, Ивана Вуков, Милица 

Кирћански, Кристина Барши и Рената Лазар Декањ. 
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16. октобар 2018 

Окружно такмичење у атлетици 

У уторак, 16.10.2018. на градском стадиону одржано је окружно такмичење у атлетици, у категоријама 

основних и средњих школа, у организацији Савеза за школски спорт града Зрењанина. 

Наставници Срђан Игњатов и Дарко Радлински на такмичење су повели 6 ученика наше школе, који су се 

пласирали на окружно такмичење. 

Прва места освојили су: Алекса Бајин (4. разред – 60 m) и Милош Мијолски (7-8. разред – 300 m) 

 Треће место освојила је: Сара Гут (7-8. разред – 600 m) 

 

19. октобар 2018. 

Изложба стрипова на шпанском језику 

У холу школе у петак, 19.10. постављена је изложба ликовних радова наших ученика који су учествовали 

на Трећем националном такмичењу основних школа у цртању стрипова на шпанском језику, са темом 

“Једна авантура у Хиспанској Америци”. 

Такмичење је организовао шпански културни центар – Институт Сервантес, са седиштем у Београду, који 

је ове радове изложио у својој галерији у Кнез Михајловој улици.Након изложбе, радови су враћени 

уметницима уз писмо захвалности и са жељом да се ова успешна и лепа сарадња настави и убудуће. 

Аутори изложених радова су: Маша Туцић, Милијана Вуловић, Дамјан Чавић, Нађа Палалић, Милана 

Јокић, Сташа Туцић, Бојана Квргић, Милица Медић, Јана Павловић и првопласирана Теодора Павлов. 

 

20. октобар 2018. 

Пети међушколски бадминтон турнир ”Жарко Зрењанин 2018” 
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Наша школа је још једном била центар школског бадминтона Србије. Наиме, у сарадњи са БК Банат из 

Зрењанина, у нашој фискултурној сали, у суботу 13. октобра, одржан је Међушколски бадминтон турнир 

”Жарко Зрењанин 2018”, пети по реду, уз учешће преко 40 ученика основних и средњих школа из Вршца, 

Крушевца, Београда, Новог Сада, Панчева, Петровца на Млави и Зрењанина. 

Том приликом Зрењанинци су се окитили са 3 златне и једном сребрном медаљом. 

 

23. октобар 2018. 

Надају се победи 

Представници рукометне репрезентације Србије посетили су нашу школу у уторак, 23. октобра, дан пред 

утакмицу са Белгијом, коју ће одиграти у зрењанинској „Кристалној дворани“, а на почетку квалификација 

за Европско првенство 2020.Дочекани су у школској сали за физичко, уз присуство представника локалне 

самоуправе и Савеза за школски спорт града Зрењанина, као и наставника физичког васпитања школе, 

директора школе и многобројиних ђака. 

Поразговарали су су члановима рукометне секције школе, а поједини су се испробали и у “пуцању” 

пенала.У разговору са голманима Дејаном Милосављевим и Владимиром Цупаром, сазнали смо да 

очекују да ће утакмицом у нашем родном граду дати свој максимум и изаћи као победници. 

Истичу да се спремају добро и да ће дати свој максимум због свих који их прате и верују у њих. 

 

23. октобар 2018. 

Гошћа из Перуа 

У уторак, 23.10. нашу школу посетила је професорица школе “Мариа Монтесори” из града Пиуре у Перуу 

и ауторка пројекта Quiero conocerte (Желим да те упознам). 

 



Л Е Т О П И С                                                                                                                                                     ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин 
 
Ученици наше школе крајем прошле школске године послали су вршњацима из Перуа путујући дневник у 

ком су им на шпанском језику представили нашу земљу, регион, град, школу и гастрономске и културне 

обичаје Србије.Професорка Катарина донела је перуанску верзију путујућег дневника, писма, поклончиће 

и мноштво наставног материјала, који ће нашим ученицима користити у настави и даљем учењу овог 

светског језика. 

Овом приликом учесници овог лепог пројекта имали су прилику да разговарају са професорком и ближе 

упознају обичаје ове егзотичне и далеке земље. 

 

24. октобар 2018. 

Професор из Шпаније на часовима шпанског језика у нашој школи  

Хесус Гонсалес Перес (Jesús González Pérez), професор шпанског језика из школе Местер из Саламанке 

(Шпанија), био је у среду, 24. октобра гост наше школе и имао прилике да поразговара са ученицима о 

темама које су им биле веома занимљиве: култури Шпаније, обичајима, националним јелима, спорту и 

културним знаменитостима. 

 

 

 

 

Професор је у сарадњи са наставницама Весном Бјелић и Анелом Милин одржао три часа у одељењима: 

VI1, VI4 и VIII4, и успео да на интересантан начин ученицима дочара живот у Саламанки, граду са 

најстаријим универзитетом те земље, две катедрале и културним центром покрајине Кастиља и Леон 

(Castilla y León). Ученицима је било занимљиво да слушају изворног говорника овог језика, а професор је 

задовољан конверзацијом коју је остварио са нашим ученицима и нада се будућој сарадњи. 
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25. октобар 2018. 

Окружно такмичење у стоном тенису 

Екипа наше школе, у саставу: Филип Шубони, Ђорђе Драговић и Стефан Станаћев, предвођена 

наставником Срђаном Игњатовим, учествовала је у четвртак 25.10.2018. у хали Медисон на окружном 

такмичењу у стоном тенису. 

Екипно су освојили треће место, док је Филип Шубони, ученик V1, освојио прво место у појединачној 

конкуренцији и тиме се пласирао на републичко такмичење, које ће се одржати у Петровцу на Млави. 

 

31. октобар 2018. 

Траговима историје нашег града 

Ученици осмог разреда са вероучитељком Милицом Ненин посетили су Успенску цркву у чијој порти је 

31. октобра пре тачно сто година, на иницијативу чувеног др Славка Жупанског, основанo Прво српскo 

народно веће у Угарској за присаједиње Србији, после чега су таква већа основана и у Новом Саду и у 

другим местима Баната, Бачке, Срема и Барање. 

Затим су посетили руску цркву сећајући се значаја руског цара Николаја Романова за ослобођење Србије у 

Првом светском рату пре тачно сто година, као и доласка великог броја руских емиграната у Зрењанин 

после убиства царске породице и доласка бољшевика на власт у Русији. 

 

НОВЕМБАР 

 

8. новембар 2018. 

Награђене на конкурсу 

У оквиру кампање: Октобар – месеца правилне исхране и поводом обележавања 16. октобра “Светског 

дана хране” Институт за јавно здравље Србије ”Др Милан Јовановић Батут” расписао је ликовни и 

литерарни конкурс, намењен деци у предшколским установама и ученицима основних школа, са темом 

”Правилна исхрана – улагање у будућност”. 

У зрењанинском Заводу за јавно здравље уприличена додела награда за најуспелије радове на окружном 

нивоу. Међу награђенима нашле су се и три ученице петог разреда наше школе. 

1. место за литерарни рад у категорији 5-8. разред освојила је Невена Пантић, ученица V3 

2. место за литерарни рад у категорији 5-8. разред освојила је Елена Сантовац, ученица V3 

3. место за литерарни рад у категорији 5-8. разред освојила је Мина Мијатовић, ученица V1 
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8. новембар 2018. 

Ђаци прваци у градској библиотеци 

Наши најмлађи ђаци искористили су ове сунчане новембарске дане да са својим учитељицама Весном, 

Снежаном, Зорицом и Људмилом прошетају до центра града и посете Градску народну библиотеку 

”Жарко Зрењанин”, где је као и ранијих година у ово доба, на Дечјем одељењу, у току акција бесплатног 

уписа за све ђаке прваке. 

 

15. новембар 2018. 

Приредба у Геронтолошком центру 
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Поводом манифестације “Сунчана јесен живота” ученици млађих разреда наше школе сваке године 

припремају пригодан програм и одлазе у Геронтолошки центар да га прикажу бакама и декама који тамо 

живе. Овај пут  са нашим старијим суграђанима дружили су се ученици I4, II4, III1 и IV1. 

 

30. новембар 2018. 

Стручно усавршавање наставника 

У оквиру редовног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у установи, а нa инициjaтиву 

кooрдинaтoрa Tимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe, пeдaгoгa школе Jaдрaнкe Дoбриjeвић, oдржано је стручно 

усавршавање на тему: препоручене активности за развијање пречиталачких и предматематич-ких 

 вештина  код  деце са тешкоћама у  развоју. 

Реализатори теме су дефектолози и логопед ОСШ „9.мај“, Драгана Стојановић, Јелена Јеличић Ђуричин и 

Александра Пашовић, који као спољни стручни сарадници реализују подршку ученицима са тешкоћама у 

развоју. 

 

28. новембар 2018. 

Одлични резултати наших пливача 

У среду, 28. новембра, у нашем граду одржано је општинско, окружно и међуокружно такмичење у 

пливању. Наша школа на овом такмичењу имала је 15 пријављених такмичара, који су постигли одличне 

резултатеу пливању на 50m. 

1. место и пласман на Републичко такмичење остварили су: Дарко НеметVIII3 (делфин), Никола МргићVII2 

(делфин), Бранислав ПаркајићVII4 (прсно), Новак ТицаV1 (прсно), Лена КочовићVIII3 (леђно), Марија 

ЦабадајV2 (леђно),Тамара ВлатковићVIII4 (делфин) и Лука KецићII2 (краул). 

2. место својили су: Стефан ЋировићVIII3 (прсно), Ана КочовићVI1 (прсно) и Марко КречевIV1 (краул). 

3. место освојила је Зорана БуњевачкиVII4 (леђно) 

Наставак такмичења је на републичком такмичењу које ће се одржати у среду, 5. децембра, у Крагујевцу. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

3. децембар 2018. 

Нови изглед степеништа 

Након веома успешне акције сакупљања старе хартије, одлучено је да део зарађеног новца утрошимо на 

уређење школског простора.Желели смо да мотивишемо ученике и украсимо једно од степеништа, 

приказивањем корака од почетног НЕЋУ до коначног УСПЕО САМ. 

Првобитна идеја прерасла је у озбиљну активност украшавања свих шест степеништа.На степеницама су 

приказани значајни догађаји из историје Зрењанина, боје исписане на енглеском и на шпанском језику, 
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недоумице у српском језику, разломци из математике и еколошка песма наших ученика која је освојила 

награду. 

Захваљујући школи рачунара ,,НИМИКО“ одрађена је припрему за штампу, а фирма “Дигинет” нам је, 

након штампе, са много разумевања и стрпљења поставила све налепнице. 
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4. децембар 2018. 

Два рада наших наставника у зборнику конкурса ”Дигитални час” 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Наградни конкурс за наставнике 

основних школа „Дигитални час“ у школској 2018/2019. години, чији је циљ подстицање употребе 

информационих технологија као наставних средстава, односно употреба информационих технологија које 

су применљиве у настави и уједно усклађене са задацима и циљевима часа. Сви радови се разврставају у 

једну од три групе наставних предмета: Математика, информатика, рачунарство и техничко образовање; 

Друштвене науке, уметност и спорт; Природне науке. 

На конкурс ове године пријављено је 375 радова, од којих је 51 рад одабран за награду, по 17 радова у 

свакој групи, док ће сви радови који су испунили услове конкурса бити ускоро објављени у електронском 

Зборнику радова на адреси http://zbornikradova.mtt.gov.rs/. 

http://zbornikradova.mtt.gov.rs/
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Међу радовима одабраним за објављивање нашла су се два рада наших наставника.у области 

друштвених наука, уметности и спорта: час под називом ”Los indios” наставнице шпанског језика Анеле 

Милин иу области природних наука: ”Мој Зрењанин”, који су заједнички припремиле наставнице Ивана 

Вуков, Милица Кирћански и Оливера Урошев Палалић. 

 

5. децембар 2018. 

Дан школе 

У среду, 5. децембра, свечано смо прославили Дан школе, у препуном школском холу, у присуству 

ученика, родитеља, представника локалне заједнице, запослених… 

Програм је почео финалним такмичењем у склапању Рубикове коцке, које се у организацији актива 

наставника математике одржава већ шест година у нашој школи, а ово је десети пут да се ученици 

надмећу и из године у годину интересовање је све веће. 

Резултати су следећи: 

Једна страна коцке – девојчице: 1. Невена Думанић VII3, 2. Милица Бербаков VII3, 3. Ана Антонић  V2 

Једна страна коцке – дечаци: 1. Никола Станишић  IV2, 2. Немања Банч VII1, 3. Стефан Росић VI2 

Цела коцка: 1. Никола Влачић VI2, 2. Немања Банч VII1, 3. Ђерђ Јуштин VI2 

Након такмичења уследила је приредба, која је почела обраћањем директора школе Мирослава Брњоша 

присутнима. Драмска секција наставнице Марине Живин извела је позоришну представу „Моја дивна, 

луда породица“ (по мотивима књиге „Смејалице“) Бојана Љубеновића. Сценографију је осмислила 

наставница Хајналка Ђокић. Ритмичку тачку, која је уследила након представе, са ученицима четвртог 

разреда припремила је учитељица Јадранка Жигић. 
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Након тога наставница Емилија Ћоровић прогласила је победнике и поделила награде ученицима 

најуспешнијим на литерарном конкурсу, који смо расписали поводом Дана школе на тему ”Шта се воли у 

школи”. 

Књигама су награђени следећи млади песници:Милош Јелић, 6. разред, ОШ „Вук Караџић“ , Зрењанин; 

Невена Панић, 5. разред, ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин; Нађа Париповић, 4. разред, ОШ „ Јован 

Цвијић“, Зрењанин; Вук Кондић, 4. разред, , ОШ „ Јован Цвијић“ ,Зрењанин; Немања Богдановић, 4. 

разред, ОШ „Ђура Јакшић“, Перлез; Јелена Кеврешанов, 2. разред, ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин. 

За крај програма мали играчи Центра за очување традиционалне културе ”Ђерђеф” извели су сплет 

народних игара. 

 

Републичко такмичење у пливању 

У среду 5. децембра 2018. у Крагујевцу је одржано републичко такмичење у пливању. Након 

квалификација на општинском, окружном и међуокружном нивоу, на републичко такмичење пласирало 

се 8 ученика наше школе. Сви наши ученици одлично су се борили и остварили завидне резултате, а 

Марија Цабадај, ученица V2, освојила је друго место. 

 

7. децембар 2018. 

Слободне наставне активности у Народном музеју 

Ученици петог и шестог разреда, који похађају предмет Свакодневни живот у прошлости у петак, 7. 

децембра,  са наставницима историје Горданом Костић и Александром Ивановим имали су часове у 

Народном музеју Зрењанин. 

Ученици су посетили изложбу “Сто година слободе”, посвећену стогодишњици ослобођења Великог 

Бечкерека 1918. године. Такође, овом приликом су у музеју ученици и наставници одгледали 

документарни филм “Оснивање првог Српског народног одбора у Војводини 1918.”, и на тај начин се 

ближе упознали са завичајном историјом. 

 

12. децембар 2018. 

Награђене на конкурсу ”Школски зелени пресс 2018” 

Чланице новинарске секције наставнице Оливере Урошев Палалић и ове године су биле успешне на 

конкурсу ”Школски зелени пресс”, који је часопис „Чувари равнице“ расписао за новинарске чланке и 

фото приче на еколошке теме. Између преко 450 пристиглих радова из 102 школе, жири је одабрао 

најбоље који ће бити објављени у штампаном издању овог часописа, и на сајту  www.cuvariravnice.org.rs. 

Међу награђеним радовима налази се прича „И ове године рекорд“ коју потписују новинарке VII3: Елена 

Коњикушић, Александра Јованов, Теса Фодор, Јасмина Томашев и Милица Кузмић. 

http://www.cuvariravnice.org.rs/
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Међушколска сарадња – угледни час 

У оквиру сарадње двеју наставница енглеског језика основних школа “Петар Петровић Његош” и “Жарко 

Зрењанин” из Зрењанина, наставница Лидије Хаџић и Тамаре Влаисављевић, 12.12.2018. реализован је 

угледни час на тему Christmas, у III2 разреду ОШ “Петар Петровић Његош”. 

Идеја је била да коришћењем традиционалних, али и модерних наставних средстава (попут паметне 

табле), као и применом разноврсних наставних метода, ученици кроз песму и игру, квиз и такмичење, 

науче нове и понове већ познате појмове везане за Божић. 

Час је протекао у лепом расположењу свих учесника, а завршио се тако што су се сви учесници засладили 

традиционалним Божићним салон бомбонама! 

 

17. децембар 2018. 

Резултати конкурса Таленти 2018. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у Новом Саду и ове године уручио је признања ученицима 

основних, средњих и музичких школа – Таленти 2018. Традиционална покрајинска награда додељује се за 

постигнута прва места на републичким и међународним такмичењима у областима: науке, технике, 

уметности и језика. 
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Садашњи ученици наше школе и прошлогодишњи ученици осмог разреда, остварили су похвале: Ања 

Живковић и Елена Коњикушић – српски језик (ментор Оливера Урошев Палалић); Матија Гогић – 

информатика (ментор Милица Кирћански); Нађа Палалић – информатика (ментор Снежана Врањеш); 

Лука Радаковић и Лука Станаћев – заштита животне средине (ментор Ивана Вуков). 

 

 

20. децембар 2018. 

Признање за Нађу 
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На факултету ФИМЕК у Новом Саду, уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице и Привредне академије, 20 децембра уручена је 

награда Нађи Палалић, ученици VIII4, као и њеној менторки Снежани Врањеш, за  иновације и 

истраживачки рад, а у оквиру пројекта „Дани информатике у школама Војводине 2018“, који већ дуги низ 

година организује Центар за  развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ) у Новом Саду. 

 

21. децембар 2018. 

Новогодишња чаролија 

У дану када је завршено прво полугодиште школске 2018/2019. године, док је и календарска година 

лагано трошла последње дане, у ишчекивању Нове 2019. ученици млађих разреда наше школе 

приредили су праву ”Новогодишњу чаролију”. То је била прилика да у госте, поред родитеља, бака и 

дека,  позову и предшколце, наше будуће ђаке, и да им приреде једно незаборавно поподне, што већ 

постаје традиција у нашој школи. 

 

 

21. децембар 2018. 

Зимски распуст 

Прво полугодиште школске 2018/2019. завршено је у петак, 21. децембра. Зимски распуст почео је у 

понедељак, 24. децембра и трајаће до 14. јануара. 
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22-23. децембар 2018. 

Хуманитарни турнир у Жарку 

Током викенда, 22. и 23. децембра, у нашој школи, у организацији Срђана Игњатова, наставника физичког 

васпитања, уз подршку школе и МЗ „ Доља-Црни шор“, организован је хуманитарни турнир у фудбалу и 

одбојци. 

Средства прикупљена од турнира намењена су за Ивана Живкова, зрењанинског олимпијца и освајача 

златне и сребрне медаље на Олимпијским играма Специјалне олимпијаде у Лос Анђелесу 2015. године, 

који живи у деветочланој породици, која је остала без крова над главом у пожару који је захватио део 

куће у Тарашу. Иначе, Иван је и национални првак за 2018. годину у атлетици, бичволеју и фудбалу, а у 

јуну ове године, био је члан одбојкашке УНИФИДЕД екипе Специјалне олимпијаде Србије, која је освојила 

златну медаљу. 

 

ЈАНУАР 

 

19. јануар 2019. 

есДневник – портал за родитеље 

Отрворен је портал за родитеље у систему есДневник. Након уноса потребних података о родитељима 

или старатељима ученика и генерисања њихових налога, одељењске старешине ће поделити приступне 

параметре, помоћу којих ће родитељи или старатељи ученика путем интернета моћи да прате рад своје 

деце, оцене, владање, изостанке. 

 

27. јануар 2019. 

Школска слава Свети Сава  

Савиндан је празник Српске православне цркве који се слави 27. јануара, а којим се обележава успомена 

на светог Саву, принца династије Немањића, српског просветитеља и првог архиепоскопа српског. Од 

1840. године (у новије време од 1990.) овај дан се празнује као школска слава у свим школама на 

територији Републике Србије. Овим поводом у нашој школи окупио се велики број ученика, њихових 

родитеља, запослених у школи… 

Свечано и достојанствено прославили смо славу. Програм је почео Химном Светом Сави, коју је извео 

школски хор, који води наставница Вера Сабо, наставио се славским обредом који су обавили отац 

Миодраг Станојевић и ђакон Предраг Ненин, уз ломљење славског колача, који су са оцем Радивојем 

Нађалином ове године ломили ученици I2 са учитељицом Снежаном Ровчанин, кумови славе. Кумство за 

наредну годину потом је прихватила учитељица Наташа Нађалин. 
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Након тога ученици четвртог разреда, које је припремала вероучитељка Милица Ненин, извели су 

позоришни комад о животу Светог Саве, односно Растка Немањића, “Најмудрији принц”, на текст 

протојереја Немање Кривокапића, у костимима Радославе Звекић, уз сценографију наставнице Хајналке 

Ђокић. Мало је рећи да су присутни били одушевљени, како самом представом, тако и глумачким 

умећем наших малих глумаца. 

 

Програм је завршен још једним наступом школског хора, након чега су ученици послужени погачом, 

житом и бомбонама. 
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Прва награда “Светосавља” за Дуњу Анђелковић 

Литерарни конкурс организације “Светосавље”, намењен  традиционално ученицима петог и шестог 

разреда основне школе  поводом Савиндана, инспирише већ неколико година ученике ОШ “Жарко 

Зрењанин”. Тако су и ове године наши ђаци писали, а тема је била: Молим ти се, Свети Саво. 

Димитрије Станисављев, ученик V4, је похваљен, а Дуња Анђелковић, ученица VI4, је првонаграђена. 

Награду је примила на 19. Светосавском балу. Представљамо вам њен састав. 

 

23. јануар 2019. 

Енергија свуда око нас 2018. 

На такмичењу у оквиру пројекта Покрајине ”Енергија свуда око нас” ученик седмог разреда наше 

школе Срђан Кнежевић освојио је 3. награду у катергорији мултимедијалне презентације. Његов ментор 

била је проф. Снежана Врањеш. Свечано уручење награда одржано је у холу владе Војводине, у Новом 

Саду, 23.01.2019. 

Организатори и реализатори овог такмичења су Центар за развој и примену науке, технологије и 

информатике и Савез информатичара Војводине. Покровитељи пројекта осим Покрајинског секретаријата 

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице су и ФИМЕК, Симпролит и 

Технолошки факултет Нови Сад.  
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ФЕБРУАР 

 

4. фебруар 2019. 

Републичка награда литерарној секцији наше школе 

Министарство просвете, науке и технолошког развија Републике Србије, Друштво за српски језик и 

књижевност Србије и Задужбина Десанка Максимовић доделили су литерарној секцији наше школе, коју 

води наставница Емилија Ћоровић, треће место на Републичком такмичењу литерарних секција основних 

и средњих школа за рад у школској 2017/2018. години. 

Награду додељује стручна комисија Друштва за српски језик на основу предате документације којом се 

представљају методе и облици рада, садржаји који су реализовани, успеси ученика на такмичењима и 

самостални ученички радови. 

 

 

“Најмудрији принц” посетио Геронтолошки центар 

Ученици четвртог разреда са вероучитељком Милицом Ненин, посетили су Геронтолошки центар и 

пренели део атмосфере са Светосавске прославе наше школе.Са много емоција још једном су одиграли 

представу “Најмудрији принц”, која говори о младости Светог Саве и његовом одласку у манастир. 

Публика је била одушевљена умећем наших малих глумаца, па су зато обећали да ће се сигурно поново 

дружити са неком новом приредбом или представом. 
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Боје у шпанском језику кроз утврђивање таблице множења 

Огледни часови јесу часови који се организују у нашој школи са циљем побољшања и усавршавања 

наставе; стицања увида у сопствене снаге и добру праксу; развијање хоризонталног учења, као 

инструмента мерења квалитета и развоја, али и реализовања новог наставног приступа. 

Такав један час одржан је 4.2. у одељењу II3, повезујући математику – множење природних бројева и 

шпански језик – упознавање најједноставнијих речи – боја. 

Ученици су рачунали, бојили, учили речи на шпанском… У радној и подстицајној атмосфери учитељ 

Драгослав Жигић и Весна Бјелић, наставница шпанског језика, анимирали су ученике, те је мало рећи да 

један час није био довољан! 

 

12. фебруар 2019. 

Нова спортска опрема у нашој фискултурној сали 

Наша фискултурна сала од данас је опремљена новим кошаркашким таблама и обручима, рукометним 

головима, одбојкашком мрежом, као и сетом од 40 лопти за кошарку рукомет, одбојку и фудбал. 

Све то нам је стигло захваљујући донацији Министарства омладине и спорта и Савеза за школски спорт 

Србије, што је наставак велике акције Министарства и Савеза за школски спорт, да се за фискултурне 

школске сале широм Србије обезбеди најбоља опрема, а у циљу популаризације спорта међу основцима. 
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28. фебруар 2019. 

Обележили смо: Национални дан књиге 

Национални дан књиге, 28. фебруар, обележен је данас и у нашој школи. То је датум који се сматра 

рођенданом Народне библиотеке Србије, која је основана 1832. године, а који се као национални 

празник књиге обележава од 2013. године. 

На иницијативу Друштва школских библиотекара Србије, у школама и школским библиотекама широм 

Србије, већ другу годину спроводи се акција ”Читајмо гласно”. Ученици и наставници наше школе 

масовно су се прикључили овој акцији, те је данас у 15 одељења наше школе, са око 400 ученика, 

читањем дела намењених деци, домаћих аутора, обележен овај празник књиге и библиотеке. 

Учитељи су читали ђацима, ђаци учитељима и наставницима, нешто су изабрали сами, а нешто су им 

препоручиле библиотекарке, које су пропратиле догађај обилазећи сва одељења, да би ученицима 

испричале причу о данашњем дану, његовом значењу, као и о важности неговања културе читања. 

 

 

МАРТ 

 

1. март 2019. 

Општинска смотра рецитатора 

У петак, 1. марта, у Културном центру Зрењанина, одржана је општинска смотра рецитатора. Нашу школу 

представљало је пет малих рецитатора, које су припремале учитељице Људмила Воркапић и Снежана 

Радаковић: Дуња Ћирић I4, Дарко Мојсин I4, Стефан Крагујевац IV3, Адриана Китареску IV3 и Јана Гут IV3. 
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Сви су били изузетно добро припремљени и побрали су симпатије публике, те смо поносни на све њих, 

али само је Јана Гут освојила друго место и пласирала се на Зонску смотру рецитатора, која ће се 10. 

марта одржати у Чоки.  

 

5. март 2019. 

Изложба у Народном музеју 

У Народном музеју у Зрењанину од 22.3.2019. године у току је изложба „У сусрет руском цару. Романови 

– царско служење“ о последњем руском цару Николају II Романову поводом обележавања сто година од 

мученичке смрти целе царске породице. Изложбу чине црно беле фотографије из архива и приватних 

колекција царске породице, које до сада нису објављиване, што ову изложбу чини посебно значајном. На 

њима се могу видети разне активности чланова царске породице, од играња деце, преко хуманитарног 

рада царице, па до војних активности самог цара. 

Руски цар Николај је у српском народу запамћен по томе што је први стао у одбрану Србије када је 1914. 

била нападнута од Аустроугарске, и по томе што је лично цар Николај условио савезнике да спасу српску 

војску са обала Албаније и превезу на Крф. 

Изложбу су током прошле недеље посетили ђаци наше школе са наставницом грађанског васпитања 

Горданом Костић и верске наставе Милицом Ненин. Ђаци верске наставе су посетили и руску цркву чији 

настанак је у директној вези са руским имигрантима који су се населили у нашем граду бежећи од 

прогона после Октобарске револуције и убиства царске породице Романов. 

 

6. март 2019. 

„Играј за енергију“ 

Одељење четвртог један са својом учитељицом Иваном Бошњак, обележилоје Светски дан енергетске 

ефикасности. 

Ученици су у три групе играли игру „Играј за енергију“. 

Активности ће се наставити до краја ове недеље у сва четири одељења четвртог разреда, тако што ће 

ученици ликовним радовима изразити своја знања о енергетској ефикасности. 

Ауторима најбољих радова биће додељене мајице. 

 

7. март 2019. 

Сребрна медаља за квалитет – нашој школи 

Првог дана 14. међународног сајма образовања „Путокази“, 7. марта 2019. године, на Новосадском сајму, 

уручене су награде установама и појединцима који су учествовали у оцењивању квалитета. За 

оцењивање квалитета пријавило се више од 130 установа, из Србије, Аустрије, Црне Горе, Хрватске, 

Републике Српске, Румуније. Вреднован је квалитет васпитно-образовних установа предшколског 

образовања, васпитно-образовних установа у основношколском и средњошколском образовању, као и 

установа високог образовања. 
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Према правилнику манифестације, вредновале су се следеће области:Објекат (локација, дизајн, 

хортикултурално уређење, опремљеност…), Интеграција са другим системима, Промоције и презентације 

(дизајн званичног сајта, медијски наступи, онлајн промоције, ваннаставне активности…), Успешност 

ученика и полазника (такмичења, школски успех…), Заштита животне средине (оргиналност и 

иновативност садржаја заштите животне средине; присуство у животу локалне заједнице у наведеној 

области…), Хуманитарне активности (присуство у животу локалне заједнице у наведеној области; сарадња 

са хуманитарним организацијама…), Спортске активности (резултати на спортским такмичењима, 

промовисање здравог физички активног стила живота, сарадња са спортским организацијама…), Екстерно 

вредновање квалитета. 

Уручене су бројне медаље и дипломе.Том приликом наша школа освојила је СРЕБРНУ медаљу у 

конкуренцији основних школа. 

Честитамо свим колегама, који заједнички раде на подизању квалитета рада у нашој школи! Трудићемо 

се и даље да квалитетно радимо свој посао и да наша оцена и даље иде узлазном линијом. 

 

 

15. март 2019. 

Наш ”Чаробни дан” 

У петак, 15. марта, отворили смо врата школе за све будуће прваке и њихове родитеље, које смо позвали 

да нас посете, упознају, да им прикажемо шта радимо и како радимо, како се забављамо, играмо се, а 

пре свега шта све учимо, и да их позовемо да нам се од јесени придруже. 

Приредбу за најмалађе у холу школе, припремиле су учитељице: Снежана Радаковић, Јадранка Жигић, 

Људмила Воркапић, Павија Иванић, Ивана Бошњак, Драгана Радоња и вероучитељка Милица Ненин, са 

својим ђацима. 



Л Е Т О П И С                                                                                                                                                     ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин 
 
У исто време, у зборници је одржан родитељски састанак, на коме су родитељи имали прилику да 

погледају презентацију о школи, условима рада и успесима које постижемо у раду, као и да се 

информишу о предстојећем упису, тестирању будућих ђака и да добију савете како децу да припреме за 

полазак у први разред. 

Након програма наши гости су могли да обиђу штандове из домена свих предмета, који су интересантним 

поставкама имали за циљ да приближе и заинтересују будуће прваке за знања која ће стицати у нашој 

школи. 

Надамо се да су уживали у свему што смо припремили за њих и да ће им овај дан остати у сећању као 

заиста чаробно искуство првог сусрета са школом. 

 

 

Наставница Оливера – личност године листа Зрењанин 

У седмој по реду акцији избора за личност године НИП Зрењанин, наша колегиница, наставница српског 

језика и књижевности Оливера Урошев Палалић, освојила је друго место у области просвете. Плакета јој 

је уручена на завршној свечаности, 15. марта, у Народном позоришту ”Тоша Јовановић”. 

 

20. март 2019. 

Поводом светског дана вода 

На часу хемије, у седмом три, одржан је угледни час. Тема часа била је Вода, поводом 22. марта – 

Светског дана вода. Овај дан је установљен 1992. године одлуком УН, а обележава се у циљу указивања 

на важност заштите воде, као и недостатак воде у многим крајевима света. 
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О тој теми, ученици седмог разреда су користећи изворе са интернета, а корелирајући ову тему са 

основном темом хемије и наставом географије, биологије, физичког васпитања, српског и страних језика, 

представили значај и проблематику воде како у Зрењанину, тако и поредећи нерационално коришћење 

воде на релацији село-град. Ученици су кроз свој рад развијали компетенције за: сарадњу, заштиту 

животне средине, компетенцију за учење, естетичку и дигиталну компетенцију. Све то, представили су 

гостима часа, педагогу школе Јадранки Добријевић и ученицима петог два, који ће на часу српског језика 

у примерима радова ученика седмака, тражити глаголске облике.  

 

21. март 2019. 

Змајеви полетели у нашем дворишту и овог првог пролећног дана 

У јесен 2016. године наша школа се укључила у рад организације iEARN, међународне образовне и 

ресурсне мреже, највеће светске непрофитне глобалне мреже која наставницима и младима пружа 

могућност да, користећи интернет и савремене технологије у раду на образовним пројектима, унапређују 

учење и доприносе реформама у свету. Подсећамо да у активностима ове мреже учествује око 2.000.000 

младих, 50.000 едукатора, 30.000 образовних установа у 140 држава, а сарадња се остварује на 30 језика. 

Првa активност у коју смо се укључили, тада, носила је назив Talking kites around the world (Змајеви који 

говоре широм света), а организује се у част Јануша Корчака (Janusz Korczaka), борца за дечја права. Кроз 

овај пројекат, ученици уче о дечјим правима, о Јанушу Корчаку као писцу и о његовој филозофији. 

Данас, 21. марта 2019. године, трећу годину за редом, пуштали смо ”змајеве који говоре” у школском 

дворишту, као и многа деца широм света на данашњи дан, а они су на својим крилима носили лепе 

поруке, промовишући мир, толеранцију, другарство, равноравност… 

Координатор пројекта и иницијатор нашег чланства у организацији iEARN је Анела Милин, наставница 

шпанског језика. 
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“Кенгур без граница” 

У четвртак, 21. марта, ученици наше школе, њих око 170, узраста од 1. до 8. разреда, решавали су 

математичке задатке, учествујући у међународном математичком такмичењу “Кенгур без граница”, као и 

њихови вршњаци широм света. Наша школа у овом такмичењу учествује већ 13 година за редом. 

Као и претходних година, за организацију овог догађаја побринуле су се наше наставнице математике: 

Зорана Раичевић, Кристина Барши и Ибојка Грунчић… а како кажу “све ово не би протекло тако 

математички педантно да активу математичара нису помогле наставнице Милица Кирћански, Јадранка 

Жигић и Драгана Табачки”. 

 

23. март 2019. 

Наши ученици у квизу ”Шта знаш о здрављу” 

У суботу, 23.3.2019. године, у просторијама Црвеног Крста одржан је квиз на тему “Шта знаш о здрављу”. 

На овом квизу представљали су нас Јелена Павић, Стефан Гаговић и Милош Баждар, ученици VIII2. Од 26 

учесника, они су заузели: 5. место Јелена и Стефан и 7. место Милош. 

Квиз је одржан у пријатној атмосфери, а ученици су свакако обогаћени корисним сазнањима о 

сопственом здрављу. 

 

28-30. март 2019. 

Школе за 21. век 

Током три дана, од 28. до 30 марта, били смо домаћини обуке за наставнике у оквиру програма ,,Школе 

за 21. век”. Осам наших наставника, заједно са колегама из других школа учествује у обуци ”Подучавање 

о критичком мишљeњу и решавању проблема”. 



Л Е Т О П И С                                                                                                                                                     ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин 
 

 

 

АПРИЛ 

3. април 2019. 

Песничка штафета 

Песничка штафета, традиционална манифестација Градске народне библиотеке ”Жарко Зрењанин”, 45. 

по реду, ових дана путује од школе до школе Зрењанина и околине у потрази за најлепшим стиховима 

малих песника основаца. Гост водитељ овогодишње Песничке штафете је Владимир Андрић, наш познати 

песник, писац, драматург, редитељ и дугогодишњи уредник Дечјег и школског програма Радио-

телевизије Београд, аутор телевизијских серијала за децу Лаку ноћ, децо и Пустолов…  Тим поводом 

Градска народна библиотека објавила је и представила књигу прича и песама“Савршен дармар”. 
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Песничку штафету у нашој школи дочекали смо у среду 3. априла. Добродошлицу гостима први су 

пожелели ученици I4 и III2, који су са учитељицама Људмилом Воркапић и Јованком Вукојевић 

припремили пригодан програм, сачињен од стихова Владимира Андрића. Након тога својим песмама 

представили су се наши млади песници, ученици од 1. до 8. разреда, укупно њих 23. Жири је имао тежак 

задатак, већали су дуго, и одлучили да су за нијансу бољи од осталих били: Алекса Пајовић II4 у 

конкуренцији млађих разреда, као и Филип Шубони V1, Елена Сантовац V3 и Димитрије Станисављев 

V4, међу старијим ученицима, чиме су се пласирали у наредни круг такмичења, односно у завршницу 

Песничке штафете, која ће се одржати у Културном центру Зрењанина, у четвртак, 11. априла. 

 

8. април 2019. 

Mини квиз са макси знањем 

Мини квиз са макси знањем почео је у петак, 5. априла, а финиширан у понедељак, 8. априла. У квизу су 

учествовали сви ученици одељења V1 и V2. Решавали су задатке у којима су показали своје знање у 

рачунаским операцијама сa разломцима. 

Скоро сваки задатак био је тачно решен, па је одлучивала брзина у решавању. У фер и другарској 

атмосфери у финале су се пласирали Данило, Петра, Давид и Огњен из V2 и Филип и Милица из V1. 

Победници овог квиза су Данило Јелић, Милица Царић и Филип Филиповић. 

Квиз су организовале наставнице математике Кристина Барши и Зорана Раичевић. 

 

 

 



Л Е Т О П И С                                                                                                                                                     ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин 
 

5. април 2019. 

Нова акција наших еколога 

У петак, 5.априла у нашој школи спроведена је акција сакупљања електричног и електронског отпада и 

лименки. Циљ акције је био обезбеђење средстава за набавку новог разгласа. 

У акцији Еколога, ученици и њихови родитељи доносили су непотребан електронски отпад који ће бити 

однет у фирме, које ће га раставити на делове, и као такве, од њега направити нешто корисно. Бацање 

оваквог отпада на депонијама је строго забрањено! 

 

7. април 2019. 

Општинско такмичење “Шта знаш о саобраћају” 

У недељу, 07. априла 2019. године у нашој школи је одржано општинско такмичење “Шта знаш о 

саобраћају”. 

Екипу наше школе су чинили: Елена Сантовац, Хелена Вијатов, Војислав Ивановић, Матија Армуш, 

Милица Бербаков, Марина Микановић, Никола Мартинов и Денис Махмутовић. У конкуренцији од девет 

школа, екипно, освојили смо 2. место. Екипу је припремала наставница Марина Говедарица. 

Појединачно, у групи Б, Хелена Вијатов IV4 је освојила прво место, а Војислав Ивановић V1 треће, те су се 

пласирали на окружно такмичење. Поред златне медаље, Хелена је добила и посебну награду, бицикл. 
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10. април 2019. 

Пројектна настава са петацима 

У сва четири одељења петих разреда организована је једна од активности у пројектној настави са 

темом Робинзонијада. Идеја, која се родила у радионичком раду на једном семинару, преточена је у 

дело! 

Петаци су после читања одломка романа Робинсон Крусо Данијела Дефоа, гледања филма, и 

истраживачки усмерених задатака, проживљавали своју “робинзонијаду”! Наиме, двориште школе је 

било пусто острво, а они су трагали и стварали… Настава се око исте теме, наредних дана, наставља у 

учионици! 

Наставнице српског језика Оливера Урошев Палалић и Емилија Ћоровић изузетно су задовољне 

ученичком креативношћу и посвећеношћу којом су приступили овој теми. Наиме, циљ наставе је 

усмерена, истраживачка настава, чији је крајњи резултат – продукт, који су ученици и демонстрирали! 

 

12. април 2019. 

Атлетски петобој за ученике 4. разреда 

Први атлетски петобој за ученике четвртих разреда одржан је данас у нашој школи.  
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Завршна свечаност Песничке штафете 

У Културном центру Зрењанина одржана је завршна приредба ”Песничке штафете”, манифестације 

Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“. У програму су учествовали наши малени ђаци прваци, 

али већ велики глумци и рецитатори, Дуња Ћирић и Дарко Мојсин, са својом учитељицом Људмилом 

Воркапић. 

 

 

15. април 2019. 

Квиз „Светосавља“ 

Наши ученици сваке године учествују на квиз такмичењу из историје које организује Организација 

„Светосавље“ и редовно остварују завидне резултате. Овај пут освојили су 3. место. Екипу у саставу: Нађа 

Палалић, Уна Николић и Огњен Костићу припремао је наставник Игор Марков. 

Емисија квиза биће емитована за Васкрс 28. априла у 19 и 30 часова, на Телевизији Сантос. 

 

Стрељаштво  

На градском стрелишту 15. априла одржано је општинско и окружно такмичење основних школа у 

стрељаштву. Наше девојчице: Сара Велемиров V2, Милица Вулетић VIII1 и  Анђела Миљевић VIII1 

освојиле су 1. место, и заслужено се пласирале на републичко такмичење. 

У појединачној конкуренцији Сара Велемиров је заузела 3. место. 
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18. април 2019. 

Дан планете Земље у „Жарку“ 

Поводом Дана планете Земље – 22. априла, Мали еколози су у четвртак 18.4.2019. године,организовали 

презентацију свега што су урадили у протеклој години. Било је ту украшавања дворишта, степеништа, 

обележавања значајних датума, хуманитраних акција, па и награда… Догађај је увеличао својим 

присуством Рудолф Тот, помоћник покрајинског секретара за енергетику. 
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Обележавању овог значајног еколошког датума у школи, присуствовали су ученици нижих и виших 

разреда са својим учитељима и наставницима. Дoгађај је увеличала и посета помоћника покрајинског 

секретара за енергетику Рудолфа Тота, који је дошао у обилазак школе, с обзиром да је наша школа и ове 

године једна од школа у пројекту ”За чистије и зеленије школе Војводине”. 

Ученица V3 Ленка Обрадовић, отворила је манифестацију својом “Еколошком песмом”. Затим, приказанa 

је презентацијa о успесима и акцијама наше школе када је екологија у питању. 

У  еко-квизу, који је уследио, учествовали су ученици виших разреда распоређени у четири екипе (Сунце, 

Вода, Земља, Ватра). Постављана су питања из области екологије, а ученици су показали завидно знање 

из ове области.  Победила је екипа Сунце (Немања Павловић V1, Милош Ерак VI1, Милош Попов VII1 и 

Маша Туцић VIII1), а свака екипа је награђена блокчићима који су направљени од рециклираног папира. 

Програм је завршен проглашењем најуређеније учионице, учионице број 27, коју је организовао Тим за 

естетско уређење школе.  

 

Предпразничка атмосфера 

Наши ђаци прваци, ученици I4, са учитељицом Људмилом Воркапић, пред пролећни распуст, били су 

гости МЗ ”Доља - Црни шор”, на традиционалном фарбању ускршњих јаја. 

 

 

ИТ караван 2019. 

ИT кaрaвaн Mинистaрствa тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja je eдукaтивнa кaмпaњa зa прoмoциjу 

кoриснe, крeaтивнe и бeзбeднe упoтрeбe инфoрмaциoних тeхнoлoгиja. Ове године организован је по 

четврти пут, кроз пет регионалних и једно финално такмичење, за ученике 5. и 6. разреда, у 

којима учeствуje укупнo 25 шкoлa Србије, из пет градова, сa oкo 2000 ђaкa. 

Најпре су у одабраним школама организована квалификациона такмичења, која су се одвијала онлајн, а 

са којих су најбољи такмичари ушли у школске екипе, по два дечака и две девојчице. 
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Прoгрaм пoд слoгaнoм „Фaцa интeрнeтa“ одржан је у четвртак 18.4.2019. у зрењанинској Кристалној 

дворани. Вoдили су га глумци Брaнкицa Сeбaстиjaнoвић и Вучић Пeрoвић, а пратило га je oкo 300 ђaкa из 

пeт зрeњaнинских шкoлa, навијајући за своје тимове. 

Екипу наше школе представљали су: Невена Бераров, Нина Ћурчин, Младен Кузмановић и Милош 

Мишић, а припремали су их наставници информатике Милица Кирћански и Дарко Царић. Наша екипа 

заузела је 3. место. 

 

 

МАЈ 

 

4. мај 2019. 

Васкршња приредба 

Након повратка са пролећног распуста, у суботу 4. маја, у нашој школи свечано је обележен празник над 

празницима – Васкрс. 

Наше вероучитељке Милица Ненин и Јасмина Милисављевић припремиле су са ђацима млађих разреда 

прикладан програм, из кога смо, осим што смо се забавили и разгалили, могли доста и да научимо о 

смислу празновања овог великог празника и о обичајима који га прате. 

На крају програма, као специјални гости, наступили су чланови културно-уметничког друштва „Ђерђеф“, у 

коме играју многи наши ђаци. 
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8. мај 2019. 

Презентација „Резервати природе“ Зрењанин 

 

У оквиру спровођења активности на промоцији заштићеног природног подручја нашу школу су у среду, 8. 

маја, посетили представници „Резервата природе“ Зрењанин. Тим поводом дипломирани биолог Јасна 
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Јованов и чувар природе Милан Плавшић су одржали едукативно предавање о заштићеном подручју 

„Ритови доњег Потисја“ и врстама које у њему живе. 

Предавању су присуствовали ученици шестог разреда који похађају слободну наставну активност Чувари 

природе. 

 

10. мај 2019. 

Крос РТС 

Као и сваке године прикључили смо се дечјој спортској манифестацији, под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Крос РТС. У обе смене трчало је око 590 ученика. 

 

 

Европско село 

Европско село, дечја манифестација, чији је основни циљ упознавање различитих народа и држава, 

чланица Европске уније, окупила је 10. маја 2018. године, на зрењанинском Тргу слободе,  ученике, 

наставнике, родитеље, госте… свих основних школа Зрењанина и околине. Ово је осми пут, од 2012. 

године, да се школе окупљају током маја месеца, око Дана Европе, са истим циљем. 

Наш циљ ове године био је да на најбољи могући начин представимо Шведску. 
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12. мај 2019. 

Пет експерата из наше школе 

Национални просветни савет ових дана донео је одлуку, на основу претходно расписаног конкурса, о 

избору чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета за 

обавезне наставне предмете и изборне програме у основној и средњој школи. 

Међу 44 одабрана наставника из целе Србије, нашле су се четири наше колегинице. 

За чланове стручне комисије за експертизу уџбеника и уџбеничких комплета за наставни предмет српски 

језик изабране су Оливера Урошев Палалић и Емилија Ћоровић. 

За члана стручне комисије за експертизу уџбеника и уџбеничких комплета за наставни предмет енглески 

језик изабрана је Душица Кордић. 

За члана стручне комисије за експертизу уџбеника и уџбеничких комплета за наставни предмет шпански 

језик изабрана је Весна Бјелић. 

По Конкурсу Националног просветног савета из јануара текуће године, за предмет Техника и технологија 

одабрана је и наша колегиница Снежена Врањеш, што их чини укупно петоро. 

 

14. мај 2019. 

У акцији Ученичког парламента сакупљено преко 600 кг чепова 

У среду, 14.05.2019. године, Ученички парламент наше школе организовао је хуманитарну акцију 

сакупљања пластичних чепова, чиме смо се још једном прикључили иницијативи удружења ”Чеп за 
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хендикеп”, које сакупљањем тврде пластике и њеном рециклажом, обезбеђује средства за ортопедска 

помагала особама са инвалидитетом, којима су она потребна. 

Акција је била веома успешна. Сакупили смо укупно 613,3 кг чепова, што је скоро 260 кг више него 

претходног пута, пре две године. У акцији су најуспешнија била одељења VIII3, који су сакупили преко 100 

кг, као и III2, међу млађим разредима. 

 

Да акција буде успешна, поред ученика који су доносили чепове, посебно су допринели и ученици осмог 

разреда Богдан Матић, Јован Зековић, Стефан Гаговић, Стефан Бабић и Милош Баждар, који су својом 

посвећеношћу акцији, добром организацијом и тимским радом омогућили да све протекне како је 

планирано. 

 

 

http://www.oszzrenjanin.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/cepovimaj19.jpg
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14. мај 2019. 

Мале олимпијске игре 

Наши мали спортисти, ученици I3 и I4, такмичили се и дружили са својим вршњацима из 5 школа, у ОШ 

”Петар Петровић Његош”, на Малим олимпијским играма. 

 

 

 

17. мај 2019. 

Обележили смо: Мај – месец математике 

У склопу активности поводом обележавања ”Маја – месеца математике”, у нашој школи је у петак, 17. 

маја, одржан математички квиз под називом ”Сложи ме” у ком су учествовали ученици четири 

зрењанинске школе: ”2. октобар”, ”Вук Караџић”, ”Петар Петровић Његош” и ”Жарко Зрењанин”, са по 12 

такмичара. Највише успеха у квизу имала је школа ”2. октобар”. 

У такмичењу у склапању Рубикове коцке учествовало је преко 40 такмичара из ових школа, а посебно 

драги гости били су нам ученици ОШ ,,Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја. 
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Ноћ биологије 

Ноћ биологије организована је 17. маја на Департману за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета у Новом Саду. 

Ученици који похађају изборни предмет Чувари природе, са наставницама Аном Чисар и Иваном Вуков, 

посетили су ову манифестацију. 

 

20. мај 2019. 

Персу квиз 

Екипа "Жарка" у саставу: Милош Савин V2, Дуња Анђелковић VI4, Теодора Ковачевић VII4 и Теодора 

Станковић VIII3, пласирала се у полуфинале "Персу" квиза. Ученике припремала наставница Гордана 

Костић. 

 

26. мај 2019. 

Наши мали еколози на фестивалу ”Здрав живот” 

Током викенда, 25. и 26. маја, у Планковој башти, најстаријем градском парку, одржан је други Фестивал 

”Здрав живот”, у организацији Удружења ”Здрав живот” и Културног центра Зрењанина. Међу 

учесницима, у оквиру програма за децу, били су другог дана фестивала и наши мали еколози ”Зелени 

мускетари”, са наставницама Иваном Вуков, Кристином Барши и Милицом Кирћански. 
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Представили су се радионицом под називом ”Смути, па опери”, током које су промовисали један од 

својих еколошких пројеката. Наиме, они су осмислили сопствену линију производа за чишћење у 

домаћинству, који нису шкодљиви за животну средину. Смислили су им занимљиве називе и дизајнирали 

одговарајуће етикете. 

Средства  за чишћење која купујемо у продавницама могу да садрже хемикалије које су штетне по 

здравље или загађују окружење. Током своје радионице показали су да сами можемо ”смућкати” 

безопасна, природна срeдства за чишћење, која ће бити једнако ефикасна као куповна, а 

много приступачнија. 

 

 

26. мај 2019. 

Квиз “Светосавља” – наградна екскурзија 
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Ученице Нера Белић, Маша Туцић, Јасмина Станаћев и Уна Николић, које су са запаженим успехом 

учествовале у квизу “Краљевина Југославија између два светска рата” у организацији “Светосавља” и РТВ 

Сантос су, заједно са наставником историје Александром Ивановим, 26. маја 2019. године биле на 

екскурзији коју је организација “Светосавље” приредила за учеснике квиза и њихове наставнике. Обишли 

су Меморијални комплекс у Идвору посвећен животу и делу Михајла Идворског Пупина, православни 

манастир Месић, Саборну цркву у Вршцу и Вршачки замак. Тако су ученице на овом путовању прошириле 

своја знања о историји и култури Баната. 

 

27. мај 2019. 

Вежба евакуације ученика и запослених 

У суботу, 25. маја, у школи је одржана вежба евакуације ученика и запослених, као и пружања прве 

помоћи повређенима у случају пожара. 

Вежба је изведена у сарадњи са Ватрогасно-спасилачким батаљоном Зрењанин и Црвеним крстом 

Зрењанин. 

 

 

28. мај 2019. 

Читалачка значка 

Милош Денда, ученик I1, освојио је једну од појединачних награда, у категорији I-II разред, 

манифестације Читалачка значка. 
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Ову традиционалну манифестацију организује већ дуги низ година Градска народна библиотека „Жарко 

Зрењанин“, а награде су додељене на завршној свечаности у Народном позоришту „Тоша Јовановић“. 

 

Торта за највредније 

 

Једно од највреднијих одељења у свим нашим досадашњим сакупљачким акцијама - VIII3 са разредном 

Ренатом Лазар Декањ, награђено је тортом, поводом најбољег резултата у акцији сакупљања чепова. 

 

31. мај 2019. 

Испраћај осмака 
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Прошло је пуних осам наставних година од дана када су први пут сели у школске клупе, као ђаци прваци. 

Гледали смо их како расту, сазревају, смеју се и плачу, сричу прва слова, уче формуле и теореме, певају, 

сликају, рецитују и глуме, такмиче се у знању и спорту… а све то време били смо поносни на њих, јер су 

једна од  изузетно добрих генерација. 

У петак, 31. маја, испратили смо их након њиховог последњег наставног часа у основној школи и 

пожелели срећу у будућем школовању, уз наду да ће осам протеклих година памтити са сетом, само по 

лепом. 

 

Екскурзије ученика и рекреативна настава 

Током маја месеца наши ученици ишли су на екскурзије. Дестинације су биле следеће: 

1. и 3. разред: Петроварадин - Нови Сад - Сремска Каменица - Стражилово 

2. и 4. разред: Фантаст - Суботица - Палић 

5. разред:  Смедерево - Виминацијум - Зрењанин 

6. разред: Пожаревац - Виминацијум - Панчево 

7. разред: Аранђеловац - Орашац - Опленац - Топола 

8. разред: Манастир Каона - Бранковина - Ваљево - Струганик/Мионица 

Рекреативна настава организована је такође у мају месецу, на Гучеву. 

 

ЈУН 

 

5. јун 2019. 

Шеширијада 

По четврти пут у нашем граду, у среду 5. јуна, одржана је дечја манифестација “Шеширијада”, у 

организацији учитеља наше школе. 

Кишовито време од раног јутра није успело да нам поквари расположење и да нам сасвим осујети 

планове. Дефиле кроз центар града изместили смо у велику салу Културног центра, у простор где је био 

планиран и програм учесника. 

Осим нас, као организатора манифестације, одељења I3, I4, II4, III1, III2 и IV1, са учитељицама Зорицом 

Ђурин, Људмилом Воркапић, Драганом Радоњом, Јасном Вујадиновић, Јованком Вукојевић и Иваном 

Бошњак, расположени и насмејани, са шеширима на разбарушеним главама, у програму су нам се 

придружили ученици и учитељи из зрењанинских основних школа: ОШ “Ђура Јакшић” и ОШ “Серво 

Михаљ”. 

Било је ведро и весело, упркос тмурном дану, незаборавно, распевано и разиграно, под мноштвом 

шарених шешира наших маштовитих малишана. 
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Још једна награда за нашу школу 

 

У среду, 5. јуна, у Сремским Карловцима уручене су награде најуспешнијим васпитно-образовним 

институцијама у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини” за 2018/2019. годину. 

Реч је о програму Покрајинске владе, који се реализује већ десет година, с циљем да се у вртићима, 
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школама и локалним заједницама широм Војводине подигне свест и лична одговорност за своју околину 

од најмлађих дана. 

Међу награђеним школама и ове године ОШ ”Жарко Зрењанин” Зрењанин. У име школе награду је 

примио директор Мирослав Брњош, у пратњи наших Малих еколога и наставница Иване Вуков и Милице 

Кирћански. 

 

 

У савременој галерији 

 

Ученици одељења V2 разреда који похађају изборни предмет Цртање, сликање и вајање, посетили су у 

среду са наставницом Хајналком Ђокић Савремену галерију у Зрењанину.  
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У самом простору галерије, међу уметничким делима,ученици су имали прилике да стварају вајањем у 

глини. После радионице кустоскиња Јелица Миливојев је причала о Савременој галерији, њеној историји 

и о сликама које су тренутно изложене.  

У току је изложба "Хладни поглед седамдесетих, веселе осамдесете", на којој се налазе слике наших 

познатих уметника. 

 

Признање Савеза за школски спорт града Зрењанина 

На пријему у Градској кући додељена годишња признања Савеза за школски спорт града Зрењанина. 

 Проглашени су најуспешнији ученици и ученице спортисти у школској 2018/19. години, појединачно и 

екипно код основних и средњих школа, а награђене су и најуспешније школе. 

Том приликом наша женска одбојкашка екипа проглашена је најуспешнијом екипом основних школа. 

 

8. јун 2019. 

Награђени на конкурсу Института Сервантес 

У суботу, 8.6. 2019. ученици наше школе присуствовали су свечаној додели награда за најуспешнији стрип 

урађен на тему “500 година од Магеланове пловидбе” у Институту Сервантес у Београду. 

 

На конкурс се одазвало 14 ученика наше школе, а у првих двадесет најуспешнијих, од многобројних 

радова који су у Сервантес пристигли, и ове године нашло се наших пет. 

Емилија Бајин, ученица V3 освојила је 3. место, а награђени су и радови: Саре Павловић V4, Марије 

Штетин VI1, Анастасије Радосав VI4 и Филипа Шубонија V1. 
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Једна од многобројних награда била је и улазница за Музеј илузија, којi су након свечане доделе ученици 

посетили заједно са наставницом ликовне културе, Хајналком Ђокић и наставницама шпанског језика, 

Анелом Милин и Весном Бјелић. 

 

7. јун 2019. 

Матурско вече 

У петак 7. јуна 2019. године, у школском холу традиционално, 108 ученика четири одељења осмог 

разреда, генерације 2011-2019. прославило је своје прво матурско вече. 

Том приликом додељено им је 25 Вукових диплома. Носиоци Вукових диплома су: Маша Туцић, Ања 

Дошен, Нера Белић, Јана Павловић, Анастасиа Брусин, Јасмина Станаћев, Дарија Секулић, Теодора 

Раилић, Дамјан Чавић, Јелена Велисављев, Бојана Квргић, Стефан Ћировић, Лена Кочовић, Теодора 

Станковић, Дарко Немет, Нина Сел, Милица Бајин, Александра Хајдук, Нађа Палалић, Јован 

Гардиновачки, Алекса Пајић, Милица Вучуревић, Ђорђе Драговић, Нина Антић и Вукашин Вујовић. 

У исто време додељено је 89 посебних диплома, које је заслужило 46 ученика, учешћем на такмичењима 

општинског, окружног и републичког нивоа. 

За ученика генерације проглашена је Нађа Палалић, која је осим Вукове дипломе, добила 11 посебних 

диплома, готово за све предмете. 
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Лист Зрењанин, 21. јун 2019. 
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РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 2018/2019. 

 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

На општинским такмичењима током школске 2018/2019. године, учествовало је 112 ученика наше школе, 

из 15 предмета и дисциплина. 

Освојили смо: 22 првих, 20 других, 23 трећих места и 6 похвала. 

 

ФИЗИКА 

II место: Огњен Петронијевић VI4 

III место: Нина Ћурчин VI2 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

III место: Александар Наумов VIII1, Нађа Палалић VIII4 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

II место: Нина Антић VIII4, Нађа Палалић VIII4, Маја Шућур VIII4, Маша Туцић VIII1 

III место: Нера Белић VIII1, Јана Павловић VIII1 

ИНФОРМАТИКА 

I место: Вукашин Жировић VI1 

БИОЛОГИЈА 

II место: Матија Гогић VII1 

СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

II место: Јана Гут IV3 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

I место: Сара Тодоровић V3, Лана Ђаковић VI3, Ања Величковић VI1, Милош Мишић VI3 

II место: Милош Попов VII1, Нера Белић VIII1 

III место: Огњен Петронијевић VI4 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

III место: Дарко Немет VIII3, Дамјан Чавић VIII2 

ИСТОРИЈА 

I место: Маша Туцић VIII1, Нађа Палалић VIII4 

II место: Oгњен Костић VII1 
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МАТЕМАТИКА 

II место: Драгана Лазић III2, Марко Денда IV4, Сара Тодоровић V3, Лана Ђаковић VI3, Огњен 

Петронијевић VI4 

III место: Немања Пајовић IV2, Вукашин Жировић VI1, Нина Ћурчин VI2, Алекса Пајић VIII4 

похвала: Владан Банч IV4, Ања Грковић IV1, Ања Хајдук IV3, Павле Савић V3, Јован Матић VI1 

ХЕМИЈА 

III место: Матија Гогић VII1, Јована Лукић VII4 

ГЕОГРАФИЈА 

II место: Теодора Раилић VIII2 

III место: Уна Николић VII1 

САОБРАЋАЈ 

I место: Хелена Вијатов IV4 

II место: екипно 

III место: Војислав Ивановић V1 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА / ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

I место: Елена Сантовац V3 

II место: Јован Попов V2, Јелена Велисављев VIII2 

III место: Андријана Граховац V1, Милош Панић VI4, Денис Махмутовић VI2, Никола Мартинов 

VIII2 

ШАХ 

I место: Вук Петковић I1, Марко Денда IV4, Огњен Петронијевић V4, Бранислав Паркајић VII4 

II место: Милош Денда I1 и екипно 

III место: Стефан Петковић I4, Павле Недић V2, Невена Думанић VII3 

 

Наставницима који су их припремали за такмичења: 

Рената Лазар Декањ, Душица Кордић, Славица Микић, Весна Бјелић, Анела Милин, Милица Кирћански, 

Ивана Вуков, Снежана Радаковић, Емилија Ћоровић, Марина Живин, Јелица Попов, Игор Марков, 

Александар Иванов, Јованка Вукојевић, Јадранка Жигић, Кристина Барши, Ибојка Грунчић, Зорана 

Раичевић, Ибојка Ерић, Александра Кукољ, Жељка Вујић, Снежана Врањеш и Марина Говедарица. 
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ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА 

На окружним такмичењима током школске 2018/2019. године, учествовало је 69 ученикa наше школе, из 

17 предмета и дисциплина. 

Освојили смо: 12 првих, 10 других, 12 трећих места и 1 похвалу. 

 

ФИЗИКА 

III место: Огњен Петронијевић VI4, Нина Ћурчин VI2 

похвала: Радован Раосављев VI4 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

II место: Нађа Палалић VIII4 

III место: Александар Наумов VIII1 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

II место: Нађа Палалић VIII4 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

I место: Сара Тодоровић V3 

II место: Лана Ђаковић VI3 

III место: Милош Попов VII1 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

I место: Маша Туцић VIII1, Дамјан Чавић VIII2 

III место: Дарко Немет VIII3 

ИСТОРИЈА 

I место: Oгњен Костић VII1 

МАТЕМАТИКА 

I место: Марко Денда IV4, Сара Тодоровић V3, Павле Савић V3 

II место: Немања Пајовић IV2, Огњен Петронијевић VI4 

III место: Ања Грковић IV1 

ХЕМИЈА 

III место: Матија Гогић VII1 

 ГЕОГРАФИЈА 

III место: Теодора Раилић VIII2 
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ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

I место: Хелена Вијатов IV4 и екипно (Војислав Ивановић V1) 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА / ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

I место: Милош Панић VI4 

II место: Андријана Граховац V1, Елена Сантовац V3 

III место: Денис Махмутовић VI2, Јелена Велисављев VIII2 

 ШАХ 

I место: Вук Петковић I1, Огњен Петронијевић V4, Бранислав Паркајић VII4 

II место: Невена Думанић VII3 

III место: Марко Денда IV4 и екипно 

РОБО-ИНТ ИНВЕНТ 

I место: Вукашин Жировић VI1, Дамјан Попетру VII3 

II место: Маријан Петровић VI1, Марко Бутина VII2 

ИНФОРМАТИКА 

I место: Вукашин Жировић VI1 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 

II место: Матија Гогић VII1, Милош Попов VII1 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА 

На републичка такмичењима током школске 2018/2019. године, пласирало се 31 ученик наше школе, из 9 

предмета и четири спортске дисциплине. 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Маша Туцић VIII1 

Дамјан Чавић VIII2 

ИСТОРИЈА 

Огњен Костић VII1 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Нађа Палалић VIII4 
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ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Нађа Палалић VIII4 – освојила 2. место 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Елена Сантовац V3 

Андријана Граховац V1 

Милош Панић VI4 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Милош Попов VII1 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА (Информатика) 

Милош Попов VII1 

Матија Гогић VII1 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (РОБО-ИНТ ИНВЕНТ) 

Вукашин Жировић VI1 

Маријан Петровић VI1 – освојио 2. место 

Дамјан Попетру VII3 

Марко Бутина VII2 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

Хелена Вијатов IV4 

ШАХ 

Вук Петковић I1 

Огњен Петронијевић V4 

Бранислав Паркајић VII4 

СТРЕЉАШТВО 

Анђела Миљевић VIII1 

Милица Вулетић VIII1 

Сара Велемиров V2 

ПЛИВАЊЕ 

Марија Цабадај V2 – освојила 2. место 

Никола Мргић VII2 

Бранислав Паркајић VII4 
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Новак Тица V1 

Лена Кочовић VIII3 

Дарко Немет VIII3 

Тамара Влатковић VIII4 

Лука Kецић II2 

СТОНИ ТЕНИС 

Филип Шубони V1 

 

Браво за наше вредне ђаке и њихове наставнике: Емилију Ћоровић, Марину Живин, Игора Маркова, 

Славицу Микић, Весну Бјелић, Снежану Врањеш, Јелицу Попов, Милицу Кирћански, Марину Говедарицу и 

Срђана Игњатова. 

  

Напомена: Подаци се односе на такмичења која се налазе у Kaлендару такмичења и смотри ученика 

основних школа за школску 2018/2019. годину – Министарства просвете. 

 


