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   Имамо и  продужени боравак у који су укључени ученици из 

различитих одељења првог и другог разреда. Продужени 

боравак омогућава ученицима да време пре или после редовне 

наставе,проводе на креативан и занимљив начин. 

 

   Ове школске године, као и претходних година, били смо јако вредни. 

Имамо шта да вам покажемо и чиме да се похвалимо... 

... И као што видите све „Ово смо ми!“. 

Ветерник, 2016. 

   Школске 2015/2016. године за ђака генерације изабрана је Ана 

Петрушић, ученица одељења 8-1. Ана је амбициозна, вредна, 

свестрана ученица, свој таленат испољила је у многим 

областима. У току школовања учествовала и освајала награде на 

бројним такмичењима из 

математике, хемије, физике, српског 

језика. Школске 2014/2015. године 

проглашена је за Светосавско дете. 

Носилац је дипломе ''Вук Караџић'', 

и посебних диплома за математику, 

физику, хемију, српски језик и 

ликовну културу. 

Школска  2015./2016. година 
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   ОШ  „Марија Трандафил“ налази се у Ветернику, насеље 

Фештер, у улици Паунова број 14. Школска зграда се налази у 

мирном и пријатном амбијенту, пружајући идеалне услове за 

одвијање наставног процеса.  

   Основана је одлуком Скупштине Града Новог Сада од 9. јуна 

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

   Током ове школске 2015/2016. били смо јако вредни као и 

свих претходних година. У самој школи смо имали разна 

дешавања од пријема првака, излета, приредбе поводом дана 

школе, приредбе и модне ревије „И моја породица рециклира“ 

као школа која је у међународном програму „Еко-школа“, као и 

обележавања разних дана везаних за екологију, Дечије недеље, 

обележавања „Светског дана хране“, разних радионица, смотре 

луткарских група, разних хуманитарних акција, новогодишњег и 

ускршњег украшавања школе, и много тога још...  Учествовали 

смо на многим такмичењима, где су ученици наше школе 

постигли завидне 

резултате.  

2 
15 

   Почевши од септембра 2015. године у нашој школи 

постоји Волонтерски тим, који чине учитељи, 

наставници и ученици виших разреда. Циљ овог тима 

је обезбеђивање помоћи при раду ученицима нижих разреда. 

Њихови старији другари од петог до осмог разреда радо 

посећују разредну наставу и индивидуално раде са децом 

којима је потребна додатна подршка у савладавању одређеног 

градива.  

   Ученици наше школе учествовали су  у хуманитарној акцији 

Црвеног крста  "Један пакетић- много љубави" (у децембру 

2015.године) и обрадовали малишане сигурне куће у Новом Саду 

новогодишњим пакетићима. Поводом Ускрса организована 

је  хуманитарна акција прикупљања пакетића за децу са Косова и 

Метохије (у априлу 2016. године ). 

   Ученица 7-1 Наталија Масловарић је освојила 2. место на 

градском квиз такмичењу Црвеног крста "Шта знаш о 

здрављу".Такмичење је одржано 17.марта 2016. Ученице Андреја 

Шкондра  4-2  и Сњежана Мајкић 8-1 су похваљене за ликовне 

радове, а Катарина Морача 8-2 за литерарни рад на конкурсу 

Црвеног крста „Крв живот значи“. 
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   Приредба поводом почетка прве школске године за наше нове 

ученике, прваке, одржана је 31. августа 2015. године. 

   Ученици другог разреда предвођени учитељицама Аленком 

Орешчанин, Маријом Драчански и Душком Атанацков су 

приредили првацима интересантан наступ. Показали су им шта 

ће их све учитељице научити за годину дана. 

   Приредбу је ове године пратило преко деведесет првака, који 

су распоређени у четири одељења. На крају свечаности 

приређене у њихову част упознали су своје учитељице: Биљану 

Грбовић, Тању Бокић, Тању Јосимовић и Марију Станковић 

 

 

   У другом делу еко-дана учешће су узели сви ученици наше 

школе, њихови родитељи и наставници. Свако одељење је 

направило свој  еко-кутак за који су користили рециклиране 

еуро палете. 
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   У суботу 5. септембра 2015. године у нашој школи су 

организоване активности везане за екологију и спорт. Сви 

ученици од трећег до осмог разреда су рециклирали 

сакупљену стару хартију. На овај начин је подигнута свест 

деце о важности рециклаже за заштиту наше околине. 

   Еко тим школе је поред рециклаже организовао и ликовне 

радионице за ученике нижих разреда, док су старији 

учествовали на фудбалским турнирима. 

    Од 16. септембра 2015. године је 

почео са емитовањем Еко радио. 

Редакцију овог радија чинили су 

ученици од петог до осмог разреда. Они 

су се трудили да пригодним прилозима 

обележе све празнике посвећене 

очувању животне средине. 

У петак, 18. септембра 2016. године, наши 

ученици су имали задовољство да путем 

амбијенталне наставе упознају Парк природе 

„Јегричка“ у Жабљу.  Наставу су реализовале учитељице Аленка 

Орешчанин, Душка Атанацков и 

Марија Драчански.  

   Дана 4. априла 2016. године реализована је приредба које 

је намењена будућим првацима наше школе. Приредбу су 

припремиле учитељице: Сања Кнежевић,Љиљана Митровић и 

Марина Тањга, заједно са ученицима четвртог разреда. Након 

приредбе будући прваци су обишли просторије наше школе.  

   Дана 2. априла 2016. године наша школа је обележила 

свечано, весело и радно. Поводом Дана 

планете Земље, ученик наше школе Урош 

Бардак написао је еко химну школе, а 

наставница Јелена Радоички је 

компоновала мелодију. Хор школе је 

премијерно химну представио ученицима, 

родитељима и наставницима, као и 

најмлађим гостима из вртића „Рода“ из 

Ветерника. Дружење се наставило 

еколошким маскембалом где смо имали 

прилике да видимо мноштво шарених маски деце из вртића и 

нижих разреда наше школе.  Све маске су осликавале природу 

и послале поруке да природу треба чувати. 
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  У уторак, 22. септембра 2015., обележили смо Међународни дан 

без аутомобилског дима. Основни циљ ове еколошке акције је 

да се повећа свест људи у вези са проблемом загађења ваздуха и 

животне околине које проузрокује аутомобилски дим. 

Идеја овог пројекта је да се понуди алтернативни начин превоза 

и на тај начин повећа ниво еколошке свести ученика.  

   Од 5. до 9. окробра 2016. године разним активностима је у 

нашој школи обележена Дечија недеља.  

   У понедељак су ученици нижих разреда осликавали тротоар 

унутар дворишта школе, тако да нам је двориште било још 

веселије и шареније. 

   Уторак је био посвећен спорту, те су тада организовани 

турнири у фудбалу, за дечаке, док су се девојчице такмичиле у 

игри између две ватре. 

   Ђаци прваци су у среду званично примљени у Дечији савез, 

па су им поводом тога старији другари, са својим 

учитељицама, припремили пригодну приредбу. 

   Четвртак и петак су били посвећени дружењу и уметности, 

тада су у нашој школи гостовале позоришне трупе. 

   У суботу, 09.априла 2016. године у нашој школи је 

одржана 5. међурегионална смотра луткарских група 

које у свом саставу имају бар једног учесника из 

осетљиве групе „Наша срца куцају у истом ритму“. 

Наступало је 10 школа и једна предшколска установа, из 9 

општина. 

   У нашој школи се и ове године Ускрс 

обечежио на креативан начин. Ученици петих 

разреда су  заједно са наставницима ликовне 

културе израдили ускршња јаја већих 

димензија и  тако помогли  реализацију 

инсталације која је била 

постављена у холу наше школе. 
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   „Ал се некад здраво јело“, овако је у 

нашој школи 16. октобра 2016. године 

обележен Светски дан хране и Светски 

дан хлеба. Ученици, родитељи  и 

наставници наше школе, у склопу 

пројектног Екомотивисаног дана, су 

осмислили и реализовали Сајам здраве хране. Учествовали су 

сви ученици од 1. до 8. разреда. Свако је имао свој штанд на 

коме је излагао здраву храну. Сајам је имао продајни карактер.  

   Сајам је почео трибином „Исхрана и спорт“ коју су 

припремили наставници физичке културе Горан Богдан, Милош 

Рајачић, наставница биологије Биљана Јеличић и учитељица 

Аленка Орешчанин.  

   Сваког 26. јануара славимо Светски дан образовања о заштити 

животне средине. Наши ученици су добили задатак да припреме 

пригодна предавања везана за очување животне средине. 

Предавања су била занимљива јер су их одржали ученици 2. 

разреда. 

Дана, 17. марта 2016. године у нашој школи је одржано 

међународно математичко такмичење “Кенгур без граница“. 

Такмичење се истовремено организује у преко 60 држава. 

Циљ овог такмичења је популаризација математике, 

повећање интересовања за математику и природне науке, примена 

стеченог математичког знања. Учествовало је 52 ученика од 1. до 8. 

разреда.. 
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   Ученици од 1. до 7. разреда су показали како изгледају 

њихове креације од рециклираних материјала. Могло се видети 

много модних детаља и комада одеће од пластичних кеса, 

новина, картона, пластичних чепова, итд. Наши ђаци и њихови 

чланови породица, па чак и суседи су уложили велики труд 

најпре у проналажење потребних материјала, а онда и 

осмишљавању креација које су могле да се виде у четвртак 

увече. 

Сваки разред је представљен уводним ЕКО стиховима: 

 

   Приредба поводом Дана школе је одржана 27.10.2015. године. 

Наши гости су поред осталог имали прилику да погледају и 

представу под називом „И девојчице играју фудбал“, ауторке 

Ђурђе Хорват. Ученици од првог до осмог разреда су заједно 

припремали овај драмски комад, чиме су доказали да године не 

представљају проблем у заједничком раду и комуникацији.   

Прваци су поручили: 
Првачићи смо мали, али ништа не фали 

да природу чувамо и о њој се бринемо. 

Уложили смо труд за све ове ствари, 
па лепо би било да нас неко похвали!!! 

 

Ученици других разреда су јасно 
истакли: 

Природа  је нама драга, 

волимо је много, 
зато ове креације схватили смо строго. 

И бринемо сваког дана 

к`о и сваке ноћи, 
како ћемо до чистије околине доћи! 

 

Порука трећака је гласила: 
Ми природу чувамо у великом луку. 

Мислимо и бринемо, 

све на своју руку. 
Рециклажу волимо, 

То је права ствар. 

Најлепше је бити са природом пар! 

Четврти разреди: 
Велики смо сада ми. 

Ето, нек` се зна. 

Ал` нам увек буде слатка ова ревија. 
Да природи помогнемо, 

у томе смо добри. 

Зато се и радујемо еко гардероби! 
 

Ту су били и петаци: 

Када пети разред дође, 
тада свашта знаш, 

ал` природи увек имаш баш много да 

даш. 
Ревија нам ова значи 

да видимо ко је јачи – МИ ИЛИ 

ЗАГАЂИВАЧИ!!! 
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   У среду, 28. октобра 2015. године ученици 3. 

разреда  су свој наставни дан провели у 

Челареву. Амбијентална настава је реализована 

у  Челареву у оквиру објеката Делта аграра, у 

околини дворца породице Дунђерски  и  у 

парку са  игралиштем за децу. Успостављена је 

корелација наставних садржаја из више 

наставних предмета. 

   Кино Клуб Нови Сад у току новембра и децембра ове године 

организује филмску радионицу  „Тихо, учимо о филму“ у више 

основних школа у приградским насељима Новог Сада тако да 

смо 30.11.2015. године, угостили њихове представнице у нашој 

школи, Нину Латиновић и Соњу Петровић. 

   Редитељка Соња Петровић је наше осмаке и 

седмаке упознала са основама филмске 

писмености.  

    Ученици од 1. до 8. разреда су били веома вредни и данима су 

са својим учитељицама и наставницама правили различите 

украсе како би наша школа била што лепша за време 

новогодишњих празника. Ученици су користили различите 

материјале у изради украса. Заједно са представницима Еко 

тима направљена је јелка од пластичних флаша.  

   У петак, 22. јануара 2016. године са 

почетком у 18 часова у нашој школи је 

одржано Вече математике у циљу 

популаризације овог предмета. Ученици од трећег до 

седмог разреда одазвали су се у великом броју и уживали 

учећи кроз игру, решавајући занимљиве математичке 

проблеме и играјући логичке игре.  


