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Као и сваке 

године и ове 

године на 

почетку 

школске 

2017/2018. 

године 

учитељице 

четвртог 

разреда 

направиле су 

пригодан 

програм. 

Ова школска 

година 

разликује се по 

томе што деца 

улазе у 

реновирану 

школу. 

 

У самом холу на паноима изложене су 

фотографије школе како је изгледала 

пре и после реновирања. Тоалети нису 

били у функцији, канализација је била 

запушена, паркети црни, а намештај је 

био у веома лошем стању. Сада је то 

исправљено. Све клупе и столови 

замењени су новим плочама, у свим 

учионицама изхоблован је паркет и 

неке учионице су окречене. Тоалети 

су обновљени и у функцији. О томе су 

причали на отварању народни 

посланик Радован Јанчић и 

председник опшине др Радован Уверић.  

Они су обећали да ће наставити да улажу у школу и да ће ђаци наше школе имати све услове као и 

друга деца у већим градовима. Њима се у име целе школе захвалила и в.д.директорка Светлана 

Тамаши Јевтић. 
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Срећно и успешно школовање ученицима Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом 

Кнежевцу 1. септембра  пожелели су в.д. директорка школе Светлана Јевтић, народни посланик 

Радован Јанчић, председник општине др Радован Уверић, Ангелина Димитријевић, оснивач 

Удружења грађана „Сећање на неког“ из Банатског Аранђелова, као и свештенослужитељи Српске 

православне цркве и Римокатоличке цркве. Свечаном пријему првака присуствовали су, између 

осталих, начелник Севернобанатског округа Никола Лукач, општински функционери и, наравно, 

родитељи ђака првака. Никола Лукач је посебно похвалио локалну самоуправу Новог Кнежевца, 

која је из средстава општинске касе, мерама штедње, обезбедила новац за санацију и опремање 

школе. На тај начин се реализује програм Владе Републике Србије за санацију свих школских и 

прешколских објеката на територији Србије. 

 

 

У предворју 

школе одржана 

је изложба 

радова 

удружења 

“Сећање на 

неког“ чији је 

оснивач 

Ангелина 

Димитријевић. 

Она се 

захвалила школи 

на подршци и 

датом простору 

како би сви 

видели ове дечје 

радове. 

  

 

За прваке је 1. септембар био свечан . Прваке у Новом Кнежевцу, Банатском Аранђелову, 

Српском Крстуру и Ђали обрадовали су прикладним поклонима председник Радован Уверић, 

посланик Ра дован Јанчић, начелник Никола Лукач и општински функционери. Поклоне за прваке 

су обезбедили Министарство просвете Републике Србије, Општина Нови Кнежевац и Национални 

савет мађарске националне мањине. 

Први разред на територији новокнежевачке општине похађа 82 ђака. Од тога 57 у Новом 

Кнежевцу (46 на српском и 11 на мађарском наставном језику), у Банатском Аранђелову 11 

(седморо на српском и четворо на мађарском), Српском Крстуру 12 и Ђали  два ученика (на 

српском језику). 
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У уторак, 12.09.2017.г. уценици 

4/1 и 4/2 разреда наше школе 

учествовали су на 

Међународном фестивалу дечјег 

хумора у Лазаревцу са 

представом „Невоље једног 

Цветислава“. 

 

 

Текст за ову представу написао је Горан Новаков, који је такође био задужен и за сценографију.  

Пут Лазаревца су кренули аутобусом Севертревела који је обзбедила локална самоуправа, а на 

иницијативу директорке школе Светлане Јевтић. На пут са трупом кренула је и заменица ОШ 

Оливера Радоњић. 

 

Мале глумце су припремале учитељице ЈеленаТркља и Вишња Колбл, а у помоћ око 

кореографије им је притекла и гимназијалка Јелена Љубичић. 

Поред ученика из Србије на фестивалу су учествовала и деца из Републике Српске и 

Македоније . 

У Лазаревцу, испред Културног центра, поред домаћина фестивала дочекала их је и РТВ. Мали 

глумци су том приликом дали и свој први интервју у којем су покушали да дочарају како је 

изгледало спремати и увежбавати представу. Видно узбуђени и пуни емоција чекали су свој наступ.  

 
 

Са свог првог такмичења 

наши мали глумци су се 

вратили са две освојене 

награде, наградом за најбољу 

кореографију и наградом за 

најбољу сценографију. 

 
 
 
 

Ово је било једно лепо искуство за целу екипу. Пред препуном салом и мноштвом деце из 

лазаревачких основних школа, наши мали глумци су се приказали у најбољем светлу добивши 

прегршт аплауза и овација тамошње публике.  

Након одигране представе и ручка који су приредили домаћини за учеснике програма 

деца су кренула у обилазак града. По сунчаном и лепом јесењем дану уз причу, смех и 

сладолед упознали су се са знаменитостима града. Након паузе и заслуженог предаха у касним 

поподневним сатима упутили су се ка Новом Кнежевцу. 
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 Субота, 23.09.2017. године била је резервисана за учење и усавршавање наставника и учитеља 

наше школе.  

У школи је организован семинар под називом "Оцењивање у функцији ефикасног учења и 

сазнавања у настави", са каталошким бројем 422, одобрен од стране Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, који носи 8 сати стручног усавршавања. 

 

 

 

Семинар је организован за две групе наставника 

како наше школе, тако и колега из Гимназије и 

Средње школе "Доситеј Обрадовић". 

Семинар је похађало 36 наставника из наше школе. 

 

 

 

 

Сви присутни су имали прилике да се подсете Правилника о оцењивању, да дискутују о неким 

недоумицама везаним за оцењивање, као и да учествују у радионицама на тему конструкције 

тестова знања и ученичког портфолија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

5 

 
 

 
У Новом Кнежевцу, 2.10.2017. године, у 

оквиру дечије недеље, приређено је 

предавање о безбедности у саобраћају и 

дружење са припадницима полиције и 

ватрогасаца. 

 
Циљ програма је упознавање и 

приближавање ових професија ученицима. 

Посебно је битно било присуство 

Добровољног ватрогасног друштва ради 

омасовљења чланства.  

 

Предавање је одржано на четири различита 

места: 

1. Полиција  

2. Добровољно ватрогасно друштво  

3. Правила саобраћаја   

4. Едукација и квиз „Шта знаш о 

саобраћају?“ 

Предавању је присуствовало 245 

ученика нижих одељења. Програм су 

реализовали полицајци Зоран Милић и 

Зоран Борисављевић, ватрогасци 

командир Бранко Рамадански и 

Драженко Перлић и наставници Ђурица 

Маћош, Егон Попић и Ида Недељковић. 

Са ученицима су биле учитељице 

Снежана Закић, Владанка Чукуров, 

Илдико Пурић, Бранка Недељков, 

Смиљка Теофанов, Ева Тот, Андријана 

Фирић, Љиљана Кнежевић, Ева Момић, 

Јелена Тркља, Вишња Колбл, Чила 

Боршош, Маријана Сујић, Чила Ваш Сабо и Дијана Дражић. 

Ученици нижих разреда имали су прилику да виде возила и опрему 

ватрогасаца и полиције. Опробали су се и у улози ватрогасаца. 

Организовано је и предавање о правилима саобраћаја примерено овом узрасту, где је посебна 

пажња усмерена на управљање бициклом у саобраћају као и понашање пешака као учесника у 

саобраћају. 

Ученици су имали прилике да стечено знање прикажу и на импровизованој раскрсници у оквиру 

школског дворишта. 
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 Дана 2.октобра 2017.године од 11 часова актив историчара наше школе у оквиру Дечије недеље 

организовао је маштовиту изложбу ученичких радова у кабинету за историју на тему 

средњовековног витештва за ученике седмог и осмог разреда.  

 

Истовремено је одржано и предавање за ученике петог и шестог разреда од стране 

представника организације за очување средњовековне традиције „Свети Лонгинус“ у Народној 

библиотеци „Бранислав Нушић“. Друго предавање, за ученике седмих и осмих разреда је одржано 

од 11.30 до 12 часова.  
у
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 Ова манифестација је оставила изузетно леп утисак на све присутне, поготово ученике којима 

је овај догађај био интересантно и незаборавно искуство. 

 

 

Дечја недеља ове године одржава се од 2. до 8. октобра 2017.године. Тема ове године је 

„Градимо мостове међу генерацијам за радост сваког детета“. Ове године Дечја недеља ће бити 

нова прилика да се створе још квалитетнији услови за остваривање права детета на развој испуњен 

љубављу, разумевањем и поштовањем, што се посебно може постићи подстицањем 

међугенерацијске солидарности и сарадње. 

Циљеви Дечје недеље су указивање на одговорност коју породица, школа и држава имају, 

покретање иницијатива и нових акција која доприносе побољшању положаја деце итд. На основу 

ових циљева и саме теме у нашој школи је организовано низ активности која су скренула пажњу на 

децу и њихове потребе. 

Дечја недеља је обележена у свим огранцима школе. Програм је био различит и прилагођен 

дечјим жељама и условима. 
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Понедељак : 

– Дан за безбедност 

Уторак:  

– Спортски дан 

Среда : 

– Представа „Невоље једног 

Цветислава“ 

Четвртак : 

– Ликовни дан 

Петак:  

– Музички дан 

 

 

О овим активностима потпунији извештај написали су наставници задужени за дате активности. 

 

 

Понедељак:  

– Актив историје - изложба 

Уторак:  

– Квиз знања 

Среда:  

– Међудржавно дружење  

- Гости из Деске 

Четвртак : 

– Спортски дан 

– Посета старачком дому – актив 

матерњег језика 

Петак:  

– Актив страног језика 

 

 

Већина активности одржала се у школи, док је актив историчара реализовао час у градској 

библиотеци. Актив матерњег језика био је у старачком дому. 
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Понедељак:  

– Друштвене игре 

Уторак:  

– Приредба 

Среда:  

– Радионица 

„Добра играчка“ 

Четвртак:  

– Музичке столице 

Петак:  

– Цртање на бетону 

 

 

 

Понедељак:  

– Покрет уметности 

Уторак:  

– Представљање народних ношњи, 

караоке 

Среда:  

– Дружење ученика наше школе са 

ученицима из Деске (Мађарска) 

Четвртак:  

– Друштвене игре 

Петак:  

– Игре без граница са квизом знања 

 

 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

10 

 

 

Понедељак:  

– Креативни рад 

Уторак:  

– Спортски дан 

Среда:  

– Дан за уметност -Горан 

Новаков 

Четвртак:  

– Пријем првака, приредба, 

воћна салата 

Петак:  

– караоке 

 

 

Понедељак  

– Спортски дан 

Уторак  

– размена играчака 

Среда  

– Књижевна трибина Горана 

Новакова 

Четвртак  

– Уређење школског дворишта 

Петак  

– Уређење школског дворишта 

 

 

 

У свим огранцима велику помоћ у реализацији Дечје недеље дали су родитељи, баке и деке. 

Они су учествовали у разним радионицама, помагали при раду, али били и одлична публика.  

Председник општине др Радован Уверић ученике је наградио фудбалским лоптама, ђаци 

прваци су на поклон добили прслуке и књиге о безбедности, а национални савет је библиотеци 

поклонио вредне књиге. 

Ученици су били одушевљени програмом. Посебно их је обрадовало дружење са 

родитељима. Договор је да се настави дружење са родитељима кроз разне акције и радионице 

током целе школске године. 
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Дана 03.10.2017 године у ОШ у Новом Кнежевцу 

одржан је спортски дан у оквиру Дечије недеље. Ове 

године задатак малишана II и III разреда је био да 

пређу полигон спретности који се сатојао из 

неколико задатака као сто су: провлачења кроз 

оквире шведских сандука, прескакање препона, 

обилажење око чуњева, вођење лопте, провлачење 

кроз обруче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Док је задатак ученика IV разреда био да пређу полигон спретности са сличним станицама, али са 

балонима, што је била отежавајућа околоност.  

Ученици I разреда нису учествовали у овим играма, они су били ватрени навијачи својих другара. 

 

Гледали су са неверицом како се њихови другари боре да што боље и брже одраде своје задатке.  

Све препреке су успешно савладане, а за ученике су биле спремне и дипломе које су им биле 

уручене током завршетка игре. Атмосфера је била сјајна, публика фантастична, а жагор деце 

одјекивао је салом. 
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У уторак, 3. октобра 2017. године, у оквиру Дечје 

недеље у основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 

Новом Кнежевцу, у холу  школе је одржан школски 

квиз. Квиз је направљен од стране наставника 

математике и информатике Ласло Домонкоша, у 

сарадњи са бившим наставником математике 

Виктором Киш Јоваком. Наставник Ласло је био и 

водитељ квиза. 

Квиз је био намењен ученицима свих седмих и 

осмих разреда, тако да они направе што више 

екипа по шест ученика.  

 

Свака екипа састојала се из три ученика седмог и 

три ученика осмог разреда. Било је око 20 

ученичких екипа. Поред тих екипа неки 

наставници заједно са ПП службом су направили 

једну јаку екипу.  

Пошто је школа двојезична, и квиз је било 

двојезични. Свако питање је било прочитано од 

стране водитеља на оба језика српском и 

мађарском. Поред тога питања су објављена и на 

пројекторима.  

Питање су била из различитих области као што 

су географија, историја, математика, хемија, 

физика, биологија, спорт, филмови и цртани филмови. Код питања која су били мало тежа водитељ 

је мало и помагао.  

 

На крају је највише бодова освојила наставничка 

екипа. Али они су били коректни, и рекли су: да леп 

поклон школе за прво место дају првој ученичкој 

екипи. Поклон је садржао сокиће и слаткише. Две 

екипе су биле јако близу једна другој. На крају је 

победила екипа са само 0,5 поена више од 

другопласиране екипе.  

Цео квиз је трајао око два сата и на крају су сви 

отишли кући задовољни и надамо се са мало више 

знања.  
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ЦИЉ ОВЕ АКТИВНОСТИ: Развијање 

љубави према глуми и позоришној 

уметности,неговање лепе речи и изражајног 

казивања, међусобно дружење ученика у 

ваннаставним активностима, развијање 

еколошке свести. 

 

У оквиру Дечје недеље, 04.10.2017. 

ученици IV-1 и IV-2 извели су представу 

,,Невоље једног Цветислава“. За мале глумце 

ово је било друго извођење представе испред 

новокнежевачке публике. 

 

Мали глумци били су одевени у костиме 

војника пчела, пчелица,куце која тражи 

пријатеље из света фауне, студента биологије 

који очекује високу оцену због необичног 

примерка Тиског цвета, заљубљеног пара 

Цветислава и Цветлане, неваљалих дечака.... 

 
 

 

У Градском 

позоришту 

ученици нижих 

одељења 

поздравили су 

своје другаре 

аплаузом подршке. 

Представу је 

гледало 220 

ученика, српских и 

мађарских 

одељења. 

Иако представа 

није била на 

матерњем језику, 

ученици мађарских 

одељења са 

великом пажњом 

пратили су 

представу.  
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Новокнежевчане су поздравиле 

ученице Милица Перин и Марија Попов, 

једним необичним поздравом. Милица је 

малу публику подсетила о културном 

понашању у позоришту, а Марија им је 

прочитала о Тиском цвету и колико је 

важно да чувамо нашу реку Тису. 
 

Чевртаци су још једном показали да су 

одлични глумци, да добро владају текстом 

и без обзира на посебну трему пред 

домаћом публиком да се сналазе на 

позоришним даскама. Аутор текста и 

сценограф представе Горан Новаков није 

крио своје задовољство глумом наших 

четвртака. Нежна, љубавна, весела музика 

и интересантне кореографије изазвале су 

код публике лепа осећања. 
 

Ђаци су своје другаре поздравили великим 

аплаузом и пажљивим гледањем представе. 

Публика је показала културно понашање у 

позоришту, а мали глумци задовољство 

што су своје другаре обрадовали невољама 

и љубавним проблемима једног Цветислава 

и његове Цветлане. 

 

 

 

Извођење 

представе 

,,Невоље једног 

Цветислава“ 

учинило је да дан 

у оквиру Дечје 

недеље буде 

испуњен и весео. 

Уживала је 

публика, а и мали 

глумци нису 

крили своје 

задовољство. 
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ЦИЉ АКТИВНОСТИ: развијање љубави 

према глуми и позоришној уметности, неговање лепе 

речи и изражајног казивања текста, међусобно 

дружење ученика у ваннаставним активностим, 

развијање еколошке свести, упознавање нових 

другара. 

На позив учитељице Милене Гмијовић 

05.10.2017. ученици IV-1 и IV-2 били су гостима код 

својих другара из Бечеја. Новокнежевчани су 

посетили ОШ ,,Здравко Гложански“. Бечејци су 

љубазно дочекали 37 четвртака из Новог Кнежевца.  

 

У сали Градског позоришта мали 

новокнежевачки глумци извели су позоришну 

представу ,,Невоље једног Цветислава“. Мали 

глумци још једном су показали да одлично владају 

текстом, да добром глумом и изузетном 

кореографијом могу да заокупе пажњу публике. 

Домаћини су имали само речи хвале за целокупну 

представу. 

Бечејци су се показали као добри домаћини, па су 

своје другаре повели у обилазак града. Обишли 

смо ОШ ,,Здравко Гложански“, посетили смо 

православну цркву и погледали иконостас сликара 

Уроша Предића. 

 

Шетњу смо завршили на обали реке Тисе. 

Обишли смо брану где су снимљене сцене из 

серије ,,Јагодићи“. Maли глумци уживали су у 

овој посети. Упознали су нове другаре и 

договорили се да нам Бечејци узврате посету. 
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Овогодишњи мото Дечије недеље "Градимо мостове међу генерацијама, за радост сваког 

детета" подстакао је креативност наставница српског језика Драгиње Шипке и Душанке Димитров 

које су осмислиле музичко-поетски колаж који је 5.октобра 2017.године приказан у Дому за 

смештај старих у Новом Кнежевцу. Ученици петог, шестог и седмог разреда рецитовали су и тужне 

и веселе стихове. После "Успаванке" и "Тужне псеће приче" у публици се могла видети покоја суза, 

али су "Радијатор", "Летовање у Грчкој " и "О мишу" вратили публици осмех на лица. Током 

музицирања нашег малог оркестра баке и деке су певушили уз "Тихо ноћи", "Диван је кићени 

Срем", "Банаћанско коло", "Мађарску идилу" и "Ужичко коло", а мале уметнике су увек наградили 

искреним аплаузом.  

У програму који је почео у 10 часова и трајао пола сата учествовали су: Ива Дамјановић 5/1, 

Анђела Цветковић 6/1, Дуња Лукић, Дуња Јегдић, Милица Станић, Вељко Вучевић, Јована Јегдић и 

Исидора Гајин 6/2 , Миљан Божанин, Петра Јолић и Ђурђина Кукољ 7/1. 

 

Распоред наступа је био следећи:  

 Дуо виолина Исидора Гајин и Ђурђина Кукољ – Мађарска идила 

 Петра Јолић – Успаванка 

 Оркестар – Тихо ноћи 

 Миљан Божанин – Тужна псећа прича 

 Оркестар – Диван је кићени Срем 

 Анђела Цветковић – Радијатор 

 Дуња Лукић – композиција на флаути 

 Исидора Гајин – Летовање у Грчкој 

 Оркестар – Банаћанско коло 

 Ива Дамјановић – О мишу 

 Петра Јолић – Хајд` на рогаљ момче 

 Оркестар – Ужичко коло 

Ова приредба је, бар на тренутак, изградила мост између младих и старих, али и представила 

наставак сарадње основне школе и дома за старе. 

Фотографије са догађаја постављене су на сајт и фесбук страницу школе.  

Линк: http://www.os-jjz-nk.edu.rs/desavanja/poseta-starackom-domu 

 

 

 

http://www.os-jjz-nk.edu.rs/desavanja/poseta-starackom-domu


ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

17 

 

  

 
 

У оквиру Дечје недеље у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ 

у Новом Кнежевцу 05.10.2017. године (четвртак), учитељице су 

одржале Ликовну радионицу са родитељима, бакама и декама.  

 Циљ ове активности је био да деца уживају, друже се са 

својим родитељима, бакама, декама учествују у разним ликовним 

техникама, искажу своју машту и креативност.  

 

Циљ је и био да овом ликовном радионицом испунимо и слоган Дечје недеље и да изградимо мост 

међу генерацијама за радост сваког детета.  

 Свака учитељица је на свој начин осмислила ликовну радионицу коју су заједничким 

дружењем урадили ђаци и њихови родитељи, негде су баке и деке.  
 

 Учитељице I-1, 

I-2 разреда су 

украшавале 

ученички 

портфолио, 

фасцикле заједно са 

родитељима. 

 

Свако је донео потребан прибор и потрудио се да што лепше 

и маштовитије украси са дететом њихове фасцикле, које су 

биле прелепе, пуне шаренила, шљокица, њихових цртежа...  
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Ученици I-3 су заједно са својим родитељима правили јесењег јежића. То су правили од папира, 

бојили и лепили лишће као бодље, свако је правио свог јежића и после су ставили  на пано као 

заједнички рад целог разреда.  

 

 

 

 

Ученици II-1 су правили пано са сликама (слике 

деце и родитеља) – мост генерација, лепили своју 

слику, писали ко све чини њихову породицу, 

писали заједно са родитељима стихове о 

породици и све то украшавали. 
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Ученици II2 су правили 

заједно са својим родитељима 

радове на тему јесен, неки су 

правили од колаж папира 

јесење дрво, други су правили 

занимљиве кишобране, неко је 

представио јесење воће. 

 

 

 

 

 

 

 

Разред II3  је са 

родитељима имао 

радионицу где су правили 

дрво са совама и венац од 

јабука. Свако је посебно 

правио своју совицу и 

јабуку, а касније су то све 

лепили на дрво као један 

велики заједнички рад,а 

јабуке лепили у један 

заједнички венац . 
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Ученици III1 су правили од 

јесењих плодова 

омиљену играчку, 

радови су испали дивни, 

родитељи и ученици су 

се баш потрудили и 

уживали у целој 

радионици. 

   

Ученици III 2 су са својим бакама и декама правили од љуштике и дрвета омиљену играчку, да су и 

баке и деке заиста уживали у раду са својим унучићима, сликепоказују. 
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Разред III3 је заједно са родитељима правио плакат, тако што су цртали своје руке, украшавали их, 

писали разне стихове о породици, љубави и све то лепили на један заједнички пано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици IV3 су 

правили рам са својим 

сликама, неко је 

стављао своју слику, а 

неки су и породичну 

слику, украшавали све 

то и стављали на један 

заједнички хамер.  
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Ученици IV4 су заједно са родитељима правили јесењи возић 

сваки вагон био је напуњен различитим јесењим 

животињицама, воћем, плодовима јесени који су  украшени 

са разним семенкама од кукуруза, пиринча, жита, пасуља, 

мака, сунцокрета...   

 

 

      

 

 

 

 

Ученици 5.и 6.разреда спец.одељења су са наставницом Дијаном 

Дражић правили кишобране са јесењим мотивима. 

Ученици су били  веома одушевљени,  било им  је забавно, били су 

срећни јер раде заједнички рад са својим родитељима, бакама и 

декама. Родитељи, баке и  деке су могли само да уживају у њиховом 

друштву, дружењу, раду и смеху. Деци се много свидело и били су  

срећни и у овом ликовном дану Дечје недеље. 

Слоган Дечје недеље „Градимо мостове међу генерацијама за радост 

сваког детета“ је овом ликовном радионицом испуњен, што се види и 

по прелепим креативним радовима, дечјим осмесима, поносним 

родитељима, бакама, декама.  

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

23 

 
 
Током Дечије недеље један дан је 

традиционално резервисан за спорт. У 

Основној школи "Јован Јовановић Змај" 

у Новом Кнежевцу 5. октобар 

2017.године је био СПОРТСКИ 

ЧЕТВРТАК. 

 
Ученице су играле одбојку у 

фискултурној сали, а дечаци кошарку и 

фудбал на теренима у школском 

дворишту. Девојчице су формирале 

тимове, а за регуларност утакмица 

постарала се наставница Јасминка Ђаков 

праведним суђењем.  

 

Циљ спортског дана је 

првенствено дружење уз 

игру али морамо 

поменути и резултате. 

Прво место освојиле су 

ученице 8/1 и 8/3, друго 

тим 8/2, треће тим 6/1, а 

четврто тим 6/2. 

 

Осмаци су низали кошеве 

на терену али су највеће 

интересовање публике 

изазвале фудбалске 

утакмице. Шестаци су 

победили петаке 

резултатом 5:1,а седмаци 

осмаке резултатом 2:1. 

 

 

Наставник Ненад Ђурин је био задужен за фер суђење. Најузбудљивија утакмица остављена 

је за крај - вечити дерби ученика и наставника. Било је неизвесно до самог краја. На крају је 

победило искуство, Наставници су победили селекцију осмака 5:3. Реванш осмака очекујемо у мају, 

када се закључе оцене  
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У оквиру Дечје недеље у ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

у Новом Кнежевцу 06.10.2017.г. (петак), последњи дан 

био је посвећен Музичком тобогану.  

Циљ Музичког тобогана је био да се деца пре свега забаве, друже, смеју, учествују у разним 

такмичарским игрицама и на крају заједно сви да ђускају.  

 

 

Музички 

тобоган се 

састојао из два 

дела. 

 

 

 

 

За први део био 

је и жири, који 

су чиниле 

учитељице 

првих разреда и 

четири ученика 

четвртих 

разреда. 

 

 

У првом делу „Музичког тобогана“ су се ученици 

такмичили у игри „Слагалица“, где су требали од 

исечених делова на  хамер папиру, да саставе и добију 

један музички инструмент. Екипу су чинили 4 

ученика, из разних одељења. Свака екипа је добила 

дипломе за освојено место.   
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Друга такмичарска игра је била 

„Погађање песме“. Четири екипе 

пажљиво слушају мелодију која 

им се пусти неколико секунди и 

треба да погоде које је песма у 

питању, када је погоде певају 

заједно сви песму до краја. Свака 

екипа добија диплому за учешће 

и освојено место. 

Трећа игрица је била 

„Имитација“, свака екипа је 

имитирала своје маме, тате, баке, 

деке кад најчешће и шта највише 

воле да певају. 

Деца су имитирали маму док 

кува ручак и пева, тату када дође 

са посла па пева, деду док вози 

трактор и пева... 

А то је све изгледало овако. 

 

Ученици су се лепо забавили, насмејали и уживали у свим овим такмичарским игрицама, а онда је 

уследио други део нашег „Музичког тобогана“. 

 

Други део „Музичког 

тобогана“ био је посвећен 

плесу, где су деца плесала 

разне кореографије на 

неколико песама 

 

(„Дуње ранке“, „Авантуре 

малога Јују“, “Дивна, дивна“, „Az a szep“, „Пачији плес“, „Пингвин плес“, „Witch doctor“...) 

 

На бини је била наставница физичког Дијана Дражић и по осам ученика из сваког разреда (8 

ученика II разреда, 8 ученика III разреда, 8 ученика IV разреда) који су стајали иза ње, остала деца 

су стајала доле у холу испред бине и сви заједно гледали у њих и понављали кореографије. 
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Деца су била 

одушевљена, атмосфера 

у холу је била весела, 

деца су плесала, певала, 

расположена са 

осмесима била, а срећни 

и поносни родитељи су 

их подржавали 

громогласним аплаузом 

и били одушевљени 

целим програмом. 

 

 

 

 

 

Музички тобоган су осмислиле све 

учитељице заједно, свако је имао свој 

задатак, много се радило, пробало, 

осмишљавало до најситнијих детаља како 

би све испало фантастично. 

 

 

 

 

 

Водитељ за први део „Музичког 

тобогана“ била је учитељица 

Маријана Сујић, док је за други део 

„Музичког тобогана“- Плес била  

задужена и дивно одрадила 

кореографије и плесала, наставница 

физичког Дијана Дражић . 

Ученици су били  пуни утисака,  

било им је забавно, као и свим 

родитељима, бакама, декама.  

 

Деци се много свидело, уживали су у у свему, навијали и бодрили своје другаре, певали, плесали и  

били срећни и у овом последњем дану Дечје недеље.  
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Национални савет мађарске националне 

мањине сматра истакнутим циљем и задатком 

очување, развијање и побољшање квалитета 

образовања на мађарском језику. 

Важан део образовно-васпитног рада је 

неговање матерњег језика и богаћење речника, 

стварање навике читања код најмлађих 

припадника мађарске заједнице. 

Деца, која радо читају, лакше ће савладати и 

научно градиво. 

 

 

Поводом дечије недеље и 

Месеца књига Национални 

савет мађарске националне 

мањине уз подршку 

Државног секретаријата за 

националну политику и 

Фондације „Бетлен Габор“ 

из Мађарске поклонила 

нашој школи пакет књига, 

који је садржао лектире на 

мађарском језику. 

 

 

 

5. октобра 2017. године представници Националног савета мађарске националне мањине су 

уручили пакет књига ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, и у издојеним одељењима 

школе у Банатском Аранђелову и у Мајдану. 
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И ове године смо организовали у школи традиционални сајам књига, који смо и сада одржали 

за време Дечије недеље. Сајам књига је био одржан а Новом Кнежевцу, у холу централне школе. 

 

 

 

Главни 

организатор 

овогодишњег сајма је 

био школски 

библиотекар, Анико 

Берец.  

 

 

 

 

 

Организатор се потрудио да 

потражи што више домаћих 

издавача, од којих су најбољи 

били присутни на сајму.  

 

Обратили смо пажњу, да буду у избору и књиге на мађарском језику. 
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Од најпознатијих издавача била 

је присутна Издавачка кућа 

Лагуна, Вулкан издаваштво, 

Школска књига, Креативни 

центар, а поред тога учествовали 

су Корвина д.о.о. из Кањиже и 

Издавачка кућа Тимп из Бачке 

Тополе. 

 

 

 

 

 

Ђаци су са 

великим 

интересовањем 

листали шарене, 

интересантне 

књиге. 

 

 

 

 

 

 

Обзиром да у околини не постоји велики избор школских уџбеника и ваншколских књига у 

књижарама, те родитељи и ђаци нису у могућности да купе жељене књиге, постоји велика потреба 

за организовањем оваквих догађаја код нас у школи.  

Захваљујући великом избору сви су били у могућности да пронађу жељене књиге. 
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У оквиру Дечије недеље, 

актив наставника страних 

језика наше школе је 

поводом Европског дана 

страних језика 

организовао 6.10.2017. 

приредбу за ученике V и 

VI разреда. Ученици IV-3, 

V-1, V-2, VI-2, VI-3, VIII-

2 и VIII-3 су се 

представили публици на 

енглеском, немачком, 

руском, мађарском и 

српском језику. 

 
 
 
 

 

 

Циљ ове приредбе је био да ученици виде 

колико је важно учити и говорити стране језике, јер ће 

они на тај начин унапредити своје мождане 

способности, имаће боље памћење, лакше ће упознати 

нове пријатеље широм света, упознаће нове културе, 

разумеће стране филмове и страну музику, лакше ће 

путовати, имаће много веће шансе да пронађу посао из 

снова, унапредиће знање матерњег језика, биће 

успешнији у животу и имаће више самопоуздања.  

 

Циљ ове приредбе је осим ових разлога био и тај 

да разумеју, поштују и прихвате различитост других, да 

открију радост учења страних језика и да разумеју да се 

труд и рад исплате у животу.  
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Програм приредбе је конципиран на следећи начин:  

1. Уводни део  

2. Кратке приче о језицима 

3. Певање дечијих песмица на страним језицима  

4. Рецитација на страним језицима 

5. Драматизација на српском језику  

6. Завршни део  

 
 

Приредба се одржала 

у медијатеци наше 

школе. Почела је у 12 

часова и трајала је сат 

времена. На почетку 

приредбе водитељке 

су поздравиле 

публику и најавиле 

програм. Водитељке 

су биле Љиљана 

Томас, ученица V/2 и 

Адриен Јерас, 

ученица VIII/3 

одељења. Затим су о 

сваком језику укратко 

рекле основне 

информације. 

 

Ученици су затим отпевали дечије песмице на страним језицима уз пратњу хармонике и гитаре.  

Уследила је рецитација дечијих песмица и драматизација на српском језику. На крају приредбе су 

се водитељке захвалиле на пажњи. Публика, ученици а и наставници су били веома задовољни 

програмом.  

Наставнице које су припремиле децу за ову приредбу су: Гордана Уљаревић (Наставница српског 

језика), Ева Сировица (Наставница енглеског језика), Тамара Џелебџић (Наставница енглеског 

језика), Катарина Илкић (Наставница енглеског језика), Ливија Абрахам (Наставница мађарског 

језика), Анико Кевечек (Наставница немачког језика) и Душанка Томић (Наставница руског језика).  
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У нашој школи организована је једнодневна екскурзија за просветне раднике у Темишвару у 

суседној Румунији. Путовање је организовано у суботу 7. 10. 2017. године преко туристичке 

агенције „Гранд тоурс д.о.о“ из Новог Сада, Лиценца ОТП број 293/2010 од 17.02.2010.године. 

 
 

Екскурзија је реализована с 

циљем дружења просветих 

радника, јер је екстерна комисија 

оценила то као слабост нашег 

колектива. 

На екскурзију је кренуло 62 

путника, међу којима су били 

просветни радници, али и  наши 

суграђани. Дан је био као створен 

за путовање. 

 
 
 
 
 

 
 

Кренули смо у 6 часова испред основне школе. На граничном 

прелазу Српска Црња било је краћег задржавања ради обављања 

царинских формалности и око 11 часова стигли смо у Темишвар. 

Са вођом пута агенције стигли смо на Трг победе. На овом тргу 

налази се зграда националног театра саграђена 1872. године, коју 

су саградили архитекте Фелнер и Хелмер, пројектанти 

позоришних здања широм Европе. Ту се налази и Саборна 

румунска црква Банатске митрополије. На тргу је и кип вучице 

која доји Ромула и Рема. Свуда около су репрезентативна здања 

сецесије која су саграђена између 1910 и 1914. године.  
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Затим смо отишли до Трга слободе где се 

налази кип Девице Марије и биста Децебала, 

последњег дачког краља. 

 

Након тога посетили смо и трећи трг, Трг јединстава. 

На овом тргу видели смо стуб куге, римокатоличку 

катедралну цркву. 

 

 

Барокну палату (некадашње средиште 

Српске Војводине) и Саборну цркву 

српске православне цркве која је 

саграђена 1748 године. Посетили смо 

ову цркву и у њој видели вредне 

иконостасе дела Константина Данила 

и мајстора Михаила Јанића из Арада. 
 
 

Након тога наступило је слободно време. Неки су га 

искористили за индивидуалну шетњу, неки за посету тржном 

центру Лулиус мал, а неки су провели угодно време у кафићима 

или гостионицама са традиционалном храном.  

 
У Нови Кнежевац вратили смо се око 21 сат. Мишљење комплетне 

групе је да је путовање било одлично, садржај занимљив и било је 

доста времена за слободну шетњу. Многи су били заинтересовани за 

слично путовање, тако да ћемо на пролеће покушати да организујемо 

неко ново дружење и путовање. 
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Дана 09.10.2017 године, III-3 разред је са 

учитељицом Евом Момић био на 

екскурзији у Новом Саду. Организатор је 

био Мађарски Национални Савет. 

Полазак је био ујутру у 8 часова из Новог 

Кнежевца. 

 

 
Када су ученици стигли у Нови Сад сачекао их 

је водич који им је помогао да што боље упознају овај 

прелеп град. Шетајући градом разгледали су 

историјске и културне знаменитости Новог Сада и 

Војводине. Наши ученици су посетили Музеј 

Војводине, а уз помоћ водича сазнали смо доста и о 

Панонској низији. 

Затим су прошетали центром Новог Сада где су 

стали код споменика Ј.Ј. Змаја и слушали са 

знатижељом о његовом животу и раду. После 

споменика прошетали су до Српског народног 

позоришта. 

 
 

На крају су посетили 

Петроварадин. Провели су се веома 

леп и користан дан у Новом Саду. 

Увече су стигли у 19 часова. У вези 

ове екскурзије отворен је ликовни 

конкурс где су ученици направили 

лепорело од 10 страна А-2 формата. 

Лепорело садржи више доживљаја 

са екскурзије. 
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Ибоља Олај, учитељица специјалног одељења ОШ „Турзо Лајош” из Сенте и ове године 

послала је позивницу нашој школи за Јесење дружење које се сваке године организује. Како наша 

деца уживају на оваквим дружењима, ми смо се и ове године одазвали њеном позиву. Дружење је 

било уприличено 17.10.2017. године у основној школи у Сенти. 

 

Циљ овог дружења био је да покажемо труд и знање наше деце као и њихово међусобно 

упознавање и дружење.   

 

Програм јесењег дружења подразумевао је: 

1. Постављање ученичких радова за изложбу 

2. Први део програма (6 школа је учествовало) 

3. Зумба 

4. Други део програма (6 школа је учествовало) 

5. Подела похвала и поклона 

6. Ручак  

 

За време 

сусрета сви радници 

ове школе имали су 

обавезе и задатке без 

обзира да ли су 

спремали децу за 

наступ. На дугачком 

зиду свака школа је 

добила место да 

изложи своје 

ученичке радове. 

Постављањем радова 

школа које су 

учествовале добила 

се лепа изложба. 

 

 

 

За време паузе између тачки програма организатори су позвали аниматорку која је одржала 

час Зумбе деци и на тај начин их подстакла на игру.  

На ово дружење долазе деца са сметњама у развоју. Приметно је да воле да долазе да покажу 

своје знање, да се лепо проведу и упознају нове другаре.   
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Са својим наставнивима 

спремају шаренолики 

програм, од  рецитација, 

плеса, певања песама до 

свирања инструмената. 

Ове године наша школа је 

имала 11 представника.  7 

ученика је рецитовало, 

док је 4 играло плес Хоки 

Поки.  

 
Рецитације су 

припремили: Слађана 

Станчић, Верона 

Станчић, Сања Димовић, 

Велинка Димовић, 

Драгана Лакатош, Илинка 

Новаковић и Светлана 

Димовић. 

 

 

 

 

Плесом Хоки Поки представили су се : Стефан Бибан, Ангела Лоци, Ласло Лоци и Душан Димовић.  

 
 
 

На крају приредбе деца су добила похвале 

и поклоне. 

 

 

За сам крај дружења домаћини су организовали ручак где су 

се деца дружила, причала, а наставници размењивали 

искуства. Наши ученици кућама су се вратили насмејани, 

али и уморни.  
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 Поводом Међународног дана менталног здравља који се сваке године обележава 10. октобра, у 

ОШ "Јован Јовановић Змај" у Новом Кнежевцу је 19.10.2017. године за запослене организовано 

интерактивно предавање под називом "Са стресом на ти". 

 

Предавање је осмислила и реализовала Андријана 

Божанин, стручни сарадник школе, а све са циљем 

да се код запослених подигне свест о бављењу 

менталним здрављем. Пред 27 запослених, уз 

адекватну презентацију представљене су основне 

информације о стресу, узорицима и последицама 

његовог деловања, начинима на који можемо 

реаговати на стресне догађаје, а све са акцентом на 

стрес на радном месту и могућност сагоревања од 

истог.  

 

 

Посебан акценат је био на когнитивној 

индивидуалној обради информација везаној за стресне 

ситуације, као и увежбавању АБЦ шеме преузете из рацио-

емоционално бихејвиоралне терапије.  

 

Присутни су имали прилику да на тесту провере колико су 

тренутно под стресом и прети ли им сагоревање на послу. 

На самом крају је урађена вежба свесног дисања. Сви 

присутни добили су потврду о стручном усавршавању 

унутар установе. По евалуационим листићима, примећује 

се да се запосленима предавање веома допало и да би 

волели да се исто понови са неким другим актуелним 

темама. 
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На позив директора 

основне школе “Золтанфи 

Иштван“ господина Вида 

Ђерђа у среду 19.10.2017. 

године пут Деске у 

Мађарску упутили су се 

директорка школе Светлана 

Тамаши Јевтић са 

помоћницима Домонкош 

Силвијом и Радоњић 

Оливером.  

 

 

 

 

 

Повод је био дан њихове школе, као и конкурс на тему 

„Покрет у уметности“ чија је изложба била тог дана, а 

на коме смо и ми учествовали. Свечани програм почео 

је у 12 часова. Програм је изведен испред школе код 

бисте Золтанфи Иштвана, човека чије име носи ова 

школа. 

 

Присутнима се обратио директор школе. Додељене су 

награде најуспешнијим учесницима конкурса. 

 

Конкурс је био међународног карактера, јер су поред 

деце из Мађарске учествовала и деца из Србије, Пољске 

и Словачке. Директор је уручио и захвалнице за учешће, 

па се тако ту нашла и наша школа. 
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Након тога присуствовали смо изложби радова. Од 

преко 250 радова који су пристигли на конкурс 

изабрано је 60. Међу њима био је и рад нашег 

ученика Ковач Балинта из Банатског Аранђелова. 

Радови су били интересантни и веома занимљиви. 

Изложба је показала да ће неки од ових ученика 

имати сјајну будућност буду ли се определили за ову 

грану уметности. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Након изложбе домаћини су 

нас провели кроз школу и 

послужили закуском и 

освежењем. 
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После обиласка школе наставили смо дружење 

на ручку код градоначелника Деске господина 

Ласла Кираља. Изражена је њихова спремност да 

нас угосте један викенд. тада би се дружила деца 

и наставници из обе школе. Ишли би у посету 

знаменитостима у Сегедину, организовали 

посету базену и неке спортске игре.  

Договорили смо се да ћемо се још око тога договорити. такође је изражена заједничка жеља да 

аплицирамо за разне пројекте које нуди Европска унија. 

 
Након тога домаћини су 

нас одвели у другу зграду 

школе где су ђаци од 

првог до четвртог 

разреда. школа датира из 

1896. године. Веома је 

стара, али је недавно 

реновирана и испуњава 

све услове за учење. У 

свакој учионици имају 

паметну таблу. 
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После ручка опростили смо се са 

градоначелником и директором школе и 

захвалили се на гостољубивости и позвали их код 

нас у госте. 

 
 

 

 

 
 

Затим смо се упутили у школу „Свети Сава“ која 

наставу држи на српском језику. Поклонили смо им 

књиге на српском језику од првог до четвртог разреда. 

Учитељице и деца су се веома обрадовали, јер до њих 

не долазе књиге разних издавача, па им свака књига 

добро дође.  
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На позив Гимназије из Новог Кнежевца ученици другог, трећег и четвртог разреда придружили су 

се својим старијим другарима у реализацији пројекта „Активнија Србија“. Час је одржан 

19.10.2017. године у 13 часова. 
 

Пројекат АС (АКТИВНИЈА СРБИЈА) има задатак да 

подигне свест грађана Србије о значају физичке активности, 

о томе колико је она важна за очување здравља и колико, на 

крају крајева, доприноси лепшем и здравијем животу. 

Осмишљен је као једночасовни јавни тренинг на коме ће 

грађани моћи да вежбају заједно са стручњацима из области 

кондиционог тренинга са циљем подизања њихове свeсти о 

здравом начину живота. 

 

 

 

Наши ученици са својим учитељицама радо су 

прихватили овај позив. Вежбање је одржано у парку, 

на кошаркашком терену, преко пута наше школе. 

Тренери су на почетку дали кратак увод зашто треба 

да се бавимо спортом и да се здравије хранимо. 

Затим су уз музику почели вежбање. Пошто смо ми 

мали, али ипак спремни за вежбање, са нама је радио 

посебан аниматор, трудећи се да вежбе прилагоди 

нашем узрасту. Ђаци су били одушевљени и са 

радошћу су пратили све вежбе. 

После 

једносатног 

тренинга 

задовољни и 

срећни вратили 

су се на часове, 

уз обећање 

тренерима-

аниматорима да 

ће се трудити да 

свакодневно где 

год могу наставе 

да вежбају. 
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Учитељица, Мелинда Чонти је дала понуду за одслушање семинара Васпитне могућности 

бајки од забавишта до пунолетства. Семинар се одржао 21. и 22.10.2017. године. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Општи циљеви семинара су оспособљавање просветних радника да поново користе архаичко знање 

скривено у приповеткама са циљем упапређивања свакодневне васпитно-образовне праксе. 

● ● ● ● ● ● 

Специфични циљеви семинара су да се упознају са начинима и методама васпитања помоћу 

народних приповетки, да се упознају са симболиком народних бајки; да стекну знање о практичној 

примени бајки у васпитном раду; мотивисање учесника за коришћење ових метода у васпитном 

раду, да просветни радници науче прочитати и разумети а затим користити народну симболику 

првенствено у бајкама. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Теме програма су биле: како су васпитали некада са приповеткама? Понашање главних јунака у 

приповеткама преко једне конкретне приповетке. Како можемо васпитавати у духу човечности, 

часности, издржљивости? Игра у тимском раду; анализа приповетке из угла васпитања бајкама-

формулама баснама, шаљивим причама, лажљивим причама, новелистичким причама, вилинским 

бајкама, анализа страних писаца бајки из угла васпитања: Андерсен, Грим. Васпитање из примера 

приповетки данашњих мађарских писаца, васпитања уз помоћ приповетки страних писаца. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Предавач нам је професионално представио свој рад. Слушали смо бајке, гледали смо снимке о 

презентовању бајки. Преко бајке нас је водила у свет симбола, нашу прошлост, прошлост страних 

људи. Тражила је од нас да напишемо своју омиљену бајку из детињства, из раног пубертета и из 

пунолетства. То је било упоређивање нашег размишљања, искустава, упознавања живота. Много 

интересантних момената смо сазнали о себи. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Учесници овог семинара су биле: Анико Берец, Анико Кевечек, Анико Сич, Илдико Пурић, Ева 

Момић, Ева Тот, Рожа Молнар, Чила Боршош, Кристина Баша, Аранка Мађар. 

● ● ● ● ● ● ● ● 
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 Олимпијски комитет Србије 10. октобра 2017. године послао је допис нашој школи у жељи да 

24. октобра 2017. године у Новом Кнежевцу организују пројекат „Олимпијски час“ за младе 

основно школског узраста. Наша школа је овај позив прихватила са одушевљењем, јер је наша 

школа, као и Олимпијски комитет Србије посвећена развоју спорта и  развијању здраве нације. 

 Циљ Олимпијског часа је да ученици сазнају нешто ново о Олимпијском покрету и његовим 

основним вредностима, да разумеју, поштују и прихвате различитост других, шта значи фер плеј, 

шта значи изузетност, да открију радост спорта и игре и да разумеју да се и најтеже ствари у 

животу могу решити снагом воље и јединством духа, тела и ума. 

 Програм Олимпијски час је конципиран кроз низ образовних интерактивних радионица: 

1. „Олимпијско игралиште“ 

2. „Трибина са спортистом“ 

3. „Олимпијска прича“ 

4. „ТренинГО“ 

Час се одржао у холу школе због лошег времена. У овом пројекту учествовало је 200 ученика. Сву 

потребну опрему и реквизите за реализацију програма обезбедио је Олимпијски комитет Србије. Са 

децом су радили професионални аниматори. Брендинг и медијску покривеност догађаја ради сајт 

ОКЦ и социјалне мреже. Овај догађај покривали су локални медији и РТС. Сајт наше школе и 

фејсбук страница наше школе је такође испратила овај догађај. 

 

У „Олимпијској причи“ учествовало је 20 ученика првог разреда. За њих је била задужена 

професорка Дијана Дражић. 

У „Олимпијском игралишту учествовало је 100 ученика од другог до шестог разреда. За њих је 

био задужен професор Ђурин Ненад. 
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У „Трибини са спортистом учествовало је 50 ђака седмог и осмог разреда. За њих је била 

задужена професорка Јасмина Ђаков. 

У „ТренинГО“ учествовало је 30 ученика седмог и осмог разреда. За њих је био задужен 

професор Банов Милан. 

Програм је почео у 12 часова и трајао два сата. На почетку програма ђаци су били подељени 

по групама и добили су мајице од Олимпијског комитета Србије. Школа је свим учесницима 

обезбедила по флашицу воде. На почетку је уследило кратко загревање уз музику. Деца су то 

одушевљено прихватила. Затим је уследило обраћање директорке школе Светлане Тамаши Јевтић, 

председника општине др Радована Уверића као и нашег прослављеног олимпијца Виктора Немеша. 

Програму је присуствовала и Сандра Ранковић, чланица општинског већа задужена за образовање. 

Након свечаног отварања ученици су са својим аниматорима заузели пунктове на којима ће 

вежбати. 

„Олимпијско игралиште“ је  реализовано у холу школе. Ученици су били подељени у пет 

станица које симболизују пет континената и пет олимпијских вредности који се стичу бављењем 

спортом: радост игре, фер плеј, поштовање, изузетност и јединство духа, тела и ума. Наш хол се 

претворио у право мало игралиште, где су се ученици, сем што су стицали знања о Олимпијским 

играма и спортовима, опробали и у разним играма спретности, креативности, брзине и сарадње. Да 

све буде занимљивије побринули су се наши олимпијци Виктор Немеш и Давор Штефанек. 

 

„Трибина са спортистом“ је одржана у 

медијатеци школе. Ученици су на овој 

трибини имали прилику да се упознају са 

нашим олимпијцима Давором Штефанеком 

и Виктором Немешом. Могли су из прве 

руке да сазнају како је то бити 

професионални спортиста, које су 

предности бављења спортом и зашто је 

битно поштовати олимпијске вредности 

како у спорту тако и у свакодневном 

животу. 

 

Ученици су имали прилику да провере и употпуне 

своје знање о Олимпијским играма, спортовима 

који су заступљени на Олимпијади, спортистима 

који су учествовали, као и разним другим 

занимљивостима. Показали су да знају доста тога, а 

пре свега да прате спортска дешавања. 

„Олимпијска прича“ одвијала се у учионици са 

20 ђака првака. Они су имали прилику да на 

занимљив начин науче више о Олимпијским играма 

и вредностима којих се треба придржавати у 

животу.  

 

 

Уз помоћ магнетне табле и Олимпијске вежбанке, најмлађи учесници су на јединствен начин 

упознали Олимпијски покрет и сазнали колико је важно бавити се спортом и неговати Олимпијске 

вредности.  
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Показали су нам колико су креативни украшавајући магнете симболима наше заставе и 

симболима Олимпијских игара. Било је ту и "размрдавања" уз игре концентрације и брзине, а све у 

циљу да се да на значају вежбању и бављењу спортом. 

 

 

„ТренинГО“ је посвећен 

промоцији мобилне апликације 

која има за циљ да мотивише 

кориснике да буду активни, да 

редовно вежбају и живе 

здравим начином живота. Због 

лошег времена активност је 

одржана у фискултурној сали. 

 

 

 

 

Ученицима је показано како могу да 

пронађу најбољу локацију за вежбање, да 

претражују велики број стаза за трчање и 

теретане на отвореном широм Србије. Такође, 

помоћу ове апликације могу да одаберу и 

тренинг олимпијца или вишемесечне 

тренинге и вежбе погодне и за отворен и за 

затворен простор. Уследиле су игре 

концентрације, спретности и брзине које су 

код ученика развијале како такмичарски дух, 

тако и сарадњу и фер плеј игру. Са Немеш 

Виктором, нашим олимпијцем вежбали су и 

показали да су итекако спремни и физички 

издржљиви. 

 

 

  

 

Након завршеног програма 

директорка школе је госте и 

наставнике који су учествовали у 

овом пројекту одвела на ручак. Тамо 

је дружење настављено у 

опуштајућој и веселој атмосфери. 

Изражена је жеља да се ово дружење 

понови и у некој другој активности, 

што су обе стране радо прихватиле. 
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Дана 27.10.2017. године, по четврти 

пут, ученици наше школе су уз пратњу 

наставнице Аготе Месарош учествовали на 

међународном екипном такмичењу из 

историје „Görgey Artúr” у Сегедину. Ове 

године нашу школу су представљали 

Корнел Балог, Адриен Јерас и Жанет 

Клонка – ученици VIII/3 из Новог 

Кнежевца. 

Време поласка је било у 8 часова из 

Новог Кнежевца.  

После кратког чекања на граничном прелазу „Ђала“, на одредиште смо стигли у 9.15. Од 10 

часова нам је организован обилазак фрањевачке цркве, где нам је одржано једночасовно предавање 

о историји исте. 

Наша екипа је потом погледала изложбу у холу школе на тему револуције 1848/49. 
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Након тога смо стигли у  

Гимназију „Dugonics András”, 

 где су нам обезбедили ручак од 12.00. 

 

После свечаног 

отварања 

такмичења од 14 

часова, ученици су 

приступили 

решавању тестова 

које је трајало од 

14.30 до 15.30. 

 

Ученицима су припремљени сендвичи као освежење после веома активног тимског рада.  

 

Уследио је приказ традиционалне војне опреме за 

овај период, а након тога су прочитани резултати 

такмичења. 
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Наша екипа је заузела високо 10.место од 35 

екипа које су присуствовале такмичењу, такође 

заузевши 3.место међу иностраним екипама. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су показали изванредно знање и сналажљивост као и тимски рад. Вратили су се 

богатији за једно дивно и едукативно искуство. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Повратак је уследио у 18 

часова, граничне 

прелазе смо прешли у 

19.00. Ученици су 

безбедно стигли кући 

упркос лошем времену. 
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 Гимназија за талентоване ученике „Бољаи“ из Сенте је 

у току октобра послала допис нашој школи у жељи да 27. 

октобра 2017. године у Новом Кнежевцу организује 

презентацију о својој Гимназији за 7. и 8. разред. Наша 

школа је овај позив радо прихватила. 

 

 Циљ ове презентације је да ученици нешто више 

сазнају о средњим школама и да лакше донесу одлуку коју 

школу ће уписати. 

 

 

 Час се одржао у медијатеци школе. Присутно је било 

33 ученика 7. и 8. разреда који наставу слушају на 

мађарском језику.  

 У циљу боље информисаности о свему ономе што 

их у Гимназији очекује, запослени Гимназије су уз 

пригодну презентацију и сликовите приче из школског 

живота ученицима дочарали дух и живот ове школе.  

 Сорад Ендре-професор хемије је започео причу: 

„Гимназија Бољаи са домом за талентоване ученике је 

прва и једина школа природно-математичког смера на 

територији Војводине са наством на мађарском језику.  

Тренутно имамо 139 ученика који су нам дошли из 33 места, са целокупне територије покрајине 

Војводине. Циљ нам је да из школе излазе стручно усавршени млади људи који су спремни 

учинити нешто за своју средину. Настава се одржава у преподневим часовима. Већину часова чине 

математика, информатика и физика.  

 Школа је у потпуности нова, са добро опремљеним и естетски лепо уређеним учионицама. 

Велику пажњу посвећујемо набавци наставних средстава и на том пољу смо, у року од једне 

године, постигли врхунац. Наша школа се разликује од осталих и по добрим наставницима и 

наставним методама које се примењују. Поносимо се одабраним наставним кадром, пошто један 

део њих предаје на факултетима и вишим школама, а други део се истиче својим радом по околним 

средњим школама.“ 

 Естелецки Петер – професор информатике са поносом је говорио о успесима њихових ученика 

на разним такмичењима и смотрама.  

 Ученицима је посебно занимљиво било слушати о ваннаставним активностима које се 

реализују у школи, које сведоче у прилог томе да се у Гимназији велика пажња поклања ученицима 

и да се ослушкују њихове потребе. 

 Гимназија следеће школске године уписује три одељења на мађарском наставном језику: 

математички, ликовни и спортски смер. 
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У складу са 

Годишњим планом 

стручног усавршавања 

запослених за 

2017/2018. годину у 

суботу и недељу, 28. и 

29.10.2017. године у 

просторијама школе у 

Новом Кнежевцу 

реализован је семинар 

под називом 

„Идентификација и 

рад са даровитим 

ученицима“. 

Семинар је акредитован од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и 

у каталогу ЗУОВ-а налази се под каталошким бројем 305 (П1, К3) и носи 16 бодова стручног 

усавршавања. Водитељ семинара је магистар психологије Бранка Граховац. Семинар је реализован 

за 30 наставника наше школе, који су своје присуство потврдили потписом на интерној листи Тима 

за стручно усавршавање.  

Циљ семинара је подизање нивоа свести запослених о важности идентификације и рада са 

даровитим ученицима. Ослањајући се на  Гарднерову теорију вишеструке интелигенције, на 

семинару је било речи о различитим врстама интелигенције код деце, начинима манифестације 

сваке врсте и начином рада са децом код којих је доминантна нека од поменутим интелигенција.  

На самом семинару било је обиље 

примера из свакодневног живота, прича и 

занимљивости које су употпуниле целу 

замисао семинара. На крају семинара 

понуђен је индивидуални план подршке 

који се може користити у раду са децом, а 

присутни су имали прилике и да процене 

која је врста интелигенције доминантна код 

сваког од њих. Семинар је протекао у 

угодној атмосфери.  
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У току октобра ученици наше школе су добили позив из 

градске библиотеке „Бранислав Нушић“ да посете 

изложбу о Еви Јаниковски.  Обрадовали смо се позиву, јер 

су наши ученици проширили своје знање о њој.  

 

Евa Jaникoвски спада међу најзначајније савремене 

мађарске прозне писце. Писaлa je и зa дeцу и зa oдрaслe. 

Њене књиге сваке године доживљавају нове тираже и у  

Мађарској и у иностранству. Оне су досад преведене на 35 

језика. Ева је умрла 2003. 

 

 

Свечано отварање је било 30. 10. 2017 у 18 сати у 

сали библиотеке Бранислав Нушић. Ученици 

мађарских одељења су дошли организовано у 

пратњи наставника. 

Изложбу је отворила Анико Јерас председница 

Извршног одбора МНТ. 

 

 

 

Програм је почео кратким филмом о животу писца. На изложби су се могли видети детаљи из 

њеног дневника , њена писаћа машина, награде и многе друге занимљивости. Могле су се видети и 

њене књиге преведене  на  стране језике.  

 
Изложбу су погледали ученици наше школе 

од 5-8 разреда. Ђаци су са уживањем 

погледали филм и са великим 

интересивањем погледали све њене личне 

ствари. 

Изложба је организована захваљујући 

издавачкој куђи Мора. 
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Ученици VI разреда, чланови биолошке 

секције: Егеља Јована, Цветковић Анђела, Калинић 

Милица, Маћош Марина, Миловановић Анђелија, 

Вучевић Вељко, Гајин Исидора, Јегдић Јован и Бајић 

Никола, учествовали су у раду горанске радионице у 

оквиру реализације Пројекта „Заштита, очување, 

вишенаменско коришћење и подизање свести и знања 

о вредностима шума код младих“ и спровођење 

програма едукације за најмлађе припаднике Покрета 

горана Србије.  

Ученици су са професором биологије (наставником 

пратиоцем) Алваџин Иванком у 9.00 часова кренули за 

Суботицу. Превоз је организовала Светлана Тамаши Јевтић, 

директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац.  

 

У 10.00 сати смо стигли у расадник Покрета горана Суботице, 

Магнетна поља бб., а потом су пристизали и остали учесници 

основних школа из Бачке Паланке и Суботице. 

У 10.45 часова је почео званични део програма радионице: 

 поздравна реч представника Покрета горана Суботице, 

господина Пинтера; 

 поздравна реч секретара Покрета горана Србије, Мирослава 

Михајиловића; 

 обилазак расадника и детерминација дрвећа, лишћара, четинара и украсног биља (шибља), уз 

стручног представника Покрета горана Србије, инжењера шумарства, господина Љубомира Попаре. 

 у 12.30 часова је отпочео теоретски део у активности радионице, предавање секретара Покрета 

горана Србије, господина Мирослава Михајиловића.  

 у 14.00 часова је организован ручак за све учеснике горанске радионице 

 у 14.30 часова – одлазак кућама (за Нови Кнежевац). 
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У раду горанске радионице и 

својим активним учешћем, ученици 

су имали прилику да се упознају са: 

пошумљавањем, значајем шума, 

подизањем ветрозаштитних појасева, 

расадничком производњом, врстама 

дрвећа које успева на овом подручју, 

акцијама и активностима које 

организује Покрет горана Србије и 

Покрет горана Војводине као и са 

Програмом заштите и унапређивања 

шума у 2017.- тој години. 

 

Циљ ове радионице је био подизање нивоа еколошке свести младих и примењивање стеченог 

знања и искуства у својој школи у средини у којој живе, као и мотивација и потреба за вршњачком 

едукацијом у вези заштите животне средине.  

Наставник пратилац је предала списак ученика са адресама и бројевима телефона као и 

сагласност родитеља за долазак и за учешће ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац у 

радионици. 

Ученицима је обезбеђена потребна литература, од стране 

Покрета горана Србије, да би се припремили за завршну 

радионицу која ће се одржати 25.11.2017. године у Београду 

(републички ниво). 

Сви ученици наше Школе су активно учествовали у раду 

радионице, пажљиво пратећи предаваче, што се може видети и 

на приложеним фотографијама.  

Активности ученика у раду радионице су пропраћене и 

медијски, од стране RTV УUECO Суботице. 

Наставници су сво време заједно са ученицима учествовали 

у раду радионице, пратећи ток активности и помажући 

предавачима. 

У 15.10 часова – долазак у Нови Кнежевац, испред Школе. 

Ученици су отишли кућама, а наставник – пратилац и учесник у 

организацији радионице се одмах укључила у извођење наставе 

у поподневној смени.  
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 У петак 10. новембра 2017. године, као и неколико година уназад, у нашој школи обележен је 

Дан примирја у Првом светском рату. 

 Дан примирја је празник, односно Дан сећања, којим се 

11. новембра у низу држава обележава завршетак Првог 

светског рата, прецизније, примирје које је 11. новембра 

1918. године  у 11 часова у  железничком вагону у 

Компијену потписала Немачка са силама Антанте и тако 

окончала непријатељства на Западном фронту. 

 Овај празник се у Републици Србији прославља од 

2012. године, док се пре тога обележавао само на првим 

часовима у основним и средњим школама од 2005. године. 

Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет 

Наталијине рамонде, угрожена врста у Србији, а поред тога 

у амблему се појављује и мотив траке Албанске споменице, 

која се налази изнад цвета.  

 Чланови Стручног актива наставника историје Агота 

Месарош, Јелена Аксентијевић и Златоје Шећеров су 

осмислили и реализовали комплетан програм, који је био 

намењен за 56. ђака, који су ученици 8. разреда.  

 

 

 У овом програму који се одвијао двојезично на 

српском и на мађарском језику, учествовале су 

ученице из VIII-1 Ива Бајић, Бранислава Војводић и 

Корнел Јерас и Ференц Шандор, ученици VIII-3 

разреда.  

Комплетан концепт програма осмишљен је као један 

школски час.  

 

 

 

На задовољство присутних ученика и наставника 

који су реализовали програм, истом су присуствовале 

и директор школе Светлана Тамаши Јевтић, заменица 

директора Оливера Радоњић, школски психолог 

Андријана Божанин, логопед Тамара Лаушев и 

Гордана Уљаревић, наставник српског као 

нематерњег ј., које су на левом реверу носиле амблем 

Наталијине рамонде. 
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Циљ извођења оваквог типа програма и часа, јесте да 

се ученицима на што занимљивији начин прикажу 

чињенице о задатој теми, да би били у могућности да 

самостално схвате узрок, повод, ток и последице 

Првог светског рата, као и да развијају позитиван 

однос према сопственој историји, култури и 

традицији, али и да им се укаже потреба на 

поштовању традиције и културе других народа, и да 

буду свесни места српске државе и културе у 

балканским, медитеранским и европским оквирима у 

поменутум периоду. 

 Након уводних речи, ученици који су 

учествовали у извођењу програма су хронолошки 

презентовали повод, узрок и сам ток Првог светског 

рата, али с посебним акцентом на националну 

историју Срба, српске цивилне и војне жртве, српска 

страдања, Албанску голготу, али и на српске славне 

војсковође, државни врх, најзначајније и најславније 

битке, као што су Церска и Колубарска битка.  

 Програм је све време пратила ПП презентација, 

на којој су приказане слике из разних етапа Првог 

светског рата, поред тога приказан је Породични 

албум српских војника, говор мајора Гавриловића 

приликом одбране Београда, песма ''Плава гробница'' у 

извођењу Драгана Николића, преузета из филма ''Где 

цвета лимун жут'', а сам сам крај прграма употпунила 

је нумера ''Марш на Дрину'' у извођењу Бечке 

филхармоније. Ученици су у миру, тишини и са 

знатижељом пропратили цео програм.  

 

 На крају часа, наставници су поделили ученицима папириће на којима су се налазила четири 

питања, која су обухватила управо презентовано градиво и на која су требали да одговоре: 

1. Ког дана обележавамо дан Примирја у Првом светском рату? 

2. Колико је трајао Први светски рат?  

3. Како се зове песма Милутина Бојића?  

4. Ко је извршио атентат на Аустроугарског 

престолонаследника Франца Фердинанда? 

 

 Након прегледања папирића, установљено је да је од 

56. ученика, 45 одговорило тачно на сва четири 

постављена питања, што је заиста завидан реултат, 

обзиром да су се ученици први пут сусрели са овом 

материјом.  

 

 Можемо закључити, да је овакав вид наставе веома 

занимљив ученицима, да су расположени за сарадњу, да 

испољавају креативност и жељу за знањем и 

истраживањем, и да су способни да формирају самостално критичко мишљење. 

 Управо због тога Стручни актив наставника историје ће се трудити да организује још неколико 

сличних часова у текућој школској години. 
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Ученици III-3 разреда наше школе на ликовном 

конкурсу у организацији Националног савета мађарске 

националне мањине освојили су посебну награду.  

 

Наши мали таленти су уз помоћ 

учитељице Момић Еве на веома 

креативан и оригиналан начин сачинили 

ликовни албум у коме су дочарали своје 

доживљаје са ексурзије у Новом Саду.  

 

 

Од укупно 30 пристиглих радова биран је 

најбољи рад, а додељене су и две посебне 

награде од којих је једна припала 

новокнежевчанима. Награде су додељиване 

17.11.2017. године у Основној школи 

"Мајшански пут" у Суботици.  

 
 

 

 

Уз леп програм, организован је и 

концерт за децу, тако да су се деца 

лепо забавила, а сем прелепих утисака 

у Нови Кнежевац су се вратилa са 

наградом у виду великог пакета са 

разним ликовним материјалима.  
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Дана 17.11.2017. године у 13 часова 

одржана је позоришна представа 

„Вашарска комедија“ на мађарском језику 

за ученике од 1. до 8. разреда коју је извео 

„Garagulya Тeátrum” из Мађарске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представа је трајала око сат времена, а ученици 

наше школе су заиста уживали у овом веселом 

доживљају уз пратњу својих одељењских 

старешина. 
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одржане 25.11.2017. године у ОШ „Исидора Секулић“ у Београду 

 

У оквиру реализације пројекта „Заштита, 

очување, вишенаменско коришћење и подизање 

свести и знања о вредности шума код младих“, 

на завршној горанској радионици учествовали 

су највреднији ученици VI-тих разреда наше 

Школе, који су претходно били учесници 

горанске радионице у суботичком расаднику: 

Егеља Јована, Гајин Исидора и Јегдић Јована. 

 

У 7:30 часова – полазак за Београд, испред Школе, у пратњи Иванке Алваџин професора биологије. 

Путовање до Београда је било реализовано у организацији локалне самоуправе Нови Кнежевац. 

 

Програм:  

 10:30 часова – почетак рада Радионице; 

 поздравна реч председника Покрета горана Србије; 

 поздравна реч представника Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде; 

 11:00 часова – такмичење учесника радионице - екипно; 

 13:00 часова – организован је заједнички ручак; 

 14:30 часова – проглашење победника и завршетак рада 

радионице; 

 15:30 часова – полазак из Београда за Нови Кнежевац и 

 17:30 часова – долазак у Нови Кнежевац. 

 

 

У раду Завршне радионице је 

учествовало 30 школа из целе Србије, 

свака са својом екипом од три ученика.  

 

Ово је била прилика да се поред 

презентације знања, ученици из разних 

крајева наше земље упознају, друже, 

размењују искуства и уживају у главном 

граду овог сунчаног новембарског дана.  

 

Најуспешнији су освојили учешће у 

летњим камповима на Копаонику, Тари 

и Вршачком брегу, јер су заузели прва 

три места на основу бодовања тестова. 
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Наше ученице су биле похваљене и награђене литературом потребном за реализовање еколошких 

садржаја и препознатљивим горанским мајицама. 

 

Наставница биологије, Иванка Алваџин је веома задовољна укупним радом и презентацијом својих 

ученица које су се и поред других обавеза у Школи, вредно припремале за завршну радионицу и на 

примерен начин представљале нашу Школу.  

 

 

 

Такође треба истаћи, да је ово била прилика и за 

наставнике и директоре основних школа широм 

Србије да размењују своја искуства, упознају се 

и на тај начин у својим школама допринесу 

унапређивању наставног процеса, уношењем 

нових идеја. 

 

Путовање од Новог Кнежевца до Београда и 

назад је било пријатно и за ученице и 

наставницу, те се овим путем захваљујем на 

организацији Локалној самоуправи Нови 

Кнежевац и директорици Школе Светлани 

Тамаши Јевтић. 
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По препоруци Министарства 

просвете и Школске управе, у четвртак 

30.11.2017. године на седници Ученичког 

парламента једна од тачака дневног реда 

посвећена је управо предавању о борби 

против насиља над женама. 

Како је 25. новембар Међународни 

дан борбе против насиља над женама, 

Oсновна школа је узела учешће у кампањи 

која за циљ има подизање свести младих о 

овој проблематици. 

 

Искориштена је добра сарадња Oсновне 

школе са Центром за социјални рад, тако да је психолог центра Бранимир Ранков уз пригодну 

презентацију предочио нашим парламентарцима битне информације и статистичке податке везане 

за овај проблем. 

 

На тај начин дали смо добар 

пример како само 

уједињеним и системским 

деловањем институција чак и 

у оквиру саме превенције 

можемо утицати на смањење 

било каквог облика 

узнемиравања и злостављања 

девојчица и жена, 

првенствено на тај начин што 

указујемо на важност пријаве 

насиља.  
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ЦИЉ ОВЕ АКТИВНОСТИ: 

очување и неговање традиције, 

развијање љубави према глуми, 

неговање лепе речи, дружење 

ученика у ваннаставним 

активностима. 

 

 

У сусрет предстојећем празнику Божићу, ученици III3 припремили су Божићну представу 

,,Вертеп“. Трећаци су прво извођење имали 29.11.2017. пред најмлађом публиком у предшколској 

установи ,,Срећно дете,“ у Новом Кнежевцу. У представи је ангажовано 14 ученика III3. 

 

Малишани су у предшколској установи уживали гледајући старе Божићне обичаје и верно 

приказано рађање Исуса Христа.Нежна и емотивна музичка пратња на флаути и гитари изазвала је 

прегршт аплауза. За ову дивну музику и певање Божићних песама свој допринос дала је наставница 

музичке културе Кристина Баша. 

 

 

У представи драгоцену помоћ имали су и 

родитељи ученика. Они су својом 

креативношћу успели да израде 

аутентичне костиме. 

Припреме за ову представу почеле су у 

октобру месецу. 
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У четвртак, 30.11.2017. године на састанку Ученичког 

парламента одржано је предавање о превенцији инфекције 

хивом, у циљу подизања свести младих о важности овог 

проблема.  

 

На тај начин је као и сваке године Основна школа 

наставила успешну сарадњу са Црвеним крстом 

Нови Кнежевац по питању обележавања Светског 

дана борбе против АИДС-а. 

Предавање је одржала психолог основне школе, а 

уједно и активиста Црвеног крста и едукатор из 

ове области, Андријана Божанин.  

 

Ученици су иннформисани о могућим начинима 

инфекције, као и начинима заштите од овог 

вируса.  

 

 

Указано је на статистичке податке о броју инфицираних 

хивом, оболелих и умрлих од аидса, као и на разлоге због 

чега ова болест представља важан социо-економски 

проблем у свету.  

Слоган овогодишње кампање је  

"Тестирај се на хив, јер је важно да знаш".  
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Гимназија са домом 

ученика за талентоване 

ученике „Бољаи“ у Сенти, 

расписала је ликовни 

конкурс за ученике од 5. до 

8. разреда, на тему „Мртва 

природа“. 

Услови конкурса су: да 

ученици буду узраста од 5. 

до 8. разреда, ученици се 

могу користити разним 

ликовним техникама на 

листовима до А3 формата. 

 

 

Пристигле радове оцењују 

стручни наставници школе 

„Бољаи“. Најбољи радови ће 

бити објављени на веб сајту 

школе (www.bolyai-

zenta.edu.rs), а свечана додела 

награда ће бити у оквиру 

једне изложбе. 
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Циљ конкурса је да 

школа „Бољаи“ упозна 

учеснике са радом 

своје школе, упути 

позив ученицима 8. 

разреда за припреме 

пријемног испита за 

упис на ликовни смер у 

тој школи, као и 

организовање ликовне 

изложбе и доделе 

награда у сврху 

подстицања ученика у 

креативном раду. 

 

 

Циљ ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу и наставника ликовне културе, кроз изношење 

теме ликовног конкурса јесте: подстицање такмичарског духа, објашњење појма „мртва природа“, 

рад на часовима и примена стечених знања из теорије и технике, развијање креативности и 

визуелног утиска, као и објашњење о раду и похађању уметничких/ликовних школа.  

 

 

 

На конкурс је послато 

20 најбољих радова које 

су ученици израдили на 

настави ликовне 

културе. 
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– извођење драматизације песме 

 

Циљ активности: неговање и очување традиције, развијање љубави према глуми и лепој речи, 

дружење ученика у ваннаставним активностима. 

 

У сусрет предсојећем празнику 

Божићу, ученици III3 припремили су 

драматизацију песме чувеног мађарског 

песника Јожефа Атиле ,,Betlehem kiraljok“ - 

град где се Исус родио (превод). Приказ 

драматизације изведен је 3.12.2017. у 

католичкој цркви у Новом Кнежевцу. 

Представа је приказана на почетку мисе-

молитве када је један од ученика упалио прву 

свећу на адвентском венцу. 

 

Песма говори о томе како су мудраци-краљеви посетили новорођеног Исуса Христа. Ученици су 

били обучени у костиме који су верно приказали време када се Исус родио. Захваљујући 

активности родитеља успешно су креирани костими. 

 

 

Уз музичку пратњу на 

гитари ученик Марк 

Ликар, дивном мелодијом 

пратио је мале глумце 

 Регину Траћик, Марка 

Ујхељи, Доминика 

Мађари, Атилу Добо и 

Андрију Шипош. 
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У петак, 08.12.2017. године у нашој школи приређен је огледни час ликовне културе кроз 

који је презентована сарадња Основних школа из Сенте, Горњег Брега и Новог Кнежевца.  

Домаћин и иницијатор овог дружења био је III3 разред наше школе заједно са учитељицом 

Евом Момић, а гости су били учитељице Жужана Берец Габор и Чонти Мелинда са својим 

ученицима. Учионица III3 претворена је у праву малу ликовну радионицу, а гости су одржали 

огледни час ликовне културе где су нашим ученицима презентовали нову комбиновану технику 

цртања у којој се акценат ставља на употреби фломастера, воштаних боја и туша у боји. Деца су 

пуно тога научила, али пре свега се добро забавила и стекла нове пријатеље. 
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Фестивал школске 

позоришне сцене у Хоргошу 
 

Ученици IV1 и IV2 учествовали су 8.12.2017. на 

XIII фестивалу школске позоришне сцене у 

Хоргошу. Четвртаци су учествовали са 

представом ,,Невоље једног Цветислава''. У 

извођењу ове представе учествовало је 37 

ученика. 
 

 

 

У препуној сали Дома културе у Хоргошу мали 

глумци показали су још једном да одлично владају 

текстом, да се добро сналазе на непознатој сцени и 

простору. Иако се у први мах веровало да ће због 

језичке баријере публика бити шкрта на аплаузу, 

десило се супротно. Публика их је наградила 

великим аплаузом. Видело се по изразима лица да 

су их мали глумци освојили. 
 

 

 

Пошто су предтсаве изведене, присуствовали смо стручном коментару жирија. Представа ,,Невоље 

једног Цветислава'' добила је све похвале као једина представа која је комплетна. Похвалили су 

сценографију, кореографију, костиме и музику. Похвалили су глуму ученика Огњена Кучинића 

који по њиховим речима добро глуми и слободан је на сцени. 
 
 

 
 
Жири је одлучио да наша представа понесе друго место на овом фестивалу. Следило је 
заједничко фотографисање свих учесника. 
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Дана 09.12.2017. године у Кањижи је одржано 

рецитаторско такмичење "Пужић" на ком су 

учествовали ученици специјалних одељења. 

 

Нашу школу представљала су четири ученика: 

Верона Станчић, Слађана Станчић, Ангела 

Лоци и Ласло Лоци, који су на такмичење 

ишли у пратњи наставница Зорице Макрић, 

Тамаре Бањац и Ваш Сабо Чиле. 

 

Поред такмичарског дела био је организован и 

забавни део који је посебно утицао да се 

ученици са овог дружења врате пуни утисака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици су добили дипломе за учешће, као и пригодне поклоне. 
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ЦИЉ ОВЕ АКТИВНОСТИ: 

очување и неговање традиције, развијање љубави 

према глуми, неговање лепе речи, дружење ученика у 

ваннаставним активностима. 

У сусрет предстојећем празнику Божићу, ученици III-3 

припремили су Божићну представу ,,Вертеп“. Трећаци 

су извођење имали 10.12.2017. пред публиком у 

Мајдану. У представи је ангажовано 14 ученика III-3. 

Публика је уживала гледајући старе Божићне обичаје и 

верно приказано рађање Исуса Христа. Нежна и 

емотивна музичка пратња на флаути и гитари изазвала 

је прегршт аплауза. За ову дивну музику и  певање 

Божићних песама свој допринос дала је наставница 

музичке културе Кристина Баша. 

 
 

 

 

 

 

У представи драгоцену 

помоћ имали су и 

родитељи ученика. Они 

су својом креативношћу 

успели да израде 

аутентичне костиме. 

Превоз ученика до 

Мајдана обезбедила 

Општина Нови 

Кнежевац. 

Припреме за ову 

представу почеле су у 

октобру месецу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

71 

 
 

Наша школа је у сарадњи са 

Центром за спортску 

едукацију и вежбање из 

Новог Сада уговорила 

преглед 250 деце у вези 

реализације програма из 

понуде о процени статуса 

деце различитог узраста 

унапређеном кинематичком 

методом. 

Процена дисбаланаса 

постуралног статуса деце 

школског узраста од првог до 

четвртог разреда рађена је у 

нашој школи од 11.12. 2017. 

године до 13.12.2017. године. 

 

 

Недељу дана раније 

6.12.2017.год. нашу 

школу је посетио декан 

Факултета за спорт и 

физичко васпитање 

Дејан Мадић и његов 

помоћник Зоран 

Добановић. Састанку је 

поред њих присуствовао 

и председник општине 

др Радован Уверић. 

Општина плаћа овај 

преглед за 250 деце у 

износу од 480000 динара.  

 

Професор нас је упознао са пројектом који се већ 

неколико година обавља у нашим школама широм 

Србије. 
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Приликом процене постуралног статуса користи се најновија технологија Контемплас – 3 

Компакт протокол анализе. Ова технологија подразумева једно снимање испитаника са три камере, 

након чега се компјутерским анализама добија извештај, табеле и слике. Захваљујући томе могуће 

је јасно увидети евентруалне поремаћаје у статусу сегмената тела и целокупне постуре. Таква 

метода пружа прилику да се на поуздан, брз и ефикасан начин увиде асиметрије и дисбаланси на 

телу испитаника. Само маркирање подразумева анализу која омогућава да се добију вредности у: 

1. Држање рамена: Фронтална раван(однос висине левог и десног рамена); аксиларна 

раван(ротације рамена) 

2. Држање карлице: Фронтална раван(однос висине левог и десног дела карлице); аксиларна 

раван(rotacije Trochanter-a) 

3. Држање тела: Сагитална и фронтална раван 

4. Држање ногу 

 

Сходно односима између тачака у калибрисаном простору, одређују се вредности који као 

такве помажу при дефинисању да ли особа одступа од нормалног држања тела и да ли постоји 

дисбаланси. Граничне вредности упућују да се донесу одређени закључци уз објективно 

сагледавање тела испитаника. Као резултат овакве савремене методе процене и стручне анализе, 

доносе се препоруке којима је могуће превентивно деловање у циљу побољшања држање тела. 

 

 

 

Извршилац се обавезује да извештаје о 

стању дисбаланса дијагностификоване 

деце достави родитељима (који су 

претходно потписали сагласност), школи 

и општини Нови Кнежевац, као и да 

јавно презентује резултате који ће 

садржати стање дисбаланаса постуралног 

статуса третираног репрезентативног 

узорка, са предлогом мере корекције. 
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Радио телевизија Belle Amie и интернет часопис за 

подстицање дечијег стваралаштва „Табла“ расписали су 

конкурс за најлепшу божићну песму и цртеж ученика 

основношколског узраста српског говорног подручја. 

Услови за ликовне радове су да на полеђини сваког 

рада пише име и презиме аутора, адреса становања, 

разред, школа и број телефона и до 12. децембра 2017. 

год. буду послати на адресу редакције часописа 

„Табла“, Љубомира Николића 17/26 у Нишу. 

 

 

 

О радовима ће одлучивати 

стручни жири, а проглашење 

победника и уручивање 

награда биће у емисији 

„Божићна Табла“, која ће 

бити приказана на телевизији 

Belle Amie 5. јануара 2018. 

године. 

 

На овај конкурс наставница 

ликовне културе послала је 

два рада ученика ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Нови 

Кнежевац, издвојено 

одељење у Банатском 

Аранђелову, који по 

мотивима на радовима 

одговарају теми конкурса. 
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Нашој школи је Друштво астронома Србије – ДАС омогућило 

гостовање мобилног планетаријума Путујем у свемир, 

јединствени доживљај и незаборавно искуство у окружењу 

планета, сазвежђа, звезданих јата, маглина, галаксија.... Контакт 

особа био је др Славиша Милисављевић са Математичког 

факултета Универзитета у Београду, који је координатор 

Друштва астронома Србије.  

 

 

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство, које на веома ефектан 

начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 

сазвежђа, орјентацију у простору, координате система, тела Сунчевог система и објекте дубоког 

неба: маглине, звездана јата и галаксије... 
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Звездана купола била је постављена у 

медијатеци. Ученици су били подељени у 

четири групе од по 35 ђака. Цена улазнице 

била је 250 динара. Занимљиво предавање у 

планетаријуму одржао је Ненад Стевић. 

Наши ђаци су били одушевљени и са 

уживањем пратили предавање. Имали су 

велики број питања и на њих су добили 

одговоре, задовољни и заинтересовани за 

нову област науке. 
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Дана 15. децембра 2017. год., са почетком у 

17 часова је одржана новогодишња 

приредба.  

 

 

 

Учесници ове чаролије су били ученици нижих 

одељења којима су у помоћ притекли и одабрани 

ученици виших разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши Ђаци су показали своје таленте у певању, 

свирању, рецитовању, игрању и глуми, а у томе су им 

помогле њихове учитељице и наставнице.  

 

Новогодишња чаролија је почела, а деца су уживала у сваком тренутку те чаролије. Смех, 

песма и весеље су испунили позоришну салу нашег малог града. На тренутак смо и ми 

одрасли постали весела, насмејана деца. 
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Дана 17.12.2017. године, ученици 3/3 су 

са учитељицом Евом Момић, посетили 

Сегедин, на позив вероучитеља Аги 

Крабо, те су у Католичком културном 

дому, који се налази у центру Сегедина 

приказали своју божићну представу. 

Пре представе присуствовали су 

молитви, а након представе су 

прошетали Сегедином, уживали у 

божићном вашару и дивили се прелепом 

градском осветљењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овом приликом се захваљујемо локалној самоуправи и 

заменици председника Орос Урбан Чили која је обезбедила 

превоз до Сегедина. 
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Железнички музеј у Београду и „Железнице Србије“ а.д. 

и ове године су упутили позив за учешће на 

традиционалном ликовном конкурсу „Железница очима 

деце 2017“, свим основним школама и предшолским 

установама. 

 

Циљ конкурса је да децу инспирише да кроз цртеж искажу 

своју креативност и машту, као и да сачува део дечијих 

мисли које су везане за њихов доживљај пруге, возова и 

људи на железници. 

 

Циљ наставника 

ликовне културе у 

ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ у 

Новом Кнезевцу, 

Марије 

Маринковић, је да 

кроз излагање теме 

конкурса деци 

прошири знања о 

самој железници, архитектури, музеју и историјским 

личностима везаних за развој железнице у Србији.  

Такође циљ је и да се развије такмичарски дух, објасни 

значај учешћа на конкурсима, и примене стечених знања из 

предмета ликовна култура на самосталном раду. 

Пропозиције конкурса: Радови треба да буду урађени на 

папиру  до величине блока бр. 5, техника рада по избору детета, деца која учествују могу бити 

узраста до 14 година. Послати радови се не враћају, а Железнички музеј у Београду преузима сва 

ауторска права на свим приспелим радовима и може их користити у оквиру реализације Конкурса 

плакат, каталог, позивница. Ликовни педагог треба одабрати до 10 најбољих радова и послати их до 

одређеног рока на адресу Железничког музеја у 

Београду, са подацима о аутору, узрасту и школи на 

полеђини рада. Одабрани радови  биће изложени у 

Галерији Железничког музеја у Београду од 15. 

децембра 2017. године.  

Наставник ликовне културе Марија Маринковић је 

добила 30 радова на задату тему, од којих је 

одабрала 10 радова ученика различитог узраста за 

учешће на Конкурсу, у име ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ у Новом Кнежевцу, са издвојеним одељењима 

у Банатском Аранђелову и Српском Крстуру. 
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Извештај за фото конкурс „Улепшај своје снове, природа те зове“  
 

Удружење грађана „Еко тим Апатин“ упутио је 

позив за учествовање на првом наградном конкурсу за 

најлепшу фотографију и најлепши цртеж на тему 

„Улепшај своје снове, природа те зове“.  На задату тему 

дозвољено је да се црта или фотографише: природа, 

биљке, животиње, боравак у природи, логоровање, 

еколошке иновације, рециклажа, некад и сад, лов, 

риболов и сличне активности које су повезане са 

природом. 

 

Примарни циљ овог 

такмичења јесте 

приближавање деце 

природи и упознавања са 

њеним добрима. Све 

већим порастом 

технолошког развоја, све 

више се отуђујемо од 

лепота које нам је сам 

Земља дала, те се све 

више повећава незнање о 

значају здравог живота и 

боравка у природи. 

 

Поред тога овим конкурсом се љубитељима фотографије и 

сликања пружа могућност да изразе своју креативност, 

иновативност и авантуристички дух. На овај начин се подсећа јавност  да природне вредности још 

увек постоје, и подстиче на очување, неговање и ширење тих вредности у нашем друштву. 

 

На конкурсу могу учествовати сва деца основних школа са целе територије Ребублике Србије. 

Сваки кандидат има право да пошаље само један 

цртеж или фотографију, уз сагласност родитеља 

да је дете аутор фотографије/цртежа, и једини 

носилац права на умножавање, као и да се рад 

може користити за потребе Удружења грађана 

„Еко тим Апатин“ и  кампа „Зов природе“, 

уређивање сајта и његових друштвених мрежа.  

 
Фотографије морају бити изворне, без 

интервенција у виду монтаже или графичке 

обраде дела, које мењају композицију и елементе. 

Сваки рад мора бити именован и текстуално 

описан (кад, где и чиме је фотографисано), мора 

бити у ЈПГ формату уз обавезне податке о аутору 

(име и презиме, место становања, школа, датум 

рођења, величина мајице). 
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Избор фотографија и 

цртежа извршиће 

стручни жири, где се 

у категорији 

фотографије оцењује 

да ли је фотографија у 

складу са темом 

конкурса, 

оригиналност, 

приступачност 

фотографији, а у 

категорији цртежа 

узраст детета, идеја и 

квалитет рада. 

 

 

 
У односу на постављене критеријуме 

бирају се три фотографије и три 

цртежа који ће бити награђени на 

следећи начин:  

1. Место – бесплатно петодневно 

учешће на Спортско-едукативном 

кампу „Зов природе“ 2018. 

2. Књига-приручник за камповање 

3. Мајица Спортско-едукативног кампа 

„Зов природе“ у величини кандидата 

 

„Еко тим Апатин“ направиће и 

изложбу радова, где ће поред победничких радова 

бити изложени и други радови који по мишљењу 

стручног жирија испуњавају критеријуме. Такође, 

радови ће бити објављени на ФБ страници 

Удружење грађана „Еко тим Апатин“ и друштвеним 

мрежама кампа „Зов природе“. 

 

 
 
  
За овај конкурс наставница ликовне културе је од 

ученика узрасата од петог до осмог разреда добила  

41 рад и то 28 фотографија и 13 цртежа. Сви радови 

су по мишљењу наставнице одговорили теми тако да 

су сви послати. 
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Поводом зимских празника постављена је изложба радова на 

тему “Зима” у главном холу школе. Наставник ликовне културе је 

заједно са ученицима виших разреда декорисала врата ликовног 

кабинета са мотивом “Снешка Белића”. На вратима улазног хола 

постављен је зимски пејзаж изрезан од белог хамера. На прозору 

канцеларије директора постављена је такође зимска декорација са 

мотивом поларног медведа и пахуља, како би се обе декорације виделе 

са главне улице. Поводом Нове Године украшена је јелка у улазном 

холу и витрина са новогодишњим украсима.  

Поводом Божића организован је тимски час на коме су ученици 

трећег разреда правили зимску декорацију за своје учионице и 

сценографију за Божићну представу. 
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Поводом 

прославе школске 

славе Светог Саве, 

постављена је 

изложба радова на 

тему лик и житије 

Светог Саве.  

 

 

У централном делу су постављени групни радови манастира чију је изградњу надгледао сам Свети 

Сава Студеница и Жича као део фреске “Васкрсења Христовог-Бели Анђео” и фигура Светог Саве 

из манастира Милешеве, гробне цркве Светог Саве.  

 

 

Поред ових радова нашли 

су се и радови на тему лик 

Светог Саве,  

потпис Светог Саве, 

цркве Светог Саве... 
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Окружно такмичење у рукомету одржано је у четвртак, 1. фебруара 2018.године у 

Спортском центру „Језеро“ у Кикинди са почетком у 9 часова. Нашу школу је на такмичењу 

представљала женска екипа коју је чинило 14 ученица из Новог Кнежевца и Српског Крстура. 

Екипу је предводио наставник физичког васпитања Милан Банов. 

Ученице које су представљале нашу школу су: 

Станков Бојана  5/6  

Егеља Јована  6/1  

Калинић Милица  6/1  

Цветковић Анђела  6/1  

Барна Лила  6/3  

Ласло Хајналка  6/3  

Михок Емеше  6/3  

Вајдович Ана  7/3  

Бајић Ива  8/1  

Вулетић Милица  8/1  

Самарџић Јована  8/1  

Вучетић Зорица  8/а  

Миладинов Наталија  8/а  

Феризи Александра  8/а  

 

 

Такмичење је организовано по куп принципу. Укупно 

је учествовало пет екипа из основних школа из 

Кањиже, Аде, Мокрина, Остојићева и Новог Кнежевца. 

Жребом је одређено да наша екипа прву утакмицу игра 

против ОШ „Тихомир Остојић“ из Остојићева. Ту 

утакмицу смо изгубили резултатом 7:1 и елиминисани 

смо из даљег такмичења. 

 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

86 

 

 

 

 

Ученици који су представљали нашу школу на такмичењу су:  

1. Ђорђе Перишић 8/1 

2. Ђорђе Обрадовић 8/1 

3. Марко Вукмировић 8/1 

4. Никола Јанчић 8/1 

5. Ђорђе Родић 8/2 

6. Ђорђије Станисавић 8/2 

 

 

Било је укупно четири екипе: Кикинда (домаћин), Чока, Кањижа, као и Нови Кнежевац. 

Жребом је одлучено да се у полуфиналу састанемо са екипом Чоке,  

док су друго полуфинале чинили Кикинда-Кањижа. 
● ● ● ● ● ● ● ● 

Дана 13.2.2018. године, у Кикинди је одржано окружно такмичење у кошарци. 

Наша школа је имала такмичаре у мушкој конкуренцији. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Наши момци су оправдали улогу фаворита у том мечу, савладали су убедљиво вршњаке из Чоке, 

резултатом 26:12.  У финалу нас је чекала одлична екипа из Кикинде. 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Добро смо отворили утакмицу, повели, водили већи део ,али нисмо имали снаге да забележимо 

победу, и да се пласирамо на међуокружно такмичење, поражени смо 25:23. 

Наставник физичког васпитања, Ненад Ђурин је изјавио да је презадовољан постигнутим 

резултатом, да је јако мало фалило да победимо у финалу и да су пар судијских одлука, као и 

мали број наших играча знатно утицали на резултат. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Дана, 20.2.2018 године у Качареву одржано 

окружно такмичење у џудоу. 

Нашу школу је представљао Вук Јолић, ученик 4/4 

разреда 

Учествовало је 15 такмичара у категорији до 42 

килограма. 

Вук је успешно стартовао, забележио је победу на 

почетку и пласирао се у други круг, након краће 

паузе имао је још једну борбу , савладао је 

вршњака из Зрењанина и пласирао се на отворено 

првенство Војводине, које ће се одржати у Каћу 

наредног месеца. 

 

 

 

 

Све честитке Вуку 

Јолићу од актива 

наставника физичког 

васпитања , као и од 

колектива Основне 

школе "Јован Јовановић 

Змај". 

Извештај саставио 

наставник физичког 

васпитања Ненад Ђурин.  
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Поводом обележавања Дана сигурнијег интернета 6. фебруара 

фондација „Тијана Јурић“ обележила је тај дан низом активности, 

с циљем да тог дана ученици основних и средњих школа, као и 

одрасла популација у Србији, добију прилику да се информишу о 

безбедној употреби интернета и новим механизмима заштите. 

 

Једна од тих активности је била 

дизајнирање плаката намењена свим 

ученицима виших разреда основних 

школа.  

 

 

Фондација „Тијана Јурић“ жели да види како деца и млади виде безбедан интернет, и тим поводим 

су отворили конкурс за ново решење едукације „Безбедност на интернету-Тијана клик“. 

 

На овај конкурс ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца у име својих ученика послала је 17 

радова, која по дечијем виђењу асоцирају на безбедност на интернету. 
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Дана 06.03.2018. године у Позоришту у Новом 

Кнежевцу приказана је представа „Ружно паче“.  

 

 

Представу су припремили и одиграли глумци из 

Дечијег позоришта „Лане“ из Кикинде.  

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици нижих одељења су присуствовали и 

уживали у представи.  

 

Дечије позориште „Лане“ је једино дечје позориште 

у Севернобанатском округу и већ девет година 

увесељавају малишане.  
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Ово дечје позориште 

негује две изузетне 

љубави: љубав 

позоришта према деци 

и деце према 

позоришту. 

 

За драматизацију и 

режију ове представе 

била је задужена 

Гордана Раушки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца су уживала у 

представи „Ружно паче“ 

и на крају сви заједно 

заиграли „Пачији плес“. 
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Поводом прославе 8. Марта, 

међунардодног празника жена 

организована је изложба најлепших 

дечијих радова на ту тему у главном 

холу, украшена су врата ликовног 

кабинета и улазни хол. Главни мотив 

декорације је цвеће, а поред цвећа у 

улазном холу постављена је макета 

чајног кутка. Сва декорација 

направљена је од рециклажног 

материјала пластике, папира, метала, 

дрвета, стакла, тканине (поводом 

школске акције подстицања рециклаже 

и еколошке секције, као и пројекта „За 

зеленије школе Војводине“).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Деца су са наставницом на 

часовима ликовне културе 

направила цвеће и честитке, 

такође од рециклажног 

материјала (папир и 

сламчице) као поклон 

драгим женским особама и 

радове за излагање. 
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Идеје за декорисање школског 

простора спровеле су наставник 

ликовне културе Марија 

Маринковић и учитељица Љиљана 

Кнежевић, чланови актива за 

уређење школе. 
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Друштво школских библиотекара Србије 

расписало је наградни фото-конкурс 

„Разгледница из школске библиотеке“. Циљ 

конкурса је промоција школских библиотека, као 

и развијање креативности, медијске и дигиталне 

писмености ученика. Ученици фотографијом 

треба да покажу како читају, траже информације, 

раде домаће задатке, уче, маштају, друже се, како 

проводе своје време у школској библиотеци… 

 

 

 

 

 

Стручни жири ће донети одлуку о најбољим 

радовима на основу оригиналности, креативности у 

одговору на тему и техничких квалитета. Фотографије ће 

бити објављене на сајту и Фејсбук страници Друштва 

школских библиотекара Србије. Додела награда, књига, 

диплома и похвалница, биће одржана у априлу текуће 

године на Скупштини Друштва школских библиотекара 

Србије, када ће бити организована изложба фотографија са 

конкурса. Од најбољих фотографија биће направљене 

разгледнице, које ће бити исписане дечјим порукама које 

афирмишу школске библиотеке и послате на адресе 

институција из области просвете и културе.  

 

 

Такође ће бити организована путујућа 

изложба најбољих фотографија широм Србије, 

која ће промовисати креативност и рад ученика 

и школских блиотекара. 

 

На овај конкурс наставник ликовне 

културе је послао пет фотографија ученица 

петог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ из 

Новог Кнежевца, које одговарају пропозицијама 

конкурса. 
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Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, Коло српских сестара 

Епархије бачке, Одбор за веронауку Епархије бачке,  

Центар за ликовно васпитање деце и омладине 

Војводине и Удружење војвођанских учитеља упутили 

су позив васпитачима, учитељима, вероучитељима, 

наставницима и професорима основних и средњих 

школа Републике Србије за учешће на XXVI 

републичком такмичењу са међународним учешћем 

путем ликовно-литерарно-калиграфског конкурса 

„Светосавље и наше доба “ на тему „Завештања Светог 

Симеона“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најуспешнији радови излажу се на завршној 

свечаности и штампају у Каталогу који се уручује 

ученицима и наставницима уз награде.  

 

Обавештење о резултатима Конкурса и завршној свечаности биће објављено до 20. априла 

2018. године на сајтовима организатора Конкурса.  

 

 

Организатори Конкурса доделиће три 

награде за најуспешније  радове у свакој од 5 

категорија (предшколци, млађи и старији 

основношколци, средњошколци и средњошколци 

средњих уметничких и стручних школа) и три 

похвале у свакој категорији за успешне радове. 

Наставницима награђених ученика се додељују 

похвале, а наставнику који пошаље најбољу 

колекцију ученичких радова се додељује награда. 

 

На овај конкурс ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца послала је шеснаест 

ликовних радова на задате подтеме.  
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ОШ „6. Октобар“ из Кикинде је организовала IV ликовни конкурс „Заједно кроз свет у боји“ 

за ученике основних школа. Теме конкурса су „Најлепши врт“ или „Најлепша улица“ израђени у 

слободној техници. Радови ће се награђивати у две категорије:  

1. Ученици од I до IV разреда 

2. Ученици од V до VIII разреда 

На овај конкурс ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца послала је три рада ученика виших 

разреда. 
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Нишки креативни студио и интернет 

часопис за подстицање дечијег 

стваралаштва „Табла“, расписали су 

конкурс за најбољи ликовни и 

литерарни рад ученика основних 

школа на три теме: „На табли је 

писало једно име“, „Пријатељ(ица) 

ми је зато што“ и „Хоћу да видим 

далеку земљу“. Најбољи радови биће 

награђени и објављени у Интернет 

часопису „Табла“. 

 

 

На овај конкурс ОШ“Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца послала је 7 ликовних 

радова нижих и виших радова. 
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Војвођанско веће за подршку талентованим 

ученицима из Суботице расписало је ликовни конкурс на 

тему „Мртва природа са аранжманима мотива цвећа и 

воћа“. Циљ такмичења је креативно осликавање 

аранжиране сцене мртве природе уз смело иновативно 

поимање нашег окружења са свим дивним творевинама 

и лепотама природе и испољавање стваралачког умећа и 

трагање за новим могућностима уметничког изражавања 

реалности.  

 

Такмичење се састоји из два круга. Први круг 

је школско такмичење, где су у нашој школи „Јован 

Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца изабрани 

најбољи радови (њих 10, ученика од трећег до осмог 

разреда) и послати као пријава на други круг-

регионално такмичење које ће се одржати у априлу 

2018. године у Суботици. 
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УГ „Креатива-креативно образовање“ 

објављује наградни конкурс поводом 14. 

међународног фестивала дечјег стваралаштва 

„Креативна чаролија“. Конкурс је расписан за 

више такмичарских категорија и то: 

литерарна, ликовна, драмска, филмска и 

музичка.  

 

 

Мото овогодишњег фестивала је „Небо није 

граница“. Фестивал ће се одржати у мају у 

Бањи Врујци, а похваљени ученици из свих пет 

категорија биће благовремено обавештени и 

позвани да учествују на фестивалу, када ће 

бити проглашени и награђени победници у 

свим категоријама. 

 

 

 

 

На ликовну тему „Бори се за своја крила, јер небо није 

граница“ ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца 

послала је седам ликовних радова, од којих је ученица 

VII2 разреда Јована Петров добила похвалу за свој рад.       
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Република Србија добила је позив Дечијег ликовног студија „Св. Кирил 

и Методиј“ из Ботоља, Македонија да учествује на 37. Дечијој ликовној 

манифестацији „Мали битољски монмартр 2018“. 

 

Ова манифестација има дугу традицију и њен циљ је да се промовише 

уметност код деце, њихово едуковање и дружење учесника из 

различитих земаља света. 

 

 

 

Како би се пријавило на конкурс било је 

потребно да се пошаље мапа од најмање двадесет 

радова деце узраста од 4 до 20 година, у 

слободној техници и формату. Најбољи радови су 

награђивани са дипломама, „златним палетама“, а 

такође су предвиђене и награде за најбоље мапе и 

ликовне педагоге. 

 

 

Поред велике изложбе радова која је организована, 

најбољи педагози и три њихова најбоља ученика 

биће позвани да учествују на 37. колонији лепих 

уметности у  Ботољу током маја, где ће се сликати 

пејзажи и архитрктура Битоља, Охрида и Крушева. 

 

 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца 

на овај конкурс је послала мапу од 22 изабрана 

рада у сликарским и цртачким техникама, 

виших разреда. 
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Ова манифестација се организује сваке године у знак сећања на децу из чешког села Лидице 

која су страдала током Другог светског рата. Временом изложба је постала позната у целом свету и 

важи за једну од најстаријих и највећих изложби дечије уметности. Изложбу организује Лидице 

Меморијал под покровитељством Министарства културе,Министарства спољних послова, 

Министарства просвете, омладине и спорта Републике Чешке, Чешке комисије за УНЕСКО и 

Чешких центара. 

Међународна организација УНЕСКО прогласила је деценију 2018-2028 Међународном 

деценијом воде, па је одлучено да тема ове 46. изложбе буде „Вода (вреднија од злата)“. 

 

По позиву Републике Чешке Републици 

Србији за учешће на изложби, ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ из Новог 

Кнежевца формирала је мапу од 21-ног 

рада у сликарским и цртачким 

техникама на тему „Вода“ (у окружењу, 

у природи, у митологији...). Школа „Ј.Ј. 

Змај“ из Новог Кнежевца је 17. марта 

2018. регистрована као учесник ове 

изложбе. 
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МЕДИЈАНА фестивал дечјег стваралаштва и стваралаштва за 

децу ће, већ традиционално, окупити талентовану децу и 

доказане ствараоце за децу, на јубиларном, 10. Медијана 

фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу, који ће се 

одржати 21. и 22. марта 2018. године у организацији Градске 

општине Медијана у Нишу која расписује литерарни и ликовни 

конкурс за ученике основних и средњих школа и предшколце. 

 

Тема конкурса је „ОСМЕХ ЗА СВАКУ ГЛАВУ“, а број радова 

које један учесник може послати није ограничен. Ликовни радови 

могу бити у свим техникама. Сви радови треба да буду 

потписани пуним именом и презименом аутора, са адресом, мејл 

адресом и бројем телефона аутора, годином рођења, називом 

школе и места, назнаком разреда и именом наставника, односно 

ментора. 

 

 

Радови који пристигну на конкурс биће подељени у три категорије: 

1) Радови ученика од 1. до 4. разреда основне школе, 

2) Радови ученика од 5. до 8. разреда основне школе, 

3) Радови ученика средњих школа. 

 

Радови се не враћају. 

 

Своје радове ученици могу слати на адресу: Градска општина 

МЕДИЈАНА, Париске комуне бб, 18000 Ниш, са назнаком “за 

конкурс Медијана фестивала дечјег стваралаштва и стваралаштва 

за децу”. Конкурс је отворен до 31.01.2018. године. 

 

Жири ће прегледати радове и одабрати најуспешније, којима ће 

бити додељене награде. Најуспешнији литерарни и ликовни 

радови биће објављени, а најуспешнији ликовни радови биће и 

изложени у одговарајућем простору. Градска општина Медијана 

Ниш и овог пута је обезбедила вредне награде за оне који, према 

одлуци жирија, буду најуспешнији. Награде ће бити додељене у 

оквиру програма 10. Медијана фестивала дечјег стваралаштва и 

стваралаштва за децу, 21. и 22. марта 2018. године, који ће бити 

објављен на сајту ГО Медијана Ниш. 

На овај конкурс послато је 8 радова. 
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На овај конкурс ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ из Новог 

Кнежевца послала је четрнаест 

ликовних радова виших разреда, 

од којих је Ања Стојанов, 

ученица VII2 разреда добила 

похвалу за свој рад. 

Награде ће бити 

додељене на “Дан 

дечије књиге”, 2. 

априла 2018. године 

у три категорије: 

предшколски 

узраст, ученици од 

првог до четвртог 

разреда основне 

школе, ученици од 

петог до осмог 

разреда основне 

школе. 

Конкурс је намењен 

ученицима 

предшколског и 

основношколског 

узраста, поводом 

“Међународног 

дана дечије књиге”. 

Народна библиотека ”Рака Драинац” у Блацу 

расписала је литерарни и ликовни конкурс на 

тему “У бајкама је све могуће”. 
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У сарадњи са Министарством здравља 

Републике Србије, Савез Друштава 

Војводине за борбу против рака и ове 

године je организовао литерарно-ликовни 

конкурс на тему  „Млади у борби против 

опаких болести“, за ученике основних и 

средњих школа са тематиком о здрављу, 

путем литерарних састава и ликовних 

остварења. 
 
 
 

 
 
 

Мисија савеза је промоција здравља, пре 

свега превенција опаких болести. Укључивањем у 

овај пројекат, путем васпитно – образовног 

процеса, едукују се ученици у борби против рака и 

пушења и унапређују здравствену културу и тиме 

утичу на боље и квалитетније здравље комплетне 

популације, као и унапређивање заштите животне 

средине.  

Поред тога циљ овог конкурса је мотивисање младе популације на размишљање и креативно 

изражавање о превенцији малигних болести, важности очувања здравља, усвајања здравих 

животних стилова, заштите животне средине и штетности пушења. 

Теме за радове су теме о раку, теме о животној средини и теме о пушењу (против пушења). 

На овај конкурс у име ОШ „Ј. Ј. Змај“ из Новог Кнежевца послато је дванаест одабраних радова. 
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Поводом Ускршњих 

празника организовано је 

неколико ликовних 

активности на часовима 

ликовне културе и 

додатној настави ликовне 

културе како би се 

припремила изложба 

радова на тему Ускрса и 

украсили поједини 

простори школе. Такође 

на ову тему послати су 

радови ученица наше 

школе на ликовни 

конкурс, који су 

резултирали освајањем 

награда. 
 
 

 
 

 

Поред израђивања 

дводимензионалних 

радова, ученици петог и 

трећег разреда су на 

часовима украшавали јаја 

од стиропора и дрвета и 

која су била изложена у 

холу школе. 

На вратима ликовног 

кабинета додати су украси 

са мотивом ишараних јаја. 

У главном холу поред 

шараних јаја изложени су 

Ускршњи зец са ишараним 

јајетом и јаје у 

тродимензионалном 

облику. 
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Дечји савез града Врања је у сусрет 

предстојећем хришћанском празнику Ускрсу расписао 

литерарни и ликовни конкурс на тему „Христос 

Воскресе, радост донесе“. 

Тема је јединствена за предшколски и 

основношколски узраст. Ликовни радови се изводе у 

слободној величини и техници. Комисија ће 

прегледати све приспеле радове и одабраће најбоље 

који ће бити награђени у три категорије: предшколци, 

нижи и виши разреди. 

 

На овај конкурс ОШ „Ј. Ј. Змај“ из Новог 

Кнежевца послала је дванаест одабраних радова 

ученика виших разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

Након оцењивања комисије објављени су резултати 

где је ученица IV разреда Ангелина Терзин у својој 

категорији нижих разреда добила похвалу за креативан рад, 

док је ученица VII разреда Катарина Уверић освојила друго 

место у категорији виших разреда. 
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Друштво учитеља Тополе у 

сарадњи са градском библиотеком 

„Радоје Домановић“ и подршку 

Културног центра Тополе, поводом 

обележавања десет година од 

оснивања ДУТ, расписало је Трећи 

ликовни конкурс на тему „Мој 

учитељ/ица“ за ниже разреде и 

„Јошсе сећам своје учитељице“ за 

ученике виших разреда. 

 

 

 

 

 

 

На овај конкурс у име ОШ 

„Ј. Ј. Змај“ послата су два 

одабрана рада ученица 

виших разреда, на којима су 

представњене три 

учитељице школе. 
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Панонски дечји град расписао је конкурс за 

учешће на 10. међународном фестивалу дечјег 

стваралаштва „Марковдански сусрети“.  

 

Конкурс се расписује у 10 категорија: 

стиховање, драмолетање, музикаљење, 

сликовање, плесаоница, шаховање, потрага за 

благом, кловнијада, крке џаке олимпијада и 

поруке из прве руке. 

 

 

За категорију сликовање послато је у 

име школе „Ј. Ј. Змај“ из Новог 

Кнежевца десет ликовних радова у 

различитим техникама и форматима на 

тему „Равница од птица“. По одлуци 

комисије ученица VII разреда наше 

школе Сања Арсенов из Банатског 

Аранђелова освојила је треће место, па 

је награђена дипломом, књигом и 

позивом за учешће на фестивалу. Њен 

рад је био приказан на изложби 

награђених радова, на истоимену тему. 
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Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Центар за ликовно васпитање 

деце и омладине Војводине и 63. Стеријино позорје  

расписали су конкурс за 59. изложбу ликовних 

радова деце и омладине Србије. У оквиру 63. 

Стеријиног позорја у Новом Саду биће отворена 

изложба дечјих ликовних радова садржајно везаних 

за позориште на тему „Сцена, маска, костим, 

лутка“.  

 

 

Очекује се да ће деца свој доживљај позоришта, или 

своју визију неког новог позоришта у будућности, 

креативно реализовати у визуелном облику што и јесте 

својствено позоришту као визуелној уметности. 

 

На конкурсима могу учествовати сва деца 

предшколских установа, основних и средњих школа, преко 

установа или индивидуално. Радови се не враћају него 

остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге 

непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да их 

репродукује 

у штампи.  

 
 
 

На овај конкурс послато је дванаест ликовних 

радова на дате теме по избору ученика и 27 

фотографија ученичких макета позоришне сцене, 

коју су ученици претходно извели на секцији 

Цртање, сликање и вајање, током наставне јединице 

сценски амбијент. 
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У организацији ОШ „Ј.Ј. Змај“ из Кањиже 20. априла је по 11. пут организован Дечији 

фестивал, у простору школе. Поред домаћина наступали су ученици из 13 братских градова - из 

Србије школе из Кањиже, Хоргоша, Трешњевца, Новог Кнежевца, Чоке, Остојићева, Мола, 

Свилајнца и школе из  Мађарске, Румуније и Словачке.  

Циљ овог Фестивала је развијање толеранције, емпатије, дружења и узајамне подршке која 

се остварује на овим сусретима школа. Деца су имала прилику да се упознају са различитим 

културама, примене практична знања, а примењена је и инклузија јер су деца са сметњама у развоју 

и деца из друштвено маргинализованих група постали активни актери у школи у Кањижи. 

Учешће на Фестивалу је било такмичарског карактера те су се ђаци опробали у више 

категорија: певању народних песама као и других композиција, такмичило се и у свирању на 

инструментима од народне, класичне до популарне музике. Ученици су се надметали и у 

рецитовању, приповедању,извођењу мађионичарских трикова, глуми, плесао се модеран плес као и 

фолклор. 

У холу школе су изложени ликовни, литерарни радови, фотографије и приказани су кратки 

ученички филмови на тему 

„Кад си срећан“.  

 

На ликовни део конкурса 

ОШ „Ј.Ј. Змај“ из Новог 

Кнежевца предала је четири 

ликовна рада. Ученици су у 

свакој категорији добијали 

награде за прва три места, а 

остали ученици су добили 

похвале за учешће на 

Фестивалу. 
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Удружење „Дани ћирилице Баваниште“ под 

покровитељством Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије расписало је 

конкурс намењен ученицима основних и средњих 

школа. 

Тема радова се односила на очување српске културне 

баштине, тако да је конкурс подељен на следеће 

области: 

1. Литерарни рад на тему МОЈ ЈУНАК 

2. Минијатура на тему МОЈ ЈУНАК 

3. Илустрација народне песме или приче о јунаштва 

4. Калиграфски препис текста о јунаштву 

5. Иницијал (прво слово имена учесника) 

6. Израда лутке у ношњи из бакиног родног краја  

 

 

Услови конкурса су следећи: литерарни рад не треба да 

буде дужи од једне куцане стране. Илустрација, калиграфски 

текст и иницијал, у зависности од узраста учесника, могу да 

буду величине у распону од 20 х 20 до 50 х 70 цм. Калиграфски 

текст треба да садржи од 10 до 30 речи. Илустрација, 

калиграфски текст, иницијал и мијијатура могу да се изводе у 

свим дводимензионалним техникама укључујући вез. Лутку 

висине до 30 цм треба направити од природног материјала и 

обући је у ношњу из бакиног родног краја, уз обавезну назнаку 

који је то крај.Стручни жири прогласиће три најбоља рада за 

сваки узраст, а њихови аутори ће добити дипломе и награде.  

 

 

На овај конкурс послато је у име ученика ОШ „Ј. Ј. Змај“ из Новог Кнежевца 22 рада: две 

лутке, један калиграфски текст, две минијатуре и седамнаест иницијала. 
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Учитељско друштво Ниш расписало је конкурс за 4. републички фестивал „Ризница талената“. 

Право учешћа на Фестивалу имају ученици основних школа (од 1. до 8. разреда) из Републике 

Србије. Тема овогодишњег Фестивала је „Планета чиста нека заблиста“. 

 

 

Фестивал обухвата више категорија 

- литерарни део конкурса (за 

најбољи поетски и прозни рад), 

ликовни део конкурса (за најбољи 

ликовни рад), драмски део 

конкурса (за најбољу дечју 

представу), музички део конкурса 

(за најбоље соло певање или соло 

свирање) и плесни део конкурса 

(за најбољи плесни пар или групу). 

 

 

 

 

Фестивал се одликује јединственом завршницом која је такмичарског карактера и у оквиру које ће 

се за најпрестижнију награду – НАЈБОЉА ШКОЛА СРБИЈЕ – борити 6 школа. Њих ће жири 

изабрати бодовањем на основу успеха (освојених места) у наведеним категоријама Фестивала. Све 

категорије су подједнако равноправне за пласман у финале.  

 

 

У полуфиналу ће се наћи 6 школа које ће се 

представити првог дана Фестивала у свим 

категоријама, а другог финалног дана биће 

проглашење победника. Полуфиналисти ће 

поред награда добити дипломе за учешће у 

финалу Фестивала, а прве три школе диплому за 

освојено место и вредне награде. 

 

 

 

 

 

На овај конкурс ОШ „Ј. Ј. Змај“ из Новог Кнежевца послала је пет радова за ликовну категорију, 

где су ученици представили на свој начин шта за њих значи чиста планета и како је одржати 

блиставом. 
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Други круг такмичења „Хармонија форме и боје“ одржао се у Суботици 21. априла 2018. године у 

просторијама Политехничке школе. На ово такмичење позвана су три ученика из наше школе, по 

један представник у свакој од три категорије. 

У категорији 3. и 4. разред представник је био Саша Јаковљев ученик III2 разреда, у 

категорији 5. и 6. разред представник је била Анђелија 

Миловановић, ученица VI1 разреда и у категорији 7. и 

8. разред представник је била Катарина Уверић, 

ученица VIIа разреда. 

При доласку наставник ликовне културе је 

регистровао учеснике, затим су сви позвани на пријем 

организатора „Војвођанског већа за подршку 

талентованим ученицима“, где је објашњен задатак за 

израду. Потом су гости спроведени кроз изложбу 

пристиглих радова из првог круга такмичења.  

 

Такмичари су заузели своја места у ликовним 

кабинетима око поставке мртве природе коју су сликали 

на лицу места у темпера и пастел техници. После рада у 

трајању 4 школска часа, учесници су позвани на сендвич 

паузу, током које је трочлани жири: сликар Јасмина 

Јованчић Видаковић, сликар Ервин Канио и наставник 

Јудит Фиедлер, прегледао и оценио радове. Након 

оцењивања, организатори и жири су се обратили 

учесницима и поделили им захвалнице за учешће и 

награде за прва три места у свакој категорији.  

 

Ученици Саша Јаковљев и Катарина Уверић су добили захвалнице за учешће на такмичењу, 

док је Анђелија Миловановић добила специјалну награду (4. место) у својој категорији. 
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У оквиру пројекта „За зеленије школе Војводине“ 

ученици су са својим предметним наставницима требали да 

истакну шта све треба урадити како би промовисали 

рециклажу, чистоћу и очување зеленила и природе и самим 

тим свог окружења, па и школе.  

Поводом обележавања Дана планете Земље, 22. 

априла изведено је неколико активности које су припремили 

настваници и директор школе и реализовали са ученицима у 

школском простору.  

 

Постављене су две изложбе. Изложба радова 

природе је изложена у холу школе и ходнику испред 

ликовног кабинета. У наставничком ходнику налазила се 

друга изложба радова ученика школе и њених огранака, 

узраста од првог до осмог разреда. Изложба је 

обухватала најразличитије радове које су ученици извели 

од рециклажних материјала (папир, дрво, пластика, 

метал, тканина...) током целе године на часовима 

ликовне културе, техничког образовања, биологије... 

 

 

 

 

 

Изложба се даље настављала на изложбу цвећа и 

собног биља које су ученици на биолошкој секцији засадили 

у посуде од рециклажног материјала, која се извела по узору 

на награђене цртеже ученика који су ликовним радовима 

осмислили како ће уредити тај простор школе. 

На зиду хола школе, који школу повезује са 

школским двориштем, насликан је велики мурал природе са 

животињама које се могу срести на овом подручју. 

Најталентованији ученици су одабрали мотиве и насликали 

их на зидовима школе, док су други ученици припремили 

заставу са логом акције. У тај простор постављене су клупе 

и столови од палета, који су сачинили летњу учионицу, а 

простор је такође оплемењен полицом са засађеним цвећем. 

Мало даље направљена је још једна летња учионица, а у том 

простору ученици биолошке секције су засадили дрвеће и 

поставили кућице за птице. 

Дан планете Земље обележен је и наградном ревијом хаљина и одела, као и костима од 

рециклажног материјала.  
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Основна школа „Ћеле кула“ у Нишу расписала је 

литерарни, музички и ликовни конкурс у оквиру 

смотре дечјег стваралаштва 5. фестивала уметности 

„Пролећне риме, ноте и слике“.  

Тема и мото фестивала је: 

„У славу пролећа, другарства и љубави,  

природе и цвећа!“ 

Тема ликовног конкурса била је илустрација 

песме „Два пејзажа“ – „У трави се жуте цвјетови“ 

(прва песма), Владимира Видрића: 

ДВА ПЕЈЗАЖА 

I. 

У трави се жуте цвјетови 

И зује злаћане пчеле, 

За сјенатим оним стаблима 

Крупни се облаци бијеле. 

И небо се плави високо 

Куд нечујно ласте плове; – 

Под бријегом из црвених кровова 

Подневно звоно зове. 

А даље иза тих кровова 

Златно се поље стере 

Валовито, мирно и спокојно – 

И с хума се к хуму вере… 

 

 

Право учешћа имали су ученици од 4. до 8. Разреда са по једним ликовним радом 

урађеним на подлози – хартији величине блока бр. 5 у слободној техници. Сваки рад је требао да 

има обојен парспату од 1 до 2 цм. У име ученика ОШ „Ј. Ј. Змај“ из Новог Кнежеваца послате су 

четири одабране илустрације. 

Радови су селектовани и изложени на Фестивалу. Жири који су сачињавали професори 

ликовне културе су издвојили и наградили најуспешније ауторе и њихове менторе. Наша ученица 

V разреда Николина Арсенов из Банатског Аранђелова је добила похвалу за свој рад. 
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Дечији културни центар Београд расписао је 

Други фото и литерарни конкурс за децу и младе 

на тему „Мој љубимац“. Конкурс је намењен 

основцима и средњошколцима који могу слати 

песме и фотографије својих љубимаца. Ученици 

су имали задатак да фотографишу свог љубимца, 

водећи рачуна да стане у кадар, да фотографија 

не буде мутна, али и да искажу и своју 

креативност кроз фотографију. Слике су 

објављене на фејсбук страници ДКЦБ, где 

ученици могу да погледају фотографијие свих 

учесника и лајкују себи најлепше. На овај 

конкурс ученици ОШ „Ј. Ј. Змај“ послали су осам 

занимљивих фотографија својих љубимаца. 
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Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине и 61. Змајеве дечје игре расписали 

су конкурс за 61. Изложбу ликовних радова деце Србије. Конкурс се односио на илустрацију 

литерарних дела у оквиру 61. Змајевих дечјих игара на тему ''Ко хоће да доживи чуда мора 

веровати да она постоје" Десанка Максимовић. 

„Ове године навршава се 120. година од рођења наше 

познате песникиње Десанке Максимовић. Ова прадевојчица, 

добра вила наше поезије за велике и мале, плетисанка на 

небеском разбоју која је писала најлепше успаванке ветру и 

откривала нам тајне патуљака, читав свој живот посветила је 

трагању за лепотом, не би ли нас све на овом свету учинила 

срећним. Да би јој се бар мало одужили за све оно што нам је 

дала, предлажемо вам до прочитате њену бајку Цар играчака, а 

онда нацртате како ви мислите да изгледа то чудно царство. 

Имајте при том на уму оно што је бака-Десанка говорила: "Ко 

хоће да доживи чуда / мора веровати да она постоје".  

 

 

 

 

„Мислимо да ви у чуда верујете и да вам овај задатак неће тешко пасти. Оне најчудесније ликовне 

радове ми ћемо наградити и позвати вас на Јунске програме 61. Змајевих дечјих игара и отварање 

изложбе деце сликара.  

Ваше Змајеве дечје игре“ 

 

 

 

 

На позив за учешће на овом конкурсу 

ОШ „Ј. Ј. Змај“ из Новог Кнежевца је одговорила 

слањем дванаест одабраних илустрација бајке 

„Цар играчака“ ученика виших разреда. 
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Поводом обележавања дана школе изведено је неколико различитих 

активности у знак сећања на живот и дело нашег песника и доктора 

Јована Јовановића, по коме и наша школа носи име. Наставница 

ликовне културе је са ученицима виших разреда припремила радове 

за ликовну изложбу са мотивима лика Јована Јовановића Змаја, 

змаја-дечије играчке, тектове песмица и њихове илустрације. За 

улазни хол је предвиђен плакат који је објединио све ове наведене 

мотиве. 

 

 

Поводом обележавања дана школе ученици нижих 

разреда извели су представу у више делова.  

 

Целу манифестацију пропратила је сценска декорација 

са алузијом на Јовановићеве најпознатије пресмице „Ал' 

је леп овај свет“, „Лептирићу шаренићу“ и часопис 

„Невен“,  

коју су израдиле учитељица Љиљана Кнежевић и 

наставница Марија Маринковић. 
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Наставница ликовне културе Марија 

Маринковић је са ученицима седмих разреда 

припремила декорацију за испраћај матураната у 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу 

и Српском Крстуру. 

У Новом Кнежевцу припремљена је 

сценографија за позоришну завесу у виду 

отворене књиге из које излазе симболи 

наставних предмета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Српском Крстуру декорисана су три простора. 

Припремљена је позоришна декорација коју су 

чинили балони и слика сове која је симбол учења.  

У школи је декорисана учионица за разредни час 

украшавањем балонима, цвећем и украсним 

тракама, а улазним вратима школе је окачен 

натпис. 

  

Поред тога декорисан и је простор за 

прославу матуре. 

Декорисање позоришта за испраћај осмака 

у Банатском Аранђелову извео је 

наставник ликовне културе Игор 

Савићевић са мотивима који симболизују 

музичко и физичко (кошарку)-предмете 

које предају разредне старешине 

матураната. 
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље 

на раду је позвала ученике основних школа да доставе ликовне радове на конкурс „Мени су моја 

безбедност и здравље баш важни“.  

 

 

Кроз своје 

радове 

ученици треба 

да покажу 

колико им је 

важно да брину 

о сопственој 

безбедности и 

здрављу кроз 

препознавање 

ризика који 

постоје у 

школи, код 

куће, на 

рекреативној 

настави, у игри 

и у ширем 

окружењу.  

 

 

 

 

Свака школа треба да пошаље два најуспешнија рада (ниво првог и ниво другог циклуса) најкасније 

до 31. јуна 2018. Године. Носилац конкурса ће изабрати 24 најуспешнија рада који ће бити 

штампани на календару за 2019. годину и о томе обавестити основне школе. Такође, аутори 

најуспешнијих радова биће позвани на јавни час у оквиру Међународног сајам који ће бити одржан 

у октобру 2018. године, када ће им бити уручене захвалнице. На овај конкурс у ОШ „Ј. Ј. Змај“ 

одазвала се само једна ученица чији је рад послат. 
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Организациони одбор Ђачке ликовне колоније 

Параћин-Грза 2018. Расписао је конкурс за учешће 

на 21. Ђачкој ликовној колонији. Право учешћа на 

конкурсу имају сви ученици старијих разреда 

основних школа са територије Републике Србије . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Појединац на конкурс шаље најмање три рада.  

Тема и техника су слободни.  

Радови морају бити оригинални, рађени индивидуално и самостално, настали у 2017. или 2018. 

години и не смеју бити раније излагани.  

 

Одлуку о броју и саставу учесника 21. Ђачке ликовне 

колоније, која ће се одржати од 19. до 26. августа 2018. 

године на Грзи надомак Параћина донеће Уметнички савет 

колоније најкасније до 20. јуна 2018. Трошкове боравка и 

материјала учесника колоније сноси организатор. 

 

Као пријаву на овај конкурс ОШ „Ј. Ј. Змај“ послала је 42 

рада дванаест ученика школе. 

 

 


