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У петак,  

1. септембра, 

огласила су се прва 

звона у новој 

школској години, а 

по традицији је 

приређен посебан 

дочек за ђаке 

прваке. Ове године, 

у основној школи 

“Јован Јовановић 

Змај” у Српском 

Крстуру која ради 

на територији 

новокнежевачке 

општине, у клупе је 

први пут село 13 

ђака првака код 

учитеља 

Александра 

Гвозденовића. 

 

За сваког од њих, поклони добродошлице стигли су из Општинске управе.  

Сваки првак добио је на поклон свеске, торбу, перницу, прслуке за безбедност у саобраћају. 

 

 

Након уводне речи новог учитеља 

Александра Гвозденовића, деци и 

родитељима обратио се народни посланик 

Радован Јанчић и председник општине др 

Радован Уверић констатујући да се из 

године у годину број првака смањује, и да је 

неопходно заједничким ангажовањем, како 

просвете тако и локалне самоуправе, 

пронаћи решење како би се демографска 

карта на територији општине Нови 

Кнежевац побољшала. 
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Дечју недељу су ђаци 

нижих одељења у Српском 

Крстуру промовисали 

неколико дана раније тако 

што су израдили плакате и 

истакли их на 

најпрометнијим местима у 

селу. 

 

 

 

На тај начин су и суграђани 

обавештени о догађају и 

позвани да се придруже. 

 

 

 
 

2.10.2017. Креативна радионица 
 

Ученици четвртог 

разреда су са 

својим бакама, 

мамама и 

учитељицом 

организовали 

креативну 

радионицу. 

 

 

Ученици првог, другог и трећег разреда 

су у оквиру заједничке радионице 

правили играчке. 

 

Посетила нас је директорица Светлана 

Јевтић Тамаши и свесрдно дала свој 

допринос у моделовању играчака. 
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3.10.2017. Спортски дан 

 
Учествовали ученици првог, другог, трећег и 

четвртог разреда. Професор Милан Банов је 

осмислио полигон спретности и организовао 

такмичење у две групе, први и други разред, 

трећи и четврти разред. 

  

Ученици су савладавали различите препреке 

различитим стиловима кретања, а носиоци 

поена су биле лопте које су ученици скупљали.  

 

 

 

Лопте различите величине су 

носиле и другачији број 

поена.(фудбалска – 3, 

кошаркашка – 2, одбојкашка – 1). 

Ученици су показали спретност у 

различитим видовима кретања, 

као и знање из математике у 

збрајању поена. Успостављена 

корелација измељу физичког 

васпитања и математике. 

 

 

 

 
 

4.10.2017. Дан за уметност – посета 

песника Горана Новаковића 
 

Ученици осликали школски терен кредама у 

боји на тему: „Градимо мостове између 

генерација“. 

 

За ову прилику организовано је гостовање 

песника Горана Новаковића који нам је 

представио своју поезију. Заинтересовао 

ученика за поезију и подстакао их да се и они 

искажу као песници. 
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5.10.2017. Пријем првака у ДСС 
 

Изложили смо радове ученика у холу школе и 

пригодном изложбом дочекали госте. Украсили 

паное дечијим радовима и плодовима, цвећем, 

лишћем дочарали јесен. Уредили сценографију 

у сали где је изведена приредба поводом 

пријема првака у ДСС. 

 

 

На приредби учествовали ученици нижих разреда који 

су рецитовали, певали и изводили драмске тачке. 

Ученици виших разреда припремили воћну салату 

којом смо послужили и госте и учеснике,  

као и ђаке прваке. 

Међу гостима су били и представници Општине 
Нови Кнежевац, који су првацима поделили прслуке за 

безбедност у саобраћају и по примерак симпатичне 

сликовнице која описује саобраћајна правила. 

 
 
 

6.10.2017. Музички дан 
 

Организован плес у паровима у 

оквиру низа атрактивних 

мелодија различитог темпа и 

интезитета. Ученици између 

глава носе лопту која не сме да 

падне на под.  

 

 

 

Уживали су и показали изразит таленат у плесу и жонглирању лоптом.  

Најуспешнији пар, Петра Јовановић и Радован Уторник су ученици првог разреда. 

 

Проглашени победници ликовног конкурса 

на тему: „Ја и моји пријатељи“. 

 

1. Предраг Марковић, први разред 

2. Наташа Рајић, трећи разред 

3. Радован Уторник, први разред 

 

 

Ученицима подељени симболични поклони. 
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 Овогодишња дечја недеља под називом „Мостови међу генерацијама“ обележена је 

у нашој школи низом активности. Била је то још једна прилика да се створе бољи услови за 

остваривање права на игру и релаксацију која одговара узрасту детета. 

  У Српском Крстуру током целе недеље испланирали смо различите активности и 

по том плану смо их и реализовали. У реализацији активности учествовали су ученици 

нижих, виших и специјалних одељења, као и сви учитељи и наставници. 

Координатор Дечје недење Ненад Недељковић. 

 
 

1. ДАН -ПОНЕДЕЉАК 02.10.2017  
 
Креативна радионица (млађа група) 
 У првом дану Дечје недеље, ученици нижих одељења су се бавили креативном 

радионицом. У сарадњи са мамама, бакама и комшиницама, деца су цртањем, вајањем, 

плетењем, лепљењем, склапањем фигура имали прилику да искажу своју креативност. 

 

 
 

Правили су лутке, 

животиње, торбице, 

чиније, док су маме и 

баке помагале да ураде 

делове који су њима 

(обзиром на узраст) 

били несхватљиви. 

Учитељи су 

координирали овом 

активношћу. Дечији 

радови су на крају 

радног дана изложени 

у холу школе. 
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Реализатори: Александар Гвозденовић, 

Љубица Уторник, Љубица Миладинов и 

Жељка Јанчић 

 

 

 
Ликовни радови и изложба на тему: Ја и моји пријатељи, свих генерација (старија група) 

 

За старију групу се 

након наставе 

реализовала 

ликовна колонија на 

тему “Ја и моји 

пријатељи свих 

генерација”. 

Наставници су 

дежурали по 

учионицама док су 

ученици цртали. За 

овај дан је изабрана 

посебна комисија 

која је оцењивала 

радове у саставу: 

Љубиша 

Јаковљевић, Златоје 

Шећеров и Ида 

Недељковић. 

 

 

Три најбоља рада су скромно награђена. 

 
Реализатори: Дарко Субашић, Сања Величковић, Златоје Шећеров, Банов Милан, Ида Недељковић 

 

Координатор: Љубиша Јаковљевић 
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2. ДАН-УТОРАК 03.10.2017 
 

СПОРТСКИ ДАН (Старија и млађа група) - ОДБОЈКА 
 

 

Други дан Дечје недеље обележен је 

спортским активностима. Деца су подељена у 

групе према узрасту и такмичила су се у виду 

турнира. Активности су због великог броја 

деце спроведена у дворишту на теренима и у 

сали за физичко. 

 

На крају дана одиграна је утакмица између 

наставника и ученика. 

Реализатори: сви наставници 

Координатор: Банов Милан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Српском Крстуру 

8 

 

3. ДАН-СРЕДА  04.10.2017 
 
ДАН ЗА УМЕТНОСТ (гост Горан Новаков)  
 

Трећи дан Дечје недеље усмерен је за уметност.  

На ту тему угостили смо познатог, локалног писца 

Горана Новакова. Децу смо поделили у две групе: 

млађа група и старија група. 

 
Млађи ученици су уживали слушајући 

песме које је Горан на леп и хуморичан 

начин презентовао, где тишине није ни било 

јер је сваки секунд искоришћен за смех. 

 

 

 

 

 

 

Старији ученици су 

слушали приче о 

путовањима, 

друштвеним мрежама 

што их је такође 

одушевило узимајући 

у обзир да је тема 

прилагођена времену 

у коме живе. 

 

Координатор: Сања 

Величковић 
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4. ДАН-ЧЕТВРТАК 05.10.2017 
 

Пријем првака у дечији савез, представа (млађа група) 

Слатка радионица за старије ученике 
 

Иако је четврти дан подељен у две групе, сви ученици су 

истовремено учествовали у предвиђеним активностима.  

За млађе ученике организован је пријем првака у дечији савез и 

представа коју су организовале учитељице за ученике од првог 

до четвртог разреда. Представи су присуствовали челници 

наше Локалне самоуправе и директорица Светлана Т. Јевтић.  
 

 

На крају представе, присутнима се обратио Помоћник 

директора Ненад Недељковић и Председник општине Радован 

Уверић и ученицима су подељени скромни поклони. 
 

Паралелно представи одређена група ученика учествовала је у 

активности Слатка радионица. Ученици виших одељења, 

предвођени настаницама Андријана Тодорчев Раушки и Тинде 

Угри, уз велику помоћ наставника Милана Банов и Катарине 

Илкић, направили су преко 200 порција воћних салата. 

На крају свих активности, на одушевљење свих присутних, 

воћне салате су се појеле у сласт. 

 

5. ДАН-ПЕТАК 06.10.2017 
 
Дан резервисан за журку свих генерација 

 

Задњи дан дечје недеље одвојен 

је за забаву. Деца су се 

определила за плес са лоптом и 

системом елиминација  

(коме лопта падне испада) 

добијамо победника. 

 

Уз пријатну атмосверу 

 поред ученика и наставници  

нису оклевали да заплешу. 

 
 

 
Реализатори: 

Александар Гвозденовић, 

Ида Недељковић 
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Циљ спортског дана је да деца разноврсним и 

систематским моторичким активностима доприносе 

развоју личности, развоју моторних способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких учења и 

новина у свакодневним условима живота и рада. 
 

 

 
 Подстицање раста и развоја детета. Развој и 

усавршавање моторичких способности.  

 Формирање морално – вољних квалитета личности. 

 Оспособљавање ученика да стечена знања, навике и 

учења користе у свакодневним условима живота. 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља, 

чувању здравља. 

 Развијање такмичарског духа и развој фер плеја. 

 

 

 

1. Мешовито I и II разред 

Активност “Штафетна игра са задацима”,  

(место извођења: сала за физичко фаспитање) 

2. Мешовито III  и  IV разред 

Активност “Штафетна игра са задацима”  

(место извођења: сала за физичко фаспитање) 

3. Мешовито V  и  VI разред 

Активност – игра “између две ватре”  

(место извођења: терен за кошарку) 

4. Мали фудбал 5+1 између дечака VII  и VIII раз.  

5. (место извођења: терен за мали фудбал) 

VII разред добио утакмицу 4 : 2 

6. Извођење пенала  VII  против VIII разреда 

VIII разред добили на пеналима 5 : 3 

7. Одбојка девојчице VII  против VIII разреда   

VIII разред победиле 2: 1 

Одбојка дечаци  VII  против VIII разреда 

VIII разред победили 2 : 0 

● ● ● ● ●     ● ● ● 

Ревијално – Тим наставника 

против тима  VII  и VIII разреда, 

мешовито 3+3 

Победио тим наставника 2 : 1 

Место одржавања сала за 

физичко васпитање. 
 

Координатор спортског дана 

Милан Банов 

Помоћ при реализацији  

спортског дана: 

1. Милорад Павлов 

2. Љубица Уторник 

3. Љубица Миладинов 

4. Жељка Јанчић 

5. Александар Гвозденовић 

6. Дарко Субашић 

7. Тамара Бањац 

8. Сузана Попов 

9. Ласло Гојан 

● ● ● ● ●     ● ● ● 
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– Посета саобраћајног полицајца 
(први разред, школске 2017/18.) 

 

 

Дана 15.9.2017. имали смо угодног госта и 

пријатно едукативно дружење са 

саобраћајцем  

(радник МУП-а Нови Кнежевац). 

 

Да би деловали превентивно и едукативно 

организована је радионица на тему: 

„Безбедност ђака првака у саобраћају“, а као 

гост из МУП-а нам је упућен један  

чика - саобраћајац. 

 

 

Иако је полицајац био практично на 

задатку, није могао да скине осмех с лица 

све време и верујемо да му ни овакав 

задатак није тешко пао. 

 

Ђаци су кроз разговор, примере, 

радионицу упознати на који начин да се 

понашају у саобраћају, са нагласком на 

понашање пешака јер управо они у 

саобраћају учествују на тај начин. Све у 

свему било је веома успешно. 

 

 

 

 

 

 

на фотографијама се види 

да је био баш прави 

саобраћајац  
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ДАТУМ: 5.10.2917. ГОДИНЕ 

МЕСТО: СРПСКИ КРСТУР 

 

У оквиру програма дечије недеље и промоције 

здравог начина живота и исхране дана 

5.10.2017. године у Српском Крстуру одржана 

је слатко – воћна радионица. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатори радионице биле су наставнице 

биологије Андријана Тодорчев Раушки и 

Тунде Угри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ●    ● ● ● 

Наставници и учитељи, 

за ову прилику, донели 

су воће и тиме узели 

велико учешће у 

реализацији радионице. 

Сакупљено је више од 

30 кг разног воћа 

(јабука, банана, 

бресака, грожђа, 

поморанџи, мандарина, 

ананаса...). 

Радионицу су 

реализовали ученици 

виших одељења. 
● ● ●    ● ● ● 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Српском Крстуру 

13 

 

Водило се рачуна о хигијенским 

условима, тако да су сви ученици пре 

почетка радионице добро опрали руке. 

 

На почетку радионице, извршена је 

подела рада, једна група је прала воће, а 

друга је сецкала воће на мање комаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ●    ● ● ● 

Уз велику помоћ 

наставника физичког 

Милана Банова, 

наставнице енглеског 

језика Катарине Илкић и 

наставнице техничког 

образовања Иде 

Недељковић направљено 

је преко 200 порција 

воћних салата. 

 

● ● ●    ● ● ● 

 

Воћне салате подељене 

су после приредбе 

ученицима нижих и 

виших одељења. 

На одушевљење ученика, 

као и наставног кадра, 

воћне салате су се појеле 

у сласт. 

● ● ●    ● ● ● 
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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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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. 
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Акција је намењена свим 
ученицима наше школе 

који између часова могу 
да се обрате 

наставницама и одаберу 
нешто од гардеробе што 

им се допада. У овој 
акцији учествовали су и 

други учитељи и 
наставници и свој 

допринос дали тако што 
су донели гардеробу. 
Акција ће трајати до 

краја школске године, те 
позивамо све 

заинтересоване да нам се 
прикључе. 

 

Извештај о хуманитарној акцији “Ако имаш донеси, ако немаш однеси” 
Дана 26. фебруара 2018. године наставнице Ида Недељковић и Тамара Бањац 

у Српском Крстуру покренуле су акцију сакупљања одеће под називом 


