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О ШКОЛИ 

Основна школа „Марија Трандафил“ налази се у Ветернику, насеље Фештер, у улици 

Паунова број 14. Основана је одлуком Скупштине Града Новог Сада од 9. јуна 2009. 

године, а почела је са радом 1. септембра 2009. године. 

Школска зграда има око 3600 m
2
, а школско двориште је површине око 15000 m

2
. 

Зграда се загрева системом централног грејања на природни гас, опремљена је 

системом за дојаву пожара и системом видео надзора. 

У приземљу се налази седам учионица опште намене у којима се одржава разредна 

настава, продужени боравак, четири кабинета за припремну наставу и додатни рад са 

ученицима, сала за физичко васпитање, справарница, мушка и женска свлачионица са 

тушевима, кабинет за наставника физичког васпитања, стоматолошка ординација, 

кухиња са трпезаријом, санитарни чвор за ученике и за запослене. 

На спрату се налази шест учионица у којима се одржава предметна настава, 

лабораторија за природне науке, мултимедијална учионица, четири припремна 

кабинета, информатички кабинет, кабинет за техничко образовање, библиотека са 

читаоницом, зборница, канцеларија директора, секретара, рачуновође, психолога, 

санитарни чвор за ученике и запослене. 

Фискултурна сала (630 m
2
, висине 8 m) је опремљена рукометним головима, висећим 

кошаркашким конструкцијама, одбојкашком мрежом, гимнастичким справама, 

столовима за стони тенис. Сала располаже са 200 места за седење. У школском 

дворишту се налазе ограђени терени за рукомет (мали фудбал) и кошарку. 

Школска зграда је пројектована у складу са европским стандардима, тако да су 

обезбеђени и прилази, лифт, као и посебни тоалети за особе са инвалидитетом. 

Наша школа је и члан Еко-школа Европе и на то смо веома поносни. 

 

УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ 

УПРАВА ШКОЛЕ 

Милијана Граховац-Проле, директор школе 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

Евгенија Глушчевић, секретар школе 

Бранко Глушац, рачуновођа школе 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

Драгана Атанасковић, психолог 



НАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

Српски језик: Зорана Вујчић, Наташа Крушчић, Маријана Почуч 

Енглески језик: Добрила Костин, Мина Чанковић-Врбашки, Жељка Анђелић 

Немачки језик: Корнелиа Барак-Данилов, Анико Фехер 

Ликовна култура: Милица Гамбер, Растислав Шкулец 

Музичка култура: Јелена Радоички 

Физичко васпитање: Горан Богдан, Милош Рајичић 

Техничко и информатичко образовање: Павле Сешић, Гавро Јоксовић, С. Балаћ 

Историја: Зоран Пирошки, Наташа Илић 

Географија: Невенка Игњатић, Илијана Јокић 

Физика: Лидија Кондић 

Математика: Вишња Ацкета, Мира Дикић, Милана Кондић 

Биологија: Биљана Јеличић 

Хемија: Татјана Радин 

Веронаука: Сава Фан, Габријела Матић 

Грађанско васпитање: Марија Драчански, Драгана Милићевић, Марина Тањга, Наташа 

Илић, Зорана Вујчић 

Цртање, сликање и вајање: Милица Гамбер 

Информатика и рачунарство: Јадранка Гламочић 

Хор и оркестар: Јелена Радоички 

Домаћинство: Татјана Радин 

Шах: 

Разредна настава: Сања Кнежевић, Марина Тањга, Љиљана Митровић, Биљана Грбовић 

(Адријана Крстић), Марија Станковић, Јелисавета Жарковић, Тамара Милојичић, 

Аленка Орешчанин, Марија Драчански, Душка Атанацков (Сања Мишић), Олинка 

Мацановић, Драгана Милићевић, Слађана Путић 

Продужени боравак: Биљана Николић 

 



У ШКОЛИ ДЕЛУЈУ СЛЕДЕЋИ ТИМОВИ 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Стручни тим за инклузивно образовање 

Стручни тим за појачан васпитни рад са ученицима 

Стручни тим за развој школског програма 

Тим за ажурирање школског сајта и израду летописа 

Стручни тим за вредновање и самовредновање школе 

Тим за заштиту животне средине и естетско уређење школе 

Тим за израду годишњег плана рада школе 

Тим за културне и спортске активности 

Тим за инвентар и наставна средства 

Тим за праћење и вредновање рада школе 

Тим за праћење и израду пројеката 

Тим за професионалну оријентацију 

Тим за сарадњу са Дечјим савезом 

Тим за сарадњу са локалном заједницом 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом 

Тим за заштиту ученика од насиља 

Тим за стручно усавршавање 

Волонтерски тим 

 

 

У школи активно делују и Савет родитеља, као и Ученички парламент. 

 

 

 

 



РАСПОРЕД ЗВОНА 

Настава за ниже разреде се изводи у две смене, а за више разреде у једној смени. 

Ученици нижих разреда недељно мењају смене, а први разред прве три недеље иде 

само у првој смени. 

 ПРЕ ПОДНЕ  ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. час 08:00 – 08:45 13:10 – 13:55 

2. час 08:50 – 09:35 14:00 – 14:45 

3. час 09:50 – 10:35 15:00 – 15:45 

4. час 10:40 – 11:25 15:50 – 16:35 

5. час 11:30 – 12:15 16:40 – 17:25 

6. час 12:20 – 13:05  

7. час 13:10 – 13:55  

 

 

 

НАШЕ СЕКЦИЈЕ 

У нашој школи ученици учествују у раду следећих секција: Драмско-рецитаторска 

секција, Еколошка секција, Креативна секција, Ликовна секција, Луткарска секција, 

Ритмичка секција, Фудбалска секција, Одбојкашка секција, Хор и оркестар. 

                     

                           

 



УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Ученици наше школе током ове школске године учествовали су на многим 

такмичењима и остварили запажене резултате.  

На такмичењу из српског језика посебно су се истакле ученице шестог разреда Милица 

Ђурић (3. место на Општинском такмичењу), Уна Николић (2. место на Окружном 

такмичењу) и Александра Милићевић (2. место на Окружном такмичењу).  

На Књижевној олимпијади ученица осмог разреда Светлана Мршић освојила је 2. место 

на Окружном такмичењу и пласирала се на Републичко такмичење. 

На такмичењу из математике истакли су се следећи ученици: Александра Костадиновић 

и Вукашин Божић (3-1) – 2. место на општинском такмичењу; Алекса Болић (4-1) – 3. 

место на Општинском такмичењу и похвала на такмичењу „Кенгур без граница“; 

Никола Миљанић (4-3) – похвала на такмичењу „Кенгур без граница“;  

На такмичењу из географије ученица седмог разреда Тамара Ерор освојила је 3. место 

на Општинском такмичењу. 

На такмичењу из историје ученик Урош Петровић освојио је 1. место на Окружном 

такмичењу. 

На такмичењу из биологије ученице Уна Николић и Александра Милићевић (6-1) 

освојиле су 2. односно 1. место на Окружном такмичењу; ученица Мартина Исаков (5-

2) – 1. место на Окружном такмичењу и ученик Урош Петровић (5-1) – 3. место на 

Окружном такмичењу. Ученици Никола Савић (5-2) – 2. место на Општинском 

такмичењу; Ања Ковачевић (5-1) – 3. место на Општинском такмичењу; Теодора 

Никша (6-3) – 3. место на Општинском такмичењу; ученице Марија Тодоровић и 

Анђела Радић (6-2) – 3. место на Општинском такмичењу. 

На такмичењу из шаха ученица Катарина Цвијановић освојила је 2. место на Окружном 

такмичењу, ученици Вукашин Аћимовић и Ђорђе Цвијановић – 2. место на 

Општинском такмичењу. 

На такмичењу у џудоу ученик Немања Кешански освојио је 1. место на Регионалном 

такмичењу, а ученица Нађа Млађен 2. место на Регионалном такмичењу. 

 

 

 

 



ОГЛЕДНИ, УГЛЕДНИ И ЧАСОВИ ТЕМАТСКОГ ПЛАНИРАЊА 

Предмет наставник тема датум одељење 

1. Музичка култура Јелена 

Радоички 

Музички 

инструменти 

18.10.2016. 7-1  

2. Српски језик Марија 

Драчански 

„Корњача и 

зец“ – басна  

26.10.2016. 3-3 

3. Српски језик Маја Поштин Коришћење 

енциклопедија 

22.11.2016 4-1 

4. Математика Снежана 

Тодоровић 

Конструкције 

неких углова 

18.11.2016. 6-1 

5. Српски језик; 

ликовна култура 

Адријана 

Крстић;  

Тања 

Јосимовић 

Свети Сава – 

приче о 

животу 

великана 

20.1.2017 2-2, 2-3 

6. Историја Наташа Илић Крсташки 

ратови 

30.1.2017. 6-3 

7. Математика Аленка 

Орешчанин 

Множење 

применом веб 

алата 

8.2.2017. 3-1 

8. Српски језик Маја Поштин Упис првака у 

библиотеку 

10.2.2017. 1-2 

9. Математика Слађана 

Путић 

Коцка и квадар 7.3.2017. 4-1 

10. Српски језик Сања 

Кнежевић 

Опис 

животиња 

15.3.2017. 1-1 

11. Географија Невенка 

Игњатић 

Вулкани и 

земљотреси 

24.3.2017. 5-1 

12. Биологија Биљана 

Јеличић 

Дисање – 

модел плућа 

27.3.2017. 7-1, 7-2 

13. Српски језик; 

Историја 

Маријана 

Почуч; 

Наташа Илић 

Косовски бој – 

историја и 

легенда 

24.4.2017. 6-3 

14. Природа и 

друштво 

Драгана 

Милићевић; 

Наташа Илић 

Србија у доба 

Немањића 

8.5.2017. 4-2 

15. Математика; 

Географија 

Вишња 

Ацкета; 

Илијана 

Јокић 

Размер 12.5.2017. 5-2 

16. Информатика и 

рачунарство 

Јадранка 

Гламочић 

Програмирање 

робота уз 

Plickers 

проверу 

17.5.2017 4-1 

17. Свет око нас Марија 

Станковић 

Мерење 

времена и 

коришћење 

часовника 

31.5.2017. 2-4 

 



И ове школске године наши ученици били су изузетно вредни, марљиви и посвећени 

како наставним, тако и ваннаставним активностима, а ово су неке од најзначајнијих 

активности у којима су учествовали током последњих годину дана... 

 

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Као и свака школска година, и ова је почела пријемом нових првака! Ове године 

ПРИЈЕМ ПРВАКА одржан је 31. августа у 18 часова. Учитељице и ученици 

других разреда припремили су првацима весео дочек и приредбу, након које је 

уследила прозивка, после које су учитељице Сања Кнежевић, Љиљана Митровић и 

Марина Тањга одвеле своје ђаке прваке у учионице. 

      

 

СЕПТЕМБАР 

Већ у суботу, 3. септембра у нашој школи је организована ЕКО АКЦИЈА 

УЛЕПШАЈМО СВОЈУ ШКОЛУ. Ученици и њихови наставници учествовали 

су у уређењу и оплемењивању школског простора саксијским цвећем, а током акције 

прикупљена је стара хартија. Акција је настављена у школском дворишту где је 

прикупљен отпад. 

         

 



14. септембра ученици трећих разреда и учитељице Аленка Орешчанин, Сања Мишић и 

Марија Драчански били су на АМБИЈЕНТАЛНОЈ НАСТАВИ НА 

ФРУШКОЈ ГОРИ, на делу који припада Планинарском друштву „Змајевац“ из 

Врдника. 

                            

 

 

28. септембра 2016. године у нашој школи гостовао је ДИНО КАРАВАН. Водичи 

и аниматори Дино парка у Новом Саду представили су ученицима млађих разреда 

чудесни свет диносауруса. Кроз предавање и презентацију упознали су ученике са 

изгледом, начином живота и разлозима нестајања диносауруса са наше планете. 

                 

                                                       

 

 



ОКТОБАР 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА обележена је у нашој школи уз свакодневне активности ученика 

нижих разреда, у периоду од 3. до 7. октобра 2016. године. Недељу смо започели 

спортским активностима, затим су ученици првог и другог разреда осликавали школско 

двориште кредама у боји, потом су ученици првог, другог и четвртог разреда 

реализовали посету Дино парку. Ученици другог разреда у току ове недеље 

организовали су перирдбу поводом пријема првака у Дечји савез. У учионицама, у 

оквиру одељења, дружењем уз песму и игру, завршили смо ову занимљиву недељу. 

                                  

                                                                   

                                                           

За ученике наше школе 7. октобра је организована ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА 

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. Ученици су имали прилику да бораве на 

огледним пољима соје, сунцокрета, шећерне репе и кукуруза, да се упознају са 

методама рада фитопатолошке лабораторије и идентификацијом патогена на соји, као и 

микроскопирањем и фотографисањем узрочника болести. Будући да већина ученика 

похађа додатну наставу из биологије, ова посета им је била јако поучна и занимљива. 

 



17. октобра у нашој школи одржан је, већ традиционални, САЈАМ ЗДРАВЕ 

ХРАНЕ. На сајму су учествовали сви ученици, наставници и велики број родитеља 

ученика. Поносни смо што је ова идеја заживела и што је прихваћена. Сајам здраве 

хране одржавамо већ трећу годину, а сваке године одзив је све већи. 

                                                                                                                                         

                                                                 

 

Поред Сајма здраве хране, у октобру, месецу правилне исхране, са циљем да се 

ученици наше школе информишу о правилној исхрани, Институт за јавно здравље 

Војводине заједно са департманом за географију, туризам и хотелијерство Природно-

математичког факултета организовао је ТРПЕЗУ СА ЗДРАВОМ ХРАНОМ 

за ученике наше школе. 

                                         

 

Октобар месец завршили смо ХУМАНИТАРНОМ АКЦИЈОМ Тима за 

сарадњу са Црвеним крстом у којој су ученици наше школе прикупљали пакете са 

школским прибором за своје вршњаке са Косова и Метохије. 

 



НОВЕМБАР 

У нашој школи 14. новембра одржан је ТЕМАТСКИ РОДИТЕЉСКИ 

САСТАНАК о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у 

превенцији насиља у основној школи. Родитељском састанку присуствовали су 

родитељи ученика трећег и четвртог разреда, а састанак је био део Пројекта који 

реализују Црвени крст Новог Сада и Градска управа за здравство Новог Сада. 

Предавачи су били еминентни стручњци из ове области. 

                       

                                                                   

 

 

Дана 30. новембра ученици наше школе учествовали су МЕЂУШКОЛСКОМ 

КВИЗУ ЗНАЊА „Нови Сад – европска престоница културе“ који је организовало 

Друштво учитеља Новог Сада. Наша екипа (Ања Ковачевић, Мартина Исаков и Марко 

Кулешко) освојила је четврто место. 

                                                                

 



У одељењу 4-1 24. новембра час природе и друштва одржан је на неуобичајен начин. 

Четвртаке је у нова научна сазнања о царствима живих бића повела Кристина 

Петровић, научни сарадник Института за ратарство и повртарство у Новом Саду и 

мајка једног ученика из овог одељења. Деци је било необично и занимљиво ово 

ГОСТОВАЊЕ РОДИТЕЉА СТРУЧЊАКА јер је мајка једног њиховог 

другара била у улози учитељице. 

                             

                                                              

 

ДЕЦЕМБАР 

У склопу пројекта НАЧИНИ ПРАВИ ИЗБОР, 1. децембра у нашој школи је 

предавање одржала професорка са Факултета спорта и физичког васпитања Вишња 

Ђођић. Било је много питања и одговора о најкориснијем спорту, значају вежбања за 

правилно држање тела, о нултој дијети, јабукама, купусу, мајонезу... Претходно су 

наши ученици тестирани у вези са њиховим животним стилом, физичком активношћу и 

навикама у исхрани. 

                             

 



Ученици наше школе 15. и 16. децембра учествовали су у манифестацији 

КРЕАТИВНА ЗОНА која се ове године одржала први пут. На овој 

манифестацији представљене су неке од најзначајнијих активности наше школе, а 

нарочито смо инсистирали да се представимо као Еко-школа и као школа нових младих 

талената. Због тога су наши ученици, поред тога што су изложили неке од својих 

ранијих радова попут лутака, еко-кућица за птице, модних предмета направљених од 

рециклираних сировина, на овој манифестацији на лицу места правили новогодишње 

украсе за нашу еко-јелку. На Креативној зони свој таленат представили су наши 

хористи, фолклораши, али и наши најмлађи спортисти. 

                                   

ЈАНУАР 

У петак, 27. јануара наша школа је пригодним програмом прославила ШКОЛСКУ 

СЛАВУ. Приредби је присуствовала бројна публика коју су чинили ученици, 

наставници и гости школе. Након Химне Светом Сави и обреда резања славског колача, 

уручена је повеља овогодишњем Светосавском детету – Теодори Танасић. Свечани 

програм водила је Ања Ковачевић, ученица петог разреда. Колаж програма чиниле су 

рецитације и драмске тачке, а зачиниле су га нумере школског хора којим је дириговала 

наставница музичке културе Јелена Радоички. 

                                 

                              



ФЕБРУАР 

У суботу, 4. фебруара Стручно веће разредне наставе учествовало је на ЗИМСКИМ 

СУСРЕТИМА УЧИТЕЉА и присуствовало на неколико интересантних 

семинара. 

 

 

2. фебруара ученици 3-1 и 3-3 одељења имали су прилику да учествују у 

РАДИОНИЦИ О РЕЦИКЛАЖИ ТЕТРАПАКА. Радионицу су одржале 

представнице Амбасадора одрживог развоја Александра Младеновић и Милена 

Табашевић. Ученици су са одушевљењем пропратили процес рециклаже и активно 

учествовали у разговору о процесу и рециклажи папира. 

                               

 

22. фебруара у нашој школи одржана је трећа по реду МОДНА РЕВИЈА под 

називом „Мода у еко граду“. Манекени и манекенке носили су креације својих 

родитеља, сестара, или своје личне. Посетиоци су могли да виде како тетрапак и остали 

рециклажни материјали могу послужити за израду модних детаља. 

                               



МАРТ 

Дана 17.3.2017. године ученици петог и шестог разреда наше школе ПОСЕТИЛИ 

СУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ. Свуда около налазиле су се гомиле отпада, које су 

надлетали галебови. Пролазећи поред брда нагомиланог отпада, стигли смо до хале у 

којој се сортира комунални отпад. У хали смо видели и камион који превози отпад до 

покретне траке, са које га радници сортирају у одвојене коморе. Запослени на 

сортирању отпада обављају посао у две смене. Отпад који се не рециклира балира се и 

одвози у Беочинску фабрику цемента на спаљивање. Сазнали смо и то да се на Градску 

депонију дневно довезе чак седамсто тона отпада, а од тога триста тона комуналног 

отпада, који се након балирања продаје фирмама које га рециклирају. Ученици су ову 

посету реализовали у склопу активности везаних за екo-акцију „Штеди ресурсе, не 

бацај, рециклирај!“ 

 

У нашој школи је 21. марта реализована интерна обука за учешће у пројекту 

„ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“. Покровитељ пројекта је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, а координатор и реализатор Српски савез 

професора физичког васпитања и спорта. Пројекат подразумева увођење додатне, 

свакодневне, петнаестоминутне физичке активности за ученике од 1. до 4. разреда са 

циљем промоције здравља и физичке активности и утицаја на правилан психофизички 

развој деце. 

                                            



Март је био месец наших највреднијих ученика. Током овог месеца наши ученици су 

учествовали на многобројним школским и општинским ТАКМИЧЕЊИМА и 

освајали запажене резултате о којима је у овом Летопису већ било речи. 

 

АПРИЛ 

Родитељи ученика нижих разреда одазвали су се у великом броју позиву на  

ТРИБИНУ „СТОП НАСИЉУ“ коју су водиле учитељица Аленка Орешчанин 

и Олинка Мацановић. 

                               

Почетак пролећа донео нам је радост и инспирацију па су школски панои процветали 

захваљујући ЛИКОВНИМ РАДОВИМА ученика од 1. до 4. разреда. 

                               

Хришћански празник – ВАСКРС, обележили смо изложбом ликовних радова. 

Ученици од 1. до 4. разреда украсили су учионице, ходнике и хол школе занимљивим 

ликовним креацијама. 

                                   



У среду, 5. априла  реализован је ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА школе. Током 

преподнева гости су нам били предшколци из Предшколске установе „Рода“ у 

Ветернику, у пратњи васпитачица. У 18.00 часова угостили смо малишане предшколце 

и њихове родитеље, баке и деке. Присутне је поздравила директорица Милијана 

Граховац-Проле и пожелела им добродошлицу. Следила је приредба коју су осмислили 

четвртаци и њихове учитељице, а затим су родитељи малишана обишли школу док су 

се они занимали квалитетним радионицама. 

                                

 

 

МАЈ 

У недељу, 7. маја ученици наше школе заједно са својим вршњацима из 31 европске 

државе изабрали су НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ФИЛМ ЗА МЛАДЕ. 

Награду младе публике установила је пре шест година Европска филмска академија, а 

ове године избор је први пут био одржан у Новом Саду. У Културном центру Новог 

Сада међу 70 ученика новосадских школа нашло се и 14 ученика наше школе. Они су 

погледали три номинована филма и гласали за свог фаворита. Врхунац вечери била је 

вечерња церемонија током које су млади гледаоци уживо објављивали резултате 

националних гласања путем видео конференције, по узору на гласање које се спроводи 

приликом избора за Песму Евровизије. 

 

 

 

 



Ученици трећег разреда присуствовали су радионицама о питкој води под називом 

ЧАРОЛИЈА ВОДЕ које је организовао ЈКП „Водовод и канализација“. 

Ученицима је наглашена важност водоводног система и пијаће воде као и његова 

предност у односу на флаширану воду. 

                                  

 

У оквиру конкурса „ШТЕДИ РЕСУРСЕ, НЕ БАЦАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ“ 

који је одржан у оквиру међународног програма Млади Еко-ерпортери, ученици наше 

школе Јелена Паштар, Никола Савић, Николина Динчић и Вук Цветић освојили су прво 

место. Њихов рад послат је на међународно такмичење и резултате очекујемо 5. јуна. 

Награде најбољим еко-репортерима биће додељене на 13. регионалној Конференцији 

„Животна средина ка Европи – ЕНЕ17“, 5. јуна 2017. године у Београду, у просторијама 

Привредне коморе Србије. 

 

 

Дана 15. маја одржана је шеста по реду међуокружна смотра луткарских група које у 

саставу имају бар једног ученика из осетљиве групе „НАША СРЦА КУЦАЈУ 

У ИСТОМ РИТМУ“. Смотру од самог почетка подржава Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице, као и просветна саветница Соња Миладиновић. Ове године на смотри су 

учествовале школе из Врбаса, Оџака – Лалића, Госпођинаца – Жабља, Сремских 

Карловаца, Ченеја – Новог Сада, као и ДУ из општине Ириг. Стални пратилац смотре 

био је КУД „Соко“ из Инђије. 



 

 

У недељу, 21. маја ученици петог разреда наше школе учествовали су у акцији 

„ПОЗНАЈЕШ ЛИ СВОЈ ГРАД?“ коју организује Одред извиђача „Иво Лола 

Рибар“ из Новог Сада. Кроз ову активност, на занимљив и изазован начин, ученици су 

се упознали са знаменитостима града, важним догађајима из његове историје и 

личностима које су га стварале. Прелазећи интересантну стазу ученици су били у 

прилици да унапреде своју оријентацију и сналажљивост, решавају задатке у вези са 

културом и историјом Новог Сада, развију тимски дух и комуникативност и повећају 

свест о очувању животне средине. Наша екипа коју су чинили Дејан Манојловић, Ања 

Ковачевић, Лазар Морача, Александра Ковачевић и Душица Беквалац освојила је друго 

место. 

                      

 

Ученицима трећег разреда 17. маја одржано је ПРЕДАВАЊЕ „САОБРАЋАЈ 

У МОМ КРАЈУ – ПЕШАЦИ И БИЦИКЛИСТИ“. У улози предавача 

био је Бисерко Ковачевић, инструктор вожње, иначе тата једне од ученица 3-2 

одељења. Ученици су са одушевљењем слушали предавање, активно учествовали у 

разговору, износили своје примере из свакодневног живота на путу од куће до школе. 



                               

 

 

 

Учитељице наше школе Аленка Орешчанин и Слађана Путић учествовале су на 13. по 

реду фестивалу „КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“ који се одржао у бањи Врујци. 

Ове учитељице су, уз асстенцију учитељице Јелисавете Жарковић, представиле 

присутнима радионицу под називом „Моја лутка срце има“, која је ушла у финале 

избора за најбољу примену лутке као наставног средства. 

 

                               

 

 

Представљање најважнијих активности наше школе за ову 2016/2017. годину 

завршавамо, наравно, нашим МАТУРАНТИМА, који су 30.5.2017. одслушали 

своје последње часове у основној школи. Матуранте чека прослава матуре 1.6.2017. у 

просторијама школе, као и полагање завршног испита 14, 15. и 16. јуна. Желимо им 

много успеха у наставку школовања! 

 

     Најбољи међу њима, поносни носиоци ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ, у овој 

генерацији су следећи ученици: Ивана Петракијев, Нађа Бардак, Симона Мијатовић, 

Анђела Боровица, Ана Морача, Ања Васић, Божидар Миловац, Теодора Мацура. 

 



 

За најбољу међу њима, за ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ, ове године је изабрана ученица 

8-2 одељења, СВЕТЛАНА МРШИЋ. Светлана је својим трудом и залагањем 

током читавог осмогодишњег школовања заслужила ову престижну титулу која је 

дошла као круна њених школских успеха, од којих је највећи освајање 3. места на 

Републичком такмичењу „Књижевна олимпијада“ прошле школске године.  

 

 


