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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 m2, а школско двориште је површине око 13 000 m2. 

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

системом за дојаву пожара и системом видео надзора. 

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

настава, учионица за продужени боравак и учионица за целодневну наставу, 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, лабораторија за природне науке, кабинет за стране 

језике, четири припремна кабинета, информатички кабинет (30 рачунара), 

мултимедијална учионица, кабинет за техничко образовање, библиотека са 

читаоницом, зборница, канцеларија директора, секретара, рачуновође, стручних 

сарадника, санитарни чвор за ученике и запослене.  

Фискултурна сала (630 m2, 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. 

Библиотека наше школе садржи 3851 књугу, рачунар, штампач, разглас. 
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УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ 

УПРАВА ШКОЛЕ 

Милијана Граховац-Проле, директор школе 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

Евгенија Глушчевић, секретар школе 

Јелена Анојчић, шеф рачуноводства  

Милена Врањеш, административни радник 

Саша Велебит, референт за административно-правне послове 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

Драгана Атанасковић, психолог 

Ивана Анђушић, педагог 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Слађана Путић, Анђелија Кужић I-1 (целодневна настава), Драгана Милићевић I-2, 

Олинка Мацановић I-3, Татјана Перовић I-4, Сања Кнежевић II-1, Љиљана Митровић II-

2, Марина Тањга II-3, Сања Мишић II-4, Јелисавета Жарковић III-1, Тамара Милојичић 

III-2, Биљана Николић III-3, Марија Станковић III-4, Аленка Орешчанин IV-1, Душка 

Атанацков  IV-2, Марија Драчански (Соња Нинковић) IV-3 

Продужени боравак: Наташа Росић 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Српски језик: Зорана Вујчић, Наташа Крушчић, Зорана Миоковић 

Енглески језик: Добрила Костин (Тамара Стојановић), Бранка Прекић, Бојана 

Драгољевић 

Немачки језик: Корнелиа Барак-Данилов, Биљана Ђуричић 

Ликовна култура: Данијела Секулић 

Музичка култура: Јелена Радоички 

Физичко и здравствено васпитање: Горан Богдан, Драган Цвијетић, Војка Торбица 
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Техничко и информатичко образовање: Гордана Брстина, Мила Вишић, Јадранка 

Гламочић 

Техника и технологија: Саша Балаћ, Немања Ђукић, Гордана Брстина 

Историја: Милорад Субашић, Александар Тумарић 

Географија: Жељка Лазаревић, Ненад Радић, Сергеј Стантић 

Физика: Исидора Андрић, Милица Адамовић 

Математика: Мира Дикић, Милана Кондић, Јелена Обрадовић 

Биологија: Биљана Јеличић, Оливера Затезало 

Хемија: Татјана Радин  

Веронаука: Сава Фан, Милош Радмиловић 

Грађанско васпитање: Татјана Перовић, Сања Мишић, Јелисавета Жарковић, Душка 

Атанацков, Александар Тумарић 

Цртање, сликање и вајање: Данијела Секулић 

Хор и оркестар: Јелена Радоички 

Домаћинство: Татјана Радин 

 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

Светозар Грубишић, домар, мајстор одржавања 

Срђан Радловић, чистач 

Биљана Швоња, чистачица 

Славка Петровић, чистачица 

Драгана Јовановић, чистачица 

Зорица Попадић, чистачица 

Анђа Мишковић, чистачица 

Госпава Миловац, чистачица 

Дара Бранковић, чистачица 

Сабира Богдан, сервирка – куварица 

Бранка Килибарда, сервирка  
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У ШКОЛИ ДЕЛУЈУ СЛЕДЕЋИ ТИМОВИ 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Волонтерски тим 

Еко одбор 

Тим за ажурирање школског сајта и израду летописа 

Тим за самовредновање 

Тим за естетско уређење школе 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за израду Годишњег плана рада школе 

Тим за инклузивно образовање 

Тим за културне активности 

Тим за школски спорт и спортско-рекреативне активности 

Тим за инвентар и наставна средства 

Тим за појачан васпитни рад са ученицима 

Тим за професионалну оријентацију 

Тим за развој Школског програма 

Тим за сарадњу са Дечјим савезом 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом 

Тим за професионални развој  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
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У школи активно делују и Савет родитеља, Ученички парламент као и Вршњачки тим. 

 

БИБЛИОТЕКА 

Библиотека је једниствен простор наше школе који се налази на спрату и која поседује 

3851 књигу, рачунар, штампач, разглас. Представља омиљени кутак за многе ученике и 

наставнике. 

Радно време библиотеке је сваког радног дана од 10 до 14 часова, а послове 

библиотекара обавља учетељица Маја Поштин 

 

 

НАШЕ СЕКЦИЈЕ 

У нашој школи ученици учествују у раду следећих секција:  

Први циклус: 

драмска секција, луткарска секција, рецитаторска секција, ликовна секција, хор, 

ритмичка секција, еколошка и ратарска секција, фото-секција, библиотекарска секција, 

спортска секција; 

Други циклус: 

Драмска секција, новинарска, рецитаторска, секција на енглеском језику, историјска, 

географска секција, информатичка секција, атлетска, рукометна, одбојкашка, фудбалска 

секција и стони тенис 
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УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Ученици наше школе током ове школске године учествовали су на многим 

такмичењима и остварили запажене резултате.  

На такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА постигнути су следећи резултати: 

Општинско такмичење:  Бојана Мијатовић (5-2) – 3. место; Мила Милетић (5-3) – 3. 

место,  Лена Шолајић (7-2) – 3. место;  

Окружно такмичење: Бојана Мијатовић (5-2) – 3. место;  

На Општинском нивоу  КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ученица Андреа Момчиловић 

(8-2) – 2. место; 

На такмичењу из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА постигнути су следећи резултати: 

Општинско такмичење: Милан Антуновић (8-1) – 3. место,  Наташа Шкрбић (8-2)  - 3. 

место; Вук Милосављевић (8-3) – 2. место;  

На такмичењу из НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА постигнути су следећи резултати: 

Општинско такмичење: Сенад Гери (8-3) – 3. место;  

На такмичењу из МАТЕМАТИКЕ постигнути су следећи резултати: 

Општинско такмичење: Андрија Ћирић (3-3) – 3. место; Андријана Шуша (3-3) – 3. 

место; Невена Симић (5-1) – 3. место; 

 На такмичењу из ГЕОГРАФИЈЕ постигнути су следећи резултати:  

Општинско такмичење: Вукан Ђуришић (7-1) – 2. место; Милан Антуновић (8-1) – 2. 

место;  
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Окружно такмичење: Вукан Ђуришић (7-1) – 2. место; 

На такмичењу из ИСТОРИЈЕ постигнути су следећи резултати: 

Општинско такмичење: Милан Антуновић (8-1) – 2. место; Андреа Момчиловић (8-2) – 

3. место;  

На такмичењу из БИОЛОГИЈЕ постигнути су следећи резултати:  

Општинско такмичење: Милан Антуновић (8-1) – 1. место; Бојана Ковачевић (8-2) – 2. 

место;  

Окружно такмичење: Бојана Ковачевић (8-2) – 3. место; 

На такмичењу из ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ постигнути су следећи резултати:  

Општинско такмичење: Невена Симић (5-1) – 3. место; 

На Општинском такмичењу у АТЛЕТИЦИ Сара Попадић (7-2) заузела је 3. место у 

скоку увис;  

На Општинском такмичењу из СТОНОГ ТЕНИСА постигнуто је екипно 2. место, а 

тим су чинили Алекса Томић (7-2) и Марко Јоцовић (7-3), док су Александра 

Живановић (7-2) и Дејана Драгољевић у пару освојиле 1. место. У појединачној 

конкуренцији Дејана Драгољевић (6-3) освојила је 2. место. 

На Окружном такмичењу из СТОНОГ ТЕНИСА Александра Живановић и Дејана 

Драгољевић освојиле су 2. место, а Дејана Драгољевић у појединачној конкуренцији 1. 

место и пласман на републичко такмичење.  

На 9. СПОРТСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ школске омладине Војводине наши ученици 

остварили су изузетне резултате: Ина Чадевски (2-1) – 1. место; Алекса Трифковић (3-

2) – 1. место; Огњен Бабовић (3-3) – 3. место; Давид Ђуровић (4-3) – 3. место; Дејана 

Драгољевић (6-3) – 3. место;  Вук Зељко (7-2) – 3. место; 

На школском првенству у ЏУДОУ запажене резултате остварили су следећи ученици: 

Ина Чадевски (2-1) – 1. место; Трифковић Алекса (3-2) – 3. место и пласман на 

Републичко такмичење; Давид Ђуровић (4-3) – 2. место и пласман на Републичко 

такмичење;  

На Општинском такмичењу у ПЛИВАЊУ остварени су следећи резултати: Никола 

Саић (5-1) – 3. место; Матеје Вукотић (5-1) – 3. место; 

На СПОРТСКИМ ИГРАМА МЛАДИХ Мила Лисица (2-1) освојила је 1. место у 

трчању на 60 метара. 

На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ Катарина Лакатош (1-3) освојила је 

2. место и пласирала се на финално такмичење. 
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Ученица 5-1 одељења наше школе, Дуња Босић, освојила је трећу награду на 33. 

Невеновом фестивалу деце песника у Савином Селу. 

На ликовно-литерарном конкурсу Црвеног крста Крв живот значи, ученица III-3, 

Андријана Шуша, награђена је за свој ликовни рад.  

ОГЛЕДНИ, УГЛЕДНИ И ЧАСОВИ ТЕМАТСКОГ 

ПЛАНИРАЊА 

предмет наставник тема датум одељење 

Библиотека Маја Поштин Тематски час 

„Упис првака у 

библиотеку“: 

први- 1, 2 , 3, 4 

разред; 

Септембар 

2021. 

1, 2, 3, 4. разред 

Техника и 

технологија, 

историја, 

биологија, 

ликовна 

култура, 

веронаука, 

техничко и 

информатичко 

образовање  

Саша Балаћ, 

Милорад 

Субашић, 

Оливера 

Затезало, 

Данијела 

Секулић, Сава 

Фан, Гордана 

Брстина 

Рециклажом до 

предака 

Децембар 2021.  6-1 

Српски језик и 

књижевност 

Зорана 

Миоковић 

Тематско 

планирање „ 

Обнављање и 

обрада 

књижевних 

дела; историје 

језика; израда 

калиграфских 

записа на 

рециклираном 

материјалу, као 

и оружја, 

оклопа и 

штитова  

6.12.2022. 7-3, 7-4 

Хемија, 

математика 

Татјана Радин, 

Мира Дикић 

Тематски час 

„Примена 

пропорције у 

хемији - 

Масени 

процентни 

састав смеша“  

Фебруар 2022. 7-1, 7-3 

Математика  Мира Дикић Број ПИ 14.3.2022. 7-1, 7-2, 7-3, 7-

4 

Физика, Милица Примена 23.5.2022. 8-1, 8-2, 8-3 
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техничко и 

информатичко 

образиовање 

Адамовић, 

Мила Вишић, 

Гордана 

Брстина 

микробита у 

настави физике 

Географија и 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Ненад Радић, 

Мила Вишић,  

Гордана 

Брстина 

Примена 

микробита у 

настави 

географије 

7.6.2022. 7-1, 7-4 

ЧОС Биљана 

Јеличић 

Огледни час 

„Да ли добар 

успех у школи 

осигурава 

успешну 

будућност“  

6.6.2022. 7-2 

Математика, 

ЧОС 

Милана 

Кондић, Јелена 

Обрадовић и 

Драгана 

Атанасковић  

Огледни час 

„ Учење уз 

телефон“  

8.6.2022. 6-2, 6-3 

Српски језик и 

књижевност 

Наташа 

Крушчић, 

Зорана 

Миоковић  

Правопис на 

јавним 

натписима  

17.6.2022. 5-1, 5-2, 5-3  

Математика, 

техничко и 

информатичко 

образовање  

Јелена 

Обрадовић, 

Мила Вишић, 

Гордана 

Брстина  

Множење и 

дељење 

децималних 

бројева са 

применом 

микробита  

16.6.2022. 5-1, 5-2, 5-3 

Српски језик и 

књижевност 

Зорана Вујчић Угледни час „ 

Лепа реч 

гвоздена врата 

отвара“ 

22.6.2022. 6-1 

 

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 

И ова школска година почела је пријемом нових првака! ПРИЈЕМ ПРВАКА одржан је 

31. августа у 18 часова. Учитељице и ученици других и трећих разреда припремили су 

првацима весео дочек и приредбу, након које је уследила прозивка, после које су 

учитељице Слађана Путић, Анђелија Кужић, Драгана Милићевић, Олинка Мацановић и 

Татјана Перовић одвеле своје ђаке прваке у учионице. 
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СЕПТЕМБАР 

Додела награде у пројекту „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ“ 

У петак, 3. септембра 2021. године, у холу Покрајинске владе организована је свечана 

додела награда за најуспешније васпитно – образовне установе које су учествовале у 

Програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2020/2021. годину. 

Наша школа је ове године заузела почасно 1. место на ранг листи награђених. Kао 

поклон добили смо семинар за наставник на тему очувања природе, као и излет за 20 

наших ученика, обилазак Сремских Kарловаца и Фрушке горе. 

                                

  

У суботу, 18.09.2021. године,  ученици наше школе, одељење 7-4, у организацији 

одељенског старешине Торбица Војке ПОСЕТИЛИ СУ ДЕЧЈЕ СЕЛО У СРЕМСКОЈ 

КАМЕНИЦИ .  
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ОКТОБАР 

У петак, 01.10.2021. године, у нашој школи је обележен МЕЂУНАРОДНИ ДАН 

СТАРИХ ОСОБА. Ученици су  кроз разговор о бакама и декама, дружење са њима, 

писање песама и састава и ликовно изражавање изразили љубав и захвалност особама 

које остављају неизбрисив траг у  животу сваког од нас. 

                              

 

У нашој школи је 9.10.2021. одржан  СЕМИНАР ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ И 

ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ.  

                                             

 

У петак, 15.10.2021. године, у нашој школи одржана је ОБУКА О БЕЗБЕДНОСТИ 

УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, коју организује Град Нови Сад у оквиру пројекта 

„Едукација учесника у области безбедности саобраћаја“.  
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У току октобра обележен је СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ. Ученици млађих разреда 

имали су задатак да кроз ликовни рад истакну важност јабука и здраве исхране. 

Користили су разне технике и материјале, били су веома креативни. За литерарне 

текстове на поменуту тему били су задужени ученици старијих разреда. Писали су 

песме, приче, скечеве. 

                                   

                        

 

У среду, 27.10.2021. године у нашој школи одржана је приредба поводом обележавања 

ДАНА ШКОЛЕ. Свечаности су, услед пандемије, присуствовали само запослени наше 

школе. Приредбу је отворио школски хор химном „Боже правде“, а потом је све 

присутне поздравила директорка школе Милијана Граховац Проле. Програм jе 

настављен, ове године нешто краћим и скромнијим рецитаторским, драмским и 

музичким тачкама. Своје умеће и таленте приказали су ученици и нижих и виших 

разреда. 
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НОВЕМБАР 

Дана 04.11.2021. у окрвиру кампање „Октобар месец правилне исхране 2021. године“ 

Институт за јавно здравље Војводине под покровитељством Градске управе за 

здравство Града Новог Сада је организовало ДЕМОНСТРАЦИЈУ ПРИПРЕМЕ 

ЗДРАВОГ ОБРОКА по принципима правилне исхране у сарадњи са ученицима средње 

економске школе „Светозар Милетић“ – смер кулинарски техничар. Ученици 

целодневне наставе I-1 и продуженог боравка који се састоји од I и II разреда у пратњи 

учитељица, Анђелије Кужић и Наташе Росић, имали су прилику да послушају 

предавање о здравој исхрани. 

                

 

Ученици трећег разреда у 11.месецу обележили су активности поводом Дечије недеље 

и поводом тога ученици су цртали у школском дворишту кредама у боји, играли 

различите скечеве и делове из омиљених прича. 
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У нашој школи је 27.11.2021. године одржан стручни СЕМИНАР «ПРОГОВОРИ, ДА 

ВИДИМ КО СИ», који има за циљ развој компентенција запослених у основним 

школама. Семинар је реализовало Удружење “Изражајност“ у оквиру националног 

пројекта „Негујмо српски језик“, а учитељима и професорима на тему дикције, 

вербалне и невербалне комуникације говорили су комуниколог Слободан Роксандић и 

глумц Милан Босиљчић. 

                             

 

Тања Медвед, бивша српска рукометашица и тренутно председница градског 

рукометног савеза Новог Сада, посетила је 24. новембра нашу школу и промовисала 

нови спорт – МИНИ РУКОМЕТ. У томе су јој помогли ученици наше школе и 

асистенткиња Јасна Ђукић. 

                                                   

 

ДЕЦЕМБАР 

11. децембра 2022. Године, одлуком Генералне скупштине Уједињених нација, 

установљен је МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЛАНИНА. У многим државама се на овај дан 
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организује низ акција, с циљем да се укаже на проблем очувања еко система 

планинских подручја, те на њихов значај за очување људске и популације уопште. 

Поводом обележавања овог дана у нашој школи је у недељи од 6. до 10. децембра 

спроведено низ активности у свим разредима. Такође, чланови Планинарско 

смучарског друштва „Железничар“ из Новог Сада су 8. децембра у холу школе одржали 

предавање о планинарењу и алпинизму за ученике петог и шестог разреда наше школе. 

Том приликом су ученицима представили и део опреме коју користе прилоком 

пешачења и пењања. 

                                                

 

Током децембра ОКИТИЛИ СМО ЈЕЛКУ у холу школе и украсили хол школе 

ликовним радовима са жељом да 2022. година свима буде срећна.  

                                

 

У оквиру еко активности која је предвиђена током месеца децембра неки од наставника 

су се одлучили да повежу рециклажу са лекцијама свога предмета. Један од примера је 

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ РЕЦИКЛАЖОМ ДО ПРЕДАКА.  
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Време празника је време племенитих дела. Једно такво дело уприличила је мала, али 

одабрана група ученика 7-1, која је у среду, 29. децембра, ПОСЕТИЛА ДЕЧЈЕ СЕЛО у 

Сремској Каменици и својим вршњацима однела новогодишње пакетиће.Ученици, али 

и чланови њихових породица, имали су прилику да виде како живе и чему се радују 

деца из овог необичног села. Након дружења, васпитачи и деца испратили су нас 

речима захвалности и симболичним поклонима. 

                                      

 

Ученици наше школе, њихови родитељи и запослени су и ове године показали своју 

хуманост и велико срце. Одазвали су се позиву и у великом броју учествовали у 

хуманитарној акцији „ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, МНОГО ЉУБАВИ“. Прикупили смо много 

слаткиша, сланих грицкалица, играчака, друштвених игара, школског и хигијенског 

прибора за децу Сигурне куће у Новом Саду и за штићенике Дома за децу и омладину 

ометену у развоју у Ветернику.     

 

 

ЈАНУАР 

Под велом јаке жеље и воље да и овогодишњи Дан школе сачува дух најлепше 

просветарске идеје, колектив наше школе уприличио је скромну, али достојну 

СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ. Окупљени, у кругу пријатеља школе, радовали смо се 

програму који су уприличили ученици, заједно са својим наставницима. За Светосавско 

дете, школске 2021/2022. године, одабран је ученик Милан Антуновић, из одељења 8-1. 
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ФЕБРУАР 

Поводом МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

ученици су у школу дошли у розе мајицама и украшавали паное порукама толеранције 

и пријатељства. 

                             

 

МАРТ 

Поводом МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА РЕКА, који се обележава 14.03. сваке године,  

ученици су погледали презентацију ,,Загађивање воде'' и разговарали о виђеном. Затим 

су имали задатак да нацртају неку водену површину и напишу поруку о чувању вода. 

        

 

У сусрет пролећу, 19. март се у свету слави као ДАН ЛАСТАВИЦА, предивних птица 

које се у ово доба године враћају на наше просторе и својим цвркутом најављују 
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долазак пролећа. Овај симпатични међународни датум обележен је низом активности, 

едукативног карактера, чији је циљ богаћење знања ученика и подизање њихове свести 

везане за непосредно природно окружење.  

                               

 

Поводом 22. марта, СВЕТСКОГ ДАНА ВОДЕ, ученици су погледали презентацију и 

разговарали о виђеном. Затим су имали задатак да на капљици воде напишу поруку о 

чувању вода. Неки ученици су писали песме на тему ,,Вода'', па је све стављено на 

плакате и изложено на паноима поред учионица. 

                           

 

АПРИЛ 

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА, 7. април, ове године обележен је у нашој школи низом 

активности. Ученицима разредне наставе одржане су радионице на тему здравих уста и 

зуба. Радионице су одржали запослени у Институту за јавни здравље Војводине и 

запослене у Школској  стоматолошкој амбуланти. Ученицима  петог разреда Институт 

за јавно здравље Војводине организовао је здравствено-промотивне активности.  
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА за будуће ђаке прваке организован је 27.4.2022. године. Уз 

пратњу учитељица будући прваци обишли су школу, а затим учествовали у музичким и 

ликовним радионицама. 

                               

                                      

МАЈ 

Поводом СВЕТСКОГ ДАНА СУНЦА, 03. маја,  ученици су били у прилици да  

погледају презентацију о штетном зрачењу и заштити од утицаја Сунчевих зрака, као и 

о значају Сунца за живот на планети Земљи и да разговарају о виђеном. Затим су имали 

задатак да направе сунчане наочаре . 
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11.маја, у извођењу Новосадског дувачког квинтета, а под називом „КСЕНИЈА И 

ЛОВАЦ“ одржан је ЕДУКАТИВНИ КОНЦЕРТ познате новосадске композиторке 

Александре Вребалов. Концерт је одржан у оквиру програмске целине Будућност 

Европе који је део програма Европске престонице културе. 

              

  

У нашој школи у уторак 10.05.2022. обележен је СВЕТСКИ ДАН ФИЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ.    

                                                

 

РТС КРОС у нашој школи одржан је 13.05.2022. године. На кросу тог дана учествовало 

је око 250 ученика. 
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Поводом МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПТИЦА, који се обележава у мају месецу,  

ученици су погледали презентацију о врстама птица и разговарали о виђеном. Затим су 

оригами техником правили различите птице. 

                                  

 

У току маја организован је НАГРАДНИ ИЗЛЕТ У СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ. Награда је 

уследила након победе на конкурсу ,, За зеленије и чистије школе Војводине“, а 

обезбедио ју је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. 

Ученицима је уприличена вожња Дунавом, обилазак центра Сремских Карловаца, 

посета Еколошком центру, пешачење по Стражилову уз амбијентално учење, које се 

одвијало кроз креативно осмишљене еколошке радионице. 
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СВЕТСКИ ДАН ПАПАГАЈА обележен је 31.05.2022. Ученици  наше школе су  тог дана  

дошли у школу у мајицама веселих боја и на креативан начин презентовали свет 

папагаја, правећи маске или илуструјући папагаје на основу доступног материјала. 

                     

 

ЈУН 

Поводом 5. јуна, ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ученици трећег разреда су 

осликавали цртеже и писали поруке о важности и значају очувања здраве животне 

средине. 

                           

        

   ХУМАНИТАРНИ БАЗАР  здравих напитака и сокова “Здравом енергијом до Бориних 

корака” одржан је уторак, 7. јуна. Ова акција помогла је у прикупљању помоћи за 

нашег ученика Борислава Станојевића који болује од церебралне парализе.  
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И ова школска година завршена је прославом МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ. Најбољима у 

генерацији уручене су Вукове дипломе, специјалне дипломе и похвале. Ученике су 

поздравиле одељењске старешине VIII-1 Сава Фан,  VIII-2 Зорана Вујчић и VIII-3 

Јелена Радоички, као и директорка школе. 

                    

 

За спортисткињу генерације прогчлашена је Бојана Ковачевић (8-2), а за ученика 

генерације Милан Антуновић (8-1). 

                                                   


