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Септембар 

Ова школска година почела је 3. септембра 2018. године и организована је у два 
полугодишта. Прво полугодиште завршава 21.децембра, а друго почиње 15. јануара,  
завршава 31. маја за осмаке, а 14. јуна 2018.  за остале ученике. У току школске године 
ученици ће имати зимски, пролећни и летњи распуст.Зимски распуст почиње у петак 
21.децембра2018.,а завршава се 15.јануара 2019.године.Пролећни распуст почиње 
19.априла и завршава се 03.маја 2019.Летњи распуст за ученике 8.разреда почиње по 
завршетку завршног испита,а а за остале ученике 14.јуна 2019. и завршава се 31.августа 
2019.године.  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  54  наставника, директор школе, 3 стручна сарадника и 18 
радникa ван наставе. Ове школске године нашу школу похађа 788  ученика распоређених у 
31 одељењe. 

 

По одељењима то изгледа овако: 

I разред     78  ученика - 3 одељења 

II разред    92  ученика - 4 одељења 

III разред   95  ученика - 4 одељења 

IV разред   104  ученика - 4 одељења 

V разред    112  ученика - 4 одељења 

VI разред   102  ученика - 4 одељења 

VII разред  100  ученик - 4 одељења 

VIII разред  95  ученика - 4 одељења 

 Ове школске године у први разред је уписано 78 ученика који су, након 
тестирања, распоређени  у  3 одељења. 

 

 Пред сам почетак школске године, 31.8.2018. године, са почетком у 18 
часова, у свечаној сали ОШ „Михајло Пупин“, одржана је приредба поводом свечаног 
пријема ђака-првака. Учитељице првог разреда су заједно са својим бившим ђацима, 
ученицима петог разреда, припремиле приредбу. В.д. директора школе, Теодора 
Митић,поздравила је будуће прваке и њихове родитеље и пожелела им срећан почетак 
школовања. Након пригодног програма учитељице су са својим ученицима отишле у своја 
одељења: I-1 Татјана Квргић, I-2  Нада Цвијановић и   I-3 Весна Ружин. Учитељице су 
поделиле деци обавештење о почетку и трајању наставе прве наставне недеље и о датуму 
одржавању првог родитељског састанка. Сваки ђак-првак добио је од школе пригодан 
поклон за почетак школске године. Родитељима ће на првом родитељском састанку бити 
уручени поклон-ваучери од Универекспорта.  



 

За одељењске старешине петих разреда одређени су следећи наставници: 

: 

V1   Жигић Зорица 

V2  Ивић Невенка 

V3    Ковачић Борко 

V4    Милинковић Весна 

 

 Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном 
одељењу.  

Председници одељенских већа ове школске године су: 

I разред –  В. Ружин V разред –  Н. Ивић  

II разред – Ж. Папшот Козик VI разред – Н. Петровић 

III разред – Д. Коцевска VII разред – А. Трифковић 

IV разред – Б. Бодирожа VIII разред –  Ј. Јанков 

 

 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 11 различитих секција.  

Назив секције: Име и презиме 
наставника: 

Цвећарска секција 

Драмска секција 

Новинарска 
секција 

Фудбал 

Одбојка 

Вера Ковач 

Невенка Ивић 

Зорица Жигић 

Никола Пантелић 

Светлана Швоња 

Илија Делић 



Фото секција 

 

Живот кроз векове 

Информатичка 
секција 

Ликовна секција 

Планинарска 
секција 

Кошарка  

 

Жана Симић 

Павле Пејак 

Весна Милинковић 

Борко Ковачић 

Брборић Саша 

 

 У школи наставу православног катихизиса реализују Раденко Рајлић и 
Бранислав Илић, а наставу грађанског васпитања у нижим разредима учитељи,а у вишим 
Јована Барбуловић и Наталија Ласица. 

 Ученицима наше школе омогућено је да прате наставу из изборних  
предмета. Oбавезни изборни предмети: 

руски језик-Милена Ковачевић,немачки језик-Биљана Гагић,Гордана Весин, физичко 
васпитање-изабрани спорт-Александар Брборић. 

 Изборни предмети: физичке активности-Светлана Швоња,Никола 
Пантелић,информатика и рачунарство:Лепосава Алексић,Катица Ристић,Илија Делић,Борко 
Ковачић,Ђурђица Мишић. Лепо писање и чувари природе-учитељи првог и четвртог 
разреда, домаћинство-Наташа Михајлов, хор и оркестар-Бранка Влаховић.  

 У школи делују  3  ученичке организације: Дечји савез, Ученички парламент, 
Црвени крст . 

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

 

Тим за самовредновање- Снежана Нецков 

Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања у школи – Маја 
Биберџић                          

Тим за пројекте- Андреј Трифковић 

Тим за инклузивно образовање- Даница Коцевска 

Тим за информисање- Александра Тасковић 

Тим за професионалну орјентацију Анита Иванишевић 

Тим за естетско уређење школе- Вера Ковач 

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   -   Бранка Влаховић 

-  Стручно веће за физичко и здравствено веспитање   -   Светлана Швоња 

-  Стручно веће за разредну наставу  - Даница Коцевска 

-  Стручни актив за развојно планирање  -  Биљана Гагић 

-  Стручни актив за развој школског програма   -   Јасмина Мркић 

 

 Председник Школског одбора јe Александар Брборић,представник 
запослених.  

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 

 

 

 

 

 

 

  



 Првој седници Наставничког већа, одржаној 10. септембра 2018. 
присуствовало је 40 чланова. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа. 

2. Разматрање Извештаја о раду  директора школе за школску 
2017/2018.годину. 

3. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 
школску 2017/2018.годину. 

4. Разматрање Програма рада школе за школску 2018/2019.годину. 

5. Текућа питања 

 

 Састанак Савета родитеља је одржан 12. септембра.Савет родитеља броји 32 
члана. Састанку је присуствовало 20 родитеља.  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са прошлог састанка. 

2. Избор председника,подпредседника и записничара 

3. Избор представника родитеља деце са посебним потребама 

4. Усвајање извештаја о раду Савета родитеља за школску 2017/2018.годину 

5. Усвајање програма рада за школску 2018/2019.годину 

6. Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за 2017/2018. 

7. Разматрање извештаја о раду директора школе за школску 207/2018. 

8. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2018/2019. 

9. Избор представника родитеља у тим за самовредновање 

10. Ђачки динар-обавештење 

11. Упознавање са законском регулативом о раду СР 

12. Ангажовање радника обезбеђења 

13. Разно 

 

 Седница Школског одбора одржана је 13. Септембра 2018.године. Чланови 
Школског одбора су: Жана Симић, Наташа Петровић,Игор Вујичић, Жељко Јованчевић, 
Бранислав Писаров, Драгослав Ђокић, Веселин Ђаловић, Теодора Митић в.д.директор 
школе и секретар школе Биљана Бабић.  Председник Школског одбора је Александар 
Брборић. На седници је усвојен програм рада Школског одбора за наредну школску годину 
и План рада школе . 

                                                          Наши гимназијалци 

Наши ученици Давид Васић и Лука Лончар из VI-3, препознати су као ученици са 
посебним способностима. Имали су подршку од 2. разреда и то најпре кроз мере 
индивидулизације да би пред крај трећег разреда и у 4. разреду имали ИОП-3 
(индивидуални образовни план за надарене) и то из математике и предмета природа и 



друштво. Показали су значајне резултате на такмичењима из математике од 3. до 6. 
разреда. Своју свестраност показали су и у другим активностима: веслању, 
информационим технологијама, извиђаштву, шаху. Од школске 2018/2019. су ученици 
Гимназије "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду у одељењу за надарене.   

 

  



Октобар 

2.10.2018.г. у оквиру Чувара природе у посети одељењу 2-4, учитељице Жаклине 
Папшот Козик, била је Јеленина мама Софија Јефтић , по занимању васпитачица. Она је са 
децом осмислила активност пречишћавања воде. Резултате и задовољство деце можете 
видети на фотографијама које следе. 

 

 

 

 

  



 Посета Природно-математичком факултету у Новом Саду, манифестацији "МАЛИ-
ВЕЛИКИ-ХЕМИЧАР"  

 Одржана је манифестација "МАЛИ-ВЕЛИКИ-ХЕМИЧАР" на Природно-математичком 
факултету у Новом Саду 02.10.2018.године. Манифестацији су присутвовали ученици наше 
школе Марко Новаков VIII-1 у пратњи ментора Татјане Варагић, Александар Кежић VIII-2, 
Селена Веселиновић VIII-2, Алекса Галавић VIII-2 у пратњи ментора Наташе Михајлов 
Ученици су  упознати са  радом у хемијској лабораторији. Ученици су могли да виде 
атрактивне огледе као и да сами раде огледе у хемијској лабораторији.  

 

У октобру месецу наши прваци имали су прилику да се упознају са пројектном 
наставом. 

 

 

  



Освојили смо и прво место на окружном такмичењу у пливању 

Милица Зелић ученица VIII-2 разреда, учествовала је 23.10.2018. на окружном 
такмичењу у пливању (делфин 50m), које је одржано на СПЕНС-у у Новом Саду и освојила је 
прво место.  Све честитке на великом успеху! 

 

У току октобра месеца ученици I-1 одељења са учитељицом Татјаном Квргић радили 
су пројекат Бонтон у школи. Овај пројекат се бави развијањем одговорности у прихватању 
и примени правила понашања. Подстиче се интеракција, развијање вештина сарадње и 
кооперативности приликом израде плаката о Правилима понашања, као и креативност 
ученика.  

Сврха доношења и поштовања Правила понашања је прихватање одговорности да 
сви будемо безбедни, срећни и задовољни у школи.  

Продукт овог пројекта је плакат са слике: 

 

 

  



Учитељица Нада Цвијановић је са својим ученицима 1-2 разреда радила пројектну 
наставу о рециклажи: Рециклажа није бламажа, у којој су ђаци прваци могли да науче 
зашто је рециклажа важна и шта деца могу да ураде како би заштитила природу. У току 
месеца октобра они су сакупљали пластичне чепове,а затим их слагали и лепили по папиру. 



 

   ЛИКОВНИ КОНКУРС „ МОЈА УЧИТЕЉИЦА“ 

Ученици првог разреда наше школе учествовали су на ликовном конкурсу „Моја 
учитељица“ који одржан поводом Светског дана учитеља.  

Прваци су били вредни и са пуно љубави цртали своје учитељице. Радови су 
изложени на спрату  школе, а  а најуспешније радове можете погледати на фотографијама. 

 

 

 

 



 НОВЕМБАР                               

 ПРИЈЕМ ПРВАКА У ДЕЧИЈИ САВЕЗ 

Дана,  1.11. одржана је приредна поводом пријема првака у Дечији савез. Приредбу 
су припремили ученици трећег разреда за најмлађе ученике наше школе. Заједно са својим 
учитељица на часовима Ликовне културе припремили су поклончиће као знак 
добродошлице. Лепо смо се дружили и забавили, а делић атмосфере можете погледати на 
фотографијама. 

   

 

 

 

УСПЕХ НАШЕГ УЧЕНИКА У КАМПАЊИ ''УЧИМ+ЗНАМ=ВРЕДИМ'' 

Удружење за промоцију друштвене одговорности је реализовало пројекат 
''Учим+знам=вредим'', са циљем популаризације младих талената путем билборд и 
медијске кампање. Пројекат је укључио ученике основних и средњих школа који су 
остварили највеће успехе на међународним и републичким такмичењима у области науке 
и уметности, у школској 2017/2018. години.  

Школа је пријавила нашег ученика осмог разреда Александра Кежића, који је 
изабран за билборд кампању и чија слика се налази на билборду у близини ГРАС-а. Успеси 
са такмичења захваљујући којима је Александар заслужио ову почаст су многобројни: 

 Српски 
језик 

(Сандра 

Станар) 

Математика 

(Вања Недић) 

Биологија 

(Гордана 
Станојковић) 

Хемија 

(Наташа 

Михајлов) 

Општинско 
такмичење 

II-место III-место 

 

I-место I-место 

 

Окружно 
такмичење 

I-место II-место I-место I- место 



Републичко 

такмичење 

      I- место 

 

Поред изузетних резултата на такмичењима, Александар је и пример пристојног, 
културног понашања. Поносни смо што је ученик наше школе! 

  

Александар са одељењским старешином и ментором из хемије, Наташом Михајлов.  



 

 

Ученици 4-2, ОШ "Михајло Пупин", учествовали су са учитељицом, Биљаном 
Шкорић, у реализацији пројекта "Навијај и играј фер". Организатор пројекта је Савез за 
школски спорт града Новог Сада, односно Градска управа за спорт и омладину. 

Дана, 26.11.2018.,на завршној манифестацији у Футогу, показали су навијачки дух, 
бодрили своју  али и противничке одбојкашке екипе. Кроз јединствен перформанс извели 



су навијачку химну. 

                  НАВИЈАЈ И ИГРАЈ ФЕР  

Михајло Пупин,  

то је школа наша! 

Пуна спортиста и одликаша.  

Ветерник представљамо и 

Од  пораза спасавамо.  

Потези ду наши бајни и 

веома сјајни. 

Противника ценимо и 

бодримо јако.  

Покушајте то и ви! 

Заиста је лако. 

"Навијај и играј фер", 

парола је наша! 

То је златно правило  

свих прволигаша. 

Послушајте сада сви! 

Навијамо сви у глас.  

Сви, сви, сви! 

Ми за вас, ви за нас! 
 

Дана 08.11.2018. одржана је седница Наставничког већа. Седници је присуствовало 
72 запослених (чланови Наставничког већа и ваннаставно особље). 

 

                                Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Извештај Комисије за избор директора школе 

3. Избор комисије за реализацију процедуре за давање мишљења о 
кандидатима за директора школе 

4. Представљање кандидата за избор директора школе 

5. Давање мишљења о кандидатима за избор директора школе 

6. Објављивање резултата мишљења Наставничког већа о кандидатима за 
директора школе 

7. Текућа питања 



 

                                   ЗАМЕНА УЛОГА У УЧИОНИЦИ 

Поводом Дана просветних радника 08.11.2018., велики број ученика наше школе је 
заменио своје учитељице и наставнике.  

На часу математике Стефан Тановић и Томислав Бабић  III-1 су одржали час вежбања 
„Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја“ . Ученици Милош Зец и 
Угљеша Зелић су на часу природе и друштва обрадили наставну јединицу „Како откривамо 
прошлост“.   

Ученица Ана Гајишин III-2  је одржала час обраде песме „Љутито мече“ Б. 
Црнчевића. 

Ученици III-4  су заменили своју учитељицу на часу српског језика.  Лена Димић је 
реализовала час“Бајке браће Грим-препричавање, Мартина Петковић на часу математике 
„Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја“, Лука Качар и Горан Матић 
на часу природе и друштва „Село, град, њихова повезаност и зависност; Саобраћајнице у 
окружењу. 

          

         

Ученици IV-1 су  заменили своју  учитељицу  и  одржали  следеће  часове: 

Невена Швоња и Миа Буквић час  природе  и друштва „Сенка  и  звук“ 

Јован Немешић и Тадија Стајић час математике „  0  и 1  код  сабирања 
и  одузимања“ 

Јована и Сања  Симић час  српског  језика „Описни  и  присвојни  придеви“ 

Ања  Ковачевић  час  чувара  природе  „Посматрање  птица – белоглави  суп“ 

 



                                               

 

Ученици старијих разреда су такође заменили своје наставнике.  

Ученик V-1 Гашпар Милосављевић је  одржао час енглеског језика „Scince and 
Maths-Time“. 

 Милош Орељ и Михајло Веселиновић из VI-2 су на часу српског језика обрадили 
наставну јединицу „Писање имена васионих тела“; Тина Џаја и Александра Бундало на часу 
физике„Сила Земљине теже“ 

Ученици VI-3Ања Веселиновић и Ивана Никић су на часу физике одржале час „Сила 
Земљине теже“  

Сара Мрђен и Сања Барбуловић  на часу енглеског језика „Кids Janus’ s party“ . 

Ученици  Никола Грујић и Душан Зличић су на математици објаснили својим 
другарима наставну јединицу  „Степен чији је изложилац цео број“. 

Ученици VII-4 Борис Стојановић и Јован Драгичевић реализовали су наставну 
јединицу „Стара породична кућа“ П. Угринова. На часу географије , уместо наставника 
наставну јединицу „Јапан“ обрадили су Борис Стојановић и Сташа Симић  

На часу биологије наставницу су замениле  Мандић Доротеа и  Анђела Ђузо 
„Мишићи“ 

На часу ликовног реализоване су наставне јединице  „Линије у природи“ и  
„Ранотежа облик у простору“ Часове су држале Сања Давидовић, Елена Јаковљевски, 
Марија Огар, Сташа Симић, Чулић Милица и Драгана Николић. 

       



 

Ученици VIII-2 Александар Лазић и Мирослав Савић на часу историје су реализовали 
час „Османско царство од XVI do XVIII века“. На часу хемије ученик Александар Кежић је 
реализовао час „ Гвожђе, алуминијум, бакар, корозија, легуре“. Алекса Јовановић и 
Марина Кенђур на часу Енглеског језика “Christmas Carol“-text. 

ТЕМАТСКИ  РОДИТЕЉСКИ  САСТАНАК 

Дана,15.11.2018.год. са  родитељима  ученика  IV - 1  одржан је 
тематски  родитељски  састанак.На састанку  су  одржане  две  радионице о 
унапређењу  менталног  здравља  и  превенцији болести  зависности. 

 

Ликовна  изложба „Кућице од  картона“ 

Ученици  IV-1  су  на  часу  ликовне  културе направили  кућице  од  картона,а 
радови  су  изложени у ходнику  школе. (17.11.2018.) 

 

 

 

 

 

http://osmihajlopupin.edu.rs/pictures/201819/temrod41.JPG
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Дана 13.11.2018 године у 12 и 30 часова одржана је седница Наставничког већа. 
Седници је присуствовао 41 члан.  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа 
2. Постигнућа ученика на крају првог тромесечја  
3. Правилник о новим процедурама израде ИОП а и нови формулари  
4. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 
5. Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада  
6. Текућа питања 

Дана 15.11.2019 године одржана је 228. седница Школског одбора. Седници су 
присуствовали: председник Школског одбора Александар Брборић,чланови Школског 
одбора Жана Симић,Наташа Петровић,Дејан Поповић,Игор Вујчић,Жељко 
Јованчевић,Драгослав Ђокић,Веселин Ђаловић,Бранислав Писаров и секретар школе 
Биљана Бабић. Под тачком 1,2 и 6. присуствује и в.д. директор школе Теодора Митић. Под 
тачком 2. Присуствује Јелена Јанков,председник Комисије за избор директора школе. Делу 
седнице под тачком 2. присуствовала је Драгана Жигић, кандидат за директора школе. 

Седници присуствује и председник синдиката Наталија Ласица. Седници нису 
присуствовалин представници ученичког парламента.                                

 Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 227. Седнице Школског одбора. 

2. Извештај Комисије за избор директора школе 

3. Доношење образложене листе кандидата за избор директора школе. 

4. Избор комисије за праћење тока гласња о предлогу за избор директора 
школе 

5. Доношење одлуке о предлогу за избор директора школе 

6.  Текућа питања 

 Током новембра месеца ученици нижих разреда прикупљали су помоћ у виду 
школског прибора,прибора за личну хигијену,књига и слаткиша. 

Ученици четвртих разреда су направили новогодишње пакетиће,које су учитељице 
Нада Радованов и Биљана Шкорић,уручиле корисницима Свратишта у Новом Саду, 
17.12.2018.године. 

 



 

„Нацртај, обоји и освоји“ 

Ученице I-1 Андреа Стојановић и Катарина Стевановић добитнице су четврте 
награде на Седмом ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји“ који је у периоду 1-
30.9.2018. организовала Forma Ideale. Четврта награда је била Идеална свеска. (25.11.2018.) 

 

 

Дана 30.11.2018.године одржана је 229.(телефонска) седница Школског одбора. 
Истог дана у преподневним часовима секретар школе је обавестила чланове Школског 
одбора о неопходности одржавања телефонске седнице. Сви чланови Школског одбора 
осим Игора Вујичића су сагласни са одржавањем телефонске седнице(послали 
мејл,потписали изјаве). Са одржавањем седнице упозната је и в.д. директор школе 
Теодора Митић и Данка Лабовић,руководилац ралуноводства. 

Обавештени су и представници синдиката и ученичког парламента. 

Сагласност је дала и Наталија Ласица,председник синдиката. 

                                    Дневни ред: 

1. Биљана Бабић,секретар школе доставила је члановима Школског одбора 
путем мејла седму измену финансијског плана школе за 2018.годину. 

2. Биљана Бабић,секретар школе је проследила измене и допуне Правилника  о 
дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 

 

http://osmihajlopupin.edu.rs/pictures/201819/formaideale.JPG


ПОСЕТА БУДУЋИХ ПРВАКА НАШОЈ ШКОЛИ 
У  току новембра 2018.год. деца из вртића „Златокоса“ из Ветерника су посетила 

нашу школу.У пратњи својих  васпитачица три групе деце су у одређеним терминима по 
један школски час провела са учитељицама и ученицима четвртог разреда. Након 
упознавања школског простора дружење  је  настављено у учионицама кроз ликовну 
радионицу. Четвртаци су будућим првацима направили маске од шака, а будући прваци су 
својим старијим другарима поклонили цртеже. За крај децембра планиране су “Зимске 
чаролије“ које ће за све групе деце из вртића одржати учитељице будућих првака. 
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ДЕЦЕМБАР 

АФРИЧКО ВОЋЕ У СРПСКОЈ КУХИЊИ 

У току децембра месеца дана 06.12.2018.године наставница географије Снежана 
Матковић и наставница домаћинства Наташа Михајлов одржале су угледни час на тему: 
Афричко воће у српској кухињи у одељењу 7-3 и 7-2. Часу су осим ученика присуствовали и 
наставници. 

 

 

                                                ДЕКУПАЖ ТЕХНИКА У НАШОЈ ШКОЛИ 

У току децембра месеца наставница српског језика Невенка Ивић посетила је 
одељење 2-4 учитељице Жаклине Папшот. На часу ликовног су радили технику декупаж на 
дрвету и правили новогодишње слике. Наставница Невенка Ивић се у слободно време бави 
овом техником. 

 

 

 

 

 

                                  



  ТАЛЕНТИ 2018. 

Потпредседник Покрајинске владе, заједно са покрајинским секретаром за спорт и 
омладину 17.12.2018. уручио је даровитим ученицима традиционалне награде и признања 
"ТАЛЕНТИ 2018". Међу даровитим ученицима је и ученик наше школе Александар Кежић 
VIII-2, ( наставник ментор: Наташа Михајлов). 

 

У току децембра месеца угостили смо новинарску екипу новосадских дневник 
новина Дневник, у коме је објављена серија чланака о раду наше школе. 

Осмак Aлександар Kежић држи и xемију и математику у малом прсту 

Кроз секцију у ОШ "Михајло Пупин" се лакше учи и јача другарство 

Костими ђака из ОШ „Михајло Пупин” запажени на машкарадама 

Милица Зелић ређа петице и плива за медаље 

„Дневник“ у посети ОШ „Михајло Пупин“ у Ветернику 

 

Ликовна радионица учитеља првог разреда  на зимским чаролијама 2018/19. 
године 

На Зимским чаролијама које су одржане у петак, 21.12.2018. године, на ликовној 
радионици коју су припремили учитељи првог разреда ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, 
учествовало је око 90 ученика I-IV разреда. На ликовној радионици ученици су израђивали 
папирне украсе за новогодишњу јелку, новогодишње честитке и плакате са новогишњим, 
зимским мотивима. Папирне украсе су ученици након радионице ставили на јелку која се 
налази у холу школе. Плакати су изложени у свечаној сали. Направљене новогодишње 
честитке ученици су понели својим родитељима. Колико је ликовна радионица била 
успешна говоре осмеси на лицима ученика 

https://www.dnevnik.rs/novi-sad/osmak-aleksandar-kezic-drzi-i-xemija-i-matematika-u-malom-prstu-17-12-2018
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/kroz-sekciju-u-os-mihajlo-pupin-se-lakse-uci-i-jaca-drugarstvo-10-12-2018
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/kostimi-daka-iz-os-mihajlo-pupin-zapazeni-na-maskaradama-13-12-2018
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/milica-zelic-reda-petice-i-pliva-za-medale-13-12-2018
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/dnevnik-u-poseti-os-mihajlo-pupin-u-veterniku-daka-sve-mane-nedostaje-produzeni-boravak-13


       

Представа као поклон у организацији Невенке Ивић и Зорице Жигић 

Ученици 7-4 разреда приредили су представу Избирачица Косте Трифковића 
другарима из млађих разреда и петацима. Представе су одигране у Свечаној сали наше 
школе 17.,18. и 20. децембра 2018.године. Задовољство је било обострано. Након 
извођења представе водила се дискусија,а ученици су имали прилику да постављају 
питања.Глумци су припремили слаткише за прваке,а ученици четвртог разреда почастили 
су се бомбонама. 

 

 

Дана 26.12.2018. године одржана је седница Наставничког већа. Седници је 
присуствовало 48 чланова  

   Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  
2. Анализа постигнуча ученика на полугодишту 
3. Договор о прослави школске славе (комисија за културну и јавну делатност) 
4. Организација зимских чаролија – извештај Билјана Шкорић 
5. План реализације часова предметних наставника у четвртом разреду  
6. Извештаји наставника, Тимова, Актива и Стручних већа – договор о роковима 
7. Текућа питања 
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ЈАНУАР 

 

Дана 27.01.2019. године у свечаној сали наше школе свечано је обечежена школска 
слава Свети Сава. Прослави су присуствовали и свештеници. Као и сваке године ученици су 
припремили богат програм посвећен делу и лику Светог Саве. 

Дана 28.01.2019.године одржана је 231.седница Школског одбора. Седници су 
присуствовали::председник Школског одбора Александар Брборић,чланови Школског 
одбора Жана Симић, Наташа Петровић, Дејан Поповић,Жељко Јованчевић, Бранислав 
Писаров, Веселин Ђаловић,д иректор школе Теодора Митић и секретар школе Биљана 
Бабић. Седници не присуствују: Игор Вујичић и Драгослав Ђокић (оправдано одсутни). 
Седници присуствује и председник синдиката Наталија Ласица. Седници не присуствују 
представници ученичког парламента (оправдано одсутни). Седници присуствују и  Данка 
Лабовић,руководилац рачуноводства и Снежана Нецков,педагог школе. 

Дневни ред: 

7.Усвајање Анекса годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.годину 

8.Усвајање Анекса Плана Стручног усавршавања за школску 2018/2019.годину 

11.Усвајање Финансијског плана за 2019.годину 

12.Усвајање Плана Јавних набавки за 2019.годину 

 

  



ФЕБРУАР 

07.02.2019.г.одељење 5-2, разредног старешине, Невенке Ивић, било је на часу у 
одељењу 2-4, учитељице Жаклине Папшот Козик. Том приликом ученици 5-2, у оквиру 
вршњачке едукације, помагали су ученицима 2-4 приликом извођења експеримената. 

Тема часа је била: Наелектрисање тела. Час је успешно реализован и деца су била 
задовољна, јер су међусобно сарађивала, уважавала се, учила, помагали једни другима. 

 

Презентација  пројектне  наставе 

Дана, 13.2.2019.год. одржан је час презентације пројектне наставе „Живот у  доба 
Немањића“ у   IV разреду.Циљ пројекта је био да упознамо начин живота у доба 
Немањића, очување културног наслеђа, повезивање са начином живота у садашњости 
,повезивање и примена  знања из различитих наставних предмета, овладавање основним 
вештинама тимског рада. Презентацију реализовао  Актив  IV разреда: Биљана Вуковић, 
Биљана Шкорић, Нада Ушћумлић и Биљана Бодирожа. 

  

 

Дана 27.02.2019.године одржана је 232.седница Школског одбора. Седници су 
присуствовали:председник Школског одбора Александар Брборић,чланови Школског 
одбора Наташа Петровић, Дејан Поповић, Жељко Јованчевић, Бранислав Писаров,Игор 
Вујичић, Драгослав Ђокић, директор школе Теодора Митић и секретар школе Биљана 
Бабић. Седници не присусвују Жана Симић и Веселин Ђаловић (оправдано одсутни). 
Седници присуствује и председник синдиката Наталија Ласица. Седници не присуствују 
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представници ученичког парламента( оправдано одсутни). Седници присуствују и  Данка 
Лабовић,руководилац рачуноводства и Анита Иванишевић,психолог школе. 

Дневни ред: 

Тачка 9. 

Усвајање предлога плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада. 

  



МАРТ 

  11.марта 2019.године чланови секције Живот кроз векове организовали су у 
4.разреду квиз знања из историје са наставницом Жаном Симић. 

 

У току марта 2019 године ученици VII и VIII разреда су правили плакат на тему: 
ЗДРАВА ИСХРАНА, на часу домаћинства као и презентацију на ту тему. А, у оквиру часова 
ликовне културе ученици VI и VII разреда су бележили своје асоцијације и виђења на тему 
ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ из свог угла. Са ученицима су радиле наставнице: Весна Милинковић, 
Наташа Михајлов. 

 

 

 

 



 

             

Апликација Основи безбедности деце 

Тим за заштиту деце од насиља је предложио постављање на сајт школе, упутства за 
инсталирање апликације Основи безбедности деце у телефоне, које смо добили од МУП-а 
у сарадњи са Министарством просвете, како би родитељи могли са децом да инсталирају у 
телефоне. О томе је обавештен и сагласност дао Савет родитеља. (22.03.2019,) 
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У току марта месеца учитељице првих разреда бавиле су се са својим малим ђацима 

пројектном наставом. 

Презентација пројектне наставе одељења 1-3 ЧАРОЛИЈА ПРАЗНИКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Презентација пројектне наставе одељења 1-1 КАД ГОД МОЖЕШ РЕЦИКЛИРАЈ... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дана 01.03.2019.године одржана је седница Наставничког већа. Седници је 

присуствовало 45 чланова. 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2.Бесплатни уџбеници 

3.Предлог чланова Тима за кризне интервенције 

4.Процедуре поступања приповредама ученика 

5. Надокнада часова пропуштених у току епидемије грипа 

6. Текућа питања 

Дана 06.03.2019. одржана је 233.седница Школског одбора. СЕдница је одржана 

телефонским путем. 

Мамама с љубављу 

У оквиру пројектне наставе ученици I-3 су у четвртак, 7.марта, у 18 часова, 
реализовали приредбу за маме "Мамама с љубављу".  

Дана 25.03.2019.године одржана је седница Наставничког већа.Присуствовало је 40 
чланова. Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 2018/2019.године 
3. Разматрање и давање сагласности на предлог о потреби формирања 

продуженог боравка у школи за млађе разреде 

  



АПРИЛ 

Дана 05.04.2019.године у посети су нам били предшколци из вртића Златокоса. 

Наставница Татјана Радосављевић организовала је радионицу на енглеском језику на тему: 

"А House and its parts". Деца су учила да се представе и кажу основне делове куће на 

енглеском језику кроз певање песмице и бојење цртежа. 

 

Подршка ученицима при преласку из једног циклуса образовања  у други 
(посете предметних наставника четвртом разреду) 

Наша школа,  као  меру подршке ученицима при преласку из једног циклуса 
школовања  у други,пружа могућност  посете предметних наставника ученицима четвртог 
разреда. На почетку школске године направљен је план посета које имају за циљ 
упознавање  ученика свих четвртих разреда  и наставника који ће им предавати у петом 
разреду. Планиране су посете у првом и другом полугодишту и све су реализоване. 
Часове су одржали  следећи  наставници:  
Ј. Барбуловић, С. Станар- СРПСКИ ЈЕЗИК 
В. Недић- МАТЕМАТИКА 
Н.Пантелић- ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Ж.Симић- ИСТОРИЈА 
В.Милетић- БИОЛОГИЈА 
В.Милинковић- ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Б.Влаховић- МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Г. Субаћиш- ГЕОГРАФИЈА 
Ј.Јанковић  и И. Делић- ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИКА 
Своје предмете( изборне) су представиле и наставнице страних језика: Г. Васин- НЕМАЧКИ 
ЈЕЗИК  и М. Ковачевић- РУСКИ ЈЕЗИК 
Упознавање  је протекло у најбољем реду,часови су били занимљиви, интересантни, 
забавни, поучни и  надамо се да ће тако бити и наредних  школских година. 



 

Наставница историје Жана Симић 

 

Наставница музичког Бранка Влаховић 

 

Наставница математике Вања Недић 

 

 

 



Шампионат у брзом везивању пертли 

Шампионат у брзом везивању пертли - школско такмичење одржано је 10. априла 
2019. године у свечаној сали ОШ "Михајло Пупин" Ветерник. На такмичењу је учествовало 
по 4 ученика I и II разреда, који су се пласирали у полуфинале на одељењским 
такмичењима. 
Прво место на школском такмичењу освојио је Александар Будимировић, а друго место 
Немања Ратковица, обојица ученици II-1 одељења (на слици, са дипломама). Завршно 
такмичење у брзом везивању пертли требало би да буде организовано 25. маја на 
теренима Дома војске у Новом Саду, а право учешћа имају сви полуфиналисти са школских 
такмичења. Нашу школу ће представљати: Александар Будимировић II-1, Немања 
Ратковица II-1, Немања Кртинић II-4 и Ђорђе Дамјанић II-3.  

 

ЦРТАНИ ФИЛМ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ 

11. 04.2019. године,Тим је приказао  , као вид превентивне активности, цртани филм 

о дискриминацији.Ученици су у току и након гледања филма разговарали о искључивању 

појединца из групе, препознавању разних облика насиља, колко је и због чега важно 

саслушати и једну и другу страну у конфликтним ситуацијама. 

                    

 

 

Необично занимање- КОМПОЗИТОР 

На ЧОС-у у 2-1 разреду своје занимање је представио родитељ Ђорђе Ковачевић-

музичар и композитор.Дружење је било занимљиво и време је брзо протекло, а ђаци су 

научили две ауторске песме за децу.Осмеси на дечијим лицима показују колико су 

уживали. 
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МАЈ 

Дана 10.05.2019.године одржана је 234. седница Школског одбора телефонским 

путем. 

Дневни ред: 

1. Усвајање измене Финансијског плана Школе за 2019. годину 

Мини рукомет  за  четвртаке 

Дана, 13.5.2019. oдржан је турнир у мини рукомету  за девојчице четвртог разреда. 
Убедљивим  победама ученице 4-1   су  освојиле прво место.  

 

 

Спортски  дан за ученике другог и четвртог разреда 

Ученици 2. и  4. разреда  су са својим учитељицама 15. маја 2019. обележили 
спортски дан. Своје вештине ученици су показали кроз разне спортске игре, а и лепо се 
забавили.  

 

Бронза за наше рукометашице "Спортским играма младих". 

У оквиру "Спортских игара младих" на СПЕНС-у у Новом Сад,у 15.05.2015 је одржан 
турнир у рукомету на коме је учествовала и екипа коју чине ученице 5. 6. и 7. разреда наше 
школе, која је освојила 3. место. Игре је отворио путем видео линка, Јоханес Хан министар 
за придруживање из ЕУ.  
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ПРВО МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ХЕМИЈЕ 

Ученик Александар Кежић VIII-2, је освојио ПРВО место на Републичком такмичењу 
из хемије ( наставник ментор: Наташа Михајлов). Такмичење је одржано на Природно- 
математичком факултету у Новом Саду од 17-19.05.2019.   

 

 

ВЕСЕЛА АЗБУКА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ 

 Дана, 21.5.2019. год. нашу  школу су посетиле две групе деце из вртића 
„ЗЛАТНО  СУНЦЕ и „РОДА“. Са будућим учитељицама  деца су у школи провела један час. 
Након упознавања,  дружење је настављено кроз активности: писање свог имена, 
набрајање што више речи на одређено слово, украшавање и оживљавање слова, бојење 
сличица и прављење плаката „Весела  азбука“. Дружење је завршено песмом и 
слаткишима.  
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Дана 24.05.2019.године одржана је седница Школског одбора телефонским путем. 

Дневни ред: 

1. Сагласност Школског одбора ОШ „Михајло Пупин“у Ветернику са отварањем 
ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА. 

Дана 27.05.2019.године одржана је седница Наставничког већа. Присуствовао је 41 
члан. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Успех и владањеученика 8.разреда, Вуковци 

3. Доношење одлуке о ђаку генерације за 2018/2019.годину 

4. Обавештење о матурској вечери ученика 8.разреда 

5. Обавештење о завршном испиту 

6. Презентација резултата анкетео професионалним интересовањима ученика 
8.рзреда 

7. Текућа питања 

 
Шампионат у брзом везивању пертли 
На 1. шампионату у брзом везивању пертли , одржаном 25.05.2019. у ОШ " Вук 

Караџић" у Новом Саду, учествовали су представници наше школе. Поред прва два 
пласирана ученика школе ( Будимировић Алекса 2-1 и Ратковица Немања 2-1), учествовали 
су и ученици Ђорђе Ковачевић 2-3, Мила Мајсторовић 2-3, Теодора Швоња 2-2 и Невена 
Димитријевић 2- 1. Најбољи резултат су постигли Невена Димитријевић 2- 1 и Немања 
Ратковица 2- 1, који су се пласирали у треће коло, али нису стигли до финала.  
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Радионице из физике и хемије за предшколце 

У среду 29.05.2019. одрзане су радионице за предшколце из вртића "Златокоса". 
Радионице су реализовале; наставница физике Јасмина Мркић и наставница хемије Татјана 
Варагић. Деца су била подељена у две групе. Ученици 7-2 демонстрирали су огледе 
прилагођене предшколском узрасту . Деца су имала прилику да погледају како сијалица 
светли када се електроде уроне у водени раствор соли. на који начин магнет привлачи 
опиљке гвожђа, како се слојеви различитих течности уочавају на основу своје боје и 
густине, да погледају апстарктну уметност у млеку. торнадо у боци, еруптивни вулкан, 
балон дух..... Учениици седмог разреда су објашњавали појаве, а деца активно учествовала 
у објашњавању истих. На крају радионице деца. су лепила смајлиће, уколико им се допало 
оно што су видели.  
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ВРЕДИ ДА СЕ ШТЕДИ И БРИНИМО О ЖИВОТИЊАМА 

Још два успешно реализована пројекта које је учитељица Весна Ружин урадила са 
својим ђацима из 1-3 разреда. 

 

  



ЈУН 

УЧИМО ДА ШТЕДИМО 

Учитељица Нада Цвијановић је са својим малим ђацима урадила још један пример 
пројектне наставе. 

 

Ликовни  конкурс  „Крв  живот  значи“ 

У организацији  Црвеног  крста  Србије, за  најуспешнији ликовни  рад на 
нивоу  Црвеног крста  Новог  Сада  приглашен  је  рад  Невене  Швоње, ученице  IV-
1. (07.06.2018). 

 



 





 

Ја имам кућног љубимца 

Презентација успешно реализованог пројекта у одељењу 1-2 и њихове учитељице 
Наде Цвијановић. (07.06.2019) 

 

 

Представљање наших успешних ученика 

У среду 05.06.2019. наши гости су биле новинарске екипе Дневника, Новосадске 
телевизије и Канала 9, које су снимиле и емитовале прилоге о нашим успешним ученицима 



и њиховим наставницима. Том приликом интервјуисани су наши најуспешнији ученици као 
и њихови наставници-ментори. 

 

 

Ноћ биологије 

Ученици 2. разреда су посетили 11.06.2019. манифестацију " Ноћ биологије" на 
ПМФ-у. Имали су прилику да виде различите врсте станишта, инсекте и гмизавце из наше 
околине, да науче како да препознају јестиве гљиве, да учествују у квизу где су показали 
шта су научили. Такође су могли да виде које су то заштићене биљне и животињске врсте.  



 

 

Угледни час "Стара породична кућа" 

У петак, 7.јуна 2019.године одржан је огледни час из српског језика у 7-3 одељењу. 
Наставна јединица је Стара породична кућа Павла Угринова. Наставнице српског језика 
Невенка Ивић и Зорица Жигић држале су час,док је наставница ликовне културе Весна 
Милинковић украсила зидове учионице сликама различитих типова кућа. Ученици су на 
крају часа добили медењаке у облику кућица да се осладе.  

 

Берза под брезом "2018" 

У петак 14.06.2019. под брезама испред наше школе одржана је традиционална 
манифестација "Берза под брезом" на којој је око 120 наших ученика имало прилику да 
размене своје уџбенике или да их купе/продају по симболичним ценама.  

 

 

 

Дана 12.06.2019.године одржана је седница Наставничког већа. Присуствовало је 46 
чланова. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Презентација стандарда у области наставе 
3. Анкетирање за изборни предмет матерњи језик и остале изборне предмете 
4. Извештај о стручном усвршавању 

http://www.osmihajlopupin.edu.rs/pictures/201819/nocbiologije2019.jpg
http://www.osmihajlopupin.edu.rs/pictures/201819/uc73.png
http://www.osmihajlopupin.edu.rs/pictures/201819/bpb19.jpg


5. Нови програм за #. И /.разред 
6. Школски програм (договор око динамике и задатака) 
7. Правилник о екскурзијама 
8. Правилник о оцењивању 
9. Избор уџбеника за 2. и 6.разред 
10. Извештаји за крај школске године 
11. Завршни испит (још једном договор око тога) 
12. Текућа питања 

Дана 24.06.2019. године одржна је седница Школског одбора.Седници присуствују: 
председник Школског одбора Александар Брборић, чланови Школског одбора Наташа 
Петровић, Жана Симић, Жељко Јованчевић, Бранислав Писаров, Игор Вујичић, Драгослав 
Ђокић, Веселин Ђаловић директор школе Теодора Митић и секретар школе Биљана Бабић. 
Седници присуствује и председник синдиката Наталија Ласица. Седници не присуствују 
представници ученичког парламента( оправдано одсутни). Седници присуствује и  Данка 
Лабовић,руководилац рачуноводства. 

1. Усвајање измене финансијског плана школе за 2019. годину 

Дана  27.06.2019.године одржана је седница Наставничког већа.Присуствовало је 45 
чланова. 

Дневни ред: 

1. Избор новог члана из реда запослених у Школски одбор 
2. Успех ученика од 1. до 7.разреда у школској 2018/2019.години 
3. Влдање ученика на крају школске године 
4. Реализација наставе 
5. Договор о активностима и обавезама пре одласка на годишњи одмор 
6. Текућа питања 
 
Видовданска награда за најбољег ђака наше школе 
 
У четвртак, 27.06.2019. на Петроварадинској тврђави додељена је Видовданска 

награда за најбољег ученика наше школе Александра Кежића VIII-2, који је освојио прво 
место на Републичком такмичењу из Хемије ( наставник ментор: Наташа Михајлов).  
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АВГУСТ 

Након летњег распуста,седница Наставничког већа одржана је 21.08.2019.године. 
Присуствовао је 51 члан Наставничког већа. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Подела одељењских старешинстава 
3. Подела одељења и норма часова 
4. Подела задужења наставницима у оквиру 40-часовне радне недеље 
5. Информисање о поправним испитима 
6. Договор о пријему првака 
7. Рокови за израду ГПРШ 
8. Текућа питања 
 
                                      ПРИЈЕМ ПРВАКА 

У петак, 30.8.2019. године, у сали за физичко у ОШ „Михајло Пупин“, одржана је 
приредба поводом свечаног пријема ђака-првака. Учитељице првог разреда су заједно са 
својим бившим ђацима, ученицима петог разреда, припремиле приредбу. Директор 
школе, Теодора Митић, поздравила је будуће прваке и њихове родитеље и пожелела им 
срећан почетак школовања. Након пригодног програма учитељице су са својим ученицима 
отишле у своја одељења: I-1 Биљана Вуковић, I-2  Биљана Шкорић,   I-3 Биљана Бодирожа и 
I-4 Нада Ушћумлић . Учитељице су поделиле деци обавештење о почетку и трајању наставе 
прве наставне недеље .  

 
 

Седница Наставничког већа одржана је и 30.08.2019.године. Присутно је било 49 
чланова. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају школске године након полагања поправних испита 
2. Информисање о законским и подзаконским променама 
3. Организација рада на почетку школске године (Ес дневник,Гугл диск) 
4. Предаја планова за годишњи план рада 
5. Текућа питања 
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