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 Пва щкплска гпдина ппшела је 1. сепуембра 2014. гпдине и била је прганизпвана у два пплугпдищуа. Првп 
пплугпдищуе заврщенп је 23.децембра, а другп  29.маја за псмаке, а 12.јуна  за псуале ушенике. У упку щкплске 
гпдине ушеници су имали зимски, прплећни и леуои распусу. Ппред Щкплскпг прпграма кпјим се реализује 
насуавни план и прпграм, наща щкпла псуварује и индивидуални пбразпвни рад за децу кпјпј је ппуребна дпдауна 
ппдрщка у пбразпваоу. 
 У щкпли ради  58  насуавника, дирекупр щкпле, 4 сурушна сарадника и 18 радника ван насуаве. Пве щкплске 
гпдине нащу щкплу је ппхађалп 900  ушеника расппређених у 35 пдељеоа. 
 
Пп пдељеоима уп изгледа пвакп: 
I разред     118  ушеника - 5 пдељеоа 
II разред    108  ушеника - 4 пдељеоа 
III разред   106  ушеника - 4 пдељеоа 
IV разред   100  ушеника - 4 пдељеоа 
V разред    128  ушеника - 5 пдељеоа 
VI разред   103  ушеника - 4 пдељеоа 
VII разред  131  ушеник -   5 пдељеоа 
VIII разред  105  ушеника - 4 пдељеоа 
 
 Пве щкплске гпдине у први разред је уписанп 118 ушеника кпји су, накпн уесуираоа, расппређени  у  5 
пдељеоа.  Оих су преузеле следеће кплегинице: 
I1    Таујана Квргић 
I2      Нада Цвијанпвић 
I3       Весна Ружин 
I4     Валенуина Круплица 
I5     Срба Јанкпв 
 
 Пред сам ппшеуак щкплске гпдине, 29. авгусуа, пдржана је приредба ппвпдпм пријема првака у щкплу кпју 
су припремили ушеници шеувруих разреда. Накпн приредбе ушиуељице, Таујана Квргић, Нада Цвијанпвић, Весна 
Ружин, Валенуина Круплица и ушиуељ Срба Јанкпв, су преузели ушенике свпг пдељеоа пдвели их у ушипнице. 
 

 
 
 Пдељенске суарещине пеуих разреда су ппсуале следеће кплеге: 
V1      Свеулана Щвпоа 
V2    Милана Кпндић 
V3    Зприца Жигић 
V4    Весна Милинкпвић 
V5    Бпркп Кпвашић 
 
 Пдељенскп веће шине насуавници кпји извпде насуаву у пдређенпм пдељеоу.  
Председници пдељенских већа пве щкплске гпдине су били: 
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I      разред  - Валенуина Круплица 
II     разред - Бпјана Балаћ 
III    разред - Маја Биберчић 
IV    разред - Биљана Щкпрић 
V     разред - Зприца Жигић 
VI    разред - Гпран Субащић 
VII   разред - Биљана Гагић 
VIII  разред - Јпвана Барбулпвић 
 
 
 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 13 разлишиуих секција.  
 
-  Лиуерарна секција - Сандра Суанар 
-  Цвећарска секција  -  Вера кпваш 
-  Драмска секција - Невенка Ивић 
-  Нпвинарска секција - Зприца Жигић 
-  Фудбал - Никпла Пануелић 
-  Пдбпјка - Свеулана Щвпоа 
-  Фпуп секција - Илија Делић 
-  Суари занауи - Драгпслав Рудпвић 
-  Живпу крпз векпве - Жана Симић 
-  Инфпрмауишка секција - Леппсава Алексић 
-  Ликпвна секција - Весна Милинкпвић 
-  Сапбраћајна секција - Бпркп Кпвашић 
-  Језишка секција - Милица Мимић 
 
 У щкпли је 851 ушеник  слущалп насуаву правпславнпг кауихизиса, 3 ушеника кауплишки вјерпнаук а  45 је 
ищлп на шаспве грађанскпг васпиуаоа. Насуаву правпславнпг кауихизиса реализпвали су Миладин Бпжилпвић и 
Давид Бајац,  кауплишки вјерпнаук Јулијана Панкпвић, 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 5 ушеника.  
 У щкпли су делпвале  3  ушенишке прганизације: Дешји савез( рукпвпдилац - Таујана Квргић), Ушенишки 
парламену, Црвени крсу (рукпвпдилац - Нада Ущћумлић). 
 
 На ппшеуку щкплске гпдине фпрмирани су и уимпви кпји ће свпјим радпм дппринеуи бпљпј прганизацији 
рада щкпле. 
 
Тим за сампвреднпваое: 
1.  Тепдпра Миуић, дирекупр щкпле 
2.  Александар Брбпрић , предсуавник Щкплскпг пдбпра 
3.  Љиљана Дурпоић,  предсуавник Савеуа рпдиуеља 
4.  Суеван Јпваншевић, предсуавник ушенишкпг парламенуа 
5.  Таујана Варагић,  прпфеспр хемије 
6.  Милица Мимић,  прпфеспр немашкпг језика 
7.  Милана Кпндић,  прпфеспр мауемауике 
8.  Маја Биберчић,  прпфеспр разредне насуаве 
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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.  Бпркп Кпвашић,  , прпфеспр уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа 
5.  Снежана Маукпвић, прпфеспр гепграфије 
6.  Милан Вукшевић,  прпфеспр мауемауике 
7.  Биљана Щкпрић,  прпфеспр разредне насуаве 
8.  Зпран Пирпщки, прпфеспр исуприје 
9.  Никпла Пануелић,  прпфеспр физишкпг 
 
Тим за прпјекуе: 
1.  Тепдпра Миуић,  дирекупр щкпле 
2.  Весна Милеуић,  прпфесер биплпгије 
3.  Бпјана Балаћ,  прпфеспр разредне насуаве  
4.  Снежана Нецкпв,  педагпг 
5.  Андреј Трифкпвић, прпфеспр мауемауике 
6.  Науаща Пеурпвић, прпфеспр енглескпг језика 
7.  Гпран Субащић, прпфеспр гепграфије 
 
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.  Милана Кпндић,  прпфеспр мауемауике 
7.  Таујана Радпсављевић,  прпфеспр енглескпг језика 
8.  Науаща Михајлпв,  прпфеспр хемије 
 
Тим за инфпрмисаое: 
1.  Илија Делић, прпфеспр инфпрмауишкпг и уехнишкпг пбразпваоа -   рукпвпдилац уима 
2.  Александра Таскпвић,  прпфеспр енглескпг језика 
3.  Љиљана Шакаревић,  прпфеспр разредне насуаве 
4.  Андреј Трифкпвић,  прпфеспр мауемауике 
5.  Бпјана Балаћ,  прпфеспр разредне насуаве 
6.  Бпркп Кпвашић,  , прпфеспр уехнишкпнфпрмауишкпг пбразпваоа 
 
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.  Таујана Варагић, прпфеспр хемије 
6.  Крунија Папић, прпфеспр физике 
7.  Јелена Јанкпв, прпфеспр уехнишкпнфпрмауишкпг пбразпваоа 
8.  Биљана Гагић, прпфеспр немашкпг језика 
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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.  Даница Кпцевска, прпфеспр разредне насуаве 
4.  Снежана Нецкпв, педагпг 
5.  Аниуа Иванищевић, психплпг 
6.  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   -   Таујана Радпсављевић 
-  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 Щвпоа 
-  Сурушнп веће за разредну насуаву  -  Весна Ружин 
-  Сурушни акуив за развпјнп планираое  -  Славпјка Милпщевић 
-  Сурушни акуив за развпј щкплскпг прпграма   -   Јасмина Мркић 
 
 Председник Щкплскпг пдбпра је бип Александар Брбпрић, предсуавник рпдиуеља.  
Псуали шланпви Щкплскпг пдбпра су били: 
1.  Жељкп Јпваншевић,  предсуавник Савеуа рпдиуеља 
2.  Маја Зељкпвић,  предсуавник Савеуа рпдиуеља 
3.  Дејан Ппппвић,  предсуавник Савеуа рпдиуеља 
4.  Драгана Кпрда,  предсуавник лпкалне заједнице 
5.  Пеуар Јпваншевић, предсуавник лпкалне заједнице 
6.  Младен Малещ,  предсуавник лпкалне заједнице 
6.  Жана Симић,  предсуавник заппслених 
7.  Науаща Пеурпвић,  предсуавник заппслених 
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Септембар 

 
 Првпј седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 9. сепуембра, присусувпвалп је 56 шланпва. Ппмпћница 
дирекупра, Весна Милеуић, предсуавила је предлпг  Гпдищоег ллана рада щкпле за 2014/15. гпдину, кап и 
извещуај п раду щкпле за прпщлу щкплску гпдину. Педагпг щкпле, Снежан Нецкпв, презенупвала је гпдищои план 
сампвреднпваоа та наредну щкплску гпдину. Предмеу сампвреднпваоа ће биуи суандард пп кпме ушеници сами 
усвајају знаое на шасу, а насуавник сувара ппдлпгу за рад на шасу. 
 
 Сасуанак Савеуа рпдиуеља је пдржан 12. сепуембра. За председника савеуа рпдиуеља је изабран Суанислав 
Мправшевић, за ппупредседника Жељкп Јпваншевић, а за предсуавника деце са смеуоама у развпју, Јелена 
Радулпвић. Усвпјен је Прпграм рада Савеуа рпдиуеља за наредну щкплску гпдину. Усвпјен је, уакпђе, и план и 
прпграм екскурзија и насуаве у прирпди за щкплску 2014/15. гпдину. 
 
 Седница Щкплскпг пдбпра пдржана је 15. сепуембра. Шланпви Щкплскпг пдбпра су Драгана Кпрда, Пеуар 
Јпваншевић и Младен Малещ , кап предсуавници јединице лпкалне сампуправе, Дејан Ппппвић, Маја Зељкпвић и 
Жељкп Јпваншевић, предсуавници рпдиуеља, Александар Брбпрић, Жана Симић и Науаща Пеурпвић (предсуавници 
заппслених). Председник Щкплскпг пдбпра пд 1. сепуембра 2014. дп 31. авгусуа 2015. биће Александар Брбпрић, а 
заменик председника Жељкп Јпваншевић. На седници је усвпјен прпграм рада Щкплскпг пдбпра за наредну 
щкплску гпдину и План рада щкпле . 
 
  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.  
 

Октобар 
 Ппвпдпм  5. пкупбра, Свеускпг дана ушиуеља, ушеници пд  I  дп IV разреда цруали су на уему  Мпја 
ушиуељица или  Мпј ушиуељ. Шланпви Дешјег савеза пдабрали су најуспещније радпве и излпжили их у хплу щкпле. 
 
 У пквиру Дешје недеље, пд 6. дп 10. пкупбра, ушеници пд првпг дп шеуврупг разреда пдазвали су се на 
ликпвни кпнкурс ппд називпм Свакп деуе срећнпг лица шува једна ппрпдица. Прикупљенп је вище пд супуину 
ликпвних радпва пд кпјих је 14 најуспещнијих излпженп на Тргу Слпбпде у Нпвпм Саду.  Ушеници првих разреда су 
7. пкупбра кредама у бпји псликали щкплскп двприщуе. На уакмишеоу певаша, пдржанпм 8. пкупбра, ушесувпвалп 
је десеу ушеника наще щкпле. Ушеница VI4  , Бранислава Исакпвић, пласирала се у финале уакмишеоа кпје је 
пдржанп у гимназији Лаза Кпсуић и псвпјила уреће месуп. Насуавници српскпг језика уппзнали су ушенике пд 5. дп 

8. разреда са Инуернеу ппруалпм www.volimknjige.com  кпји је намеоен размени и ппклаоаоу коига. 
 

http://www.volimknjige.com/
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 У шеувруак, 9. пкупбра, пдржан је свећани пријем првака у Дешји савез. Тпм приликпм, ушеници урећих 
разреда приредили су пригпдан прпграм и урушили свим првацима шесуиуке кпје су направили заједнп са свпјим 
ушиуељима. 

 

                  
 
 Приредба ппвпдпм прпславе дана щкпле је пдржана 10. пкупбра. Прпслава је ппшела уз звуке Државне 
химне, а насуавила се ппзприщнпм предсуавпм ппд називпм Мпје јуше, данас, суура, кпју су извели ушеници пд 5. 
дп 8. разреда. Ушещће у предсуави узели су и најмлађи ушеници, прваци,  са песмпм Ја ппсејах лан. Приредба је 
заврщена щкплскпм хинмпм у изведби щкплскпг хпра и свих ушесника приредбе. 
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 У пквиру манифесуације „ Дан сппруских акуивнпсуи Веуерник 2014“, ушеници 3. разреда наще щкпле, 
реализпвали су сппрускп дружеое рпдиуеља, ушеника и ушиуеља крпз разлишиуа пплигпнска уакмишеоа.  
 
 У  среду, 22. пкупбра пдржан је уурнир  у  малпм фудбалу  на кпме су ушесувпвали ушеници шеуврупг 
разреда.  Дешаци су сасуавили екипе и припремили мајице са знакпм пдељеоа , а девпјшице  су правиле 
засуавице, писале химне и псуали навијашки мауеријал. Пдигране су шеуири ууакмице. Првп месуп  је псвпјила 
 екипа  IV1,  другп  IV4, уреће IV3 ,а шеувруп месуп екипа IV2. Судија је пп заврщеуку ууакмице дпделип пехаре 
првппласирнпј и другппласиранпј екипи.  

 

  
 
 Ушеници 3. разреда наще щкпле , уакмишили су се на плеснпм фесуивалу „ И ја знам да плещем“, кпји је 
пдржан 26.пкупбра у Сппрускпј хали у Фуупгу. Пвај фесуивал је пдржан у прганизацији плеснпг клуба 
„Фиесуа“.Двпје нащих ушеника је ущлп у финале уакмишеоа. 
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 Ушеници  4. разреда  ппсеуили  су  30. пкупбра  Ппљппривредну  щкплу  у  Фуупгу. Циљ  ппсеуе  је  бип  да  
се у  пквиру  амбијенуалне  насуаве  псувари  деп  насуавнпг  прпграм  предмеуа  Прирпда и друщувп и Шувари  
прирпде.  

 

           
 
 Ушиуељица Биљана Вукпвић је 30. пкупбра пдржала угледни шас из Српскпг језика у IV1 пдељеоу. Насуавна 
јединица је била Инуеракуивна инуерпреуација бајке „Трнпва Ружица“ браће Грим  са циљем  развпја  



10 

 

креауивнпсуи  кпд  ушеника. Ушеници  су  у  групнпм  пблику  рада ,применпм  инуеракуивних меупда  и  уехника, 
кап и разлишиуих суилпва  ушеоа приказали  свпј  дпживљај  бајке.  

 

  
 

Новембар 

  
 Ушеници 3. разреда су реализпвали шас Пријенуација у прпсупру у прирпди кап пракуишни деп пбраде 
насуавне уеме „ Пријенуација у прпсупру“ и псвру  на пшуваое живпуне средине.  
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 Излеу ушеника 3. разреда реализпван је 5.нпвембра у виду амбијенуалне насуаве, крпз кпрелацију мнпгих 
насуавних предмеуа,а у пквиру уеме „Наще наслеђе“. Ушеници су пбищли мнпге сппменике и пбјекуе у Нпвпм Саду 
кпји су пд велике кулуурне и исупријске важнпсуи нащег краја, кап и Музеј Впјвпдине и Дунавски парк. 

 

            
 
 Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј је 6. нпвемра, присусувпвалп је 52 шлана. Дирекупрка щкпле, 
Тепдпра Миуић, најавила је да ће биуи спрпведена анкеуа у кпјпј ће акценау биуи суављен на сампвреднпваое 
рада ушиуеља и насуавника. Један пд планпва щкпле је да се укљуши у Фесуивал драмских и музишких свешанпсуи. 
Педагпг щкпле, Снежана Нецкпв, изнела је план ппсеуе насуавним шаспвима. Исуакла је да је Ушенишки парламену 
предлпжип да ушеници вищих разреда вплпнуирају у нищим разредима. Такпђе је наппменула да ће биуи 
спрпведена анкеуа сампвреднпваоа шији садржај је следећи: пднпси међу ушеницима, безбеднпсу у щкпли, пднпс 
заппслених и ушеника, квалиуеу ппдушаваоа и сарадоа заппслених са рпдиуељима. 
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 Ппвпдпм Дана прпсвеуних радника, 10. нпвембра, ппједини ушеници седмпг разреда имали су задауак да, 
пдрже један шас свпјим другарима из пеупг и седмпг разреда. Сви шаспви су били у виду групнпг рада и рада на 
уабли. Ушеници су се лепп забавили а крпз забаву су наушили да није лакп биуи насуавник.  
 
 Насуавници Милан Вукшевић и Андреј Трифкпвић пдржали су 12. нпвембра  угледни шас из мауемауике у 
пдељеоу VI3. Крпз пбраду насуавне јединице "Ппдударнпсу урпуглпва (I и II суав)" ушеници и присууни насуавници 
су имали прилику да развију свпје сппспбнпсуи дпказиваоа.  

 

        
 
 Седница Щкплскпг пдбпра је пдржана 14. нпвембра.Дирекупрка щкпле, Тепдпра Миуић,  уппзнала је 
шланпве Щкплскпг пдбпра са пдлукпм Синдикауа щкпле да пд 17. нпвембра щкпла суупи у щурајк. Щурајк ће биуи 
закпнски, пбезбедиће се минимум прпцеса рада, а шаспви ће урајауи 30 минууа. 
 
 Јпщ једна седница Насуавнишкпг већа пдржана је 19. нпвембра, а присусувпвалп јпј је 48 шланпва. 
Дирекупрка је пбавесуила заппслене да је усвпјена јабна набавка за рекпнсурукцију левпг крила щкпле, да је у 
плану сређиваое видеп надзпра кап и да су пдпбрена средсува за набавку лап-уппа за ушенике са ппсебним 
ппуребама. Такпђе је најавила и пбуку заппслених за писаое прпјекауа за јануар месец. Насуавник ТП, Илија 
Делић, изнеп је план реализације Зимских шарплија кпје ће щкпла прганизпвари пд 23. дп 26. децембра. Пве 
гпдине радипнице ће реализпвауи насуавници и ушиуаљи будућих првака. 
 
 Ппвпдпм манифесуације Суншана јесен живпуа, 27. нпвембра ушеници наще щкпле приредили су вепма 
инуересануну и забавну приредбу бакама и декама. Приредба је пдржана првп за баке и деке ушеника 1. и 3. 
разреда а ппупм и за баке и деке ушеника 2. и 4. разреда. У пба наврауа сппруска сала пснпвне щкпле била је дубке 
пуна. Ушеници су глумили, певали,играли а насмејане баке и деке нису крили пдущевљеое и гласним аплаузима 
ппздрављали мале глумце, певаше и играше.  
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Децембар 
 Ушиуељице 3. разреда, Славпјка Милпщевић, Даница Кпцевска, Љиљана Шакаревић и Маја Биберчић, 3. 
децембра реализпвале су пгледни уемауски дан „У свеуу суакла“. Циљ уемаускпг дана је бип пмпгућиуи да  
ушеници , инуердисциплинарним присууппм садржају суишу знаоа из разлишиуих извпра, ппвезују их и примеоују 
у пракуишним задацима и прпщирују свпје шиуалашке и исураживашке сппспбнпсуи. Темауски дан је садржап 
кпрелацију щесу насуавних предмеуа.  

 

                                
 
 Ппзприщна предсуава, ппд називпм Каменп дпба, пдржана је уа ушенике урећег и шеуврупг разреда 16. 
децембра у свешанпј сали наще щкпле. За ушенике првпг и другпг разреда, суурадан је пдржана предсуава ппд 
називпм Заљуби се Цица у принца. Ушеници су уживали у предсуавама прилагпђеним оихпвпм узрасуу. 
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 Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 23. децембра, присусувпвалп је 55 шланпва. Дирекупрка щкпле је 
пбавесуила заппслене да је Тим за прпјекуе урадип два прпјекуа, Драмски фесуивал за седам щкпла и 
Мауемауишки камп за ури щкпле. Наппменула је да уреба негпвауи сарадоу са другим щкплама јер на уај нашин 
градимп имич наще щкпле. Педагпг щкпле, Снежана Нецкпв,  презенупвала је Извещуај п сампвреднпваоу и 
Акципни план. Нагласила је да су спрпведене ури анкеуе међу ушеницима кпјима су пбухвађени суилпви ушеоа, 
мпуивација за ушеое и инуереспваое за предмеуе и ваннасуавне акуивнпсуи. 
 
 Наща щкпла је и пве гпдине прганизпвала за свпје ушенике,  али и за ушенике псуалих пкплних щкпла, низ 
бесплауних уемауских радипница и акуивнпсуи у перипду пд 23. дп 25. децембра.  
Ушеници су мпгли уживауи у разлишиуим језишким. верским исупријским и гепграфским радипницама. Будући 
прваци су биуи гпсуи наще щкпле и са свпјим будућим ушиуељицама ушесувпвауи у изради нпвпгпдищоих украса. 
Један дан бип је намеоенa прирпдним наукама, када су ушеницима били на распплагаоу квизпви из мауемауике, 
инфпрмауике кап и радипнице уз биплпгије, хемије и физике. За љубиуеље ликпвнпг суваралащува билп је 
прганизпванп дружеое уз израду нпвпгпдищоих шесуиуки, јелки и Деда мраза. Ппследоег дана врауа наще щкпле 
била су пувпрена ушеницима кпји впле сппруске акуивнпсуи, па су уприлишени сппруски сусреуи из пдбпјке, малпг 
фудбала и супнпг уениса.  
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Јануар 
 У прпсупријама наще щкпле 27. јануара  свешанп је пбележена щкплска слава Свеуи Сава. Кап и сваке 
гпдине, ушеници су припремили бпгау прпграм ппсвећен делу и лику Свеупг Саве.  
 
 Сасуанак Савеуа рпдиуеља пдржан је 28.јануара. Рпдиуељи, шланпви Савеуа рпдиуеља, пбавещуени су п 
успеху ушеника на крају првпг пплугпдищуа, п прганизацији припрема за пплагаое заврщнпг испиуа и 
прганизацији мауурске вешери. Савеу рпдиуеља је једнпгласнп усвпјип предлпг да се прпслава мауурске вешери 
пдржи у прпсупријама щкпле. Савеу рпдиуеља је уакпђе усвпјип предлпг за акцију кпнурпле ђашких упрби. 
 
 Седница Щкплскпг пдбпра, 178. пп реду, пдржана је 30. јануара. На седници је усвпјен Финансијски план 
щкпле и План набавки щкпле за 2015. гпдину. Дирекупрка щкпле, Тепдпра Миуић, уппзнала је шланпве Щкплскпг 
пдбпра са Пдлукпм Скупщуине града Нпвпг Сада п издаваоу у закуп неппкреунпсуи на кпјима правп кприщћеоа 
има щкпла. Разлпзи даваоа у закуп је прибављаое средсуава за уекуће пдржаваое пбјекауа щкпле, набавку 
ппреме, за унапређеое насуаве, кулуурнп-умеунишких акуивнпсуи, ппвећаое безбеднпсуи у щкпли и щкплскпм 
двприщуу, прганизпваое прпславе дана щкпле, Свеупг Саве и слишнп. 
 
  
 
31. јануара пдржана је пбука за заппслене за писаое прпјекауа.  Пбуку су впдили дирекупр щкпле – Тепдпра 
Миуић , насуавници Весна Милеуић, Андреј Трифкпвић и  педагпг Снежана Нецкпв. Пбуци је присусувпвалп 30 
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заппслених (25 насуавника , 4  ушиуеља и 1 сурушни сарадник).На пбуци је примеоен радипнишки нашин рада, са 
вежбаоем израде делпва предлпга прпјекуа, крпз уимски рад. На крају пбуке, пплазници су прпценили кпликп су 
им предпшене уеме јасне. 
 

                   
 

Фебруар 
 На градскпм међущкплскпм уакмишеоу Звезде щкплске ппзпрнице-певаши, ушеница Суаща Щијан V-1 
псвпјила је специјалну награду и пехар за уещку песму лакп пупевану. 
 

                              
 
 Седница Щкплскпг пдбпра, 179. пп реду, пдржана је 27. фебруара. Ппред шланпва Щкплскпг пдбпра, 
седници су присусувпвале и Данка Лабпвић-рукпвпдилац ращунпвпдсува и Снежана Нецкпв-педагпг 
щкпле.Једнпгласнп је усвпјен Извещуај п финансијскпм ппслпваоу щкпле за перипд  1.1.2014-31.12.2014. кап и 
Извещуај кпмисије за пппис за исуи перипд.  Педагпг щкпле, Снежана Нецкпв, ппднела је извещуај п 
сампвреднпваоу и Акципни план.Наппменула је да је кприщћен Абердински уесу мпуивације, упиуник п 
суилпвима ушеоа и упиуник п инуереспваоима за насуавне предмеуе. Кап главни задауак у Акципнпм плану 
сампвреднпваоа исуакла је развпј мпуивације за ушеое, псппспбљаваое ушеника за ппсуављаое циљева ушеоа и 
развпј вещуина самппрпцене. 
 

Март 
 Ушеници наще щкпле ушесувпвали су на Фесуивалу ппклпна 7. маруа на Тргу слпбпде у Нпвпм Саду. Извели 
су дешију предсуаву „Капеуан Чпн Пиплфпкс и Панпнски мпрнар у ппхпду на аждају“ (пбрађени уексу Дущана 
Радпвића). Насууп је урајап пкп пеунаесу минууа, а ушесувпвалп је десеуак ушеника пеупг разреда. Ушенике је 
припремила и прауила насуавница српскпг језика Невенка Ивић, а уехнишку ппдрщку пружип је насуавник 
уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа Илија Делић.Нпвпсадска публика је упплп дпшекала насууп нащих 
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ушеника, кпји је бип вепма ауракуиван, уе су нас прганизаупри ппхвалили и ппзвали да сваки пуу узмемп ушещћа у 
пваквим манифесуацијама. 
 

                              

 13. маруа ушеници наще щкпле ушесувпвали су у манифесуацији Ануићеви дани у Кулуурнпм ценуру Нпвпг 
Сада. Ппвпд је бип јубилеј пд изласка Ануићевпг ,,Плавпг шуперка''. Ушеници наще щкпле ушесувпвали су 
рециуујући суихпве Мирпслава Ануића, дпбили су аплаузе и на крају се псладили палашинкама. Дружили су се и са 
свпјим врщоацима из других щкпла и са песникпм Мпмпм Пдалпвићем. Ушесувпвалп је укупнп щесу щкпла са 
уериуприје Ппщуине Нпви Сад и једна щкпла из Ирига. Нащи су рециуаупри су ушеници IV-2 пдељеоа, Сара 
Вујишић, Јпвана Мрђен и Никпла Калуђерпвић. Прауилац је била насуавница српскпг језика Зприца Жигић. 
 
 Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 31. маруа, присусувпвалп је 46 шланпва. Педагпг щкпле, Снежана 
Нецкпв, презенупвала је извещуај Тима за сампвреднпваое п анкеуираоу рпдиуеља ушеника пд  I дп VII разреда. 
Анкеуа је ппказала да су деца несампсуална и да се међуспбнп не друже. Разгпваралп се и п вплпнуираоу суаријих 
ушеника у нижим разредима и жељи ушеника да се насуави са пваквим нашинпм рада. 
 

Април 
 Ушеници нижих разреда, заједнп са свпјим ушиуељима, свакп у свпјпј ушипници, креирали су свпјим 
радпвима панпе на уему  Васкрс.Насуавница ликпвне кулууре Весна Милинкпвић је најуспещније радпве ушеника 
V-VIII разреда излпжила на панпу у хплу щкпле. 
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 На уакмишеоу  ппд називпм Прплећу у шасу  ушесувпвале су Лана Јанкпвић III2  са песмпм Шему служи срце, 
Недељка Пппадића, а за суарији узрасу Милица Милпщевић V2 са Щащавпм песмпм Мирпслава Ануића. 
Милица Милпщевић псвпјила је уреће месуп на уакмишеоу. Пбе наще ушенице награђене су коигпм. Ушенице је 
прауила на уакмишеое ушиуељица Маја Биберчић. 
 

 
 
 Угледни шас из мауемауике пдржали су насуавници Ваоа Недић и Андреј Трифкпвић  21. априла  у VIII2 
пдељеоу. Тема је била "Уппуреба пбразпвнпг спфувера у насуави мауемауике" а насуавна јединица "Ппврщина и 
запремина ваљка". Шасу су присусувпвали насуавници и сурушни сарадници наще щкпле.  
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Мај 
 Седници Насуавнишкпг већа, пдржанпј 12. маја, прпсусувпвалп је 57 шланпва. Дирекупрка щкпле исуакла је 
да је наща щкпла умрежена у сисуем са јпщ некпликп пснпвних щкпла. За пријауеље ппменууих щкпла најављенп 
је дружеое за 5. јун. 
 
 Ппзприщна предсуава ппд називпм Није уещкп биуи фин, (пп коизи коижевнице Драгане Лукић),  у 
извпђеоу глумца Драгпслава Бранкпвића пдржана је у среду, 20. маја  у свешанпј сали наще щкпле. 
Предсуава је прилагпђена узрасуу нижих разреда пснпвне щкпле и на забавнп-едукауиван нашин гпвпри п леппм 
ппнащаоу. Уз дпсуа смеха и на јединсувен нашин, деца су упућена на пбавезу ушеоа леппг ппнащаоа. За време 
играоа саме предсуаве, уз инуеракуивнп ангажпваое ушеника, ппказује се и ппуреба ушеоа песама, рециуација и 
приша, кпје је глумац приказап заједнп са децпм, на сцени.  
Предсуава је прпмпвисала вреднпсуи шиуаоа, ушеоа, мащуаоа и дружеоа, щуп је вепма знашајнп за децу кпја већи 
деп дана прпвпди испред уелевизпра и играјући рашунарске игрице. 
 
 Угледни шас Примена инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија у насуави хемије, са уемпм Ефекау 
суаклене бащуе пдржалe су насуавнице Таујана Варагић и Ђурђица Вујић  15. маја ушеницима VIII3 пдељеоа. Шасу 
су присусувпвали ушиуељи и насуавници наще щкпле.  
 

                                                
 
 Сасуанак Савеуа рпдиуеља пдржан је 26.маја. Шланпви Савеуа рпдиуеља пбавещуени су п прганизмауурске 
вешери, п успеху маууранауа и  п упме да је ушеница Аоа Дамјанпвски прпглащена за Ђака генерације. Дирекупрка 
щкпле, Тепдпра Миуић, пбавесуила је шланпве Савеуа рпдиуеља п упме да су нащпј щкпли дпдељена средсува за 
рекпнсурукцију елекурпинсуалација кап и за ппсуављаое сигурнпсних камера у унууращопсуи щкпле и щкплскпм 
двприщуу. 
 

Јун 
 На  58. Змајевим дешијим играма, пдржаним  4.јуна, ушеници првпг разреда су насуупили у Змај Јпвинпј 
улици. Насуупили су са щкплским пркесурпм кпји је свирап нумеру ,,Диван је кићени Срем “ у прауои ушиуеља 
Јанкпв Србе. Накпн упга  су ушеници  I5 извели скеш ,,Тужибаба.” 
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 Угледни шас из биплпгије и хемије пдржале су кплегинице Вера Кпваш и Таујана Варагић 9. јуна у VII2 
пдељеоу. Насуавна јединица је била "'Ууврђиваое биплпщких сисуема; аупм и сурукуура аупма и мплекула уз 
ппмпћ инфпрмаципних уехнплпгија''. Прпвера знаоа је реализпвана ппмпћу елекурпнскпг квиза. Шасу су 
присусувпвали насуавници и сурушни сарадници наще щкпле. 
 

                                                  
 
 Кплеге Јелена Јанкпв и Илија Делић си исупг дана, 9. јуна, пдржали  угледни шас из Технишкпг и 
инфпрмауишкпг пбразпваоа, крпз пбраду насуавне јединице "Сапбраћај" . Ушеници су и вище негп акуивнп 
ушесувпвали у раду и шас је брзп прпщап. 
 

                                               
 
 У субпуу 13. јуна ппд брезама испред наще щкпле пдржана је урадиципнална манифесуација Берза ппд 
брезпм,  на кпјпј је пкп 200 нащих ушеника ималп прилику да размени свпје учбенике или да их купи/прпда пп 
симбплишним ценама. 
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 Седници насуавнишкпг већа, пдржанпј 26.јуна, присусувпвала су 52 шлана. На седници је исуакнууп да је 
насуавни план и прпграм успещнп реализпван. Ппмпћница дирекупра, Весна Милеуић, изнела је предлпг плана 
сурушнпг усаврщаваоа. Такпђе је исуакла да је Тим за прпјекуе успеп да реализује неке планпве. Прпјекуи Акуиван 
распусу, у сарадои са щкплпм из Вирпазара, и Мауемауишки камп, у сарадои са щкплпм из Бјељине ће биуи 
реализпвани. Циљ пвих прпјекауа је размена искусуава и негпваое пријауељсува међу децпм. 
 
 

Јул 
 Седница Щкплскиг пдбпра пдржана је 10.јула. Шланпви Щкплскпг пдбпра пбавещуени су п упме да су 

пбезбеђена средсува за прпјекуе Међунарпдни мауемауишкп-прпграмерски камп и прпјекау ппд називпм И пвај 

распусу смп у щкпли. 

Август 
 Седници насуавнишкпг већа, пдржанпј 20.авгусуа, присусувпвалп је 52 шлана. Дирекупрка щкпле, Тепдпра 
Миуић, уппзнала је присууне радпвима на адапуацији елекуришних инсуалација и ппсуављаоу видеп надзпра. На 
седници је билп реши и п планпвима за нпву щкплску гпдину кпји се пднпсе на ппдизаое квалиуеуа насуаве и 
дисциплине. Ппмпћница дирекупра, Весна Милеуић, гпвприла је п ппдели задужеоа насуавницима у пквиру 
шеурдесеупшаспвне радне недеље. 
 
 Наща щкпла је прганизпвала пд 24. дп 28. авгусуа 2015. два међунарпдна прпјекуа :,,Акуиван распусу - и 
пвај распусу смп у щкпли'' и ,, Мауемауишкп - прпграмерски камп". Ппред  ушеника и насуавника наще щкпле, 
ушесници у пвим прпјекуима били су и 12 ушеника и 1 насуавница из ПЩ,, Јпван Тпмащевић''из Вирпазара у Црнпј 
Гпри и 14 ушеника и 1 насуавница из ПЩ,, Вук Карачић'' из Бијељине, Република Српска. У прпјекуима је 
ушесувпвалп 459 ушеника наще али и брауских щкпла. Щкпла је била дпмаћин сппруским уакмишеоима, 
радипницама из нефпрмалнпг пбразпваоа кап и мауемауишким и прпграмерским радипницама.  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. Реализацију пвих прпјекауа су ппдржали Ппкрајински секреуаријау за сппру и пмладину и 
Ппкрајински секреуаријау за пбразпваое. 
 
 Седници насуавнишкпг већа, пдржанпј 31.авгусуа, присусувпвалп је 46 шланпва. Дирекупрка щкпле, Тепдпра 
Миуић, исуакла је да су прпјекуи Акуивни леуои распусу и Мауемауишкп-прпграмерски камп,  дпбрп пдрађен. 
Ппмпћница дирекупра, Весна Милеуић, гпвприла је п успеху ушеника на крају щкплске гпдине накпн пплагаоа 
ппправних испиуа из биплпгије, мауемауике, енглескпг и немашкпг језика. 
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