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Ова школска година почела је 1. септембра 2017. године и организована је у два
полугодишта. Прво полугодиште завршава 22.децембра, а друго почиње 10. јануара,
завршава 29. маја за осмаке, а 12. јуна 2018. за остале ученике. У току школске године
ученици ће имати зимски, пролећни и летњи распуст. Поред Школског програма којим се
реализује наставни план и програм, наша школа остварује и индивидуални образовни рад
за децу којој је потребна додатна подршка у образовању.
У школи ради 61 наставника, директор школе, 4 стручна сарадника и 21 радник
ван наставе. Ове школске године нашу школу похађа 845 ученика распоређених у 33
одељења.
По одељењима то изгледа овако:
I разред 92 ученика - 4 одељења
II разред 95 ученика - 4 одељења
III разред 102 ученика - 4 одељења
IV разред 113 ученика - 4 одељења
V разред 113 ученика - 4 одељења
VI разред 100 ученика - 4 одељења
VII разред 95 ученик - 4 одељења
VIII разред 116 ученика - 5 одељења
Ове школске године у први разред је уписано 92 ученика који су, након тестирања,
распоређени у 4 одељења. Њих су преузеле следеће колегинице:
I1 Радмила Мутић
I2 Бојана Балаћ
I3 Нада Радованов
I4 Жаклина Папшот
Пред сам почетак школске године, 31. августа, одржана је приредба поводом
пријема првака у школу коју су припремили ученици четвртих разреда. Након приредбе
учитељице првих разреда су преузели ученике свог одељења И одвеле их у учионице.

Одељенске старешине петих разреда су постале следеће колеге:
V1 Горан Субашић
V2 Весна Милетић
V3 Наташа Петровић
V4 Наталија Ласица
Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Председници одељенских већа ове школске године су:

I разред – Н. Радованов
II разред – М. Биберџић
III разред – Н. Ушћумлић
IV разред – Н. Цвијановић

V разред – В. Милетић
VI разред – Д.Рудовић
VII разред – И.Делић
VIII разред – Н. Ивић

На нивоу Одељенских већа I, II, III и IV разреда, учитељи су на нивоу својих
одељења реализовали различите слободне активности (друштвене, хуманитарне,
спортске, техничке...). У слободне активности укључени су ученици од I до VIII разреда.
Анкетирањем ученика утврђена су њихова интересовања и у складу с тим формиране су
секције. Организовано је 12 различитих секција.

Назив секције:

Име и презиме
наставника:

Цвећарска секција

Вера Ковач

Драмска секција

Невенка Ивић

Новинарска секција

Зорица Жигић

Фудбал

Никола Пантелић

Одбојка

Светлана Швоња

Фото секција

Илија Делић

Стари занати-дуборез

Драгослав Рудовић

Живот кроз векове

Жана Симић

Информатичка секција

Јелена Јанков

Ликовна секција

Весна Милинковић

Планинарска секција

Борко Ковачић

Кошарка

Брборић Саша

У школи наставу православног катихизиса реализују Раденко Рајлић и Слободан
Ђурђић, католички вјеронаук Јулијана Панковић, а наставу грађанског васпитања Зорица
Жигић и Сандра Станар.

У школи делују
Црвени крст .
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ученичке организације: Дечји савез, Ученички парламент,

На почетку школске године формирани су и тимови који ће својим радом
допринети бољој организацији рада школе.









-

Тим за самовредновање
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:Тим за пројекте:
Тим за инклузивно образовање
Тим за информисање
Тим за професионалну орјентацију
Тим за естетско уређење школе
Тим за културну и јавну делатност школе
Тим за стандарде

У складу са образовним областима, у школи постоје следећа стручна већа и активи:
Стручно веће за језик, књижевност и комуникацију - Невенка Ивић
Стручно веће за друштвене науке и филозофију - Горан Субашић
Стручно веће за метематику, природне науке и технологију - Борко Ковачић
Стручно веће за уметност - Весна Милинковић
Стручно веће за физичко и здравствено веспитање - Светлана Швоња
Стручно веће за разредну наставу - Љиљана Чакаревић
Стручни актив за развојно планирање - Биљана Гагић
Стручни актив за развој школског програма - Јасмина Мркић

Председник Школског одбора је био Александар Брборић.
Остали чланови Школског одбора су:


Жељко Јованчевић, представник родитеља



Игор Вујичић, представник родитеља



Дејан Поповић, представник родитеља



Драгослав Ђокић, представник локалне заједнице



Опачић Елеонора, представник локалне заједнице



Младен Малеш, представник локалне заједнице



Жана Симић, представник запослених



Наташа Петровић, представник запослених

Септембар
Првој седници Наставничког већа, одржаној 14. септембра 2017. присуствовало је
49 чланова. Дневни ред: Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску
2016/17.годину, разматрање Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину,
разматрње Програма рада школе за школску 2017/18.годину. Износ школског динара је
400 динара.
Састанак Савета родитеља је одржан 13. септембра. За председника савета
родитеља је изабран Станислав Моравчевић, за потпредседника Мирјана Буквић, а за
представника деце са сметњама у развоју, Јелена Додер. Усвојен је Програм рада Савета
родитеља за наредну школску годину. Дата је сагласност за отварање продуженог боравка
у постојећим условима. Усвојен је, такође, и план и програм екскурзија и наставе у
природи за школску 2017/18. годину.
Седница Школског одбора одржана је 14. септембра. Чланови Школског одбора
су: Игор Вујичић, Елеонора Опачић, Жељко Јованчевић, Александар Брборић, Жана Симић
Наташа Петровић, Дејан Поповић, Драгослав Ђокић и Младен Малеш. Председник
Школског одбора је Александар Брборић. На седници је усвојен програм рада Школског
одбора за наредну школску годину и План рада школе .

НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ НА НОВОСАДСКИМ БИЛБОРДИМА
Најбољи ученици истакнути су у септембру на билбордима широм града Новог Сада, по
први пут се нашао и ученик четвртог разреда наше школе, Матеја Тановић, за освојене
изванредне резултате из математике у школској 2016/2017.години.

Тематски родитељски састанак о злоупотреби дрога
Дана, 27. 9. 2017. год. одржан је „Тематски родитељски састанак о
злоупотреби дрога“. Родитељском састанку присуствовали су родитељи
ученика осмих разреда. Циљ овог састанка је био да се истакне значај
превентивних програма и већа информисаност родитеља о проблему
наркоманије код адолесцената. Састанак је организован у организацији Црвеног
крста Новог Сада, координатора ЦК наше школе и Тима ЗЗН.

Октобар
Изложба ликовних радова поводом светског дана заштите животиња
Поводом Светског дана заштите животиња, 4.октобра, приказана је изложба
ликовних радова на тему Мој кућни љубимац. Учествовао је велики број ученика
наше школе. Пристигао је велики број радова на задату тему, најлепши су
приказани у холу школе.

Тематски родитељски састанак о превенцији насиља у основној школи
Дана, 4.10. 2017. год. одржан је „Тематски родитељски састанак о улози
менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији
насиља у основној школи 2017“.Родитељском састанку присуствовали су
родитељи ученика четвртих разреда. Циљ овог састанка је био да се истакне
значај превентивних програма и већа информисаност родитеља о превенцији
насиља .Састанак је организован у организацији Црвеног крста Новог
Сада,координатора ЦК наше школе и Тима ЗЗН.

Ликовни конкурс „Моја учитељица“ поводом Светског дана учитеља
Поводом Светског дана учитеља, Дечији савез наше школе организовао је
ликовни конкурс за ученике првог разреда , на тему ,,Моја учитељица “. Велики
бројликовних радова је пристигао, а најуспешнији су изложени на спрату школе.

Угледни час-Прављење америчких слаткиша
Наставнице Наташа Петровић и Наташа Михајлов, одржале су 10.10.2017.
угледни час из Енглеског језика, Домаћинства, Физике, Хемије у одељењу VII-2.
Кроз наставну јединицу: Прављење америчких слаткиша.

Турнир у малом фудбалу за трећаке
Дана 11.10.2017. одржан Турнир у малом фудбалу између ученика трећег
разреда. Убедљиву победу и прво место заузели су ученици 3-1.

Пријем првака у Дечији савез
Дана, 12.10.2017. одржана је приредба за ученике првог разреда, поводом
пријема у Дечји савез. Приредбу су припремили ученици трећег разреда са
учитељицама. Поделили су им и поклончиће, које су правили на часовима Ликовне
културе. Лепо дружење и топла добродошлица за најмлађе ученике наше школе.

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
13.10.2017. традиционално обележен Дан ОШ,,Михајло Пупин”. Директор
школе, Теодора Митић, поздравила је све присутне госте и честитала овај дан.
Публика је уживала у приредби коју су ученици наше школе приредили
спрецијално за Дан школе.

Седница Школског одбора одржана је 13. 10. 2017.године. На седници су
усвојене измене финансијског плана школе за 2017.годину. Донета је одлука о
“Отварању продуженог боравка у постојећим условима.” Школски одбор се
сагласио за учествовање на Конкурсу за финансирање посебних програма и
пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини у
2017. години.

Обележен светски дан здраве хране-16.октобар
Поводом Светског дана здраве хране, 16.октобра, чији је циљ промоција
здравих животних навика – здраве, разноврсне и правилне исхране, наставници и
учитељи заједно са својим ученицима обележили су овај дан. Урађен је велики број
радова на тему ЗДРАВА ХРАНА-ЗДРАВ ЖИВОТ.

Седници Наставничког већа, одржаној 19. 10. 2017. присуствовало је 42
члана. Дневни ред: Идентификација и рад са даровитом децом, План и програм
рада тима за ЗЗН за школску 2017/18. годину као и припрема школе за просветну
инспекцију.
Окружно такмичење ( пливање)-друго место
Милица Зелић ученица VII-2 разреда, учествовала је 20.10.2017. на такмичењу у
пливању( делфин), које је одржано на СПЕНС-у Новом Саду и освојила је друго
место на окружном првенству.

Изложба модела ћелијa
Ученици V-разреда из предмета Чувари природе су уз помоћ наставнице
Весне Милетић, реализовали модел ћелије. Изложба модела ћелије је истакнута
26.10.2017. у холу школе.

Обука о безбедности у саобраћају
У организацији Града Новог Сада и Градске управе за саобраћај и
путеве ученици трећег разреда су 26. 10. 2017. прошли обуику о безбедности
у саобраћају.Након завршене обуке сваки ученик је добио „ЂАЧКУ
САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ.“

Изложба модела животних заједница
Ученици III -1 из предмета Природа и друштво су уз помоћ родитеља
и учитељице Биљане Вуковић, урадили моделе животних заједница.
(30.10.2017.)

Сунчана јесен живота
Поводом обележавања Сунчане јесени живота , ученици трећег разреда
направили су и уручили пригодне поклоне за баке и деке. Поклони су
уручени последње недеље октобра.

НОВЕМБАР
Седница Школског одбора одржана је 01. 11. 2017.године. На седници су
усвојене измене финансијског плана школе за 2017.годину.
Седници Наставничког већа, одржаној 03. 11. 2017. присуствовало је 47
чланова. Дневни ред: Анализа успеха и владања на крају првог квартала, план и
посете наставним часовима као и текућа питања.
Седница Школског одбора одржана је 07. 11. 2017.године. На седници су
усвојене измене финансијског плана школе за 2017.годину.

Замена улога поводом дана просветних радника

У среду, 8 . 11. 2017. поводом Дана просветних радника учен ице III -1
Јована и Сања Симић су на часу Српског језика замениле своју
учитељицу.Оне су одржале час обраде песме „Љутито мече“ Б. Црнчевића.
Ученици старијих разреда су такође заменили своје наставнике, ученик VII-2
Александрар Кежић на часу Математике презентовао наставну јединицу ,,Степен
степена”, ученица VII-1 Дуња Стајић на часу хемије наставну јединицу ,,Атом “и
ученице VIII-3 Јасна Бјелић и Сташа Рацков на часу српског језика наставну
јединицу ,,Прелазак Л у О”.

ПРОМОЦИЈА РУКОМЕТА
У нашој школи одржана је 19. новембра 2017. промоција МИНИ рукомета и
рукомета у којој су учествовали ученици трећих, четвртих и петих разреда под
вођством наставнице Светлане Швоње. На крају промоције школи су уручене
лопте и маркери као донација Рукометног савеза Србије, све у циљу стварање
добре основе за примену рукомета у нашој школи.

Седница Школског одбора одржана је 20. 11. 2017.године. На седници је
дата сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова.
ДЕЦЕМБАР
Седница Школског одбора одржана је 04. 12. 2017.године. На седници су
усвојене измене финансијског плана школе за 2017.годину.
Седница Школског одбора одржана је 08. 12. 2017.године. На седници су
усвојене измене финансијског плана школе за 2017.годину.

УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Наставник Илија Делић одржао је 15.12.2017. угледни час на тему "За и
против робота". Ученици VII-1 су у форми дебате представљали и бранили своје
ставове.

Седница Школског одбора одржана је 25. 12. 2017.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; разматрање успеха ученика на крају
првог квалификационг периода; извештај о безбедности у школи; упознавање са
одредбама новог Закона о основама система образовања и васпитања, а односе се
на одговорност родитеља; усвајање измене и допуна Правила заштите од пожара и
текућа питања
Седници Наставничког већа, одржаној 27. 12. 2017. присуствовало је 50
чланова. Дневни ред: Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта,
анализа завршног испита за шклску 2016/2017. годину и текућа питања.

КРЕАТИВНА ЈЕСЕН 2017
Пројекат „Креативна јесен“ је реализован од током јесени 2017. Током
одржавања пројекта одржане су следеће радионице: Позоришна представа
„Крокодокодил“ по тексту Душка Радовића (позориште сенки), географски квиз
Авантура кроз Европу и Србију, прављење сунчаног сата у дворишту школе,
снимање серијала „Путовање кроз књижевне епохе“, упознавање и учешће ученика
у традиционалном спорту „Боћање“, концерт оркестра разредне наставе,
програмерске радионице „Учимо да програмирамо“. Пројекат је подржан од стране
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице.

ЈАНУАР
Седница Школског одбора одржана је 31. 01. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; извештај о самовредновању рада школе
и Акциони план; усвајање Финансијског плана за 2018. годину; усвајање Плана
Јавних набавки за 2018.годину; извештај о инвестиционим активностима; усвајање
Статута школе; усвајање пословника о раду Школског одбора и текућа питања.

ФЕБРУАР
Посета покрајинског секретара нашој школи
У оквиру акције „Секретаријат ближи школским клупама”, покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице Михаљ Њилаш посетио је 09.02.2018. нашу школу која је управо
захваљујући конкурсима надлежног секретаријата и средствима из текућe буџетскe
резервe (ТБР) Покрајинске владе – у последњих годину дана, добила средства за
адаптацију школског објекта. (за замену стаклених портала и подних облога и за
санацију санитарних чворова). Након обиласка школског објекта, секретар Њилаш
одржао је радни састанак с директорком школе, на којем су још детаљније
разговарали о потребама и проблемима наше школе.

Седница Школског одбора одржана је 13. 02. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; доношење Одлуке о расписивању
конкурса за избор директора школе; избор Комисије за избор директора школе;
измена Финансијског плана за 2018. годину; усвајање Извештаја о раду директора
школе; усвајање Извештаја о реализацији Плана рада школе; усвајање правилника
о дисциплинској и метерјалној одговорности запослених; усвајање Пословника о
раду ученичког парламента; усвајање правила понашања; усвајање Правилника о
заштити и безбедности ученика.
Седница Школског одбора одржана је 27. 02. 2018. године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; усвајање извештаја о Финансијском
пословању; извештај комисије за попис у школи; избор комисије за утврђивање
запослених за чијим радом је престала потреба са пуним и непуним радним
временом; текућа питања.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ
ШКОЛСКЕ 2017/2018.
Ученици 2. разреда су првом полугодишту школске 2017/2018. године,узели
учешће у многим активностима као што су ликовни конкурси „ Моји баба и деда“,
„ Мој кућни љубимац“. Обележили су Дан здраве хране. Учествовали у
хуманитарним активностима за помоћ деци са Косова, дистрофичарима, и у
хуманитарном вашару за ученика наше школе. Одгледали представу „Црвенкапа“ и
прошли обуку о безбедности у саобраћају. У октобру месецу успешно је
реализован излет на Петроварадинску тврђаву. Учитељице Љиљана Чакаревић и
Маја Биберџић су припремиле плесну тачку за приредбу за Дан школе. Учитељица
Даница Коцевска је у склопу пројекта „Креативна јесен“ реализовала представу
позоришта сенки , а учитељ Срба Јанков концерт оркестра. (18.02.2018.)

„Звезде школске позoрнице- Певачи“
У среду 21. II 2018. године у школи ШОСО „Милан Петровић“ на Новом
насељу у организацији Дечијег савеза Новог Сада одржано је такмичење „Звезде
школске позорнице-Певачи“. На такмичењу је учествовало двадесет основних
школа. Ученици су се такмичили у две категорије, прва категорија - од првог до
четвртог разреда, друга категорија - од петог до осмог разреда. За узраст од првог
до четвртог разреда нашу школу је представљала Маша Пољић, разред II-3. За
узраст од петог до осмог разреда представљала је Николина Здравевски, разред VI1. Ученице су на такмичење ишле у пратњи наставнице музичке културе Бранке
Влаховић и учитељице Тамаре Јапуш. Након одржаног такмичења наступале су
ревијално. Иако ученице нису освојиле награду, показале су да је најважније
учествовати, бодрити друге, развијати такмичарски дух као и развијати слободу
јавног наступа.

Седници Наставничког већа, одржаној 26. 02. 2018. присуствовало је 49
чланова. Дневни ред: Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за прво
полугодиште 2017/2018. године, разматрање извештаја о раду директора школе за
период 01.09.2017. до 16.01.2018. и обавештење наставничком већу о
ингеренцијама које има по новом закону.

МАРТ
ИЗБОР ЗА НАЈ-ФЕР ДРУГА ОДЕЉЕЊА
У свим одељењима реализован је избор за нај-фер друга одељења. Избор је
извршен на основу одређених дефинисаних критеријума, а сваки изабрани ученик
је добио похвалу. Организовао га је Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања
и злостављања у сарадњи са свим одељенским старешинама. (15.03.2018.)
Угледни час из Физике и Техничког и информатичког образовања
Наставници Наташа Михајлов, Борко Ковачић, одржали су угледни час на
тему: Систематизација градива из природних наука у одељењу VIII-5 (20.03.2018.)

Радионице за будуће прваке

У свечаној сали Основне школе "Михајло Пупин" учитељи четвртог разреда
Татјана Квргић, Нада Цвијановић, Весна Ружин и Валентина Кртолица, уз помоћ
ученика четвртог разреда, реализовали су две креативне радионице за будуће
прваке. У среду, 21. марта 2018. две целодневне групе из вртића "Златокоса" биле
су наши гости, заједно са својим васпитачима и учествовали су на језичко-ликовној
радионици коју су за њих припремиле учитељице Татјана и Нада. Будући прваци
веома су активно учествовали у раду. На првом делу радионице научили су велика
штампана слова А, М, Т и, на тај начин, научили да напишу речи МАМА и ТАТА.
На другом делу радионице, уз помоћ учитељица и ученика четвртог разреда,
будући прваци су на шареним књижицама исписивали своја имена куглицама од
креп-папира. Сви присутни предшколци су са одушевљењем приступили раду и
сви су позитивно оценили рад на радионици (слике у прилогу су са те радионице).
У четвртак, 22. марта 2018. године, једна целодневна и једна полудневна
група из вртића "Златокоса" такође су биле наши гости, заједно са својим
васпитачима, и учествовали су на математичко-ликовној радионици коју су за њих
припремиле учитељице Весна и Валентина. Будући прваци су пребројавали,
записивали бројеве, сабирали и одузимали на првом делу радионице, а на другом
делу радионице су према задатом критеријуму цртали зечеве. Били су одушевљени
током целе радионице на којој су показали велико интересовање и задовољство
током рада.

Седници Наставничког већа, одржаној 22. 03. 2018. присуствовало је 51
члан. Дневни ред: Анализа успеха и владања на крају трећег квартала, презентација
извештаја о самовредновању акционог плана и текућа питања.
АПРИЛ
Седници Наставничког већа, одржаној 11. 04. 2018. присуствовало је 58
чланова. Дневни ред: Усвајање записника са претходне седнице, извештај Комисије
за избор директора школе (изабрана одлуком Школског одбора), избор Комисије за
реализацију процедуре за давање мишљења о кандидатима за директора школе,
представљање кандидата за избор директора школе, давање мишљења о
кандидатима за избор директора школе и текућа питања.

Седница Школског одбора одржана је 16. 04. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; извештај комисије за избор директора
школе; доношење образложене листе кандидата за директора школе; доношење
одлуке о предлогу за избор директора школе; текућа питања
Седници Наставничког већа, одржаној 20. 04. 2018. присуствовало је 48
чланова. Дневни ред: избор чланова из реда запослених у Школски одбор, анализа
резултата анкете о професионалној орјентацији ученика осмог разреда и текућа
питања.
Седница Школског одбора одржана је 23. 04. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; хитан захтев Љубице Драгојловић; хитан
захтев анонимне групе запослених; текућа питања

Школско такмичење у рецитовању
„Пролећу у част“
Такмичење је реализовано дана 26. априла 2018. године у свечаној сали
ОШ „Михајло Пупин“. Учествовало је 13 пријављених ученика, 11 ученика од
првог до четвртог разреда и 2 ученика од петог до осмог разреда. У категорији од
првог до четвртог разреда такмичили су се следећи ученици:,Нина Новковић I-3,
Милан Лукић I-3, Христина Зубић I-4, Тијана Мушкиња I-4, Стефан Вељковић I-4,
Мирослав Васиљевић II-1, Вукашин Ђурица II-1, Леона Малацко II-1, Исидора
Јарић II-2, Марија Радаковић III-2 и Никола Богатиновски III-2.У категорији од
петог до осмог разреда такмичили су се следећи ученици :Лана Јанковић VI-2 и
Милица Чулић VI-4. Жири је одлучио да на међушколско такмичење пријави
најуспешније такмичаре, за узраст од првог до четвртог разреда Исидору Јарић II-2
а за узраст од петог до осмог разреда: Милицу Чулић VI-4

МАЈ
„МАЛИ- ВЕЛИКИ ХЕМИЧАРИ“
Дана 16.05.2018. године одржана је манифестација „МАЛИ- ВЕЛИКИ
ХЕМИЧАРИ“ на Природно–математичком факултету у Новом Саду. Овој
манифестацији присуствовали су ученици наше школе Кежић Александар (7/2)
чији је ментор Наташа Михајлов и Марко Новаков (7/1) у пратњи ментора Татјане
Варагић. Оба ученика су остварила значајне резултате на општинском и окружном
такмичењу из хемије. Циљ ове акције је промоција хемије као науке. Да се ђаци
упознају како је радит ихемију у лабораторијии да оно што уче из књиге виде
уживо у реалним лабораторијским условима. Ученици су имали прилику да виде
атрактивне огледе попут; -хемијски вулкан, дух из боце, невидљиво писмо као и да
сами раде огледе- претварање воде у вино, прављење филтера за пречишћавање
воде, брзина хемијске реакције.

Прво место на Републичком такмичењу из хемије
Ученик Александар Кежић VII-2, је освојио прво место на Републичком
такмичењу из хемије ( наставник ментор: Наташа Михајлов). Такмичење је
одржано на Хемијском факултету Универзитета у Београду од 18-20.05.2018.

Међушколско такмичењау рецитовању „Пролећу у част“
Међушколско такмичење у рецитовању под називом „ Пролећу у част“
одржано је у просторијама Друштва учитеља Нови Сад у уторак 22. 05. 2018.
године. Такмичење је одржано у организацији Дечијег савеза Новог Сада. На
такмичењу је учествовало четрнаест школа из Новог Сада и околине. За узраст од
првог до четвртог разреда нашу школу је представљала ученица Исидора Јарић II-2
која је рецитовала песму Добрице Ерића „Замолите своје родитеље“. За узраст од
петог до осмог разреда нашу школу је представљала је ученица Милица Чулић VI
- 4, која је такође рецитовала песму Добрице Ерића „Чудесни свитац“. На
такмичење ученице су ишле у пратњи учитељица Тамаре Јапуш и Маје Биберџић.
Наше представнице су показале колико су веште у рецитовању, уживали смо
бодрећи их. Иако нису освојиле награду, јавним наступом су охрабрене да и
следеће године учествују на такмичењу.

Угледни час: „Утврђивање биолошких система; атом и структура атома и
молекула“
Наставници Вера Ковач,Татјана Варагић и Андреј Трифковић одржали су
угледни час 21.05.2018. на тему: „Утврђивање биолошких система; атом и

структура атома и молекула“ уз помоћ информационих технологија. Час је
реализован у одељењу VII-1. Провера знања је реализована помоћу електронског
квиза Kahoot. Часу су присуствовали наставници и стручни сарадници наше школе.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗА ЛИКОВНЕ РАДОВЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЦРВЕНОГ КРСТА

У организацији Црвеног крста наше школе ове школске године ученици нижих
одељења учествовали су на два ликовнa конкурса и освојили признања и
награде. Ученица Теодора Швоња III-4 на конкурсу „Моји баба и деда“ и Невена
Швоња III-1 на конкурсу „Крв живот значи“. (30.05.2018.)

"ЉУБАВ ЈЕ СВЕ ШТО ЉУДИМА ТРЕБА"
У циљу развијање сарадње са родитељима, педагошке културе и
усклађивања васпитних утицаја породице и школе , ученици III-1 са
учитељицом Биљаном Вуковић су за своје родитеље одржали свечану приредб
у“Љубав је све што људима треба“ . Приредба је одржана 29.5. 2018. у свечаној
сали наше школе.

Седници Наставничког већа, одржаној 30. 05. 2018. присуствовало је 47
чланова. Дневни ред: Усвајање записника са претходне седнице, анализа успеха и
владања ученика 8. разреда, предлог за Ђака генерације и Вуковци, презентација
Тима за школски програм “Просек оцена по разредима и предметима”
Позоришна представа "Играју се деца света"
Позоришна представа "Играју се деца света", одиграна 25.5.2018.године, у
Свечаној сали наше школе. Представу су одгледали ученици првог и трећег
разреда. Представа има едукативни садржај, упознавање, схватање и прихватање
различитости чиме доприноси и борби против вршњачког насиља.

ЈУН
Седница Школског одбора одржана је 11. 06. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходних седница; обавештавање Школског одбора о
Записнику просветне инспекције; обавештавање Школског одбора о записнику
инспекције рада; изјашњавање одбора о хитном захтеву Љубице Драгојловић;
изјашњавање Школског одбора о хитном захтеву анонимне групе запослених;
обавештење Школског одбора о допису Инспекције рада; обавештење Школског
одбора о записнику Просветне инспекције; усвајање Правилника о унутрашњој
организацији рада школе; давање сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова; доношење одлуке о давању у закуп школског простора,
продужењем уговора; текућа питања

Угледни час „Седефна ружа“

Наставнице српског језика, Зорица Жигић и Невенка Ивић , одржале су у
мају угледни час у одељењу 6-4 на тему „Седефна ружа“, Гроздана Олујић. Часу су
осим ученика присуствовали и остали наставници. (11.06.2018.)

Угледни час из Домаћинства и Енглеског језика
Наставнице Александра Тасковић и Наташа Михајлов, одржале су угледни
час 12.06.2018. у одељењу VI-3 на тему: Sweet mix.Часу су осим ученика
присуствовали и наставници.

Спортски дан ученика другог разреда
Ученици 2. разреда су са својим учитељицама 12. јуна 2018. обележили крај
школске године ,спортским даном. Кроз разне спортске игре ученици су показали
своје многе вештине и лепо се забавили.

Берза под брезом "2018"

У петак 15.06.2018. под брезама испред наше школе одржана је
традиционална манифестација "Берза под брезом" на којој је око 250 наших
ученика имало прилику да размене своје уџбенике или да их купе/продају по
симболичним ценама.

Седница Школског одбора одржана је 15. 06. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; доношење одлуке о расписивању
конкурса за избор директора школе; избор Комисије за избор директора школе;
усвајање Правилника о унутрашњој организацији рада школе; текућа питања
„Пчелице" на Змајевим дечијим играма
Ученице 2. разреда Ивана Грковски, Милана Веселиновић и Слађана
Драгаш учествовале су на 61. Змајевим дечијим играма у борби стихова песама
Чика Јове Змаја. Иако надметање није било такмичарског карактера наше „
Пчелице“ су показале одлично знање у рецитовању и познавању песама Јована
Јовановића Змаја. (21.06.2018.)

ТАКМИЧЕЊА – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
ОПШТИНСКО

ОКРУЖНО

РЕПУБЛИЧКО

1.место

учешће

2.место

учешће

3.место

учешће

3.место

4.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
5-2 Бундало Александра
ментор Наталија Ласица
5-4 Мрђен Сара
ментор Наталија Ласица
7-2 Александар Кежић
ментор Сандра Станар
7-3 Милица Војводић
ментор Јована Барбуловић
8-5 Николина Поповић
ментор Наталија Ласица
8-5 Милана Малиновић
ментор Наталија Ласица

3.место
2.место
2.место
3.место
3.место
2.место
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

8-3 Маша Веселиновић
ментор Едина Куртишевић
8-5 Ива Барат
ментор Татјана Радосављевић
8-5 Ивана Илић
ментор Татјана Радосављевић

2.место
2.место
2.место
ИСТОРИЈА

7-1 Марко Новаков
ментор Жана Симић

3.место
ГЕОГРАФИЈА

8-1 Марија Квргић
ментор Снежана Матковић
8-1 Александра Чавлин
ментор Снежана Матковић
8-2 Катарина Чакаревић
ментор Снежана Матковић
8-5 Јана Тодоровић
ментор Снежана Матковић

2.место

3.место

1.место

1.место

(63 бода)

1.место

7.место
похвала (88 бодова)

3.место
1.место
МАТЕМАТИКА

5-3 Срђан Вујичић
ментор Катица Ристић

3.место

3.место

6-3 Давид Васић
ментор Андреј Трифковић
7-2 Александар Кежић
ментор Вања Недић

1.место
3.место

учешће
2.место

учешће

1.место

учешће

БИОЛОГИЈА
5-1 Лука Вукојевић
ментор Весна Милетић
5-3 Катарина Јованчевић
ментор Весна Милетић
5-4 Лена Дугоњић
ментор Весна Милетић
7-2 Александар Кежић
ментор Гордана Станојковић

3.место
3.место
3.место
1.место
ХЕМИЈА

7-1 Марко Новаков
ментор Татјана Варагић
7-2 Александар Кежић
ментор Наташа Михајлов

2.место

2.место

1.место

1.место

1.место

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ / ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
5-3 Ања Веселиновић
ментор Јелена Јанков
5-4 Огњен Радивојевић
ментор Јелена Јанков

1.место

3.место

учешће

3.место

2.место

учешће

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Рукомет 5. и 6.разред
ментор Светлана Швоња
Кошарка 7. и 8. разред
ментор Александар Брборић
7-4 Страхиња Радаковић
ментор Никола Пантелић
Пливање 50m прсно 7-2 Милица Зелић
ментор Александар Брборић
карате 7-4 Вукашин Марин
ментор Светлана Швоња

1.место
2.место
1.место

1.место
међуокружно
2.место
окружно првенство
2.место
окружно првенство

2.место

ТАКМИЧЕЊА – РАЗРЕДНА НАСТАВА
ОПШТИНСКО

ОКРУЖНО

РЕПУБЛИЧКО

РЕЦИТОВАЊЕ
2-2 Исидора Јарић
ментор Маја Биберџић

1.место
школско

МИСЛИША
2-1 Стефан Тановић
ментор Тамара Јапуш
2-2 Дуња Јованчевић
ментор Маја Биберџић
2-4 Катарина Чавлин
ментор Љиљана Чакаревић
2-4 Слађана Мрђен
ментор Љиљана Чакаревић
4-1 Вукашин Симић
ментор Татјана Квргић
4-3 Матеја Тановић
ментор Весна Ружин

похвала
1.место
похвала
похвала
похвала
2.место

МАТЕМАТИКА

3-3 Јован Драгић
ментор Нада Ушћумлић
3-4 Лука Швоња
ментор Биљана Бодирожа
4-1 Вукашин Симић
ментор Татјана Квргић

2.место
3.место
2.место

похвала

4-2 Стеван Цвијић
ментор Нада Цвијановић
4-3 Матеја Тановић
ментор Весна Ружин
4-4 Огњен Васић
ментор Валентина Кртолица

4.место
1.место

1.место

1.место

1.место

1.место

1.место

Успех ученика у ваннаставним активностима у школској 2017/2018.
ШАХ
2-2 Емилиа Маричић
3-3 Маша Васиљевић

3.место
Дечији шаховски турнир
3.место
Нови Сад

Шах клуб Војводина

АТЛЕТИКА
2-1 Милана Веселиновић
2-1 Милана Веселиновић
2-1 Милана Веселиновић

1.место
Првенство Србије
1.место
Од школске клупе до
атлетске стазе
1.место
Новосадски крос

АК Војводина
АК Војводина
АК Војводина

ФУДБАЛ
2-1 Немања Пекез
2-1 Стефан Тановић
2-1 Угљеша Зелић
3-1 Немања Козарев
3-1 Михајло Буквић
3-1 Јован Немешић
3-1 Тадија Стајић
3-1 Вања Праштало
3-1 Петар Иванишевић
3-1 Немања Козарев
3-3 Урош Ђукић
3-3 Урош Ђукић
3-4 Балша Тадић
4-1 Никола Веселиновић
4-1 Никола Веселиновић
4-1 Вукашин Симић
4-1 Вукашин Симић

2.место
За екипу Мађарска

ФК Ветерник

1.место
одељењско такмичење у
фудбалу
1.место
Каћ
1.место
турнир Темерин
1.место
турнир Спенс, Нови Сад
1.место
Прат
златна медаља
Мини лига
сребрна медаља
турнир
златна медаља
Мини лига

ОФК Футог

ФК Дерби
ФК Дерби
ФК Војводина

2 сребрне медаље

ФК Војводина

4-1 Стефан Путеш

златна медаља
Зимска градска лига

ФК Петрица

4-1 Стефан Путеш

2 сребрне медаље

ФК Петрица

4-1 Петар Драгичевић
4-2 Марко Себастијан
4-2 Марко Себастијан
4-2 Михајло Бабић
4-2 Вук Стојшин
4-2 Коста Зирамов
4-2 Михајло Бабић
4-2 Вук Стојшин
4-2 Коста Зирамов
4-4 Алексеј Кривокућа
4-4 Алексеј Кривокућа
4-4 Миливоје Новчић
4-4 Миливоје Новчић

сребрна медаља
турнир
1.место
Kinder Play
1.место
турнир

ФК Дерби
ФК Војводина
ФК Војводина

1.место
Хет трик мини лига

ФК Ветерник

3.место
турнир

ФК Ветерник

златна медаља
Хетрик мини лига
златна медаља
градска зимска лига
златна медаља
мини лига
бронзана медаља
Петрика лига

ФК Војводина
ФК Војводина
ФК Дерби
ФК Дерби

КОШАРКА
4-3 Вукашин Милијевић

3 прва места

4-3 Вукашин Милијевић

2 златне медаље

КК Стар, Нови Сад

ОДБОЈКА
3-4 Матеа Бућан
3-4 Матеа Бућан
4-2 Јелена Јачов
4-2 Ирина Јаковљевски
4-4 Васја Савановић

1.место
Футог
1.место
Бечеј
1.место
мини одбојка, Футог
1.место
турнир у одбојци

ОК Футог

РУКОМЕТ
4-1 Јована Јованчевић
4-1 Катарина Копања

златна медаља
турнир
златна медаља
турнир
ТЕНИС

3-1 Огњен Бабовић

1.место
турнир у Ветернику

Светлана Швоња
Екипа Минаква

3-1 Огњен Бабовић
3-1 Огњен Бабовић
4-1 Адријана Ристић
4-1 Дуња Клисурић

1.место
турнир у Ветернику
3.место
турнир у Ветернику
2 сребрне медаље
турнир
2 сребрне медаље
турнир
КАРАТЕ

2-1 Томислав Бабић

2-1 Томислав Бабић
3-2 Невена Радивојевић
4-2 Вук Суботић

1.место
Новогодишњи карате
турнир
2.место
Новогодишњи карате
турнир
3.место

Карате клуб "Ветерник"

Карате клуб "Ветерник"
Карате клуб "Ветерник"

3.место
Новогодишњи карате
турнир
ЏУДО

2-2 Вук Шобот
2-2 Вук Шобот
2-2 Вук Шобот
2-2 Вук Шобот
3-4 Михајло Раданов
3-4 Михајло Раданов

1.место
првенство Војводине
2.место
Каћ опен 2017.
3.место
Рума опен
3.место
Аустрија куп, Целтвег
3.место
Београд
4.место
Рума

џудо клуб
џудо клуб
џудо клуб
џудо клуб

ПЛИВАЊЕ
2-1 Сава Јелачић

3.место

Пливачки клуб Нови Сад

2-2 Вук Шобот

3.место

Пливачки клуб Нови Сад

2-2 Мина Сич

1.место
клупско такмичење

Пливачки клуб Нови Сад

4-1 Александар
Шомођварац

2.место

Пливачки клуб Војводина

4-4 Јована Зелић

2.место

Пливачки клуб Нови Сад

КАЈАК
4-1 Марко Цвијановић

2 сребрне медаље
регата
ГИМНАСТИКА

4-4 Лека Пајдић

2.место

Клуб Ритмикс, Ветерник

ПЛЕС
4-2 Емма Домазет

2.место
Амерички плесови, Београд

Ритмо Латино

ЏЕЗ БАЛЕТ
2-1 Невена Шапоња
2-1 Леона Малацко
2-1Марија Веселиновић

2.место
Спринг фест

Клуб Импулс, Ветерник

1.место

Axiss dance studio, Futog

3-2 Сташа Куваља
3-4 Теодор а Швоња
4-4 Ивана Стојановић
4-4 Милица Малиновић
4-4 Теодора Јешић
4-4 Теодора Јешић

1.место
Праг
1.место
Спринг фест
1.место
Спринг фест
1.место
Спринг фест
2.место
Еуро фест

Клуб Импулс, Ветерник
Клуб Денс фактори, Нови
Сад
Axiss dance studio, Futog
Axiss dance studio, Futog

БАЛЕТ
3-4 Матеа Костадиновић

1.место
Спенс, Нови Сад
ЛИКОВНИ КОНКУРС

3-4 Теодора Швоња

3.место
Моји баба и деда
ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

3-1 Невена Швоња

Одељење
5-1
5-2
5-3

Најуспешнији рад на нивоу
Црвеног крста Новог Сада

Име и презиме ученика

Биљана Вуковић

остварен резултат

5-4
6-1

Николина Здравевски
Нађа Куваља
Милица Врховац
Ивана Степанов

6-2

Душан Блешић
Андреа Додић
Лана Јанковић

Дејан Јаковљевић
Никола Јаковљевић
6-3

Лука Лончар
Милица Поповић,
Тамара Бабић и
Катарина Галавић
Тамара Бабић

2.место, ритмичка гимнастика
1. и 3. место, фестивал џез балет
3. место, клавир, међународни
фестивал у Словенији
3. место, клавир, међународни
фестивал у Словенији
2. место, скок у даљ, првенство
Војводине
3. место, фолклорно такмичење
„Златни опанак“
3. место, пливање, школско
такмичење, 1. Место, турнири у
пливању „Змај“ и „Деда мраз“
2. Место, фудбал, „турнир Новог
Сада“
2. Место, фудбал, „турнир Новог
Сада“
државно првенство у веслању, ВК
„Данубиус“
2.место, одбојка, ОК „Смеч“, градска
лига
1.место, одбојка, ОК „ Смеч“, градска
лига

6-4
7-1
7-2

Милица Зелић
Александар Кежић
Марина Кенђур

7-3

7-4

Жељана Јачов
Милица Војводић
Елена Стевановски
Милица Војводић
Алекса Зећири
Андреа Чворовић
Страхиња Радаковић
Страхиња Радаковић

2.место на окружном такмичењу из
пливања 50м
3.место, одбојка, трофеј Новог Сада
3.место, џез балет, државно
првенство
2.место, одбојка, финални турнир

2.место, картинг, српски картинг савез
2.место, кик бокс
3.место, скок у вис, првенство
Војводине
3.место на петобоју на државном
првенству
2.место штафета 4x200м на државном

Страхиња Радаковић
Страхиња Радаковић
Страхиња Радаковић

првенству
3.место скок у даљ на државном
првенству
3. Место трка на 60м на првенству
Војводине
1.место СОШОВ олимпијада

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5

Седница Школског одбора одржана је 25. 06. 2018.године. Дневни ред: усвајање
записника са претходне седнице; измена финансијског плана
Седници Наставничког већа,
већа одржаној 27. 06. 2018. присуствовало је 48 чланова
чланова.
Дневни ред: Усвајање записника са претходне седнице, анализа успеха и владања
на крају школске 2017/2018. године, реализација планова и програма и оостваривање
циљева и садржаја наставног рада, доношење одлуке о превођењу у наредни разред
ученика другог и трећег разреда, договор око предавања извештаја за крај школске
године, школски програм за 1. и 5. разред, извештај о стручном усавршавању за
школску 2017/2018. годину, предлог плана стручног усавршавања
усавршавања за 2018/2019. и
текућа питања.
Представник наше школе на републичком такмичењу „Мислиша“
Ученица Дуња Јованчевић из одељења II 2 , учитељице Маје Биберџић, ове године
је била учесник републичког финала
фина у математичком такмичењу „Мислиша“ и
освојила похвалу. На школском такмичењу је освојила прву награду, што је и
довело до финала. (30.06.2018.)

Видовданске награде за најбоље ђаке наше школе
28.06. 2018. на Петроварадинској тврђави додељене су награде за најбоље ученике
наше школе који су освојили места на Републичким такмичењима из различитих
предмета: Александар Кежић VII-2 - Прво место из хемије, наставник ментор:
Наташа Михајлов, Страхиња Радаковић VII-4 - друго место атлетика, наставник
ментор: Никола Пантелић и Вук Шобот II 2 , прво место на државном првенству у
џудоу. (30.06.2018.)

Седница Школског одбора одржана је 05. 07. 2018.године. Дневни ред:
усвајање записника са претходне седнице; поништавање 220. седнице Школског
одбора; поновно разматрање дневног реда са 220. седнице Школског одбора;
усвајање записника са 221. седнице Школског одбора; обавештење Школског
одбора о решењу Покрајинског секретаријата за образовање; доношење акта о
вршиоцу дужности директора школе; усвајање извештаја о стручном усавршавању
запослених за школску 2017/2018. годину; доношење програма стручног
усавршавања запослених за школску 2018/2019. годину; усвајање Анекса школског
програма за 1. 5. 6. разред за предмете техника и технологија, информатика и
физичко и здравствено васпитање; текућа питања
Седница Школског одбора одржана је 12. 07. 2018.године. Дневни ред:
измена финансијског плана
Седници Наставничког већа, одржаној 20. 08. 2018. присуствовало је 42
члана. Дневни ред: Усвајање записника са претходне седнице; предлог задужења
наставницима у оквиру 40-часовне радне недеље; календар рада; рокови за израду
ГПРШ; договор око пријема првака и текућа питања.

