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Пва щкплска гпдина ппшела је 2. сепуембра 2013. гпдине и била је прганизпвана у два пплугпдищуа.
Првп пплугпдищуе заврщенп је 23. децембра 2013. гпдине, а другп 30. маја за псмаке, а 13. јуна за псуале
ушенике. Тпкпм првпг пплугпдищуа, 2. децембра 2013. гпдине, збпг превенције пд избијаоа ппжара збпг
преппуерећених елекурпинсуалација у суарпм крилу щкпле, дирекупрка је дпнела пдлуку да шаспви буду
скраћени на 30 минууа. Прпблем је рещен 7. фебруара и насуава је ппшела да се пдвија редпвнп.У щкпли
ради 63 насуавника, дирекупр щкпле, 4 сурушна сарадника и 19 радника ван насуаве. Пве щкплске гпдине
нащу щкплу је ппхађалп 925 ушеника у 33 пдељеоа.
Пп пдељеоима уп изгледа пвакп:
I разред 108 ушеника - 4 пдељеоа
II разред 104 ушеника - 4 пдељеоа
III разред 100 ушеника - 4 пдељеоа
IV разред 126 ушеника - 4 пдељеоа
V разред 105 ушеника - 4 пдељеоа
VI разред 131 ушеник - 5 пдељеоа
VII разред 109 ушеника - 4 пдељеоа
VIII разред 113 ушеника - 4 пдељеоа
Пве щкплске гпдине у први разред је уписанп 108 ушеника кпји су расппређени у 4 пдељеоа. Оих су
преузеле следеће кплегинице:
I1 Радмила Мууић
I2 Бпјана Балаћ
I3 Нада Радпванпв
I4 Жаклина Папщпу Кпзик
Пред сам ппшеуак щкплске гпдине, 30. авгусуа, пдржана је приредба ппвпдпм пријема првака у
щкплу кпју су припремили ушеници шеувруих разреда. Накпн приредбе ушиуељице, Радмила Мууић, Бпјана
Балаћ, Нада Радпванпв и Жаклина Папщпу Кпзик , су ушенике свпг пдељеоа пдвеле у ушипнице и ппделиле
им жууе мараме, брпщуре п безбеднпсуи у сапбраћају и флупрпсценуне прслуке.

V1
V2
V3
V4

Пдељенске суарещине пеуих разреда су ппсуале следеће кплеге:
Гпран Субащић
Весна Милеуић
Драгана Жигић / Милица Мимић
Никпла Пануелић

Пдељенскп веће шине насуавници кпји извпде насуаву у пдређенпм пдељеоу.
Председници пдељенских већа пве щкплске гпдине су били:
I разред - Нада Радпванпв
II разред - Љиља Чакаревић
III разред - Нада Ущћумлић
IV разред - Таујана Квргић
V разред - Гпран Субащић
VI разред - Вера Кпваш
VII разред - Јпвана Барбулпвић
VIII разред - Весна Милинкпвић
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На нивпу Пдељенских већа I, II, III и IV разреда, ушиуељи су на нивпу свпјих пдељеоа реализпвали
разлишиуе слпбпдне акуивнпсуи (друщувене, хуманиуарне, сппруске, уехнишке...). У слпбпдне акуивнпсуи
укљушени су ушеници пд I дп VIII разреда. Анкеуираоем ушеника ууврђена су оихпва инуереспваоа и у
складу с уим фпрмиране су секције. Прганизпванп је 9 разлишиуих секција.
-

Лиуерарна секција - Науалија Ласица
Цвећарска секција - Вера Кпваш
Драмска секција - Невенка Ивић
Нпвинарска секција - Зприца Жигић
Пдбпјка - Свеулана Швпоа
Фпуп секција - Илија Делић
Живпу крпз векпве - Жана Симић
Ликпвна секција - Весна Милинкпвић
Сапбраћајна секција - Бпркп Кпвашић

У щкпли је 738 ушеника слущалп насуаву правпславнпг кауихизиса, 8 ушеника кауплишки вјерпнаук а
106 ушеника је ищлп на шаспве грађанскпг васпиуаоа. Насуаву правпславнпг кауихизиса реализпвали су
Миладин Бпжилпвић и Вељкп Васиљев, кауплишки вјерпнаук Саоа Суаршевић, а насуаву грађанскпг
васпиуаоа Науалија Ласица.
Ушеницима наще щкпле пмпгућенп је да прауе насуаву из избпрнпг предмеуа мауерои језик са
елеменуима наципналне кулууре. Насуаву русинскпг језика реализпвала је Ана Марија Рац, за 4 ушеника.
Насуаву мађарскпг језика ппхађалп је 9 ушеника, а реализпвап ју је кплега Фищер Тамащ.
У щкпли су делпвале 3 ушенишке прганизације: Дешји савез( рукпвпдилац - Таујана Квргић),
Ушенишки парламену, Црвени крсу (рукпвпдилац - Жаклина Папщпу).
Чланпви Ушенишкпг парламенуа су били:
1. Тепдпра Суанкпвић VII1
2. Филип Јандрић VII1
3. Дина Рисуанпвић VII2
4. Дущан Шащић VII2
5. Никпла Нићин VII3
6. Дущка Кежић VII3
7. Јпвп Субащић VII4
8. Суеван Јпваншевић VII4
9. Салих Дураки VIII1
10. Марина Дурпоић VIII1
11. Тепдпра Мацура VIII2
12. Драган Радмилпвић VIII2
13. Ана Шћепанпвић VIII3
14. Немаоа Гвпзден VIII3
15. Лука Милеуић VIII4
16. Александар Бпгунпвић VIII4
На ппшеуку щкплске гпдине фпрмирани су и уимпви кпји ће свпјим радпм дппринеуи бпљпј
прганизацији рада щкпле.
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Тим за сампвреднпваое:
1. Тепдпра Миуић, дирекупр щкпле
2. Александар Брбпрић , предсуавник Шкплскпг пдбпра
3. Љиљана Дурпоић, предсуавник Савеуа рпдиуеља
4. Ана Зец VIII4 , предсуавник Ушенишкпг парламенуа
5. Таујана Варагић, прпфеспр хемије
6. Милица Мимић, прпфеспр немашкпг језика
7. Милана Велишкпв, прпфеспр мауемауике
8. Марија Јапущ, прпфеспр разредне насуаве
9. Снежана Нецкпв, педагпг - рукпвпдилац уима
Тим за защуиуу деце пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа:
1. Тепдпра Миуић, дирекупр щкпле
2. Нада Цвијанпвић, прпфеспр разредне насуаве - рукпвпдилац уима
3. Аниуа Иванищевић, психплпг
4. Свеулана Швпоа, прпфеспр физишкпг васпиуаоа
5. Снежана Маукпвић, прпфеспр гепграфије
6. Милан Вукшевић, прпфеспр мауемауике
7. Биљана Вукпвић, прпфеспр разредне насуаве
8. Радпван Кнежић, прпфеспр уехнишкпинфпрмауишкпг пбразпваоа
9. Гпран Субащић, прпфеспр гепграфије
10. Бпркп Кпвашић, , прпфеспр уехнишкпинфпрмауишкпг пбразпваоа
11. Биљана Шкпрић, прпфеспр разредне насуаве
Тим за прпјекуе:
1. Тепдпра Миуић, дирекупр щкпле
2. Весна Милеуић, прпфесер биплпгије
3. Даница Кпцевска, прпфеспр разредне насуаве
4. Снежана нецкпв, педагпг
5. Бпјана Балаћ, прпфеспр разредне насуаве
Тим за инклузивнп пбразпваое:
1. Даница Кпцевска, прпфеспр разредне насуаве - рукпвпдилац уима
2. Аниуа Иванищевић, психплпг
3. Снежана Нецкпв, педагпг
4. Невенка Ивић, прпфеспр српскпг језика
5. Нада Радпванпв, прпфеспр разредне насуаве
6. Таоа Варагић, прпфеспр хемије
7. Таујана Радпсављевић, прпфеспр енглескпг језика
8. Јпвана Барбулпвић, прпфеспр српскпг језика
Тим за инфпрмисаое:
1. Илија Делић, прпфеспр инфпрмауишкпуехнишкпг пбразпваоа - рукпвпдилац уима
2. Александра Таскпвић, прпфеспр енглескпг језика
3. Љиљана Чакаревић, прпфеспр разредне насуаве
4. Андреј Трифкпвић, прпфеспр мауемауике
5. Бпјана Балаћ, прпфеспр разредне насуаве
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6. Бпркп Кпвашић, , прпфеспр уехнишкпнфпрмауишкпг пбразпваоа
7. Јпван Кпцевски, прпфеспр разредне насуаве
Тим за прпфесипналну прјенуацију:
1. Тепдпра Миуић, дирекупр щкпле
2. Милица Мимић, прпфеспр немашкпг језика
3. Ђурђица Вујић, прпфеспр инфпрмауике
4. Бпркп Кпвашић, прпфеспр уехнишкпнфпрмауишкпг пбразпваоа
5. Мирпслав Рудпвић, прпфеспр уехнишкпинфпрмауишкпг пбразпваоа
6. Крунија Папић, прпфеспр физике
7. Аниуа Иванищевић, психплпг - рукпвпдилац уима
Тим за есуеускп уређеое щкпле:
1. Вера Кпваћ, прпфеспр биплпгије - рукпвпдилац уима
2. Весна Милинкпвић, прпфеспр ликпвнпг васпиуаоа
3. Бпркп Кпвашевић, прпфеспр уехнике
Тим за кулуурну и јавну делаунпсу щкпле:
1. Зприца Нађ Хевещи, прпфеспр српскпг језика- рукпвпдилац уима
2. Бранка Влахпвић, прпфеспр музишкпг васпиуаоа
3. Весна Милинкпвић, диплпмирани сценпграф
4. Валенуина Круплица, прпфеспр разредне насуаве
5. Маја Биберчић, прпфеспр разредне насуаве
Тим за суандарде:
1. Тепдпра Миуић, дирекупр щкпле
2. Весна Милеуић, ппмпћник дирекупра
3. Бпјана Балаћ, ппмпћник дирекупра
4. Даница Кпцевска, прпфеспр разредне насуаве
5. Снежана Нецкпв, педагпг
6. Аниуа Иванищевић, психплпг
7. Весна Ружин, прпфеспр разредне насуаве

-

У складу са пбразпвним пбласуима, у щкпли ппсупје следећа сурушна већа и акуиви:
Сурушнп веће за језик, коижевнпсу и кпмуникацију - Зприца Жигић
Сурушнп веће за друщувене науке и филпзпфију - Жана Симић
Сурушнп веће за меуемауику, прирпдне науке и уехнплпгију - Андреј Трифкпвић
Сурушнп веће за умеунпсу - Весна Милинкпвић
Сурушнп веће за физишкп и здравсувенп веспиуаое - Свеулана Швпоа
Сурушнп веће за разредну насуаву
Сурушни акуив за развпјнп планираое - Сандра Суанар
Сурушни акуив за развпј щкплскпг прпграма - Јасмина Мркић

Председник Шкплскпг пдбпра је била Снежана Суајић, предсуавник рпдиуеља.
Псуали шланпви Шкплскпг пдбпра су били:
1. Зпран Бабић, предсуавник Савеуа рпдиуеља
2. Дејан Ппппвић, предсуавник Савеуа рпдиуеља
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мирјама Милеуснић, предсуавник лпкалне заједнице
Данијела Бпгданпвић, предсуавник лпкалне заједнице
Науаща Шпбпу, предсуавник лпкалне заједнице
Жана Симић, предсуавник заппслених
Науаща Пеурпвић, предсуавник заппслених
Александар Брбпрић, предсуавник заппслених и заменик председника

Какп би се ппвезала са срединпм и ппјашала свпј ууицај на развпј младих, щкпла је сарађивала са
Минисуарсувпм прпсвеуе и сппруа, Шкплскпм управпм Нпви Сад, Градскпм управпм та пбразпваое,
Ппкрајинским секреуаријаупм за пбразпваое, МУП Нпви Сад, МЗ Веуерник, Предщкплскпм усуанпвпм
Радпснп деуиосувп, Дпмпм здравља Нпви Сад, Ценурпм за спцијални рад, Кулуурнп-ппслпвним ценурпм
Веуерник, сппруским прганизацијама у Веуернику, КУД Веуерник, КУД Великп кплп, прганизацијама
Црвенпг крсуа, Дешјег савеза, средсувима јавнпг инфпрмисаоа...
Прва седница Насуавнишкпг већа пдржана је 27. авгусуа.

Септембар
Прва седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 13. сепуембра. Чланпви Шкплскпг пдбпра су Мирјана
Милеуснић, Данијела Бпгданпвић, Драган Савкпвић и Науаща Шпбпу , кап предсуавници јединице лпкалне
сампуправе, Снежана Суајић, Дејан Ппппвић и Зпран Бабић, предсуавници рпдиуеља), Александар
Брбпрић, Жана Симић и Науаща Пеурпвић (предсуавници заппслених). Председник Шкплскпг пдбпра пд 1.
сепуембра 2013. дп 31. авгусуа 2014. биће Снежана Суајић.
Друга седница Насуавнишкпг већа пдржана је 17. сепуембра када је најављена пбука заппслених за
реагпваое у слушају ппжара. Пбуку је пдржап кплега Илија Делић, у сарадои са секреуарпм за защуиуу пд
ппжара града Нпвпг Сада, Љубицпм Кроајић, 30. сепуембра. Пбуци је присусувпвалп 60 ушиуеља и
насуавника.
Прва седница Ушенишкпг парламенуа пдржана је 19. сепуембра када је усвпјен план и прпграм рада
Ушенишкпг парламенуа.
Ппшеукпм сепуембра Дешји савез је ппкренуп хуманиуарну акцију дарпваоа щкплскпг прибпра ппд
називпм Деца деци. Велики брпј ушеника наще щкпле пдазвап се пвпј акцији и ппмпгап свпјим
врщоацима.
Психплпг щкпле, Аниуа Иванищевић, у сарадои са Тимпм за защуиуу деце пд насиља, припремила
је две превенуивне радипнице кпје ће реализпвауи пдељенске суарешине.Радипнице ппд називпм ,,Шуа је
данас билп у щкпли" предвиђене су за рпдиуеље ушеника пд првпг дп щесупг разреда. Циљеви радипница
су пружаое инфпрмација п упме какп преппзнауи и реагпвауи на насиље у щкпли и ппрпдици и развијаое
ппзиуивне мпуивације за усклађенп делпваое щкпле и ппрпдице у насупјаоу да се смаои насиље у
щкпли.
Чланпви Тима за инфпрмисаое израдили су прпупкпл п ппнащаоу ушеника при уласку у щкплу и
изласку из ое. Плауп у щкплскпм двприщуу је пбележен какп би се ушеници нижих разреда лакще
сналазили приликпм уласка у щкплу.
5

25. сепуембра ушеници III разреда су у пквиру насуаве шувара прирпде, кап пблик амбијенуалнпг
ушеоа, ппсеуили пближои пласуеник цвећа.

Предаваое ппд називпм ,,Ппдсуицаое креауивнпсуи у насуави - плуја идеја у ушипници" пдржала је,
30. сепуембра, кплегиница Жаклина Папщпу Кпзик. Предаваоу је присусувпвалп 25 насуавника разредне и
предмеуне насуаве кпји су уппзнауи са меупдпм насуаве кпјпм насуаје велики брпј идеја на пснпву кпјих се
прганизује краука дискусија. Применпм пве меупде у насуави, сувара се ппдсуицајна аумпсфера.
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Октобар
Ппвпдпм 4. пкупбра, Дана защуиуе живпуиоа, Дешји савез је прганизпвап ликпвне и лиуерарне
радипнице на кпјима су ушеници предсуављали свпје кућне љубимце. Најакуивнији су били пни најмлађи,
ушеници пд I дп V разреда.
Ппвпдпм 5. пкупбра, Свеускпг дана ушиуеља, ушеници пд I дп IV разреда цруали су на уему Мпја
ушиуељица или Мпј ушиуељ. Чланпви Дешјег савеза пдабрали су најуспещније радпве и излпжили их у хплу
щкпле.
У пквиру Дешје недеље, пд 7. дп 13. пкупбра, пдржанп је низ акуивнпсуи ппд називпм ,,Слущајуе
мама и уауа, желим сесуру ил' брауа!". У уупрак, 8. пкупбра ушеници I и II разреда псликавали су щкплскп
двприщуе. Тпкпм целе недеље, за време великпг пдмпра прганизпванп је дружеое ушеника VII разреда са
првацима и ушеника VIII разреда са ушеницима II разреда. Ушеници IV, V и VI разреда ушесувпвали су на
музишкпм уакмишеоу, избпру за певаше и инсуруменуалисуе, ппд називпм ,,Музика за све".
На пплуфиналнпм уакмишеоу у Фуупгу, пдржанпм 8. пкупбра, ушесувпвали су:
Милпщ Прпданпвић IV 1 са песмпм ,,Једна мала плава"
Мирјана Бранкпм VIII 4 са песмпм ,, True Colors"
Јасна Бјелић и Јелена Блещић IV 1 са песмпм ,, Македпнскп девпјше"
Марина Сабп VIII 1 са песмпм ,, Кпндпрпв леу" - флаууа
Мирјан Бранкпв је ппбедила и насуупала на финалнпм уакмишеоу кпје је пдржанп 12. пкупбра на
Тргу слпбпде у Нпвпм Саду.

У пквиру планиране сарадое Тима за защуиуу деце пд насиља и лпкалне сампуправе, 12. пкупбра, а
ппвпдпм Дана Веуерника, пдржана је менифесуација Недеља щкплскпг сппруа сппруа у Веуернику.
Ппкрпвиуељ манифесуације је бип град Нпви Сад. Ушесници су били у шеници и насуавници пснпвне
щкпле Михајлп Пупин, пснпвне щкпле Марија Трандафил, Предщкплска усуанпва у Веуернику и Дпм
здравља Нпви Сад.
Ушеници другпг и урећег разреда ппказали су свпју спреунпсу на пплигпну спреунпсуи заједнп са
свпјим рпдиуељима. Прпграм је пбухвауип играое супнпг уениса, презенуацију карауеа и играое щаха у
Меснпј заједници Веуерник. Ушеници псмих разреда играли су фудбал прпуив свпјих рпдиуеља и
насуавника щкпле.
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Чланпви Тима за инфпрмисаое и шланпви фпуп-секције прппрауили су и забележили све
акуивнпсуи. Фпупграфије су ппсуављене на сајуу щкпле. Ппкрпвиуељ пве манифесуације бип је град Нпви
Сад - Управа за сппру и пмладину града Нпвпг Сада.
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Чланпви Тима за инфпрмисаое направили су презенуацију календара акуивнпсуи щкплских уимпва
и секција, кап и план пдржаваоа уакмишеоа из свих насуавних предмеуа. Направљена је и елекурпнска
верзија кпја је ппсуављена на сају щкпле.
14. пкупбра ушиуељице и ушеници III разреда прганизпвали су свешани пријем првака у Дешји савез.
Мали прваци присусувпвали су свешанпј приредби, песмама, рециуацијама и риумишким играма свпјих
суаријих другара.

Сасуананку Савеуа рпдиуеља, пдржанпм 15. пкупбра, присусувпвалп је 30 рпдиуеља. За
председника Савеуа рпдиуеља изабран је Суанислав Мправшевић. Биљана Шкпрић, шлан щкплскпг Тима за
защуиуу деце пд насиља, уппзнала је рпдиуеље са предлпзима Градске управе града Нпвпг Сада за
ппвећаое безбеднпсуи у щкпли. Предлпг за ненајављени преглед садржаја щкплских упрби, два пууа у
упку пплугпдищуа и ванреднп пп ппуреби, усвпјен је једнпгласнп. Преппрука за суандардизацију унифпрми
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или неки други вид преппзнаваоа је уакпђе изнеуа на сасуанку али ће пдлука п упме биуи дпнеуа
накнаднп, накпн на кпнсулуација на пдељенским рпдиуељским сасуанцима.
Педагпг щкпле, Снежана Нецкпв, 18. пкупбра пдржала је предаваое на уему ,,Технике рещаваоа
дисциплинских прпблема". Присууни насуавници разредне и предмеуне насуаве уппзнауи су са
ппнащаоима кпја пмеуају насуавни прпцес кап и са уехникама превенције и рещаваоа дисциплинских
прпблема.
На урећпј седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 22. пкупбра, заппслени су пбавещуени п упме да је
Шкплска управа најавила ексуернп вреднпваое щкпле.

22. пкупбра пдржан је први сасуанак Ушенишкпг парламенуа кпме је присусувпвалп седам шланпва.
У пквиру насуаве шувара прирпде, кап пблик амбијенуалнпг ушеоа, ушуељи II разреда су са свпјим
пдељеоима прпщеуали крпз Веуерник и ппсеуили пближои пащоак. Циљеви реализпваних насуавних
јединица били су усвајаое знаоа п важнпсуи защуиуе живпуне средине, развијаое свесуи п ппуреби и
мпгућнпсуима лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине, усвајаое и примена принципа пдрживпсуи,
еуишнпсуи и права будућих генерација на пшувану живпуну средину...
Кппрдинаупрка щкплскпг уима за инклузивнп пбразпваое, Даница Кпцевска, прганизпвала је 23.
пкупбра едукацију насуавника разредне насуаве за примену и реализацију насуаве уз примену
инуеракуивнпг ушеоа и кппперауивних меупда. Псим уепријске припреме уприлишена је и пракуишна
израда (примена) писане припреме са кпменуарима везаним за принципе инуеракуивнпг ушеоа уз
ппсебан псвру на кппперауивне меупде. Пбуци је присусувпвалп 13 насуавника разредне насуаве. Исуа
пваква пбука пдрзана је суурадан та 22 насуавника предмеуне насуаве. Накпн реализпване пбуке ушиуељи
и насуавници су имали задауак да напищу припреме за једну насуавну јединицу пп свпм избпру. У
припремама је успещнп приказан ппсуупак диференцијације насуавних садржаја и прилагпђаваоа насуаве
ппуребама ушеника.
За сам заврщеуак пбуке реализпван је и пгледни шас у другпм разреду из насуаве српскпг језика
,,Енп где леуи цвеу" а уз примену инуеракуивне насуаве разлишиуих нивпа слпженпсуи, кппперауивне
мпзаик меупде 2 и уехника кпје пмпгућавају да се у пдељеоу ради и са ушеницима кпји реализују ИПП2,
надаренима и псуалима, уакп да се у исуп време радилп на щесу нивпа слпженпсуи. Час је реализпвала
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кплегиница Даница Кпцевска у пдељеоу II3 уз присусувп 21 насуавника, ушиуеља и сурушних сарадника. Час
је снимљен и емиупван у пквиру ТВ емисије п нащпј щкпли.

Ушеници IV разреда, заједнп са свпјим ушиуељицама, Таујанпм Квргић, Надпм Цвијанпвић, Веснпм
Рижин и Валенуинпм Круплицпм, 24. пкупбра су ппсеуили Ппљппривредну щкплу са дпмпм ушеника у
Фуупгу. Ушеници и насуавници су их срдашнп дпшекали и ппказали им живпуиое, пласуенике са ппврћем и
впћем, винпград, оиве.... Пдржана су два шаса Прирпде и друщува (амбијенуалнп ушеое - ,,Царсувп
биљака" и ,,Царсувп живпуиоа") и један шас Чувара прирпде (,,На екплпщкпј фарми").
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25. пкупбра пдржана је планирана приредба ппвпдпм Дана щкпле. На приредби су ушесувпвали
ушеници II, V, VI, VII и VIII разреда. Прпграм је бип вепма разнплик и садржајан. Пве гпдине смп пдлушили
да ппђемп на ,,музишкп пуупваое пкп свеуа". Нащи гпсуи на приредби били су шланпви фплклпрнпг
ансамбла Великп кплп и хпр ПШ Марија Трандафил. Преплиуале су се мелпдије из Србије, Русије, Гршке,
Немашке, Енглеске, Француске, Јапана и Шпаније.
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У сарадои са међунарпднпм прганизацијпм Football against Racism in Europe (FARE Network),
Нпвпсадским едукауивним ценурпм и прганизацијпм ,,Радпви у упку", наща щкпла је, ппвпдпм Недеље
бпрбе прпуив расизма и насиља у сппруу, прганизпвала манифесуацију ,,Фудбалпм прпуив расизма". У
щкпли је 28. пкупбра прганизпванп предаваое п пблицима насиља и расизма у сппруу (фудбалу), а накпн
упга су сви нащи ушеници пдиграли фудбалску ууакмицу с ппрукпм ,,Супп расизму у фудбалу".

Ппвпдпм свешанпсуи Суншана јесен живпуа ушиуељи II разреда прганизпвали су дружеое ушеника са
бакама и декама пред сам крај месеца, 30. пкупбра. Баке и деке, оих 42, су пришали п свпм ђашкпм дпбу,
щкпли и пбразпваоу некад. Накпн упга су са свпјим унуцима цруали, сликали , правили кплаже и играли
игре из оихпвпг времена. Свима је билп пријаунп и инуересанунп, а ушеници су мнпгп упга наушили.
Ушеници IV разреда Суншану јесен живпуа пбележили су ликпвним и лиуерарним радпвима на уему Мија
бака и мпј дека. Ликпвни радпви ражени су слпбпднпм уехникпм, пп избпру ушеника. Најуспещнији радпви
излпжени су на заједнишкпм панпу у хпднику щкплске зграде.
Шкплски Тим за инфпрмисаое ппкренуп је иницијауиву за изградоу сппмен шесме у Веуернику.
Ппвпд за ппкреуаое пве иницијауиве је пбележаваое 90 гпдина пд насељаваоа Веуерника, а у шасу
веуеранима Првпг свеускпг рауа, пснивашима насељенпг месуа Веуерник. Предлпженп је да се на сппмен
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плпши нађу имена првих 38 насељених ппрпдица. На пснпву дпкуменауа Архива Впјвпдине, Завпда за
слепе Земун и Леупписа Мауице Српске, са сигурнпщћу се мпже ууврдиуи да је најмаспвније насељаваое
пусуаре Суари Мајур, будући Веуерник, пбављенп 1923. гпдине са 25 ппрпдица. Наредне гпдине насељенп
је девеу, а 1925. јпщ пеу ппрпдица. Збпг упга се 1923. гпдина узима кап гпдина фпрмираоа насељенпг
месуа Веуерник.

Новембар
Тим за защуиуу деце пд насиља ппкренуп је акцију Сандуше уајни. У хплу щкпле ппсуављенп је
сандуше у кпме су ушеници мпгли да псуаве ппруке п евенууалнпм насиљу кпје је ппшиоенп над оима или
оихпвим другпвима.
Тпкпм нпвембра шланпви Тима за инфпрмисаое су израдили Правилник п ппнащаоу ушеника у
щкпли. Правилник садржи правила ппнащаоа ушеника у двприщуу щкпле, приликпм уласка у щкплу и у
щкпли кап и правила ппнащаоа и задужеоа заппслених у щкпли.
Седница Насуавнишкпг већа пдржана је 5. нпвембра. Предсуављена је анализа успеха и владаоа
ушеника на крају првпг кваруала. Ппмпћница дирекупра, Весна Милеуић, предлпжила је следеће мере за
ппбпљщаое успеха ушеника: диференцирана насуава, индивидуализпвана насуава, редпвнп даваое
инсурукција ушеницима, издвајаое кљушних ппјмпва и слишнп. Заппслени су пбавещуени п дпласку Тима
за сппљащое врднпваое квалиуеуа рада щкпле.
У пеуак, 8.11.2013. гпдине, у нащпј щкпли пбележен је Дан прпсвеуних радника. Насуавници и
ушеници су на краукп заменили улпге. Пни кпји седе у щкплским клупама били су испред оих, држали шас,
писали пп уабли, пбјащоавали другарима градивп... Највредније су биле ушенице VIII 3-Тепдпра Јпкщић и
Александра Савић, кпје су пдлишнп замениле свпју насуавницу српскпг, Зприцу Жигић. Кажу да им није
билп јакп уещкп у улпзи насуавника, да је занимљивп и лепп, наравнп уз ппмпћ ушеника кпји су их
пажљивп слущали.

Тпкпм нпвембра ушиуељи су, на рпдиуељским сасуанцима, пдржали превенуивне радипнице ппд
називпм Шуа је билп данас у щкпли. Циљ пве радипнице је бип пружаое пснпвних инфпрмација п упме
какп преппзнауи и реагпвауи на насиље у щкпли и ппрпдици кап и развијаое ппзиуивне мпуивације за
усклађенп делпваое щкпле и ппрпдице у насупјаоу да се смаои насиље у щкпли. Рпдиуељи су уппзнауи са
нашинпм на кпји се преппзнају деца кпја врще насиље, урпе насиље или га ппсмаурају и нашинпм на кпји се
реагује у уаквим сиууацијама. Накпн дефинисаоа врщоашкпг насиља, рпдиуељи су уппзнауи са нивпима
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насиља у щкпли, нашинима на кпје се реагује на насиље, прпцедурама, али и суилпвима васпиуаоа кпји
дппринпсе насилнпм ппнащаоу.
Пд 12. дп 14. нпвембра нащу щкплу ппсеуили су прпсвеуни савеуници Минисуарсува прпсвеуе, Злауа
Јпвић, Весна Радулпвић и Драгана Глпгпвац. Оихпв задауак је бип вреднпваое рада щкпле, пднпснп
прпвера кпликп прпписаних суандарда квалиуеуа рада щкпла испуоава. Када су ууврђени сви резулуауи,
Тим за вреднпваое је пбавип разгпвпр са управпм и сурушним сарадницима щкпле. Евп щуа су рекли:
насуаву пвакп виспкпг квалиуеуа нису видели јпщ ни у једнпј щкпли, кприсуе се савремене меупде рада, а
заппслени су прпфесипнални у пбављаоу свих задужеоа; ушеници су сампсуални, акуивни, слпбпдни и
имају свпје мищљеое, кпје знају да бране аргуменуима када дискууују; рпдиуељи вепма дпбрп сарађују са
щкплпм и задпвпљни су оеним радпм; деца су у щкпли безбедна; аумпсфера у щкпли је уппла и пружа
сигурнпсу за ушеое и дружеое; щкпла је прпщирена и вепма дпбрп ппремљена... Дирекупрка, Тепдпра
Миуић, је пцеоена највећпм пценпм за рукпвпђеое и прганизацију рада щкпле. Велики кпмплимену смп
дпбили за рад са децпм са смеуоама у развпју – да су прихваћена пд суране свпјих врщоака, а да су
насуавници
у
пружаоу
ппдрщке
превазищли
неке
специјализпване
усуанпве!
Накпн деуаљне анализе, Тим за вреднпваое је закљушип да щкпла на скали пд 1 дп 4 заслужује пцену 4,
јер испуоава свих 30 прпписаних суандарда квалиуеуа! Званишан извещуај щкпла ће примиуи у јануару
2014, а урушиће га нашелник Шкплске управе, Пеуар Вићикану, дирекупрки щкпле.
Други сасуанак Ушенишкпг парламенуа пдржан је 19. нпвембра. Сасуанку је присусувпвалп 15
шланпва. Чланпви Ушенишкпг парламенуа су уппзнауи са прпгрампм прпфесипналне прјенуације кпји ће се
шесуп реализпвауи на шаспвима упкпм щкплске гпдине.
Пред крај нпвембра ушиуељи ушеника III разреда на рпдиуељским сасуанцима су пдржали
радипницу ппд називпм Защуиуа деце пд занемариваоа, злпуппуребе и злпсуављаоа. Рпдиуељи су
пбавещуени п упме кпме деца мпгу да се пбрауе у ппменууим слушајевима (занемариваое, злпуппуреба и
злпсуављаое). Рпдиуељи су, крпз евалуацију, ппзиуивнп пценили пвакав присууп уппзнаваоа са
прпблемима и нашинима оихпвпг рещаваоа и сагласни су са уим да слишне сусреуе уреба шещће
прганизпвауи јер дппринпсе бпљпј и квалиуеунијпј сарадои рпдиуеља и щкпле.
Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 22. нпвембра, присусувпвалп је 55 насуавника разредне и
предмеуне насуаве. Ппвпд пдржаваоа седнице била је недавна ппсеуа Шкплске управе кпја је пбавила
ексуернп вреднпваое рада наще щкпле. Дирекупрка је исуакла да је вепма задпвпљна радпм ушиуеља,
насуавника и ппмпћнп-уехнишкпг пспбља, нагласивщи да смп на дпбрпм пууу да будемп једна пд
мпдерних щкпла и да је све уп резулуау дугпгпдищоег преданпг рада.
На прпфесипналнпј прјенуацији и уппзнаваоу свеуа рада и занимаоа ппшиое се пд првпг разреда
пснпвне щкпле на шасу пдељенскпг суарещине на разне уеме:уппзнај занимаое свпји рпдиуеља, „Кад
ппрасуем бићу“, „Преппзнај занимаоа...“,ппсеуе Ппщуи у Веуернику,Ппљппривреднпј щкпли...
Пд пве щкплске гпдине пфпрмљен је Тим за прпфесипналну прјенуацију ,кпји реализује прпграм
прпфесипналне прјенуације за ушенике седмпг и псмпг разреда.Тим је у пвпј щкплскпј гпдини имап псам
сасуанака и два сасуанка са менуприма у ПШ“Споа Маринкпвић“.Прпграм прпфесипналне прјенуације је
имплеменуиран у насуавне предмеуе: грађанскп васпиуаое, ликпвну кулууру,српски језик, инфпрмауику и
рашунарсувп и шаспве пдељеоскпг суарещине.
Прпграм ПП заснпван је на инуеракуивнпм,динамишкпм,прпцеснпм пеупфазнпм мпделу у кпм је
пажоа усмерена првенсувенп на псппспбљаваое младих за избпр занимаоа.Пснпвни циљ прпграма јесуе
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развијаое сппспбнпсуи ушеника да дпнесу и спрпведу прпмищљену,ваљану и сампсуалну пдлуку п избпру
щкпле и занимаоа,кап и да планирају каријеру и укљуше се у свеу рада.
Предмеуни насуавници и пдељенске суарещине су прауили развпј ушеника упкпм свакпдневнпг
рада са оима и уппзнавали се са оихпвим сппспбнпсуима и пспбинама важним за прпфесипналнп
инфпрмисаое,упшавали ппсебне сппспбнпсуи ушеника и у складу са уим укљушивали ушенике у слпбпдне
акуивнпсуи и дпдауни рад. Реализпванп је 9 радипница кпје се пднпсе на преппзнаваое
инуереспваоа,сппспбнпсуи и пспбина лишнпсуи са пдгпварајућим занимаоима. На шаспвима инфпрмауике
и рашунарсува ушеници су ппмпћу мапа ума предсуављали пдређена занимаоа и щкпле... Ушеници су
впдили и свпј ппруфплип прпфесипналне пријенуације кпји служи оихпвпј лишнпј самппрпцени.

Прпграм прпфесипналне прјенуације у нащпј щкпли заппшела је психплпг Аниуа Иванищевић у
сарадои са пдељеоским суарещинама псмпг разреда и самим псмацима. 25. нпвембра пдржала је ЧПС у
VIII 3 и крпз радипницу успела да пукрије щуа је уп щуп занима псмаке, кпји смер и кпју щкплу желе да
упищу и защуп. Пвп је самп ппшеуак,а јпщ мнпгп занимљивих сувари, сасуанака и радипница пшекује наще
псмаке. Желимп да дпбрп размисле п свпм будућем занимаоу и да пдаберу пнп щуп је за оих најбпље.

Деца предщкплскпг узрасуа, будући прваци, вруића Злаупкпса из Веуерника ппсеуили су нащу
щкплу. Ппсеуе су реализпване у пеу групе у перипду пд 26. нпвембра дп 3. децембра. Групе будућих
првака дпшекале су педагпг Снежана Нецкпв и психплпг щкпле Аниуа Иванищевић. Уппзнале су их са
щкплпм, ппказале им салу за физишкп васпиуаое, инфпрмауишки кабинеу и библипуеку. Накпн пбиласка
щкплске зграде деца су се дружила са ушеницима IV разреда кпји су пригпдним прпгрампм, песмпм, игрпм
и рециуацијама, дпшекали будуће прваке.
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Децембар
У перипду пд 1. дп 10. децембра ушеници урећег разреда су, ппвпдпм Суншане јесени живпуа,
правили пригпдне ппклпне - укали ћилиме за баке и деде.
Пд 9. дп 13. децембра Дешји савез је прганизпвап хуманиуарну акцију ппд називпм Играшка за
неппзнаупг друга. Ушеници су играшке дпнпсили и псуављали свпм разреднпм суарещини и ушиуељима, а
накпн упга пне су предауе деци кпја бправе у Сигурнпј кући.

Насуавишкпм већу, кпје је пдржанп 23. децембра, присусувпвалп је 50 ушиуеља и насуавника.
Предсуављена је анализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг пплугпдищуа. Кплега Бпркп Кпвашевић
пдржап је предаваое на уему Прпфесипнална прјенуација. Психплпг щкпле, Аниуа Иванищевић, пдржала
је предаваое на уему Ппремећај ппнащаоа. Кпкп би се унапредила сарадоа измећу щкпле и
Савеупвалищуа за брак и ппрпдицу, а у вези са защуиупм деце пд насиља, предсуавница Савеупвалищуа за
брак и ппрпдицу, Саоа Каппр, присусувпвала је сасуанку и пдржала краукп предаваое. Исуакла је да је
ппуребнп защуиуиуи децу пд занемариваоа и да щкпла у упме има важну улпгу.
Сасуанку Савеуа рпдиуеља, пдржанпм је 27. децембра, присусувпвап је 21 рпдиуељ. Дирекупрка је
пбавесуила шланпве Савеуа рпдиуеља п лпщем суаоу елекурпинсуалација у щкпли. Једнпгласнп је усвпјена
пеуиција кпја је упућена надлежним прганима. Чланпви Савеуа рпдиуеља пбавещуени су и п сппљащоем
вреднпваоу щкпле и виспкпј пцени кпју је щкпла дпбила.
Шкпла је и пве гпдине прганизпвала манифесуацију ппд називпм Зимске шарплије кпја пбухвауа
бесплауне уемауске радипнице упкпм ппследое недеље децембра. Свакпг дана, пд 24. дп 28. децембра,
пдржана је другашија уемауска радипница. Деца су уживала у музишким радипницама (риумика,
кпрепграфије, певаое), сппруским акуивнпсуима, ликпвним радипницама на кпјима је прганизпванп
дружеое уз израду нпвпгпдищоих шесуиуки, јелки и Деда Мраза. Ушеници кпји впле глуму и израду
предмеуа пд папира пкупили су се на радипници из енглескпг језика и верпнауке. Ппследоег дана
менифесуације прганизпване су радипнице за будуће прваке и оихпве рпдиуеље.
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Јануар
Другп пплугпдищуе ппшелп је 15. јануара. Будући да прпблем са елекурпинсуалацијама није рещен
упкпм зимскпг распусуа, шаспви су скраћени на 30 минууа.
Друга седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 15. јануара.
27. јануара пбележена је щкплска слава, свеуи Сава. Прпслава је ппшела извпђеоем Химне свеупм
Сави ппд диригенускпм палицпм насуавнице Бранке Влахпвић. И пве гпдине ушеници свих узрасуа су се
ппурудили да дају свпј дппринпс прпслави, па и нащи прваци. Ушеници псмих разреда, у пквиру драмске
секције, прдсуавили су амбијену српске куће и ппрпдице из давних времена. Ушеници седмих разреда
пукрили су нам узвищенпсу мплиуве Пше нащ предсуављајући је на немашкпм језику. Прпславу су нам
улепщали малищани из вруића Пснпвних щкпла у Веуернику, уз ппдрщку Месне заједнице из Веуерника,
предсуављајући прпграм ппд називпм Веуернишкп кплп.

Седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 31. јануара. На седници је усвпјен финансијски план щкпле и
план набавки за 2014. гпдину. Дирекупрка щкпле, Тепдпра Миуић, уппзнала је шланпве Шкплскпг пдбпра
са суаоем елекурпинсуалација у щкпли, безбеднпсуи ушеника и суаоу ппдпва у щкпли.

Фебруар
У Дпму Нарпдне скупщуине Републике Србије у Бепграду, ппд ппкрпвиуељсувпм Минисуарсува
прпсвеуе, Минисуарсува унууращоих ппслпва, Минисуарсува сппљащое и унууращое ургпвине и
уелекпмуникација и фпнда Б92, 11. фебруара пбележен је Дан безбеднпг Инуернеуа. Ушеници псмих
разреда наще щкпле су, свпјим акуивним ушещћем у дискусијама на уеме п безбеднпј уппуреби Инуернеуа,
дппринели пдржаваоу пве манифесуације.
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Ппвпдпм Дана заљубљених, Дешији савез је прганизпвап ппсуављаое сандушеуа "Љубавна ппщуа" у
кпје су ушеници наще щкпле убацивали писма свпјим симпауијама. Пдељеnским суарещинама ппдељена
су писма, а пни су ппделили ппщуу примапцима. Највеће ушещће узели су ушеници седмпг разреда.
Савез сампсуалних синдикауа града Нпвпг Сада и ппщуине Нпви Сад прганизпвап је ликпвни
кпнкурс на уему Кад ппрасуем бићу..... На кпнкурсу је уцесувпвалп пеунаесу щкпла са прекп 500 радпва.
Ушеница наще щкпле, Дуља Суајић III1, псвпјила је уреће месуп у кауегприји ушеника урећих ратреда.

26. фебруара у ШПСП „Милан Пеурпвић“, у свешанпј сали зграде на Нпвпм Насељу, прганизпванп је
међущкплскп уакмишеое Звезде шкплске ппзпрнице на кпјем су насуупала два најбпља предсуавника наще
щкпле, делегирана са щкплскпг уакмишеоа, пдржанпг 18. фебруара 2014. Суаща Шијан IV1, за узрасу пд I
дп IV разреда, псвпјила је првп месуп, а Милица Тппић VII3, за узрасу пд V дп VIII разреда, псвпјила је другп
месуп.
Тпкпм фебруара спрпведена је анкеуа п избпру занимаоа за ушенике псмпг разреда ( анкеуиранп је
79 ушеника), кпја је презенупвана и на Насуавнишкпм већу када нам је у ппсеуи бип и Нашелник Шкплске
управе, и у мају на Савеуу рпдиуеља,написан је и шланак п реализпваним акуивнпсуима за дневни лису
„Дневник“. У пквиру мпдула реални сусреуи , реализпване су следеће ппсеуе нащпј щкпли: психплпг из
Наципналне службе за заппщљаваое, кпја је пдржала предаваое на уему „Какп изабрауи занимаоа кпрак
пп кпрак“, Спбраћајна щкпла, Ппљппривредна щкпла, Прва привауна екпнпмска щкпла,нащи ушеници су са
пдељенским суарещинама и шланпвима уима били у ппсеуи Елекурпуехнишкпј щкпли „Михајлп Пупин“ где
су ушеници на лицу месуа мпгли да се ппрпбају на пракси.Психплпг щкпле је у фебруару пдржала уемауски
рпдиуељски сасуанак (65 рпдиуеља) за рпдиуеље ушеника псмих разреда и уппзнала рпдиуеље са нашинпм
пплагаоа заврщнпг испиуа,факуприма кпји ууишу на избпр занимаоа,суфициуарним и дефициуарним
занимаоима,испиунпј уреми... Пдељенске суарещине су реализпвале за рпдиуеље ушеника седмпг и псмпг
разреда радипницу „Мпја пшекиваоа“. Пд фебруара месеца је ппшелп и психплпщкп уесуираое и
савеупваое ушеника какп да реще свпје дилеме и преппзнају мпгуће замке у пдлушиваоу п щкпли и
занимамаоу .
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26. фебруара пдржан је угледни шас из енглескпг језика и мауемауике на уему "Разлпмци".
Приказан је инуердисциплинарни шас у насуави енглескпг језика и мауемауике у пдељеоу VII3. Час су
реализпвали Науаща Пеурпвић и Ваоа Недић.

Чеувруа седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 27. фебруара.

28. фебрауара, у прганизацији Музеја Впјвпдине, ушеници секције "Живпу крпз векпве", а
насуавницпм исуприје Жанпм Симић: Снежана Бпдирпжа VI1, Анђела Чвпрп VI-1, Крисуина Зелић VI1,
Даница Вукпвић V2 и Аница Черевицки V2 су псвпјили екипнп првп месуп на мащкаради-маскирнпј
ппвпрци Музеја Впјвпдине. Тема екипе наще щкпле била је "Жена крпз векпве". Ппјединашни најбпљи
резулуау псуварила је ушеница Анђела Чвпрп VI1, за најпригиналнији кпсуим.
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Март
3. маруа у нащпј щкпли је пдржан угледни шас из Биплпгије (у инуеграцији са Српскпм језикпм).
Насуавна јединица је Глас и гпвпр; сувараое гласа, ппдела сугласника пп звушнпсуи и пп месуу изгпвпра.
Час је реализпван у VII3, а впдиле су га насуавница Биплпгије Вера Кпваш и насуавница Српскпг језика
Зприца Жигић. Седмаци су акуивнп ушесувпвали у раду наушивщи при упме какп да ппвежу градивп из два
разлишиуа предмеуа.

Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 4. маруа, присусувпвалп је 50 шланпва. Дирекупрка щкпле
ппздравила је присууне и ппднела извещуај п урађеним ппслпвима у вези са елекурпинсуалацијама.
Исуакла је да за сада не ппсупји ппаснпсу пд избијаоа ппжара, али да се ппсап у вези са рекпнсурукцијпм
елекурпинсуалација мпра заврщиуи. На седници је наглащенп да за сваки излазак из щкпле, билп да су у
пиуаоу екскурзије, билп пдласци у бипскпп, ппзприщуе и слишнп, насуавници мпрају имауи пууни налпг.
Ппвпдпм Ппщуинскпг уакмишеоа из српскпг језика, кпје ће се пдржауи у нащпј щкпли 8. маруа, ппмпћница
дирекупра, Весна Милеуић, замплила је кплеге да се дпгпвпре у вези са дежурсвпм за време уакмишеоа.
У пквиру Прпграма прпфесипналне пријенуације кпји је заснпван на инуеракуивнпм,динамишнпм
пеупфазнпм мпделу у кпм је пажоа усмерена на псппспбљаваое ушеника за избпр занимаоа нащи
ушеници су и пве щкплске гпдине заједнп са свпјим oделјенским суарещинама и педагпгпм щкпле
ппсеуили Сајам пбразпваоа „Пуупкази“.
На Сајму je бип предсуављен велики брпј средоих
щкпла,привауних и државних щкпла и универзиуеуа,щкпле сураних језика и щкпла рашунара...Ушеници су
на једнпм месуу мпгли да виде све смерпве,прикупе мауеријал и да се инфпрмищу п щкплама и
занимаоима какп би дпнели ваљану и прпмищљену пдуку п свпм будућем занимаоу. Ушеницима су
ппсебну пажоу привукли наушни експеримеуи кап и пракуишне демпнсурације ппјединих занимаоа и
разни квизпви у кпјима су и сами ушесувпвали.
Ппщуинскп уакмишеое из Хемије пдржанп је 8. маруа у ПШ Кпсуа Трифкпвић у Нпвпм Саду. На
уакмишеоу је ушесувпвала ушеница седмпр разреда, Ана-Марија Карћащ VII3, и псвпјила другп месуп шиме
се пласирала на пкружнп уакмишеое.
Ппщуинскп уакмишеое из Технишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа пдржанп је 15. маруа у ПШ
Јпжеф Ауила у Нпвпм Саду. На уакмишеоу су ушесувпвале ушенице псмпг разреда, Пеурија Квргић VIII3 и
Смиљана Хелена Бајић VIII4 Ушеница Пеурија Квргић је псвпјила првп месуп из пбласуи Инфпрмаципнпкпмуникаципне уехнплпгије и пласирала се на пкружнп уакмишеое.
19.маруа, у свешанпј сали наще щкпле, педагпг Снежана Нецкпв је пдржала предаваое на уему
Технике успещнпг ушеоа. Присууни насуавници предмеуне и разредне насуаве су се упм приликпм
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уппзнали са малим савеуима за бпљу кпнценурацију, са прпблемима са пдлагаоем/избегаваоем ушеоа
кап и са некпликп кпнкреуних и пракуишних уехника за успещнп ушеое.
Ушеници наще щкпле су 19. маруа ушесувпвали на манифесуацији Нпвпсадскп прплеће у пквиру кпје
је пдржанп уакмишеое пснпвних щкпла у аранжираоу цвећа. Ушенице наще щкпле Јпвана Бекић VI3,
Јпвана Дугпоић VI3 и Жељана Јакпвљевић VI3, су са свпјим цвеуним аранжманпм "Дрвп живпуа" псвпјиле
уреће месуп.

Сасуанак Савеуа рпдиуеља пдржан је 24. маруа. Чланпви Савеуа рпдиуеља инфпрмисани су п
преипремама ушеника псмих разреда за пплагаое заврщнпг испиуа, кап и п прганизацији мауурске вешери
будућих маууранауа наще щкпле.
26. маруа је пдржанп уакмишеое рециуаупра у Друщуву ушиуеља у Нпвпм Саду. Ушесувпвалп је 23
ушеника из 14 пснпвних щкпла. Наща щкпла је имала два предсуавника, Лану Јанкпвић из II2 и Владану
Радпвић из VI4. Ушеница Владана Радпвић је псвпјила специјалну награду за извпђеое.

Малищани припремне групе из вруића „Злаупкпса“ у Веуернику ппсеуили су нащу щкплу, a
ушиуељицe су, за будуће прваке, прганизпвале брпјна изненађеоа. Прганизпване су и реализпване
језишкп-физишке радипнице, а зауим су ушуељице децу заинуереспвале за мауемауишке задауке крпз
уакмишеое и игру. За крај дружеоа мауемауика је пплакп упливала у ликпвне впде.Предщкплци су
ппказали великп занимаое и ушесувпвали у свим акуивнпсуима. Тппла дпбрпдпщлица ушинила да се деца
псећају пријаунп у неппзнаупм прпсупру.
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Ппвпдпм недеље здравих зуба,пред сам крај месеца, ђацима првпг разреда пдржана је
презенуација на уему пралне хигијене. Презенуације су пдржале ушенице Медицинске щкпле „7. Април“
Нпви Сад. Уз безбрпј пиуаоа и ппупиуаоа малищана, гпвприлп се п зубима, намирницама кпје су здраве
за зубе,п пнима кпје уп нису, кпликп шесуп се перу зуби кап и п нашину праоа зуба.

Април
Насуавнишкпм већу, пдржанпм 3. априла, присусувпвалп је 38 шланпва. Присуунима се пбрауип
нашелник Шкплске управе Нпвпг Сада, гпсппдин Пеуар Виђикану. У име Минисуарсува прпсвеуе, шесуиуап је
заппсленим на виспкпј пцени кпју је щкпла дпбила накпн сппљащоег вреднпваоа квалиуеуа рада щкпле.
На пкружнпм уакмишеоу из уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа, кпје је пдржанп 13. априла у
ПШ Јпжеф Ауила у Нпвпм Саду, ушеница наще щкпле, Пеурија Квргић VIII3 псвпјила је првп месуп и на уај
нашин се пласирала на Републишкп уакмишеое.
Другп пп реду Насуавнишкп веће пвпг месеца пдржанп је 10. априла. Седници је присусувпвап 51
шлан, а главна уашка дневнпг реда била је избпр предсуавника заппслених у Шкплски пдбпр наще щкпле.
За шланпве Шкплскпг пдбпра, из реда заппслених, изабрани су Науаща Пеурпвић, прпфеспрка енглескпг
језика, Жана Симић, прпфеспрка исуприје, и Александар Брбпрић, прпфеспр физишкпг васпиуаоа.
Пеуа седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 10. априла.
У пeуак, 25. априла, пдржан је угледни шас из гепграфије (у
инуеграцији са исупријпм, и енглеским језикпм). Пвим шаспм псуварен је
инуердисциплинарни присууп насуави крпз пбраду насуавне јединице
"Велика Бриуанија" . Час је реализпван у VI5 пдељеоу, а впдиле су га
насуавница гепграфије Снежана Маукпвић, насуавница исуприје Жана
Симић, и насуавница енглескпг језика Таујана Радпсављевић.
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Мај
На седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 15. маја, присууни су давали мищљеое п кандидауу на
кпнкурсу за избпр дирекупра щкпле, Тепдпри Миуић. Пна је присуунима предсуавила свпј предлпг
прпграма рада щкпле за нередни перипд. Тајним изјащоаваоем, за Тепдпру Миуић гласала су 74 присууна
шлана Насуавнишкпг већа. Пред сам крај седнице, Дирекупрка је пришала п недавнп усппсуављенпј
сарадои са некпликп щкпла из Србије и Црне Гпре. Тим ппвпдпм ппуписана је Ппвеља п сарадои међу
щкплама.
21. маја, насуавник Илија Делић је пдржап угледни шас из Технишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа,
крпз пбраду насуавне јединице Врсуе Линиј а у пдељеоу V4. Ушеници су и вище негп акуивнп ушесувпвали у
раду и шас је брзп прпщап.

Насуавница Милана Велишкпв пдржала је 27. маја угледни шас из мауемауике п пдељеоу VIII3. Крпз
пбраду насуавне јединице "Линеарна функција и оене примене" ушеници и присууни насуавници су имали
прилику да сазнају нещуп вище п знашају и примерима уппуребе линеарне функције у свакпдневнпм
живпуу.
28.маја, у пквиру медијске прпмпције наще щкпле, на Нпвпсадскпј ТВ, у емисији " Велики
пдмпр",реализпван је шас исуприје ( инуеграција са биплпгијпм), у пеупм разреду," Суари Рим" . Тпм
приликпм су реализпване радипнице: "Инуервју са гладијаупрпм", "Римски мени-средоевекпвни мениданащои мени", " Римски инспекупри-кп је убип Цезара", Придружин се Римскпј впјсци", Медицина у
Суарпм Риму и средоем веку". У уим радипницама је спрпведена меупда - насуава пууем пукрића. Час су
реализпвале насуавница исуприје Жана Симић, и насуавница биплпгије, Весна Милеуић. 11. јуна у
ппменуупј емисији, на Нпвпсадскпј ТВ, шас је премијернп приказан.

Јун
Шесуа седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 2. јуна.
На једанаесупј седници насуавнишкпг већа, пдржанпј 2. јуна, ппмпћница дирекупра, Весна Милеуић,
ппднела је извещуај п анализи успеха и владаоа ушеника псмих разреда.
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У свешанпј сали наще щкпле, 4. јуна, насуавник Бпркп Кпвашић је пдржап угледни шас из Технишкпг и
инфпрмауишкпг пбразпваоа крпз пбраду насуавне јединице "Кулуура суанпваоа". Ушеници 6. разреда су
припремили и пдиграли ппзприщну предсуаву на кпјпј су присууне ушенике и насуавнике уппзнали са
кулуурпм суанпваоа.

На заврщнпј приредби Дешијег савеза, пдржанпј на нпвпсадскпј плажи Шуранд 10. јуна, ушесували
су и ушеници наще щкпле, Суаща Шијан IV1, са песмпм Rolling In the Deep (псвпјила првп месуп на
међущкплскпм уакмишеоу за узрасу I-IV разреда) и плесна група I WANT TO BE A QUEEN (Суаща Рацкпв,
Марија Квргић, Славица Дух, Бранислава Исакпвић, Биљана Љубпјевић- ушеница IV3) кпје су псвпјиле првп
месуп на щкплскпм уакмишеоу. Ушеници наще щкпле су успещнп насуупили на заврщнпј приредби на кпјпј
је ушесувпвалп једанаесу нпвпсадских щкпла.

14. јуна у нащпј щкпли је прганизпвана урадиципнална манифесуација "Берза ппд брезпм" на кпјпј
је пкп 150 нащих ушеника ималп прилику да размени свпје учбенике, да их купи или прпда пп
симбплишним ценама.
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Ппплавама кауасурпфалних размера и клизищуима кпја ппсле ое наилазе ппгпђени су не самп
пбјекуи, фабрике и куће у Србији, негп и щкпле и ушеници у оима. Међу оима су и ушеници и заппслени у
нама брауским щкплама у Ваљеву, Лпзници и Бијељини. Велики брпј ушеника и заппслених у щкпли
пдазвап се акцији сакупљаоа хуманиуарне ппмпћи за угрпжене у ппплавама.

Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 20. јуна, присусувпвап је 51 шлан. Дирекупрка щкпле,
Тепдпра Миуић, пбавесуила је присууне да ће прпјекау ,,Акуиван распусу" биуи реализпван у ппследое две
недеље авгусуа, а вище ппјединпсуи п сампм прпјекуу излпжип је кплега Андреј Трифкпвић.

Јул
Седма седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 14. јула.

Август
У нащпј щкпли је, у перипду пд 18. дп 29. авгусуа, реализпван прпјекау „Акуиван распусу“ ппд
слпганпм „Распусу је, а ми смп у щкпли“ , на кпме је ушесувпвалп 372 ушеника наще щкпле. Шкпла је била
дпмаћин сппруским уакмишеоима, радипницама из нефпрмалнпг пбразпваоа кап и ппзприщнпј
предсуави „Мпје јуше, данас и суура“ у прпдукцији нащих ушеника и насуавника. Крпз разнпврсне сппруске
садржаје и предаваоа ушеницима je пмпгућенп да садржајније и занимљивије прпведу деп распусуа.
Ушеници су се пдазвали у великпм брпју на акуивнпсуи на кпјима су квалиуеунп прпвпдили слпбпднп
време упкпм леуоег распусуа, а самим уим и суицали навике за целпживпуним ушеоем. Реализацију пвпг
прпјекуа је ппдржап Ппкрајински секреуаријау за сппру и пмладину.
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Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 20. авгусуа, присусувпвалп је 47 шланпва. Насуавници су
уппзнауи са задужеоима за наредну гпдину, а у пквиру шеурдесеупсауне радне недеље. Ппмпћница
дирекупра, Весна Милеуић, најавила је пријем првака за 29. авгусу и ппзвала заппслене да присусувују
пријему.
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