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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 504/94-2018.. год. 

Датум: 3.9.2018 . год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Пријем првака 

 У свим огранцима наше школе, у понедељак 03.09.2018. године уприличен је свечани 

пријем првака. Пуно успеха у даљем школовању свим ученицима су молитвом пожелели наши 

свештеници. Нашим најмлађим ученицима су старији другари припремили програм, а 

добродошлицу су им пожелели и директорка школе и представници локалне самоуправе дарујући 

им симболичне поклоне. 

У школској 2018/2019. години наша школа 

је богатија за 102 првака и то: 

o у Новом Кнежевцу - 50 првака који 

 похађају наставу на српском наставном 

 језику и 18 првака који похађају наставу 

 на мађарском наставном језику 

o у Српском Крстуру - 8 првака који похађају 

наставу на српском наставном језику 

o у Ђали - 5 првака који похађају наставу на 

српском наставном језику 

o у Б. Аранђелову - 19 првака који похађају 

 наставу на српском наставном ј. и 2 првака који 

 похађају наставу на мађарском наставном ј. 

Извештај саставила: 
 Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 504/95-2018.. год. 

Датум: 9.9.2018 . год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Еснафска слава 

 У недељу, 09.09.2018. 

 године у просторијама 

 Основне школе "Јован 

 Јовановић Змај" у Новом 

 Кнежевцу уз присуство 

свештеника Перин Радоја 

 и Јовановић Ненада 

 обележена је еснафска 

 слава "Сабор српских 

светитеља и учитеља". 

Молитви и резању колача 

 присуствовало је 

руководство и запослени 

 школе. 

Извештај саставила: 

 Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/96-2018. год. 

Датум:14.9.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 14-én a 

törökkanizsai, oroszlámosi 

és majdáni harmadikosok 

Nagybecskerekre látogattak 

a Magyar Nemzeti Tanács 

szervezésében. 

 

 

 

 

14. септембра 2018 године ученици трећих разреда 

из Новог Кнежевца, Банатског Аранђелова и Мајдана су 

посетили знаменитости Зрењанина. Екскурзију је 

организовао Национални Савез Мађара. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извештај саставио/ла: 

_________________________ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/97-2018. год. 

Датум:18.9.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 18-án a II.3 és a 

III.3 osztály tanulói a törökkanizsai 

Tájházban töltötték a tanítási napot. 

A gyümölcsfák árnyékában 

játszottak és alkottak. 

A Kéknefelejcs Hagyománápoló 

Kör tagjai finom uzsonnával 

vendégelték meg a gyerekeket. 

Szép élményekkel értek haza a 

tanulók. 

 

18. сзептембра 2018 године ученици 2.3 и 3.3 разреда из Новог Кнежевца су 

провели дан у етно кући. Играли су се и стварали у хладу крошњи дрвећа у дворишту.  

Жене из Удружења су почастили децу са фином ужином. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Извештај саставио/ла: 

_________________________ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/98-2018. год. 

Датум:19.9.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 
 

2018. szeptember 19-én a IV.3 egy csodás napot töltött Firigyházán, a Zöld róka tanyán. 

Egészséges táplálkozásról, egészséges életmódról 

és fogápolsról kaptunk sok hasznos tanácsot. 

19. септембра 2018 године ученици 4.3 

разреда провели су један диван дан у Филиђу 

на салашу Зелена лисица. 

Добили су важне информације о здравој 

исхрани, о здравом животу и о очувању 

здравља зуби. 

     

 

 

 

 

 

 
Извештај саставио/ла: 

Момић Ева 

_________________________ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/98а-2018. год. 

Датум:22.9.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Летња научна школа у Истраживачкој станици Петница одржава се сваке године током 

месеца септембра. Ове године у периоду од 13. до 22. Представник наше школе у петници 

била је Ђурђина Кукољ, ученица 8-1 разреда из Новог Кнежевца. 

Она је Летњу научну школу похађала по препоруци школе, пре свега професорке Душанке 

Димитров и психолога Андријане Божанин. 

 

Циљ ове школе је да полазници стекну представу о 

различитим областима, као и увођење учeника у 

основне методе науке и истарживачког рада. Програм 

је намењен онима који могу да прате интензиван рад на 

вишем нивоу од уобичајеног рада у школи. У првом 

делу боравка, Ђурђина је по њеним речима радила  од 

свега по мало: хемију, биологију, физику, математику, 

историју, археологију, астрономију... 

Предавања су била интензивна и било је потребно 

одржати коцентрацију како би се научило много 

интересантних ствари.  
 

 

 

Како каже, сусрела се са новим областима са којима до сада 

није имала контакта. Посебну пажњу су јој привукле вежбе 

у лабораторијама где су вршили занимљиве експерименте. 

Библиотека располаже са више десетина хиљада наслова на 

више светских језика. Други део боравка је протекао у 

писању семинарских радова. Први семинарки рад, који су 

радили групно, јесте рад на тему „Шта би било када би 

људи видели само ултравиолетно зрачење“. Касније су 

појединачно радили семинарске радове. Свако је добио 

тему из предмета за који је био највише заинтересован. 

Ђурђина наводи да је писала рад на тему „Како деца 

усвајају језик“. Инструкције је добијала од ментора, а 

литературу проналазила у књигама из лингвистике, 

односно развојне психолингвистике.  

 

На крају семинара презентовали су своје радове. 

Упознала је много нових другара који имају слична 

интресовања као и она. Слободног времена је било мало, 

али су га провели у незаборавном дружењу. Све је било 

одлично, од смештаја, хране, предавача, ментора, другара, 

тако да ни напоран рад није био напоран. 

По Ђурђининим наводима боравак у Петници је 

незабораван доживљај. Једва чека следећу годину да се поново пријави и нада се да ће 

постати стални учесник семинара. 

 

 ● ● ● ● ●  
Извештај саставила:  

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 

● ● ● ● ●  
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Агенција за безбедност 

саобраћаја Републике 

Србије је у сарадњи са 

Општином Нови 

Кнежевац свим 

ученицима првог 

разреда на територији 

наше општине 

обезбедила књигу 

"Пажљивкова правила у 

саобраћају". 

Са циљем да прваке 

упуте у најважнија 

правила саобраћаја 

која се тичу њих, 

књиге су деци 

уручили председник 

општине др Радован 

Уверић и саобраћајни 

полицајац Саша 

Девић. 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/99-2018. год. 

Датум:28.9.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

„Пажљивко“ за прваке 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/100-2018. год. 

Датум:29.9.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Семинар „Искористи час“ 
 

 
У суботу, 29.09.2018. године у 

нашој школи је за 30 наставника 

разредне и предметне наставе и 

представнике стручне службе 

школе одржан семинар 

"Искористи час". 

 

Семинар је акредитован и у 

каталогу ЗУОВ-а се налази под 

редним бројем 395, а носи 8 

бодова. 

 

 

 

Водитељ је била педагог Данијела 

Ивановски, а један од циљева семинара 

је био представљање новог Правилника 

о стандардима квалитета рада установе, 

са посебним акцентом на област 

"настава и учење". 

 

 

 

Наставници су имали прилику да се 

детаљно упознају са стандардима и 

индикаторима који се вреднују 

приликом посете часа, а дискусија је 

углавном била усмерена на то како да на 

најбољи могући начин "искористе" свој 

час, а да он буде адекватно вреднован од 

стране евалуатора. 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/101-2018. год. 

Датум:1.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Мечвираг / Mécsvirág 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај саставила: 
Абрахам Ливија 

~ Наставник мађарског језика 

и књижевности ~ 

 

● ● ● 

Дана 01.10.2018. 

године у оквиру 

дечје недеље у 

градској 

библиотеци у 

Новом Кнежевцу 

одржан је 

ванредни час 

мађарске 

књижевности. 

Перформанс: „И ја 

сам један сноп“ је 

припремила 

Мечвираг из 

Сенте. Чланови 

групе су: Веребеш 

Крнач Ерика, 

Барат Хајнал Ана 

и Жолдош Ервин. 

Ученици виших 

мађарских 

одељења су 

присуствовали и 

уживали у 

представи. 

● ● ● 

 

Petőfi Sándor verseivel 

és megzenésített 

verseivel az 1848-as 

szabadságharcról 

emlékeztek meg. 

Köszönjük az együttes 

tagjainak: Verebes 

Krnács Erikának, 

Baráth Hajnal 

Annának és Zsoldos 

Ervinnek a nagyszerű 

összeállítást! 

 

2018. október 1-én a 

Gyermekhét keretében a 

Városi Könyvtárban 

rendhagyó irodalom és 

történelem órát tartott a 

zentai Mécsvirág 

együttes. 

„Én is egy sugár 

vagyok” című előadásán 

iskolánk felsős tanulói 

vettek részt. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/102-2018. год. 

Датум:1.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Израда срећних кућица у 
Банатском Аранђелову 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај саставила: 

Кристина Калинић  

~ Наставник разр. наставе ~ 

 

 
Користили су разне 

материјале и технике, као 

и мноштво шарених боја 

како би кућице биле што 

веселије, лепше и 

"срећније". 

 

 
У понедељак, 01. октобра 

ученици нижих одељења, 

као и ученици специјалних 

одељења су заједно са 

својим учитељицама 

правили "срећне кућице" 

које ће бити изложене у 

среду 03. октобра. 
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Извештај саставила: 
Андријана Божанин  

~ Помоћник директора ~ 
Датум ___________ 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/103-2018. год. 

Датум:1.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

„Срећне кућице“ –за одрастање без насиља 
 

 

 
 

 

 

 

●    ● ● ●    ● ● 

У складу са мотом Дечије 

недеље: "Ја имам право да 

живим срећно и здраво-за 

одрастање без насиља", 

ученици нижих одељења из 

Новог Кнежевца су 

искористили леп и сунчан дан 

и у прелепом амбијенту, у 

парку, испред библиотеке 

"Бранислав Нушић" дали свој 

печат овој акцији. 

●    ● ●    ● ● ● 

Уз музику, вођени и усмеравани од стране 

својих учитеља, ученици су украшавали 

"срећне кућице". Материјала је било свуда, 

креативност и оригиналност су дошле до 

изражаја, а добро расположење је ипак 

било у првом плану. 



На крају, парк је био преплављен 

"срећним кућицама" које су својом 

шароликошћу и разнобојношћу 

оплеменили јесењи пејзаж.
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/104-2018. год. 

Датум:1.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 Ја имам право  

први дан Дечије недеље за више разреде у Новом Кнежевцу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај саставила: 
Андријана Божанин 

~ Помоћник директора ~ 

 

● ● ● 

Вођени идејама 

својих наставника, 

ученици су на 

транспарентима 

исписивали нека од 

најважнијих дечијих 

права, а потом те 

исте транспаренте 

украшавали и 

бојили. 
● ● ● 

Учионица на 

отвореном је била 

препуна деце, дан 

сунчан, а циљ првог 

дана Дечије недеље-

испуњен. 

Ученици виших 

одељења из Новог 

Кнежевца су отворили 

Дечију недељу 

истичући своја права. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/105-2018. год. 

Датум:1.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

О правима деце      

у Банатском Аранђелову 
 
Први дан Дечије недеље у Банатском 

Аранђелову је за ученике виших одељења 

протекао у знаку права деце.  

 

 

Ученици су заједно са својим 

наставницима правили плакате са правима 

деце, а да све не би било тако формално 

побринуо се наставник ликовне културе Игор 

Савићевић, који је све то "зачинио" са мало 

боје.  

 

 

 

Плакати са правима деце су 

украшавани отисцима дечијих шака, те је на 

тај начин дата на значају дечија различитост, а 

опет истакнут је и позив на толеранцију и 

поштовање те различитости.  

Плакати ће бити истакнути у холу 

школе да подсећају ученике на овај леп дан 

сарадње и толеранције. 

 

 

 

Извештај  

саставила: 
Андријана  

Божанин 

~ помоћник  

директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/106-2018. год. 

Датум:1.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Ликовни дан у Српском Крстуру      
 

 
У понедељак 1.10.2018. године, ученици нижих разреда и специјалних одељења из 

Српског Крстура, заједно са својим учитељима, обележили су први дан Дечије недеље.  

 

 

 

Тим поводом 

реализована је 

ликовна 

радионица 

“Израда 

срећних 

кућица” од 

папира. 

 

 

 

Циљ радионице је био да се кроз креативност и дружење потенцира живот без насиља, 

са много љубави и толеранције међусобно, али и међу члановима породица.  

 

 

На тај начин, 

наши најмлађи 

талентовани 

уметници, 

указали су на 

права и 

потребе деце и 

стварања 

услова за 

безбрижно 

одрастање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставио: 

Александар Гвозденовић 

Наставник разр. наставе 

 

 
“Срећне кућице” постале 

су видљиви симболи који 

дају подршку у 

спречавању насиља. 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/107-2018. год. 

Датум:01.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

● ● ●    ● ● ●    ● ● 

У складу са слоганом: "Моје је право да живим 

срећно и здраво - за одрастање без насиља", 

малишани су заједно са својим учитељицама, 

васпитачицом и родитељима, правили 

транспаренте и срећне кућице, у циљу 

скретања пажње на проблем насиља над децом 

и заштите сваког детета у нашем друштву. 
● ● ●    ● ● ●    ● ● 

● ● ●    ● ● 

Отварање Дечије 

недеље у Ђали, 

1.10.2018. године, 

обележила је 

заједничка ликовна 

радионица ученика од 

1. до 4. разреда, 

забавиштанаца 

мешовите групе ПУ 

"Срећно дете" и 

родитеља. 
● ● ●    ● ● 

● ● ●    ● ● 

У духу креативности и 

стваралаштва свих 

учесника, радионица је 

успешно приведена крају. 
● ● ●    ● ● 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац 
~ наставник разр.наст. ~ 

 

 
За ненасилан свет  

и другарство 
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Другог дана Дечије 

недеље најмлађи 

ученици из Банатског 

Аранђелова су се 

такмичили у спортским 

активностима: 

девојчице су играле 

"између две ватре", а 

дечаци фудбал. 

Спортски дух, а пре 

свега лепо 

дружење, 

обележило је овај 

дан који је носио 

јасну поруку: 

"спортом против 

насиља". 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/108-2018. год. 

Датум:2.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Спортски дух у Банатском Аранђелову 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Кристина Калинић 

~ Наст. разредне наставе ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/109-2018. год. 

Датум:2.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Спортски дан за најмлађе 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 
Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

 

 
Дана 02.10.2018. 

године, у оквиру 

Дечије недеље 

одржале су се игре без 

граница за ученике 

нижих одељења из 

Новог Кнежевца. 

 

 
Сваки задатак је имао 

препреке које су ђаци са 

лакоћом прелазили. 

Ученици других, трећих и 

четвртих разреда 

такмичили су се у разним 

задацима као што су: 

ношење лоптице у кашики, 

гурање лопте са метлом и 

ношење лопте у пару са 

палицама. 

 

 
Ђаци првих разреда били 

посматрачи и навијачи 

овог догађаја. 

Атмосфера је била сјајна, 

навијало се и бодрило и 

све је било у духу 

сарадње и фер плеја. 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/110-2018. год. 

Датум:2.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Спортом против насиља   

 

 

Да је спорт најбољи начин да се 

промовише ненасиље видели смо у уторак, 

другог дана Дечије недеље у Новом 

Кнежевцу.  

Иако нам време баш није ишло у 

прилог, тога дана је у школи приређен прави 

мали празник спорта и фер плеја.  

Ученици виших разреда из Новог 

Кнежевца, Српског Крстура и Банатског 

Аранђелова су се пре свега дружили, па тек 

онда такмичили у фудбалу, баскету и 

одбојци.  

 

Спортиста је било на разним теренима, навијача такође, а фотографије доказују да је 

било занимљиво и неизвесно.  

Целу акцију су подржали и наставници који су са ученицима одмерили снаге у фудбалу 

и одбојци.  

Сви учесници су добили захвалнице за 

учешће у спортском дану пријатељства, а 

најбоље екипе су освојиле и пехаре и лопте. 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 
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У уторак 2.10.2018. године, други 

дан Дечије недеље у Српском 

Крстуру, протекао је у различитим 

спортским активностима. 

У нижим одељењима спроведене су 

"Игре без граница" а виша одељења 

имала су на располагању тенис, 

кошарку, фудбал и одбојку. 

Поједини ученици виших одељења 

учествовали су на разним спортским 

такмичењима, која су организована у 

централној школи у Новом Кнежевцу, 

као представници издвојеног одељења 

из Српског Крстура. 

Са такмичења су се вратили са два 

освојена прва места. За њих је био 

организован превоз. 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/111-2018. год. 

Датум:3.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Спортске активности у Српском Крстуру 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставио: 

Александар Гвозденовић 

~ наставник разр. наставе ~ 

  
Спортска дружења остаће 

свима у лепом сећању. 
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У циљу промовисања 

спорта, здравог живота 

и рекреације, у Ђали је 

другог дана Дечије 

недеље организован 

спортски дан. 

Реализоване су бројне 

активности за ученике 

од 1. до 4. разреда, 

забавиштанце мешовите 

групе из Ђале и госте 

ПУ "Срећно дете" из 

Српског Крстура. 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/112-2018. год. 

Датум:2.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Турнир у малом фудбалу у Ђали 
 

 

 

 
Спортско дружење започело је вежбама 

истезања, након чега је за малишане организован 

турнир у малом фудбалу.  

Спортске снаге и вештине одмериле су 

две екипе уз пуну подршку публике.  

Ученик 4. разреда и капитен Дејан 

Сарапа, постигао је гол и свом тиму обезбедио 

победу.  

Права забава је настала завршетком 

турнира и извођењем лимбо денса.  

За успомену на овај дан, све екипе добиле 

су дипломе за учешће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац  

~ Наставник разр. наставе ~ 
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Република Србија – АП Војводина 
Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/113-2018. год. 

Датум: 3.10.2018.год. 
Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

ЗАГРЉАЈ - за одрастање без насиља 

 

Мото овогодишње Дечје недеље „Моје је 

право да живим срећно и здраво - за 

одрастање без насиља“ инспирисао је 

наставнице матерњег језика Драгињу 

Шипку, Душанку Димитров и Ливију 

Абрахам, наставницу музичке културе 

Андреу Давид и директорку школе Светлану 

Тамаши Јевтић да осмисле приредбу која је 

одржана 3.10.2018. у 12 часова на 

новокнежевачком тргу. 

 

Циљ приредбе је био да укаже на права деце, са посебним 

акцентом на оне тачке Конвенције о правима детета које 

говоре о насиљу. Сви ученици школе су се окупили у 

школском дворишту и у колони носећи транспаренте са 

исписаним дечјим правима кренули ка центру града. 

Програм је почео обраћањем водитељки на српском и 

мађарском језику. Ученик у костиму судије читао је тачке 

Конвенције о дечјим правима, а његови другари из петог 

и шестог разреда говорили су стихове из „Буквара дечјих 

права“ Љубивоја Ршумовића.  

 

На крају је једна 

ученица говорила 

песму Саше Божовића 

„Школе без насиља“ у 

којој последњи 

стихови гласе „Заједно 

до правог циља - циљ 

су школе без насиља“. 

 

Хор ученика петог, шестог и седмог разреда певао је песме које су имале поруке - не ругај се, 

бори се за своју различитост јер иако различити сви смо ми исти и са истим правима у овој 

земљи створеној за нас. Овом приликом ученици наше школе су се укључили у интернет 

кампању „ЗАГРЉАЈ - за одрастање без насиља“. 

Директорка је замолила све присутне да загрле 

особу до себе и тако покажу да је загрљај симбол 

ненасилне комуникације. На овај начин ученици и 

професори наше школе промовисали су љубав и 

толеранцију и гласно рекли: СТОП НАСИЉУ.  

 

На самом крају пуштени су балони са кућицом 

пуном среће и порука против насиља. 

Извештај саставила: 

Драгиња Шипка 

~ Проф. српске књижевн. и језика ~ 

 

21



Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/114-2018. год. 

Датум:3.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

„Нек живи љубав“ 
 

 
Трећи дан 

Дечије недеље у 

Банатском 

Аранђелову 

протекао је у 

знаку шетње 

ученика и 

наставника са 

транспарентима 

на којима су 

била исписана 

дечија права. 

 

 

Након тога, ученици су у школском дворишту читали дечија права и образлагали их. Свих 

осам транспарената биће окачени на паноима у ходницима основне школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Ивана Сујић 

~ Проф. српске књижевн. и језика ~ 

 

 
Уследио је музички део у 

којем су деца и 

наставници отпевали 

песму "Нек живи љубав" 

која говори о живљењу 

без насиља, рата и 

мирном сну сваког 

детета. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/115-2018. год. 

Датум:3.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

Трећи дан Дечије недеље у Српском 

Крстуру, протекао је у знаку слогана Дечије 

недеље.  

Ученици виших разреда су шетњом кроз 

централни део села са транспарентима, проследили 

поруку "Стоп насиљу."  

Ученици нижих одељења су поставили 

изложбу са срећним кућицама на платоу испред 

школе, где је у коначници одржан велики скуп и 

кратак програм који је припремила наставница 

Сања Величковић са својим ученицима. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извештај саставио: 

Александар Гвозденовић 

~ Наставник разр. наставе ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/116-2018. год. 

Датум: 4.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Европски дан језика 
 
У нашој школи се традиционално одржава 

Европски дан језика.Ове године приредбу су 

припемали наставници језика који се уче у нашој 

школи-српског Гордана Уљаревић, мађарског 

Ливија Абрахам, немачког Анико Кевечек и 

енглеског Ева Сировица и Дарко Субашић.  

У програму су учествовали ученици 

шестог, седмог и осмог разреда, а гледаоци су 

били петаци и професори. Ученици 7/3 извели су 

скеч, неколико рецитација и говорили о дечјим 

правима на мађарском језику.  

 

 

Ученица шестог разреда Оршоља Ласло 

говорила је рецитацију на српском језику, а 

седмаци су набројали неколико дечјих права, 

али и обавеза.  

Хор ученика шестог и седмог разреда је 

отпевао песму о медведу на немачком језику. 

На енглеском језику ученици су рецитовали, 

тражили своја права и извели скеч „English all 

over“. Сви учесници програма заједно су 

отпевали песму „Кад си срећан“, тако што су 

сваку строфу певали на другом језику.  

 

 

 

На крају је и публика учествовала у малој 

језичкој игрици. Мото овог дана био је „Није 

важно којим језиком говоримо, важно да се 

разумемо“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Гордана Уљаревић 
~ наст. српског језика ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/117-2018. год. 

Датум:4.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Вршњачка едукација о насиљу 
 

 
Дана 04.10.2018. године, у школској 

медијатеци, чланови ученичког парламента наше 

школе одржали су вршњачку едукацију на тему 

"Стоп вршњачком насиљу".  

 

Ученици седмих разреда су одржали 

предавање ученицима трећих разреда, а ученици 

осмих разреда су одржали предавање ученицима 

четвртих разреда.  

 

 

У оквиру едукације, парламентарци 

су млађе другаре упознали са тим које врсте 

насиља постоје, ко су жртва, починилац и 

посматрач у насилном чину, како треба да 

реагују када се нађу у насилној ситуацији 

или су сведоци насилног понашања.  

 

Ученици нижих разреда су активно 

учествовали у дискусији , што им је 

помогло да лакше схвате циљ предавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Љиљана Оњин 

~ педагог ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/118-2018. год. 

Датум:4.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Предавање о породичном насиљу 
 

 

У оквиру Дечије 

недеље чији је слоган 

„Имам право да живим 

срећно и здраво - за 

одрастање без насиља“ 

чланице стручне 

службе школе Јанка 

Лекић Ладоцки и 

Тамара Лаушев 

одржале су предавање 

о породичном насиљу 

намењено родитељима 

ученика, али и 

заинтересованим 

суграђанима. 



Предавање је одржано у четвртак, 4.10.2018. 

године у 17 часова у сали библиотеке 

„Бранислав Нушић“. На предавању је било 

речи о законским оквирима који дефинишу 

насиље, врстама насиља, црној статистици и 

присутности насиља у нашем друштву. 

 

Такође, причало се и о карактеристима 

личности починиоца насиља и жртве, 

последицама које насиље у породици оставља 

на дете, са јасном поруком да се насиље може 

десити свакоме од нас и коме се жртве насиља 

могу обратити за помоћ и подршку. 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Лаушев 

~ дефектолог-логопед ~ 
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У игри су учествовали сви ученици од 

1. до 4. разреда а највише спретности 

показали су ученици: Неда Јанковић 

(III/б), Сара Гужвић (III/б), Предраг 

Јаковљев (III/b) и Дејан Сарапа (IV/б). 

Сви учесници добили су дипломе за 

уложени труд и учешће. 

Прва игра захтевала је познавање и 

примену основних правила а у 

осталим играма захтеви су се 

смењивали у виду ђускања такмичара 

у ритму музике, промене смера 

кретања и кретања на различите 

начине. 

Четвртог дана Дечије недеље, 

учитељице из Ђале, одлучиле су да 

организују игру "Музичке столице" 

за своје ђаке. 

 

Како је ово једна од омиљених 

дечијих игара која захтева 

динамику, игра је организована у 

четири нивоа према тежини 

задатака. 

Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/120-2018. год. 

Датум:4.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Музичке столице 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац  

Наставник разр. наставе 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/121-2018. год. 

Датум:5.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 



 

Дана 5.октобра 2018.године у току Дечије недеље одржана је едукативна шетња по 

локалној историји за ученике виших разреда у Банатском Аранђелову.  

 

У пратњи одељењских старешина ученици наше школе присуствовали су излагању својих 

другара који су причали о историји споменика свог села.  

Циљ овог заједничког дружења је био да се деци приближи прошлост њихових предака. 

 

 

Извештај саставила: 

Агота Месарош 
~ наставник историје ~ 
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Чланице Актива жена из 

Српског Крстура 

припремиле су укусне 

посластице за малишане. По завршетку приредбе, 

ученици и наставници 

захвалили су се гостима на 

присуству и чланицама 

Актива жена на несебичној 

помоћи. 

Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/122-2018. год. 

Датум:5.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Приредба поводом пријема првака у Српском Крстуру 
 

 

Пети дан Дечије недеље, ученици 

и наставници из Српског 

Крстура, посветили су првацима. 
 

Том приликом приређена је 

приредба поводом пријема првака 

у Дечји савез Србије, у којој су 

учествовали ученици од 2. до 8. 

разреда. 
 

Приредби су присуствовали гости 

ПУ "Срећно дете" из Српског 

Крстура, као и родитељи ученика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставио: 

Александар Гвозденовић 

~ наставник разр. наставе ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/123-2018. год. 

Датум:5.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Шетња са разредним старешинама 
 
У петак, 05. октобра, петог дана Дечије недеље 

ученици виших одељења из Новог Кнежевца након часова су 

били у организованој шетњи са разредним старешинама.  

 

Око избора релација 

којима ће се шетати 

остављена је слобода 

наставницима и 

ученицима, те су неки 

одабрали да шетају до 

Жуте куће, неки до 

Папове виле, неки су 

шетали поред реке. 

 

 

 

Једна група ученика је шетала парком уз 

обилазак споменика Емилу Талијану, зграде 

библиотеке и суда, такозваним дворцима које су 

изградиле грофовске породице које су некада 

живеле у Новом Кнежевцу.  

Под стручним вођством наставнице 

биологије Иванке Алваџин, ученицима су 

презентоване приче о карактеристичним врстама 

дрвећа у парку, док је на самој обали реке 

ученицима презентован рад чланова еколошке 

секције на тему "Река Тиса".  

 

По фотографијама се стиче утисак да 

су ученици, а и наставници уживали у 

сунчаном јесењен дану, а неки од њих 

су имали и прилику да сазнају нешто 

ново о свом родном месту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/124-2018. год. 

Датум:5.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Маскенбал у Ђали 
 

 
У склопу 

обележавања 

Дечије недеље, 

5.10.2018. године, 

ученици од 1. до 4. 

разреда и 

забавиштанци 

мешовите групе ПУ 

"Срећно дете" из 

Ђале, организовали 

су маскенбал. 

 

Просторијама школе завладали су каубоји, 

чаробњаци, занатлије и супер хероји у пратњи принцеза, 

вила и других јунакиња цртаних филмова.  

Оловке и бојице заменили су мачеви, чаробни 

штапићи, алати и други реквизити.  

Забавној игри под маскама нису одолели ни 

запослени - васпитачица, учитељице и помоћно - техничко 

особље школе.  

За све малишане организована је модна ревија 

костима након чега је весела и шарена поворка наставила 

шетњу кроз централни део села.  

 

Вођени овогодишњим слоганом Дечије недеље: "Моје је право да живим срећно и здраво - 

за одрастање без насиља", уз карневалску музику, пиштаљке, звечке и транспаренте, сви 

учесници маскенбала скретали су пажњу јавности на проблем насиља над децом.  

 

Директорка школе Светлана 

Тамаши Јевтић похвалила је 

креативност и оригиналност 

свих учесника. 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац  

Наставник разр. наставе 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/125-2018. год. 

Датум:6.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Четвртаци као аутори књиге 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 
Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

 

Вођени идејом учитељице Љиљане 

Кнежевић, ученици су илустровали своје 

стрипове, цртеже, писали шале, саставе, 

досетке, загонетке, а све са циљем да они 

буду саставни део књиге. 

Мало је рећи да су ученици уживали и да су 

поносни што су имали прилику да буду 

аутори неке књиге. 

У суботу, 6. октобра ученици IV1 и IV2 
разреда из Новог Кнежевца искористили 

су радну суботу и забавили се прављењем 

књиге. 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/126-2018. год. 

Датум:6.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Мини сајам књига 
 

 
У склопу радне суботе, 06. октобра 

у школи у Новом Кнежевцу одржан 

је мини Сајам књига, који је окупио 

заинтересоване ученике, 

наставнике, али и родитеље. 

 

Посетиоци су имали прилике да 

виде и купе књиге издавачких кућа 

"Лагуна", "Вулкан", "Мала велика 

књига", "Креативни центар", 

"Књижара Corvina". 

 

 

Ово је била одлична прилика да посетиоци обогате своју библиотеку неким од популарних 

наслова, а основна школа је још једном показала да негује љубав према књизи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/127-2018. год. 

Датум:6.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Промоција школе програмирања и такмичење у логичким играма 
 

 

У суботу, 06. октобра поред акције сређивања 

учионица и посете сајма књига у основној школи 

у Новом Кнежевцу ученици трећег, четвртог и 

виших разреда имали су прилике да присуствују 

промоцији Школе програмирања коју су држали 

наставница математике Анита Радушек и бивши 

наставник математике Виктор Киш Јовак. 

 

 

У исто време ученици су имали прилике да 

"размрдају своје вијуге" и такмиче се у 

решавању логичких игрица. 

 

 

Атмосфера је била такмичарска, што је све 

допринело да радна субота прође у пријатној 

атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/128-2018. год. 

Датум:6.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Европски викенд посматрања птица 

 

Као и сваког првог викенда у октобру, и ове године 

је обележен Европски викенд посматрања птица, у 

којем су учествовали ученици ОШ „Јован Јовановић 

Змај” из Новог Кнежевца. 

На позив Удружења Екоцентар „Тиса” из Новог 

Кнежевца, локалне еколошке организације, у суботу 

6. октобра 2018. године, ученици 6-1, 6-2 и 6-3 

одељења наше школе узели су учешће у 

посматрању птица на рибњаку Велебит (Капетански 

рит) у општини Кањижа. Ученике је предводио 

наставник географије Дејан Бајић. 

 

 

Посматрање птица селица, које тренутно бораве на поменутом рибњаку, вршено је телескопима и 

двогледима са неколико локација на већим језерима рибњака. Рибњак, као такав, представља 

значајну орнитолошку станицу и комплексан екосистем, где се одмарају, акумулирају енергију и 

спремају за даљи пут до Африке птице из целе Европе, тако да су ученици могли да се „упознају” 

са многим врстама птица које немају прилике да виде често или скоро никад.  

 

Уз посвећен рад и велико знање др Атиле Агоштона, који је све 

време ученицима објашњавао услове у посматраном екосистему 

и описивао врсте птица које смо могли да „ухватимо” оптичким 

уређајима, време је брзо пролазило. 

У склопу реализације овог значајног догађаја, постигнут је 

договор о даљој сарадњи ОШ „Јован Јовановић Змај” са 

Удружењем Екоцентар „Тиса”, а све у циљу унапређења                       

образовно-васпитног процеса. 

Извештај саставио: 

Дејан Бајић 

~ наставник географије ~ 
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Учитељица Јелена 

Живковић приметила је 

да ученици имају 

тешкоће у разумевању 

градивних именица, 

што је био знак да се 

искочи из стандардних 

оквира часа и осмисли 

један занимљив час, 

који ученика кроз игру 

и забаву води до знања. 
Час се одвијао у школској 

кухињи, где је ученицима 

главни задатак био да 

направе чоколадне 

куглице. Мали кувари су 

се сјајно забављали док су 

правили укусну 

посластицу, а када су 

ученици опуштени онда 

много лакше усвајају 

знања. 

Учитељица Јелена Живковић 

је, поштујући принципе 

савремене дидактике, имала 

усмеравајућу улогу на овом 

часу али је водила рачуна о 

томе да сазнајне делатности 

ученика буду самосталне. 

При провери усвојености 

знања, показало се да је овај 

час био успешан колико и 

занимљив. 

Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/129-2018. год. 

Датум:10.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Основна школа ''Јован Јовановић 

Змај'' у Банатском Аранђелову 

поборник је активне наставе, која у 

први план ставља ученика и његову 

активну улогу у стицању знања. У 

среду 10.10.2018. год. одржан је 

један необичан час српског језика у 

IV-1 разреду, који је прави пример 

активне наставе. 

 

 

 

 

 

 
 

Ученици су усвојили и 

применили знања, направили 

су корелацију са наставом 

математике и народне 

традиције, развијали су бољи 

међусобни однос и сјајно су се 

забављали, па проглашавамо 

овај час веома успешним. 

 

Извештај саставила: 

Јелена Живковић  

Наставник разр. наставе 

 

36



Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/130-2018. год. 

Датум:13.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

Сусрет специјалних школа у Сенти 
 

Дана 13.10.2018. год. у суботу ученици наше 

школе који похађају специјално одељење са 

својим наставницама посетили су Основну 

школу „Турзо Лајош“ у Сенти. 

У оквиру овог XIV Сусрета специјалних 

одељења, свака од присутних школа је имала 

задатак да се представи једном тачком на 

приредби и да изложи своје ликовне радове. 

 

 

 

Ове године нашу школу представљало је 14 

ученика из шест специјалних одељења колико 

их има у нашој школи. 

Ученици из Српског Крстура су припремили 

рецитације, ученици из Банатског Аранђелова 

су спремили један скеч, док су ученици из 

Новог Кнежевца написали саставе.  

Рецитовали су ученици нижих одељења из 

Српског Крстура: Верона Станчић, Бане 

Станчић, Зорица Петровић и ученици виших 

одељења: Филип Попов, Негован Зрим и 

Данијел Зрим. 

 

У скечу су учествовали ученици нижих и виших одељења из 

Банатског Аранђелова: Илинка Новаковић, Денис Барбул, Никола 

Николић, Бане Димитрашки, Љубомир Лакатош и Сања Димовић. 

Док су ученици из Новог Кнежевца, Лоци Ласло и Лоци Ангела 

читали саставе. У паузи су ученици могли да се забаве, друже и 

плешу зумбу са инструкторком из Сенте. 

 

На крају програма сви ученици су добили 

похвале и поклоне, а домаћини су се 

побринули да сви буду почашћени и 

ручком. Кући су се вратили препуни 

утисака, доживљаја, лепог и срећног 

расположења. 

Извештај саставила: 
Маријана Сујић 

~ наставник дефектолог ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/131-2018. год. 

Датум:15.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Екскурзија ученика трећих разреда 
 

 

 
У понедељак, 

15.10.2018. године 

ученици трећих разреда 

наше школе били су на 

наградној екскурзији у 

Сремске Карловце у 

организацији локалне 

самоуправе. 

 

Ученици су на 

екскурзију ишли у 

пратњи учитеља и 

вероучитеља. 

 

 

 

 

Посетили су центар Сремских Карловаца, 

Саборни храм, манастир Ваведења Пресвете 

Богородице и манастир Крушедол. 

 

Време је било прелепо, а ученици су се са 

екскурзије вратили добро расположени и 

препуни утисака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставиле: 

Недељков Бранка и Теофанов Смиљка 

~ наставници разр.наст. ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/132-2018. год. 

Датум:17.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Два прва места за стонотенисере на окружном такмичењу 
 

У среду, 17.10.2018. године у Основној школи „6.Октобар“ у Кикинди одржано је окружно 

такмичење у стоном тенису.  

 

Нашу школу представљали су ученици вишег 

одељења: Душко Беланчић, Лео Леринц, Никола 

Бајић, Ђурђина Кукољ, Јелена Бајић и Анђелија 

Миловановић. Ученици су се такмичили у две 

категорије, појединачној и екипној. Такмичење је 

реализовано по Куп систему. Дечаци екипно су 

победивши екипе из Руског Села и Остојићева 

освојили прво место и планирали се на Републичко 

такмичење. 

 

У женској 

појединачној 

конкуренцији 

Ђурђина Кукољ 

се такође 

пласирала на 

Републичко 

такмичење 

победивши 

ученице из Руског 

Села и Кањиже.  

 

Републичко такмичење 

одржаће се 31.10.2018. године 

у Петровцу на Млави. 

 

 

 

Ученике су на такмичење 

водили наставник физичког 

васпитања Милан Банов и 

тренер Милош Штрбац.  

С обзиром на то да ћемо први 

пут имати представнике стоног 

тениса на Републичком 

такмичењу посебно смо 

поносни на труд, залагања и 

успех наших ученика. 

 

 

Извештај саставио: 

Милан Банов  

~ наставник физичког 

васпитања ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 504/133-2018. год. 

Датум:19.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

Посета Покрајинског секретара 
 

У петак, 19. октобра нашу школу је посетио покрајински секретар за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - националне заједнице Михаљ Њилаш са 

сарадницом. Састанак је био радног карактера на којем су присуствовали директор, 

помоћници директора и стручна служба школе.  

 

Покрајински секретаријат 

за образовање, прописе, 

управу и националне 

мањине – националне 

заједнице планирао је да 

у току 2018. године 

посети све васпитно-

образовне установе на 

територији АП Војводине 

у циљу индивидуалног 

разговора са 

представницима свих 

школа о текућим 

питањима и дискусије на 

тему да ли и на који 

начин Покајински 

секретаријат може да 

помогне у решавању 

истих. 

 

 

 

 

 

 Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 

 

40



 

Извештај саставила: 
Агота Месарош 

~ наставник историје ~ 

 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/134-2018. год. 

Датум:26.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

Дана 26.10.2017. године, по пети пут, ученици 

наше школе учествовали су на међународном 

екипном такмичењу из историје „Görgey 

Artúr” у Сегедину. Ове године нашу школу су 

представљали Емеше Михок, Флора Орос и 

Бернат Сировица – ученици VII/3 разреда из 

Новог Кнежевца. 

 

 

Током преподневних часова био је 

организован обилазак фрањевачке цркве на 

тргу Матије Корвин - „Mátyás király tér”, 

после чега су у холу гимназије „Dugonics 

András” присуствовали изложби на тему I 

светски рат. После свечаног отварања 

такмичења, ученици су приступили 

решавању тестова. Наша екипа је заузела 

високо 10.место од 26 екипа које су 

присуствовале такмичењу, такође заузевши 

3.место на нивоу Србије. 

 

Ученици су показали изванредно знање и 

сналажљивост као и тимски рад. Вратили су се богатији за једно дивно и едукативно 

искуство. 
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РепубликаСрбија - АП Војводина 

Основнашкола "ЈованЈовановићЗмај" 

НовиКнежeвац 

Број: 504/135-2018 

Датум: 29.10.2018. 

 

Извештај са реализоване интерне обуке за наставнике 

„Примена и вредновање ИОП-а“ 

 

У складу са Акционим плановима Тима за инклузивно образовање и Стручног актива за развојно планирање, у 

понедељак 29.10.2018. године са почетком у 16:30 одржана је интерна обука  за наставнике предметне и разредна наставе 

„Примена и вредновање ИОП-а“ у медијатеци матичне школе. Обука је организована из два дела, укупног трајања два 

сата и 15 минута, а организатори и реализатори били су представници стручне службе школе Сања Биач психолог и Тамара 

Лаушев дефектолог логопед.  

Потреба за организовањем овакве обуке происте 

кла је из чињенице да сваке године имамо нове раднике који први 

пут раде у просвети и који се нису раније сусретали са ученицима којима је 

потребна додатна подршка у раду и начинима рада са њима као и новине у 

раду које су део новог Правилника о ближим упутствима  за утврђивање 

права на ИОП, његову примену и вредновање.  

Обуци је присуствовало 11 наставника разредна наставе, 6 

наставника предметне наставе и помоћник директора.  

Први део обуке био је намењен представљању новог Правилника и 

новина које он носи. 

 

 

 

Током другог дела обуке, наставницима је кроз адекватну 

презентацију представљена читава процедура и кораци у изради и 

примени ИОП-а. Причало се о врстама ИОП-а, ученицима који остварују 

право да се образују по ИОП-у, посматрању ученика, значају педагошког 

профила, начинима израде истог, о индивидуализацији у раду са 

ученицима и обрасцима који се користе, о изради и примени ИОП-а 1 и 
ИОП-а 2, вредновању ИОП-а и о сагласности родитеља која је неопходна 

за спровођење и примену ИОП-а, као и начину евидентирања ученика 

који наставу похађају по ИОП-у. Практичан део обуке састојао се из рада 

у групама, где су присутни учесници на основу педагошког профила попуњавали план активности за ИОП 1 и ИОП 2. 

Након израђених активности групе су представљале свој рад уз дискусију и размену идеја свих присутних.  

Накрајуобукеспроведена је евалуација саме обуке. На папирима учесници су написали своје утиске и мишљења о 

обуци. Наосновуповратнеинформације од учесника обуке, може се закључити да им је обука била занимљива, јасна, 

корисна и применљива у пракси. 

Посебнојеистакнутода су им се вежбе израде плана активности 

допале јер су биле реалне, практичне и корисне. 

На самом крају учесницима обуке уручене су потврде о 3 сата 

стручног усавршавања унутар установе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставиле: 

Сања Биач, психолог и  

Тамара Лаушев, дефектолог-логопед 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Број: 504/136-2018 

Датум.31.10.2018. 

 

 

„Мој портфолио“ 
 

У овиру часа Пројектне наставе ученици I/2 разреда Основне 

школе “Јован Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца и њихови 

родитељи су у среду, 31.10.2018. године имали заједничку 

радионицу на  тему „Мој портфолио“. Примарни циљ 

радионице је био корелација више предмета, а оно што је још 

важније је да је ова радионица била одлична прилика да 

родитељи и деца проведу квалитетно слободно време радећи 

нешто заједно. Сама радионица је била веома динамична, те 

није остављала простора и могућности да се било ко досађује.  

У првом делу радионице смењивале су се активности попут постављања 

питалица и игре концентрације ,,Круг 

имена“. Повезивање српског језика, 

математике, ликовне културе и света 

око нас, огледало се у решавању 

задатака и откривању имена која се 

крију у датим словима, одређивању 

колико се у имену налази гласова, 

упознавању са члановима породице и 

њеним бројем, као и цртању чланова 

породице.  

Приказана је и пригодна презентација 

о ,,Значењу имена“, а објашњено је и 

значење речи ,,портфолио“. 

У другом делу радионице родитељи и деца су имали задатак да на корицама 

фасцикли представе неким симболом значење имена детета и да је 

украсе,као и да попуне основне податке о детету (име и презиме детета, 

датум рођења, зашто је то име добило и значење имена и да се залепи 

фотографија детета). 

 

Приметно је било да су уживали, 

како деца, тако и родитељи и 

учитељица, те су са радионице 

кућама сви отишли са осмехом и 

пуни утисака. 

 



Извештај саставила: 

Вишња Колбл 

~ Наставник разр. наставе ~ 
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Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/138-2018. год. 

Датум:31.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Предавање Полицијске станице Нови Кнежевац 
 

 
Да је наша школа једна од оних у 

којима је безбедност и сигурност деце на 

првом месту доказују и предавања која су за 

ученике, родитеље и разредне старешине, 

реализовали службеници Полицијске 

станице Нови Кнежевац.  

 

Предавања су била на тему 

безбедности деце, а у циљу подизања свести 

о значају бављења овом темом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

 

Предавање у Новом Кнежевцу одржано је 30. 

октобра, предавање у Српском Крстуру одржано 

је 31. октобра, док је предавање у Банатском 

Аранђелову одржано 05. новембра. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/108а-2018. год. 

Датум:31.10.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила:  
Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

 

● ● ●  

Као прваци на 

окружном 

такмичењу у 

стоном тенису, 

наши 

представници 

су стекли право 

да се такмиче 

на републичком 

такмичењу, које 

се оджало 

31.10.2018. 

године у 

Петровцу на 

Млави. 

● ● ●  

● ● ●  

Наша школа 

је имала 

представника 

у женској 

конкуренцији 

-појединачно 

(Ђурђина 

Кукољ)  

и у мушкој 

конкуренцији 

-екипно 

(Душко 

Беланчић и 

Лео Леринц). 

● ● ●  

Ово је било једно прелепо 

искуство за наше ученике, а ми 

смо као школа веома поносни, с 

обзиром на то да први пут имамо 

представнике на републичком 

такмичењу у овом спорту. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/139-2018. год. 

Датум:2.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

Основци на горанској радионици 
 

Дана 02.11.2018. године, ученици 6. разреда 

наше школе, чланови еколошке секције: 

Лончар Јелена, Бичкеи Ивана, Бајић Татјана, 

Фирић Сара, Мијатов Данијела, Леринц Лео, 

Каначки Никола, Ловренски Никола и 

Станков Кристина, учествовали су у раду 

радионице у организацији Покрета горана 

Србије, а у оквиру пројекта "Заштита, 

очување, вишенаменско коришћење и 

подизање свести и знања о вредностима шума 

код младих". 

 

Радионица је одржана у расаднику Покрета 

горана Суботице. Предавачи су после поздравне 

речи спровели активности у виду теоретског дела 

о историјату Покрета горана Србије, а након тога 

је уследио рад на терену, обилазак расадника и 

детерминација дрвећа и украсног шибља, што је 

свим учесницима било најзанимљивије.  

Поред ученика наше школе, учесници радионице 

су били и ученици основних школа из Суботице и 

Сомбора, а сви смо имали част да су се као 

предавачи ангажовали председник и секретар 

Покрета горана Србије, Новица Милојевић и 

Мирослав Михајиловић.  

 

Наши ученици, а сада и млади чланови Покрета 

горана Србије су били на задовољство наставнице биологије 

Иванке Алваџин, веома заинтересовани и активни у раду, 

тако да су већ показали висок ниво знања из области заштите 

животне средине и екологије.  

 

Леп и пријатан јесењи дан је 

ишао у прилог активностима 

у расаднику, а завршио се 

тако што су наши ученици 

уживали у тепиху од опалог 

сувог лишћа лилиадендрона. 

Догађај је медијски 

пропраћен од стране 

суботичке YU-Eко телевизије. 

 

Извештај саставила: 

Иванка Алваџин 

~ наставник биологије ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Број: 504/140-2018 

Датум:1.11.2018. 

 

„Јесење дрво“ - пројектна настава 
 

 
У оквиру Пројектне наставе, дана 01. 

новембра 2018. године, ученици 1/4 разреда 

Oсновне школе “Јован Јовановић Змај“ из 

Банатског Аранђелова су са својом 

учитељицом Кристином Калинић, обрадили 

тему "Јесење дрво". 

Спој више предмета веома је пријао 

ученицима, те су показали велику 

заинтересованост и активност приликом 

рада. Пројектна настава се показала као 

добар пример активне наставе, наставе која 

обједињује садржаје више предмета и 

пропагира тематско планирање, а исто тако и 

активира рад свих ученика. 

 

Часови су били инспирисани актуелним годишњим добом и 

променама које оно доноси. Ученици су прво на часу ликовне 

културе правили дрво од лишћа у облику троугла, квадрата, круга и 

правоугаоника, а више о овим облицима су ученици учили на часу 

математике.  

На часу музичке културе 

певале су се песме о јесени, док 

се на часу српског језика 

обрађивала песма 

 "Јесен је, јесен рана". 

Дана 06. новембра 2018. год., 

пројекат је заокружен 

радионицом са родитељима на 

којој су родитељи заједно са 

својом децом правили фигуре 

од јесењих плодова. Учионица 

се тога дана претворила у праву 

креативну јесењу радионицу, у 

којој је доминирао смех, 

сарадња и добро расположење. 
 

 

Сви продукти настали на 

радионици су изложени на 

јесењој изложби, те су и остали 

ученици имали могућност и 

прилику да виде настале 

креативне украсе. 

 

Извештај саставила: 
Кристина Калинић  

~ Наставник разр. наставе ~ 

потпис ________________ 

 

У Новом Кнежевцу, 

Датум ___________ 
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Акцији су се прикључили и 

запослени: васпитачица, учитељице и 

ваннаставно особље школе. 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/141-2018. год. 

Датум:6.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

Јесење уређење школског дворишта 
 

 
У уторак 6.11.2018. 

године, ученици 

нижих разреда и 

забавиштанци 

мешовите групе ПУ 

„Срећно дете” из 

Ђале, организовали 

су радну акцију 

„Јесење уређење 

школског 

дворишта”. 

 

Акција је била конципирана у два дела. Први 

део се односио на уређење школског дворишта 

а други део на уређење тротоара испред школе. 

Том приликом, реализоване су следеће 

активности: заливање цвећа, чишћење и 

грабљење опалог лишћа. 

Заједничким снагама и пригодним дружењем, 

малишани су успели да уреде тротоар и 

школско двориште. Вредне ручице наших 

најмлађих, учиниле су школски простор 

лепшим за сву децу, родитеље и запослене. 

На овај начин подигнута је свест деце о 

важности чисте животне средине. 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац и Недељков Тања 

~ Наставници разр. наставе ~ 
 

 

48



Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Број:504/143-2018 
Датум:7.11.2018. 

 

 

Кувамо здрава јела    

пројектна настава 
 

 
 

Пре почетка 

рада на 

прављењу 

компота 

ученици су 

поновили које 

воће нам 

дарује јесен, а 

затим су 

прионули раду. 
 

 

Већ сама чињеница да су час држали у школској 

трепезарији је за њих представљала задовољство. Воће су 

ољуштили и исецкали уз помоћ учитељице и куварице 

школе. Затим су га, ставили у шерпу и додали потребну 

количину шећера. И овај процес није могао да прође без 

математике. Сваку додату кашику шећера малишани су 

заједно пребројавали да компот не би био пресладак. Након 

додавања шећера, усули су довољну количину воде и 

компот оставили да се кува под будним оком куварице. 

За то време, другари су отишли до учионице и записали рецепт, како би знали све ово 

поновити и код куће и мамама олакшати спремање зимнице. То 

је била идеална прилика да се увежба писање штампаним 

словима ћирилице. 

 

 

Ученици су били веома заинтересовани, 

пријао им је овакав начин рада и са 

нестрпљењем су чекали да се компот мало 

прохлади, а затим у сласт појели оно што су 

направили. 

 

Извештај саставила: 

Јелена Тркља 

~ Наставник разр. наставе ~ 

 

У склопу Пројектне наставе за прве разреде, 

ученици 1/1 разреда Основне школе „Јован 

Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца су у среду, 

7.11.2018. године са својом учитељицом Тркља 

Јеленом кували компот. Назив пројекта за 

новембар месец је „Кувамо здрава јела“, а ту 

свакако спада и припрема и спремање компота. 

Идеја пројектне наставе је да се једној 

теми приђе из угла више предмета, а 

наши ученици су веома лепо 

прихватили тај излазак из 

стереотипног начина држања часова и 

осмесима поздравили држање часова 

на један занимљивији начин. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:5/143-2018. год. 

Датум:7.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

Окружно такмичење у фудбалу 
 

 

У среду, 07.11.2018. године у 

Кикинди је одржано Окружно 

такмичење у фудбалу за основне 

и средње школе. Наша екипа се 

нашла у врло јакој 

конкуренцији. 

На самом почетку одигран је 

меч против домаће екипе из 

Кикинде, што представља 

традиционални дерби. 

Ученици наше школе су у веома 

узбудљивој утакмици успели да 

тријумфују после извођења 

пенала са 2:1 (регуларни 

резултат је био 0:0). 

 

 
 

Након краће паузе, наши момци су изашли 

на мегдан вршњацима из Аде. Противници 

су се овог пута боље снашли и савладали 

нашу екипу са 2:0. 

Наставник физичког васпитања Ненад 

Ђурин сматра да су се наши момци 

превише опустили након победе над 

Кикиндом и да се то одразило на лошију 

игру против Аде. Ипак, не може се рећи да 

смо незадовољни резултатом.  

 

 

Састав екипе је био следећи: Маријан Димовић, 

Владимир Галешев, Милан Радишић, Милош 

Љубичић, Давид Холо, Роланд Конц, Кристијан Јухас, 

Иван Ранков, Стефан Малетин, Игор Пантелин и 

Марко Клепић. 

 

 

Извештај саставио: 

Ненад Ђурин 

~ наставник физичког васпитања ~ 
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Директорка је 

поздравила 

присутне, честитала 

им празник и 

подсетила их на 

велики значај који 

просветни радници 

имају на развој целог 

нашег друштва, 

похвалила их је за 

све успехе који су 

постигли и 

охрабрила за све 

наредне које их 

очекују. 

Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/144-2018. год. 

Датум:8.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Обележен Дан просветних радника 
 

 

 

У четвртак, 08. новембра у 

нашој школи је обележен Дан 

просветних радника дружењем 

запослених и пригодним 

ручком у просторији школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/144-2018. год. 

Датум:8.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

„Оно што почне вриском, не може се завршити ћутањем“ 
 

У четвртак 8.11.2018. године, у школи у 

Ђали, чланице стручне службе школе 

Тамара Лаушев и Јанка Лекић Ладоцки, 

организовале су едукативно предавање 

за родитеље о породичном насиљу. 

 

Тим поводом, родитељима је 

представљен проблем насиља, облици, 

фактори, фазе и начини раног 

препознавања овог проблема. 

 

 

Родитељима наших школараца и забавиштанаца, 

кроз саветовање и практичне примере, чланице 

стручне службе школе, указале су на путеве 

заштите и пружања подршке евентуалној жртви.  

Предавање је имало за циљ да предочи 

родитељима на то да насилнике треба пријавити 

јер је то једини начин да се са овим проблемом 

изборимо и избавимо најпре децу од могућих 

последица.  

 

 

 

Пред сам крај, родитељи су пренели своје 

утиске о представљеној теми и указали на жељу да 

се оваква предавања организују и у будућности, на 

чему су им се чланице стручне службе школе 

срдачно захвалиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац  

Наставник разр. наставе 
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РепубликаСрбија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/145-2018. год. 

Датум:9.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 
ПоводомстогодишњицеодзавршеткаВелико

грата (1918-2018) у ОШ ,,Ј.Ј.Змај“ у 

НовомКнежевцујеприређенпригоданпрогра

м у петак 9.11.2018 године.  

 

 

Циљпрограмајебиодасеученицимапредоч

еузроци и 

последицеовогнајвећегратногсукобадота

да и дасеистакнеулогаСрбије у 

Великомрату. 

 

 

Извештај саставио: 

Шећеров Златоје 

~ Наставник историје ~ 

 

Програм поводом стогодишњице 

од завршетка великог рата 

ПрограмјеприредиоАктивнаставника

историје, а 

учествовалисуученициосмихразреда. 
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Након успешно обављене 

радионице, организована је изложба 

радова у холу школе. 

Република Србија – АП Војводина  

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/146-2018. год. 

Датум:13.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Оживљени јесењи плодови 
 

У сарадњи са родитељима, ученици 

од првог до четвртог разреда из Ђале, 

организовали су радионицу „Оживљени 

јесењи плодови“.  

 

Задатак је био да се од јесењих 

плодова израде разноврсне фигуре.  

За реализацију радионице ученици су 

донели од куће разне јесење плодове, које су 

комбиновали са декоративним материјалима 

и акрилним бојама.  

Основни циљ био је да се кроз игру, 

сарадњу и размену идеја, ученицима укаже 

на разноврсност јесењих плодова и њихових 

витамина за физички и психофизички развој 

деце.  

Вођени својим знањем, умећем, 

радом, маштом и креативношћу, наши 

школарци и њихови родитељи, успели су да 

направе предивне фигуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Тамара Кијац и Недељков Тања 
~ Наставници разр. наставе 
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Присутни су добили образац за 

посету часа, сачињен на основу 

новог правилника, а упознати су и 

са начином на који могу да 

планирају и реализују час, а да он 

приликом неког облика 

вредновања буде адекватно 

процењен. 

Сви присутни на предавању 

добили су потврду о 3 сата 

стручног усавршавања унутар 

установе. 

Посебан осврт на предавању је била 

друга област, Настава и учење, у 

оквиру које су присутнима на 

презентацији представљени 

стандарди и иникатори који су 

саставни део ове области. 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/147-2018. год. 

Датум:14.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Презентација Правилника о стандардима квалитета рада установе 
 

На иницијативу Тима за самовредновање школе, у 

среду, 14.11.2018. године са почетком у 12 часова у 

медијатеци школе одржано је представљање новог 

Правилника о стандардима квалитета рада установе.  

 

Пред око 50 запослених, 

предавање је одржала 

помоћник директора, а 

председник Тима за 

самовредновање, 

Андријана Божанин. 

 

Идеја је била да се запосленима представи прво појам вредновања 

и начин на који се оно спроводи, као и да им се предочи које су то 

кључне области по којима се врши вредновање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/148-2018. год. 

Датум:16.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

У ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Банатском 

Аранђелову обележен је Дан примирја у 

Првом светском рату. Тим поводом 

наставница историје Агота Месарош и 

учитељица Јелена Живковић, одржале су 

тимски час 16.11. 2018.године у IV-1 

разреду. 

Главни предавачи на овом часу били су 

ученици VIII-1 разреда, који су кроз 

занимљиво предавање, вежбе и игре 

водили своје млађе другаре до знања. 

Ученик IV-1 разреда, Петар Поповић, 

одсвирао је песму Креће се лађа 

француска на труби, а ученик Милош 

Ланцош представио је ратну хероину, 

Милунку Савић. 

 

Све чињенице биле су поткрепљене видео снимцима и сликама, направљена је одлична 

корелација са музичком културом и српским језиком, па је час био динамичан и занимљив. 

 

 

 

 

 

Извештај саставиле: 

Месарош Агота  

~ наставник историје и  

Живковић Јелена  

~ наставник разр. наставе  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/149-2018. год. 

Датум:17.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 
Завршна радионица Покрета горана Србије је 

одржана 17.11.2018. године у Београду, у ОШ 

"Радојка Лакић". Млади горани наше школе, 

ученици 6. разреда, Мијатов Данијела, Станков 

Кристина и Леринц Лео, били су учесници завршне 

радионице. Сваку екипу представљала су три члана, 

а учествовало је преко 30 школа из целе Србије. 

Домаћини су нас веома лепо дочекали и угостили, 

како директор и наставници школе, тако и 

представници Покрета горана Србије са својим 

сарадницима. 
 

Након завршетка тестирања, сви ученици су се 

придружили наставницима у ресторану "Крушевац", 

где су се одморили и ручали, а потом имали времена 

и да се боље упознају, друже и размењују искуства. 

Ово је такође била прилика и за дружење наставника 

из свих крајева наше земље.  

 

Пропозиције такмичарског дела радионице су биле 

следеће: прва три освојена места су награђена тако 

што ће ученици победници током лета боравити у 

летњим камповимана Копаонику и Вршачком брегу. 

Максималан број бодова на тесту је био 67, а екипа 

наше школе је освојила 45 бодова, што је за сваку 

похвалу и на радост наставнице биологије Иванке 

Алваџин, која их је и пратила и припремала за ово 

такмичење.  

Конкуренција је била велика, с обзиром на то 

да су такмичари најбољи ученици из свих школа 

учесника, тако да су сви похваљени од стране 

организатора, стручњака из области екологије и 

заштите животне средине.  

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: Алваџин Иванка 

~ Наставник биологије ~ 

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
За успомену, сви учесници су добили 

на поклон мајице са натписом 

"Посади и ти своја три дрвета", што 

је гсело свих горана, а што је 

препорука свим другим људима свих 

узраста. О прелепом дану 

проведеном у нашој престоници 

Београду, најбоље говоре 

фотографије. 

● ● ● ● ● ● ● ●  
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РепубликаСрбија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/152-2018. год. 

Датум:23.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

УченициОсновнешколе "ЈованЈовановићЗмај" изНовогКнежевцасу у петак, 

23.11.2018.годинеималиприликудауживају у филмскимпројекцијама у салипозоришта у 

НовомКнежевцу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две филмске пројекције за основце 

 

Извештај саставила: 

Андријана Божанин 
~ помоћник директора~ 

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
Ученицинижихразредагледалисуфилм 

"Мојпријатељжирафа", 

доксуученицивишихразредагледали 

"Заспанкузавојнике". 

● ● ● ● ● ● ● ●  
Ученицинекријудасузадовољниизборомфилмовакојес

угледали, а добилисмо и 

похвалеодстранеродитељазаовуакцију.Захваљујемосе

ОпштиниНовиКнежевацкојајеомогућиладаобефилмск

епројекцијебудубесплатнезаученике. 

● ● ● ● ● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/152а-2018. год. 

Датум:24.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● ● ● ●  
Викенд, 23. и 24. новембар био је 

радан за 25 наставника наше школе 

који су били учесници семинара 

"Креативност у настави као фактор 

успешног учења". 

● ● ● ● ● ●  

 
Желећи да покушамо да утичемо на 

то да настава буде креативнија, 

организован је семинар у установи, а 

наставници ће за то добити 16 сати 

стручног усавршавања. 

 

 

Предавачи на семинару су 

били психолог Миљана 

Китановић и педагог 

Оливера Амиџић. Иако се 

радило викендом, наши 

наставници су показали да 

имају потенцијала за 

креативно држање 

наставе, што су и 

доказали кроз разне 

активности приликом 

групног рада. 
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У петак, 30.11.2018. 

године у сарадњи са 

Друштвом астронома у 

Основној школи  

"Јован Јовановић Змај" 

у Новом Кнежевацу 

приређене су четири 

пројекције и предавања 

у мобилном 

планетаријуму. 





Мобилни 

планетаријум је 

био постављен у 

холу школе, као 

и изложба макета 

авиона, ракета и 

летелица. 

Пројекције су 

тога дана видела 

163 ученика, а 

одговори које су 

давали на 

постављана 

питања говоре у 

прилог њиховој 

заинтересованост

и за ову тему. 



Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/152б-2018. год. 

Датум:30.11.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај саставила: Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 
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РепубликаСрбија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/154-2018. год. 

Датум: 5.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Извештај саставила:Андријана Божанин 
~ помоћник директора~ 

  

 

Еколошка радионица  

„Зачарана шума“ 
УчитељицаЈе

ленаЖивкови

ћорганизовал

ајееколошкур

адионицусау

ченицима IV-

1 

разредаподна

зивомЗачара

нашума.Тема

радионицејеб

илаРециклаж

а. 

У среду 

5.12.2018. 

г.одржанајепр

вапланиранаа

ктивност у 

оквирупрогра

ма 

''Зачистије и 

зеленијешкол

е у 

Војводини'' у 

ОШ ''Ј.Ј.Змај'' 

у 

БанатскомАр

анђелову. 

УченицисусаучитељицомЈелен

омЖивковићразговарали о 

заштитиживотнесредине и 

важностирециклирања.Осврнул

исусенаматеријалекојисемогуре

циклирати и 

поновоупотребљавати, 

чимесесмањујеколичинаотпада

којистварамо. 

● ● ● ●  
Главнаактивностовера

дионицејебилаизрадај

елкиодстарог, 

новинскогпапира.Зара

дионицунамјебилопот

ребно, 

поредновинскогпапир, 

још и боја у спреју, 

пластичнекуглице, 

лепак, шљокице, вата 

и стиропор. 

● ● ● ●  
Јелкекојесуученицина

правилибићеприказан

е у 

оквируновогодишњеи

зложбекојасесвакегод

инетрадиционалноодр

жава у нашојшколи, 

последњенедељедеце

мбра. 
● ● ● ●  

● ● ● ●  
Наконизрадејелки и 

њиховогукрашавањ

а, 

ученицисуобложил

истиропорватом и 

поређалијелке.Били

суодушевљеникрај

њимрезултатомсвог

рада, 

закључившидасеод

новинскогпапира и 

узмаломаштемогун

аправитидивниукра

снипредмети. 
● ● ● ●  

Изложбиприсуствуј

усвиученицинашеш

коле, родитељи и 

руководствошколе. 

● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/154ц-2018. год. 

Датум:11.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 
 

У сусрет новогодишњим и 

божићним празницима, нижа и 

виша специјална одељења су у 

периоду од 04.12.2018. до 

11.12.2018. године имала 

заједничку новогодишњу 

радионицу. 

 

На тој радионици ученици су 

правили новогодишње 

честитке, разне јелкице, 

пахуље, Деда Мраза од колаж 

папира, све то су украшавали 

конфетама, разним тракицама, 

шљокицама, цртежом... 

 

 

Својим радом, маштом и креативношћу успели су да направе предивне радове, који 

украшавају учионицу, а све то ће на крају првог полугодишта понети кући и поклонити 

својим укућанима. 

 

Ученици су се лепо дружили, радили и уживали у предпразничној атмосфери. 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Маријана Сујић 

~ наставник дефектолог ~ 
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РепубликаСрбија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/159-2018. год. 

Датум:14.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

У петак 14.децембра 2108. уПокрајинскомзаводузазаштитуприроде у НовомСаду, 

ЕваФедиизЦентразаликовноваспитањедеце и 

омладинеВојводинеотворилајетриизложбедечијихрадова.  

 

На 

64.изложбиликовнихрадо

вадеце и омладинеСрбије 

„Графикакаовиддечјеглик

овногизраза“-

„Кадасепрстиумажуграфи

чкомбојом“ 

нашашколаималајепетпре

ставника: 

КонстантинМаксимов, 

ТатјанаБајић, 

ДушанРаичевић, 

ВукЈолић и ТамараСујић, 

а на 31. 

изложбиауторскогстрипау

ченикаосновнихшкола и 

предшколацаРепубликеС

рбиједва: МаријаПопов и 

ДејанГаврић, 

чијисурадовиизложени. 

 

 

НаставницаликовнекултуреМаријаМаринковићјесасвоји

мученицамаприсуствовалаотварањуизложбе и 

доделинаграда.Ученицисупогледалиизложбеграфике и 

стрипанакојимасуучествовали, алипоредтогајош и 

изложбу „Примеридобрепраксе-Архитектура“ 

ипоставкуприродњачкезбиркезавода. 

НаконтогаученицисусанаставницомобишлиГалеријуМа

тицесрпскегдесупогледалисталнупоставкугалеријеСрпс

кауметност VIII, IX и XX века, али и изложбу 

„Перцепције-Женапомеридруштва?“. 

 

Ученици и настаницасупровелиовајједнодневниизлет у добромрасположњу, а 

кућисусевратилисадосталепихутисака. 

 

 

Извештај саставила: 

Марија Маринковић 

~ наставник ликовне културе~ 

 

Радови наших ученика  

на изложби у Новом Саду 
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РепубликаСрбија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/160-2018. год. 

Датум:17.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила:Андријана Божанин 

~ помоћник директора~ 

 

● ● ● ● ●  
Нижиразреди 

гледалисуфилм 

"МисијаКатманду",  

авиширазреди 

"Играчкеизбудућности

". 

● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ●  
У понедељак, 

17.12.2018.годинеученицииз

НовогКнежевцамоглисудауж

ивају у 

биоскопскимпројекцијама и 

тозахваљујућилокалнојсамоу

правикојајетоомогућила. 

● ● ● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 504/161-2018. год. 

Датум: 14.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 
 

Да се уз прве пахуље и хладне 

децембарске дане, најлепше слаже мирис свежих 

медењака, радо ће се сложити школарци из Ђале, 

за које је 14. 12. 2018. године, организован 

необичан „медени час“ слободних активности.  

 

У жељи да кроз активну наставу 

обрадују своје ученике, учитељице су дошле 

на идеју да се заједничким снагама сви ђаци 

опробају у припреми медењака. Час се одвијао 

у школској кухињи где су вредни мали 

посластичари имали могућност да науче 

вештине припремања и украшавања медењака. 

За припрему ове укусне зимске посластице, 

поред потребних састојака, ученици су 

користили разне модлице и шаралице.  

 

 

 

За трен ока кухињом и ходником ширио се 

мирис цимета и меда, ком нису могли да одоле ни 

запослени школе. Кроз игру и забаву, ђаци из Ђале, 

научили су нешто ново и доказали још једном да 

могу да одговоре сваком изазову. Пред сам завршетак 

часа сви су се почастили медењацима. Преостали 

Новогодишњи и Божићни медењаци изложени су у 

холу школе до 20. децембра, за све заинтересоване 

посетиоце.  

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставиле:  

Тања Недељков и Тамара Кијац, наставници разр. наставе 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/163-2018. год. 

Датум:20.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 
За предстојеће празнике, ученици 

нижих и специјалних одељења у 

Банатском Аранђелову су припремили 

новогодишњу изложбу. 

● ● ● ● ● ● ● ●  

Ученички радови били су изложени у 

школској библиотеци, а имали су 

прилике да их виде ученици наше 

школе, представници педагошко – 

психолошке службе, руководство 

школе, као и наши мали другари из ПУ 

„Срећно дете“. 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Изложбу је употпунио наступ школског хора под 

руководством учитељице Снежане Бајић и 

представа „Срећна Нова година“ коју су извели ђаци 

прваци учитељице Кристине Калинић. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

Александра Малбашки 

~ наставник дефектолог ~ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/166-2018. год. 

Датум:21.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

● ● ● ● ● ●  
Сала позоришта у Новом Кнежевцу у 

петак, 21.12.2018. године била је 

препуна деце која су певала и играла уз 

Леонтину. 

● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ●  
Сви ученици нижих разреда наше 

школе имали су прилику да уживају уз 

новогодишње и дечије песме које је 

изводила наша позната поп певачица. 

● ● ● ● ● ●  
Сви су се јако лепо забавили,а они 

најхрабрији су показали своје таленте у 

певању, рецитовању и причању вицева. 

● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ●  
Све је било у духу предстојећег 

празника, весело, разиграно и 

распевано. 

● ● ● ● ● ●  
Извештај саставила:  

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

● ● ● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/170-2018. год. 

Датум:21.12.2018.. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● ● ●  
Извештај саставила:  

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

У свим огранцима, као и у матичној школи у Новом Кнежевцу било је свечано, празнично и 

весело, а деца су се песмом и осмесима захвалила на овом лепом гесту и са кесама пуним 

слаткиша отишли на заслужени зимски распуст. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ●  
У петак 21.12.2018. године су сада већ 

традиционално представници Општине Нови 

Кнежевац на челу са председником др Радованом 

Уверићем и народним послаником Радованом 

Јанчићем уручили новогодишње пакетиће свим 

ученицима нижих разреда и ученицима 

специјалних одељења наше школе. 

● ● ● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/169-2018. год. 

Датум:22.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 
Поводом предстојећих празника и успешног 

завршетка првог полугодишта, ученици од првог до 

четвртог разреда из Ђале, организовали су 

Новогодишњу приредбу под називом 

“Новогодишња прича”. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

У духу свечаног и празничног расположења и уз 

подршку учитељица, малишани из Ђале, 

припремили су богат програм у трајању од тридесет 

минута. Драмски текст “Новогодишња прича”, 

ученици су извели на један занимљив и допадљив 

начин, уз песму, музику, рецитације и плес. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

 

У препуној школској фискултурној сали, 

громогласним аплаузом, публика је 

поздрављала мале талентоване глумце 

који су наступали у разноразним богато 

украшеним и вешто креираним маскама. 

Пред сам завршетак програма, ученици 

су заједно са мешовитом групом 

забавиштанаца ПУ ”Срећно дете” из 

Ђале, за све госте, извели још једну 

плесну тачку изненађења. 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Одушевљени реакцијом публике, ђаци су се захвалили родитељима,  

директорици школе, забавиштанцима и свим осталим гостима на пруженој подршци и 

пожелели су свима срећне празнике.. 

 

 

 

 

Извештај саставиле:  

Тања Недељков и Тамара Кијац, наставници разр. наставе 
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Извештај саставила: 

Андријана Божанин 

~ помоћник директора ~ 

потпис ____________________ 

У Н. Кнежевцу, ____________ 

● ● ● ● ● ● ●  

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:504/168-2018. год. 

Датум: 20.12.2018. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

Као и претходних година, последња 

недеља пред завршетак првог полугодишта 

резервисана је за новогодишње приредбе 

предшколске установе, основне школе и 

музичке школе из наше општине. 

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
 

 

Пре и после приредбе у холу позоришта наши 

"Ђаци генијалци" су предвођени наставницом 

Идом Недељковић приредили малу продајну 

изложбу својих радова насталих на секцији из 

технике и технологије.  

Захваљујемо се Златану Фехимовићу на 

прелепим фотографијама. 

 

У четвртак, 20. 12.2018. године пред 

препуном салом позоришта у Новом 

Кнежевцу наши ученици су приредили леп 

програм у духу предстојећих празника. 

Учитељице и вероучитељ су показали 

креативност у спремању програма, а 

ученици таленат и увежбаност. 
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ЛЕТОПИС ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

 

 

 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/1-2019. 

Датум:18.1.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 
 

 

 
 

Приказане су могућности и предности 

коришћења ових уџбеника у настави, а 

на наставницима је да одлуче када ће и 

у којој мери то применити у учионици. 

 
 

 

 
Представници издавачке 

куће "Клет" су у петак, 

18.1.2019. године одржали 

презентацију својих 

дигиталних уџбеника за 

заинтересоване наставнике 

наше школе. 
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ЛЕТОПИС ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

 

 

Број:137/2-2019. 

Датум:19.1.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 
 

 

У суботу, 19.1.2019. године, на Богојављење, велики хришћански празник, 

на реци Тиси је уприличено обновљено пливање за часни крст. 

 

 

 
 

Овом изузетно свечаном чину 

присуствовали су сви 

ученици виших разреда из 

Новог Кнежевца, као и 

њихови наставници и 

руководство школе и тиме 

увеличали целокупну 

организацију. 
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ЛЕТОПИС ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

 

 

Брoj:137/3-2019 

Датум:26.1.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 

 
У суботу, 26.1.2019. године у сали позоришта у Новом Кнежевцу,одржана је Светосавска 

академија у којој су учествовали и ученици основне школе. 

 
 

 

 

 

Пред пуном салом новокнежевачког позоришта низале су се песме, рецитације и музика у част 

Светог Саве, првог српског архиепископа. Било је свечано и достојанствено, како и доликује 

овом великом празнику. Наши ученици су показали таленат и увежбаност, а наставници 

изузетну посвећеност у спремању програма. 
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ЛЕТОПИС ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
 

 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/4-2019 год. 

Датум:27.1.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 
У недељу, 27.1.2019. године у свим 

огранцима наше школе обележена је 

школска слава Свети Сава, у славу и 

част првог српског архиепископа. Уз 

присуство великог броја ученика, 

учитеља, наставника и гостију 

уприличено је резање славског колача 

и пригодан програм. 

 

 

 

 

 
 

Истог дана, Свети Сава је обележен и у 

православним храмовима наше општине, 

где су такође учествовали ученици 

нижих разреда певајући и рецитујући. За 

заинтересоване запослене, пензионере и 

госте у просторији школе приређен је 

свечани ручак. 
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ЛЕТОПИС ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
 

 

 
 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/5-2019 

Датум: 7.2.2019.год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 
 

У организацији SBB фондације покренут је конкурс " Не прљај. Немаш изговор!-изазов" , 

на којем учествују и ученици наше школе. Конкурс је организован у сврху избора 

одељења које предложи најбоље креативно решење у циљу подизања еколошке свести. 

 

 

 

 

 

Гласање за најбоље решење траје од 4-18. фебруара, а ми се 

надамо да ће наши ученици имати среће и освојити награду. 

Нашу школу 

на конкурсу 

представља 

одељење 6/7 

("Ђаци 

генијалци") 

из Српског 

Крстура који 

су под 

менторством 

наставнице 

технике и 

технологије, 

Иде 

Недељковић, 

осмислили и 

направили 

возић од 

рециклираног 

материјала. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:317/6-2019 год. 

Датум:8.2.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 
 

 

 
 

У петак,8.2.2019.године одржана је друга 

радионица Читалачког клуба који води 

наставница Драгиња Шипка. Радионици су 

присуствовале девојчице из седмог и осмог 

разреда које су за ову прилику прочитале 

награђени роман „Јаје, млеко, вода...“ Мине 

Д. Тодоровић. Јаје, млеко, вода и још неки 

састојци дају омиљену дечју посластицу- 

палачинке, па смо наш разговор о књизи 

започеле сладећи се припремљеним 

палачинкама. 

 

 

 

Разговарајући о односу Новака и Даре 

дотакле смо се разних тема обрађених у 

роману- вршњачког насиља, развода 

родитеља, алкохолизма, првих љубави, 

слободе, успомена... Мото радионице 

„Ако желиш језгро, сломи љуску!“ 

повезале смо са цитатом из Малог 

Принца „Човек само срцем добро види. 

Суштина се очима не може видети“. 

Морамо пажљиво прићи човеку и са 

стрпљењем га упознати да бисмо дошли 

до његове суштине, до његовог језгра. 

76



 

ЛЕТОПИС ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/7-2019. год. 

Датум:18.2.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

 

 

 

Вредно радећи и наступајући 

током првог полугодишта, ученици 

4/3 разреда наше школе уз менторство 

учитељице Момић Еве, освојили су 

сребрну медаљу на међународном 

такмичењу "SzékelyKapuk-ZöldKapuk" 

2018/2019. године на тему 

екоцивилизацијслих игара средње 

Европе. Овом наградом стекли су и 

могућност камповања по избору 

(Морахалом у Мађарској или на 

Јадранском мору). 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/8-2019. год. 

Датум:27.2.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 
 

 

 

 

У среду, 

27.2.2019. год. 

са почетком у 

18 часова, у 

сали позоришта 

приказана је 

представа 

Камерне сцене " 

Мирослав 

Антић " из 

Сенте, ,,Седам 

Снежана и 

патуљак". 

 
Улаз је 

био 

бесплатан, 

а 

представу 

су имали 

прилику 

да виде 

сви 

ученици 

из Новог 

Кнежевца. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/9-2019. год. 

Датум:3.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 
 

 

Током месеца јануара и фебруара 

текуће године Читалачки клуб који води 

наставница српског језика и 

књижевности Душанка Димитров 

одржане су три радионице у оквиру 

пројекта „Читалачки маратон 2“ 

Издавачке куће „ Кlett“. 

 
У уводној радионици члановима 

клуба подељене су чланске картице и 

прва књига „Јаје, млеко вода“ Мине Д. 

Тодоровић. Ученици су причали о 

својим читалачким навикама и о томе 

како се оне развијају и негују. 

 

 

 

Тема, друге по реду, радионице била је Однос 

наставници-ученици кроз роман „Дружина 

покварене славине“ Радисава Милића. Овој 

радионици присуствовали су ученици петог и 

шестог разреда који су анализирали однос 

наставници-ученици, како у роману, тако и у 

стварности. Члановима клуба се роман веома допао. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Самостално су иницирали сликање два „табора“ како би свако свој омиљени лик представио 

онако како га је замишљао док је читао. Упоређивали су своје надимке са надимцима јунака, као и 

надимке наставника са надимцима које су доделили својим наставницима. По завршеној радионици 

плакате су залепили у ходнику школе. 
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Трећој радионици под називом „Ако желиш језгро, сломи љуску“ присуствовали су ученици 

седмог и осмог разреда. Том приликом анализиран је првопласирани роман „Јаје, млеко, вода“ Мине 

Д. Тодоровић уз домаће колачиће. 

С обзиром на то да је радионица одржана на Дан 

заљубљених, ученици су се, углавном, фокусирали на 

љубав између Даре и Новака. Но, током израде плаката, 

бележењем и упоређивањем осећања и особина, како 

својих, тако и Дариних, спонтано су, самостално, уз рад, 

отварали нове теме: село-град, алкохолизам, 

занемаривање од стране родитеља, односи међу 

вршњацима, особине које су данас „на цени“, љубав 

према псима... 

 

У наредном периоду одржаће се још четири радионице на којима ће се анализирати следећи романи: 

 

 

 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
„Основци“ Биљане Лане Максимовић 

„Навијам за шаптача“ Биљане Марковић Јевтић 

„Кад дневник проговори“ Иване Кнежевић 

„ЕX YU пионир“ Бориса Јашовић 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/10-2019. год. 

Датум:5.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Ученици нижих разреда из Ђале, организовали су 

тродневну еколошку радионицу,,Наши поклони за маме". 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Првог дана радионице 5. марта 2019. године, ученици су од 

картона, старог папира и салвета правили честитке за маме. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Други дан 

радионице, ови 

малишани, 

посветили су 

изради посудица за 

чуваркуће. 
 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
За њихову израду користили су смешу гипса и воде а за 

обликовање рециклирани материјал (пластичне флаше и чаше). 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Трећег дана, уследило је 

лакирање и паковање 

поклона. 

 
● ● ● ● ● ● 

Радионицом су руководиле 

учитељице Тања Недељков и 

Тамара Кијац које су једнако 

уживале са ђацима. 

● ● ● ● ● ● 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/11-2019. год. 

Датум:7.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 
У конкуренцији основних школа из 

Србије, Црне Горе, Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, 

Основна школа ,,Јован Јовановић 

Змај" из Новог Кнежевца освојила 

је златну медаљу за квалитет у 

образовању на основу остварених 

резултата рада школе, а који су 

прописани Правилником 
Новосадског сајма о оцењивању 

образовно-васпитних установа. 

 

 
 
 

 
 

 
У Новом Саду се од 7.-9. марта 

одржава 14. Међународни сајам 

образовања ,,Путокази", који 

промовише образовање и 

целоживотно учење. Паралелно са 

Сајмом образовања, одржава се и 

Сајам књига, Изложба уметности, 

али и оцењивање квалитета у 

области предшколског, 

основношколског, средњошколског и 

високошколског образовања. 
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Република Србија – АП Војводина 

 

 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/12-2019. год. 

Датум:8.3.2019.. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

 

 
 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

У петак, 8. марта 2019. године, 

ученици 8/2 разреда из Новог 

Кнежевца Себастијан Бајић, 

Владимир Галешев, Стефан Јелић, 

Љуба Јовановић, Стефан Малетин, 

Игор Пантелин, Иван Ранков и 

Бојан Станимиров, потрудили су се 

да улепшају дан својим 

другарицама из разреда и учине да 

га сви памте. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 

 

 
 
 

♥ Свака част за господу осмаке! ♥ 

 
 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Украсили су учионицу балонима, 

таблу прелепим порукама, а као 

посебан знак пажње, свака 

девојчица је добила по чоколадицу. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
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Република Србија – АП Војводина 

 

 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/13-2019. год. 

Датум:8.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 
 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

У петак, 8. марта 2019. године, у 

Банатском Аранђелову, одржана је 

приредба поводом Дана жена. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
 
 

 

 
 

 
♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Деца су певала, играла, 

глумила и рецитовала а 

публика је уживала у 

разноликом програму 

намењеном мамама, бакама, 

теткама, стринама и свим 

женама. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
 
 
 
 
 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Приредбу су припремиле учитељице 

нижих разреда и специјалних одељења са 

својим ученицима. 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
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Република Србија – АП Војводина 

 

 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/14-2019. год. 

Датум: 4.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
У понедељак 4. марта 2019. године, у фискултурној 

сали наше школе у Новом Кнежевцу, за све ученике 

нижих разреда, постављена је највећа макета на 

Балкану ,,Свет око нас”. Боривој Вујић, аутор 

макете, представио је малишанима своје животно 

дело које је стварао двадесет година. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Макета је постављена на 44 квадратна метра 

са више од 5000 експоната, од којих су сви 

умањени 87 пута у односу на стварне 

величине. Чика Бора, ентузијаста без премца, 

кроз своју изложбу - наставно средство, 

представио је нашим школарцима између 

осталог: бечки “Пратер”, Олимпијски торањ у 

Минхену, Савски мост, новосадску катедралу, 

призоре са шабачког вашара, спортске терене, 

градилишта, излетишта... 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Током изложбе, за прваке је организовано 

предавање о животу и раду на селу и у граду, 

другацима о саобраћају и рељефу, трећацима о 

занимањима и о утицају човека на животну средину 

а четвртацима о обновљивим изворима енергије. 

Одушевљени изложбом, малишани су са 

задовољством прихватили чика Борин изазов 

“Пронађи задати предмет на макети”. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
 
 
 
 
 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Обогаћени прелепим утисцима, наши 
ђаци су поздравили ово ремек - дело уз 

речи: „Чико свака Вам част!“ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Република Србија – АП Војводина 

 

 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/15-2019. год. 

Датум:11.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

 
Ученици 5/2 разреда наше школе су у 

договору са наставницом ликовне културе, 

Маријом Маринковић, у понедељак, 

11.3.2019. године спровели еколошку акцију. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
 
 
 

Приликом шетње новокнежевачким парком 

ученици су сакупили џак лименки. 

 

 

 

 

 

Овом акцијом парк је очишћен од бачених 

лименки, а ученици су дали добар пример заштите 

своје околине. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Прикупљене лименке биће предате на 

рециклирање, а рециклажом лименки школа се 

прикључила и пројекту ,,За чистије и зеленије 

школе у Војводини". 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/16-2019. год. 

Датум:12.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

У уторак, 12.3.2019. године 

родитељима ученика осмих разреда 

из Новог Кнежевца презентована је 

Техничка школа из Кикинде, са 

посебним акцентом на промоцију 

дуалног образовања. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Техничка школа образује 

ученике у три подручја рада: 

електротехника, саобраћај и 

машинство и обрада метала, 

а оно што су истакли као 

посебно занимљиво јесте 

што омогућују упис ученика 

на смерове у оквиру којих се 

ради кроз дуално 

образовање. 
 

 
 

 

 

Истакнуто је да Техничка школа има добру сарадњу са 

формом " ТПС" из Новог Кнежевца где учениции могу 

обављати праксу док се школују. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/17-2019. год. 

Датум:14.3.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 
 

 

● ● ● ● 
У четвртак, 

14.3.2019. године у 

сали библиотеке у 

Новом Кнежевцу 

одржана је 

промоција књиге 

,,Лепо живи миш у 

биоскопу" нашег 

суграђанина, 

Горана Новакова. 

● ● ● ● 
 

„Лепо живи миш 

у биоскопу“ је 

пета књига Горана 

Новакова, а 

издавач је 

Народна 

библиотека 

„Бранислав 

Нушић“, под 

покровитељством 

Општине Нови 

Кнежевац. 

● ● ● ● 
 
 
 
 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
Поносни смо што су на промоцији учествовали и 

ученици наше школе, које су за то припремале 

учитељице Јелена Тркља и Вишња Колбл. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
Главни циљ ових активности се и 

даље реализује, јер ученици 

заливајући и водећи бригу о својим 

биљкама, прате њихов раст и 

развој, примећујући при том како 

настаје нови живот, чији су они 

једним делом ствараоци. Башта у 

прозорима школског хола 

напредује сваког дана очигледно, а 

надамо се да ћемо поред лепотица 

гладиола и мирисних мушкатли, 

имати солидан род кромпира, 

младог лука, блитве и тиквица. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
Током марта месеца 2019. године, 

ученици петог разреда су се одазвали 

у великом броју учешћу у раду 

еколошке секције. Од пластичне 

амбалаже, коју су прво савесно и 

вредно сакупили, упознали су се са 

појмом рециклаже, те су од 

поменутог материјала израдили 

саксије за цвеће. Након тога, 

сакупили су садни материјал у виду 

луковица, ризома, пелцера и кртола, 

као и семена повртарских и украсних 

билјака. У овој акцији" У сусрет 

пролећу", петаци су имали прилику 

да се кроз практичан рад, садећи и 

сејајући биљке потврде и схвате што 

су на часовима биологије путем 

теоријског начина рада учили. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
Шта све младе руке наших ђака могу да створе, најбоље говоре фотографије на 

задовољство њихове наставнице биологије, Иванке Алваџин. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
У четвртак, 14. марта 2019. године, 

ученици нижих разреда из Ђале заједно 

са својим учитељицама, организовали су 

ликовно - еколошку радионицу поводом 

обележавања Дана река. У циљу 

подстицања и развијања свети код 

ученика о потреби очувања река и живог 

света у њима, учитељице су кроз 

мотивациони разговор објасниле ђацима 

када и зашто се облежава Дан река, због 

чега је очување река важно, како реке 

данас изгледају, како људи загађују реке 

и кога све угрожавају загађујући. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Како је један од најчешћих узрока 

загађења одлагање отпада у реке, 

ученици су дошли на идеју да папирни 

отпад (старе папире и картоне) преточе у 

ликовне радове и спрече га да доспе у 

реку. Своје виђење о томе како реке 

треба да изгледају, ученици су 

представили на својим радовима, од 

којих су потом изабрали најлепших шест 

за пано. Данас овај пано краси хол 

основне школе у Ђали и истовремено 

усмерава све савесне људе о значају 

очувања река. Обележавањем Дана река 

кроз ликовно - еколошку радионицу, 

реализована је још једна активност у 

оквиру пројекта ,,За чистије и зеленије 

школе у Војводини”. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Гости наше школе су у понедељак, 18.3.2019. године били ученици и наставници Хемисјко 

технолошке школе из Суботице, који су желели да ученицима осмих разреда приближе 

образовне профиле и смерове који постоје у њиховој школи. 

 
 
 

 
На изузетно атрактиван начин, кроз радионичарски рад гости су упознали осмаке са 

образовним профилима хемија (техничар за прераду нафте и гаса, техничар за заштиту 

животне средине, техничар за индустријску фармацеутску технологију), храна 

(прехрамбени техничар, пекар-дуално, посластичар-дуално) и текстил (моделар одеће). 
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● ● ● ● ● 
Средња школа ,,Доситеј 

Обрадовић" из Новог 

Кнежевца представила 

се свим ученицима 

осмих разреда кроз 

пригодну презентацију, 

а све са циљем да их 

ближе упознају са 

понудом својих смерова 

за наредну школску 

годину. 

● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Ово је била одлична прилика да ученици питају шта их интересује везано за рад ове школе, 

те се надамо да смо им бар мало олакшали будући избор средње школе. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Лазар Николајев, чика Лаза из Новог Сада је Основној 

школи  ,,Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца 

даровао седам сликарских штафелаја са таблама. 

 

 
 

 

 
Циљ овог 

великодушног 

поклона је 

подстицање 

креативности, 

али и труда при 

изради 

ликовних 

радова. 

 
 

 

Поред тога, ученици ће се први пут опробати и у 

раду на штафелају као прави мали ликовни 

уметници. 

Чика Лази ће у знак захвалности бити поклоњено 

неколико радова израђених на штафелајима. 
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Већ традиционално, у Кањижи се 

у месецу марту одржава Берза 

образовања на којој учествују 

скоро све средње школе из 

околине (Нови Кнежевац, 

Кањижа, Сента, Суботица, Чока). 

Берза је одлична прилика да се 

ученици осмих разреда упознају 

са понудом средњих школа, као и 

да се ближе распитају о 

образовним профилима и 

смеровима које постоје у 

школама. 

 

 
Основна школа је 

обезбедила превоз 

за све наше осмаке 

до Кањиже 

помажући им на тај 

начин да се 

определе за средњу 

школу коју ће да 

упишу. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Ученици нижих разреда из Ђале обележили су 

Светски дан вода. Циљ обележавања Светског 

дана вода односио се на указивање очувања и 

значаја воде за живот и здравље. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Након радионице, 

реализован је час активног 

учења, на ком су ученици 

израдили заједничку мапу 

ума на тему вода. 

 

~ ~ ~ ~ ~ 
Циљ часа био је да 

комбинацијом уметности и 

науке, логике и емоција, 

речи и слика, сви школарци 

усвоје основна знања о води. 

Обележавањем Дана вода 

кроз ликовно - еколошку 

радионицу, реализована је 

још једна активност у оквиру 

пројекта 

,,За чистије и зеленије школе 

у Војводини”. 

~ ~ ~ ~ ~ 

У складу са данашњим даном, ови 

малишани, организовали су ликовно - 

еколошку радионицу ,,Плави свет" која 

је посвећена изради акваријума од 

рециклираног материјала 

(пластике и картона). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Наставница ликовне културе Марија 

Маринковић осмислила је сцену и 

лутке. У изради лутака и сцене 

активно су учествовали ученици на 

часовима ликовног. Ученици су 

имали веома успешан наступ, а 

почетничке грешке ће лако 

исправити и усавршити своје 

извођење. Ученици и наставнице су 

дипломом награђени за јасно 

упућену васпитну поруку јер је 

представа веома лепа прича о 

толеранцији и прихватању 

различитости. 

 

 
У суботу, 23.3.2019. године у Новом 

Саду одржана је међуокружна 

смотра 25. Фестивала луткарства 

основних школа (ФЛУОШ). Свој 

деби на смотри имала је луткарска 

група „Змајеви“ из ОШ „Јован 

Јовановић Змај“. Осам ученика 6/1 

извело је луткарску представу 

„Краљица лептира“. Представа је 

рађена по тексту Селме Париси. 

Адаптацију текста је урадила Јелена 

Маринац, а режију наставница 

српског језика Драгиња Шипка. 
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● ● ● ● ● ● 
У петак, 22.3.2019. године ученици 

3/3 и 4/3 разреда са учитељицама Тот 

Евом и Момић Евом су обележели 

Светски дан вода излетом на ,,Green 

fox" салашу на Филићу. Ученицима 

је била организована ликовно- 

еколошка радионица на којој су 

заједно илустровали акваријум, на 

платну цртали дно реке, кредама у 

боји цртали реку Тису. 

● ● ● ● ● ● 
 
 

Домаћини салаша су ученике јако 

лепо дочекали угостивши их 

ручком и десертом. У прелепом 

двориштуи по изванредном 

времену, ученици су се 

рекреирали организујући 

интересантне игре лоптом. 

Целокупан излет је био и 

едукативног карактера, те су 

ученици кроз игру, причу и 

цртање усвојили основна знања о 

важности воде на земљи. 
 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Ученицима су презентовани здрави стилови живота, те 

је акценат стављен на важности здраве исхране и 

оралне хигијене. Ученици су током боравка на салашу 

грицкали штапиће свеже шаргарепе, цвекле, јабуке и 

крушке, а на крају им је и практично показано како 

правилно треба прати зубе. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Културно издавачки центар "Српска 

кућа" из Пожаревца организовао је 

конкурс за ученике који желе да се 

баве писањем. Циљ пројекта је 

афирмација младих писаца у Србији, 

а најбољи радови су објављени у 

књизи "Сто младих талената". 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Нашу школу су на овом конкурсу 

представљала два ученика: Иван 

Томас (3/1) из Новог Кнежевца и 

Николина Арсенов (6/4) из 

Банатског Аранђелова. На нашу 

велику радост песме оба ученика 

су се нашле у књизи. Надамо се 

да ће ово бити само почетак 

њиховог писања песама и да ће 

ученици наставити да нижу 

успехе у овој области. 
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Тимс је међународно испитивање 

постигнућа ученика и проучавања у 

математици и природним наукама у четвртим и 

осмим разредима. 

 

 

 

Тимс се реализује сваке четврте године, а Република Србија је пети пут део овог испитивања. 

Ове године у испитивању учествује преко 60 држава, а у нашој држави репрезентативан узорак 

представља око 165 школа. Наша школа се ове године први пут прикључила међународном 

испитивању те је 27.3.2019. године реализовано испитивање у 4/1 одељењу из Новог Кнежевца. 

Испитивање је подразумевало попуњавање упитника од 

стране ученика, њихових родитеља, учитеља као и директора школе 

док су ученици решавали и задатке из математике и природних 

наука. Попуњене упитнике и задатке школа шаље Институту за 

педагошка истраживања из Београда на даљу обраду. Захваљујемо 

се родитељима и ученицима на учешћу у међународном 

испитивању. 
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Покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир Батез, у четвртак, 28.3.2019. године 

посетио је Нови Кнежевац. Циљ посете је представљање пројекта "Подршка спортским и 

физичким активностима девојчица – Active girls". Партнери пројекта су Фонд Европски 

послови АПВ, Општина Сентеш у Мађарској и Сквош клуб „Тиса“ из Сегедина. 

Презентацији су присуствовали председник Општине др Радован Уверић, чланица 

Општинског већа Александра Ранковић и директорка Основне школе „Јован Јовановић 

Змај“ Светлана Тамаши Јевтић. У Војводини ће пројекат „Аctive girls“ бити реализован у 

шест школа, укључујући и нашу школу, а он укључује девојчице од 7-14 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Након презентације, Владимир Батез је 

посетио и нашу школу и том приликом 

присуствовао часу физичког васпитања у 

4/1 и 4/2 разреду који је држала наставница 

Дијана Дражић. Посебно нас радује, што је 

Покрајински секретар похвалио час наше 

наставнице, наглашавајући да је евидентан 

квалитет наставе. 

 
У склопу пројекта биће израђене 

апликације за мобилне телефоне и 

таблете, које ће садржати понуду 

спортских клубова и активности 

за девојчице у општинама које су 

обухваћене пројектом, али и у 

суседним општинама. У току јуна 

и септембра биће организоване 

две радионице за професоре 

физичке културе, једна у 

Апатину, друга у Врбасу. За 

ученице ће у периоду од 1-5. јула 

бити организован камп у Сентешу 

у Мађарској, док ће други камп 

бити организован у Ади у 

периоду од 12-15. августа. У 

склопу пројекта је планирано да 

школа крајем маја добије 

спортску опрему, док ће сам 

пројекат обухватити и два јавна 

часа – један ће бити организован у 

јуну ове године, а други на 

пролеће 2020. године. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/30-2019. год. 

Датум:2.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
 

 

 

 

 

 
Због те занимљиве идеје „маскирања“ 

ученицима наше школе додељена је 

специјална групна награда за најбољи 

концепт, а ученици су позвани на 

свечану доделу награда. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Поводом Светског дана књиге за децу, који се 

обележава 2.априла, Дечје одељење „Чика Јова 

Змај“ Библиотеке града Београда, расписало је 

ликовно-литерарни конкурс за децу предшколског 

и основношколског узраста „Са књигом у руци у 

јунака се преобуци“. 

 

 

На овај конкурс послато је тринаест 

фотографија ученика наше школе 

"Емили Витрал"- Данијела Мијатов, 

"Рамзес"- Уљхељи Балаж, 

"Одри"- Петра Јолић, 

"Исидора"- Сара Фирић, 

"Надежда Петровић"- Тамара Пантелин, 

"Мика"- Немања Раду, 

"Михајло"- Михајло Косић, 

"Мокрањац"- Константин Максимов, 

"Баснописац"- Вук Јолић, 

"Луди шеширџија"- Јована Уверић, 

"Бели зец"- Марина Чанчар, 

"Марта Смарт"- Јана Олушки, 

"Марта Смарт"- Николина Арсенов, 

где су се ученици уз помоћ наставнице 

ликовног на часовима ликовне културе 

маскирали у неколико јунака, али и 

направили фото-илузију омиљених 

јунака из књиге уз помоћ насловних 

страна књига. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/31-2019 

Датум: 1.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Рад читалачког клуба 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Дана 1.4.2019.године, а није 

шала, одржане су трећа и 

четврта радионица 

Читалачког клуба. Ученици 

петог и шестог разреда 

анализирали су роман 

,,Дружина покварене 

славине", а седмаци и 

осмаци су изнели своја 

запажања о роману 

,,Основци". 

Ученицима је било занимљиво како су се чланице Дружине покварене славине 

супротставиле наставницима, али су истакли да је од свега важније заједништво и 

прихватање одговорности за своје поступке.. 

,,Основци" су нас 

инспирисали на разговор о 

страховима и 

превазилажењу истих. 

Схватили смо да морамо 

имати особу у коју имамо 

поверења и којој верујемо, 

неког ко ће нам пружити 

руку и извући нас из 

проблема. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/31a-2019. год. 

Датум:2.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Светски дан књиге  

 

 

 

 

 

 

У уторак, 2. априла, 

Дечје одељење 

Библиотеке града 

Београда 

традиционално је 

обележило Светски 

дан књиге за децу. 

Овај празник књиге 

обележава се широм 

света на дан рођења 

данског писца, 

Ханса Кристијана 

Андерсена. 
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● ● ● ●  

Поводом тог празника, 

расписан је наградни 

конкурс „Са књигом у 

руци у јунака се 

преобуциˮ. Намењен је 

деци предшколског и 

основношколског 

узраста, са циљем да их 

подстакне да се 

креативно изразе. Циљ 

конкурса био је да деца 

открију који је њихов 

омиљени јунак из 

књиге, да га оживе и 

дочарају маскиравши се 

у њега и да се тако 

маскирани 

фотографишу са 

књигом у руци. 

● ● ● ●  

 

Учествовала су деца из целе Србије, одзив на конкурс је био сјајан и пристигао је велики 

број креативних и маштовитих решења. Жири на челу са костимографкињом Јеленом Стокућом, 

професорком костима у средњој уметничкој школи „Техноарт Београд“ изабрао је најбоље 

радове у три категорије: предшколски узраст, млађи узраст од 1. до 4. разреда и старији узраст од 

5. до 8. разреда. Аутори најмаштовитијих и најкреативнијих решења дошли су из Београда, 

Сомбора, Новог Кнежевца, Каменова, Обреновца, Младеновца, маскирани на прославу, 

учинивши је правом ревијом ремек-дела. Свечаној додели награда присуствовала је група од 

дванаест ученика наше школе (Сара, Тамара, Немања, Данијела, Николина-шести разред, Балаж, 

Вук, Константин, Михајло, Јована, Марина и Јана-пети разред) у пратњи наставнице ликовне 

културе Марије Маринковић. Заједнички су преузели специјалну награду за најбољи концепт. 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

Деца су бесплатно учлањена у библиотеку и награђена књигама, а њихове фотографије 

биће објављене на страни „Политика за децуˮ листа „Политика" и на Фејсбук страни Dečja 

biblioteka Zmaj. Свечаност је увеличанa музичким наступом сестара Симонути. Прослава је 

изузетно медијски пропраћена (Прва телевизија, Мали дневник РТС2, Дневник РТС 1, Политика 

за децу, Радио Београд 202, Тањуг). 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 
Поред посете Библиотеке „Чика Јова Змај“ ученици су прошетали кроз историјски део главног 

града-Кнез Михајловом улицом и Калемегданом. Током шетње кроз Кнез Михајлову улицу, 

ученици су посетили Галерију УЛУС-а, у којој се тренутно налази изложба „Мода као лични 

стил“, наше сликарке Јасмине Калић. Приликом разгледања у галерији смо затекли и ауторку, па 

су ученици имали прилику да разговарају са њом, поставе питања и упишу се у књигу утисака. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/32-2019  

Датум: 4.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Посета Вање Удовичића 

 
 
Основну школу ,,Јован Јовановић Змај'' из 

Новог Кнежевца, у четвртак, 4.4.2019. године посетио 

је министар омладине и спорта, Вања Удовичић. 

Повод за посету је била донација коју је 

Министарство омладине и спорта и Савез за школски 

спорт донирало нашој школи у виду спортске опреме 

(лопте за рукомет, одбојку, кошарку и фудбал, голови 

за рукомет, мреже за одбојку, као и табле и кош за 

кошарку). 

 

 

 

Поштујући, пре свега, име и спортске успехе нашег 

министра, основна школа се показала као изузетан 

домаћин, те је Удовичићу приредила пријатан дочек, а 

он, како и доликује великом спортисти, није штедео 

време, те је испоштовао све ученике који су желели да 

се фотографишу са њим. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/33-2019  

Датум: 10.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Час са Матијом Бећковићем 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

У првом делу занимљивог, јавног часа књижевности 

ученици Миљан Божанин, Петра Јолић, Исидора Гајин и 

Ђурђина Кукољ говорили су Бећковићеве стихове , а 

затим је песник причао о свом животу, казивао стихове и 

на крају одговарао на ученичка питања. 

Сусрету са песником присуствовали су ученици седмог и 

осмог разреда и гимназијалци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матија Бећковић, великан српске 

књижевности, посетио је 10.4.2019. 

године Основну школу „Јован 

Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу. 

Ученици наше школе неколико 

година на рецитаторском такмичењу 

казују Бећковићеве стихове па је 

директорка школе због тога позвала 

песника да посети нашу школу и 

упозна ове даровите ученике. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/34-2019 

Датум: 10.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Ускршња радионица са мамама 

 
 

Поводом предстојећег празника Ускрса, ученици 

виших специјалних одељења из Српског Крстура 

су у среду 10.4.2019. године заједно са својим 

мамама имали једну „Ускршњу радионицу 

“.Наставница Маријана Сујић је осмислила да на 

тој радионици фарбају и украшавају јаја, праве 

корпице са зеком, боје јаја и праве венчић, од 

салвета лепе и украшавају ускршње јаје. 

 

  

Маме су заједно са ученицима биле креативне, 

пуне идеја, па су тако и настали прелепи радови 

који украшавају учионицу. Атмосфера у 

учионици је била весела, маштовита, опуштена, 

пуна смеха и приче, а маме су се посебно 

опустиле и уживале у дружењу и раду и на кратко 

искључиле од свакодневник обавеза 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/35-2019 

Датум: 10.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Још једна еколошка акција наших ученика 

 
Још једном су ученици наше школе показали да брину о својој околини, као и 

рециклажи. Овог пута, ученици 5/4 разреда наше школе су са наставницом ликовне културе 

Маријом Маринковић, 10.4.2019 године спровели још једну еколошку акцију. Приликом 

шетње новокнежевачким парком ученици су сакупили још један џак лименки.  

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
 

Овом акцијом парк је поново очишћен од бачених лименки, а ученици 5/4 су дали 

добар пример заштите своје околине као и њихови другари из 5/2 разреда. Прикупљене 

лименке биће такође предате на рециклирање, а рециклажом лименки школа је укључена у 

пројекат ,,За чистије и зеленије школе у Војводини". 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/36-2019 

Датум: 11.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Дан поезије-Költészet napja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

На дан рођења Јожеф Атиле, 11. априла, 

прослављамо Дан мађарске поезије. 

  

 

Тим поводом ученици ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ из Новог Кнежевца 

и Банатског Аранђелова су 

пригодним програмом (мађарски 

језик – музичка култура – ликовна 

култура) обележили овај важан дан. 

Ученици су рецитовали и певали 

народне песме. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/37-2019 

Датум: 15.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Дан отворених врата у Чоки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ● ● ● ● ● ● ●  

Хемијско-прехрамбена средња школа из 

Чоке је у понедељак, 15.4.2019. године, 

отворила своја врата за све осмаке који су 

зантересовани за образовне профиле и 

смерове које ова школа нуди у наредној 

школској години. 

● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ●  
Седам ученица наше школе посетиле 

су ,,Дан отворених врата", те се 

надамо да ће им ова посета помоћи у 

попуњавању листе жеља при упису у 

средње школе. Средњој школи се 

захваљујемо на лепом гостопримству. 

● ● ● ● ● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/38-2019 

Датум: 17.4.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Музички излет наших ђака 

 
У среду, 17. априла 2019. године, ученици који слушају изборни предмет хор и оркестар 

имали су јединствену прилику да присуствују концерту гитариста у новокнежевачкој музичкој 

школи. Тог дана одржан је 14. сусрет гитариста потиских музичких школа. Своје умеће 

показали су ученици из Аде, Сенте, Бечеја, Кањиже и Новог Кнежевца. Ученици наше школе су 

уживали у лепим звуцима овог интересантног инструмента. Одушевљени, неки од њих cу 

изразили жељу да, можда у некој блиској будућности, и упишу музичку школу.  

♪♫♪♪♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♪♫♪♫♪♪♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♪♫♪♫♪♪♪♫ 

 

♫♫♪♪♫♪♫♪♪♪♫♪♪♫♫♪♫♪♪♫♪♫♪♪♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♪♫♪♫♪♪♪♫ 

 

Ваља истаћи да су, осим што су уживали у предивној музици, показали да су изузетна 

публика, тачније ,,публика за пример", на шта је наставница Андреа Давид посебно поносна. 

Надамо се да ћемо ускоро поново присуствовати неком музичком догађају. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/39-2019 

Датум: 18.4.2019. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
"Навијам за шаптача" 

 
 

Пета радионица Читалачког клуба 

одржана је 18.4.2019.године. Чланице 

клуба су анализирале роман „Навијам 

за шаптача“ Биљане Марковић Јевтић и 

присетиле се радио-драме „Капетан 

Џон Пиплфокс“. Позирале су са 

реквизитима за ову представу, а затим 

су разговарале о својим сновима и 

жељама. Нагласиле су да је важно бити 

упоран и веровати јер се снови само 

тада претварају у стварност. 

 

 

 

 

Снова је било много, од игре у NBA-у и упознавања кошаркашких асова, решавања 

загађења, летења балоном , путовања на различита места, склапања породице па до саме жеље да 

будемо срећни. Надамо се да ће се сви снови остварити. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/40-2019 

Датум: 18.4.2019. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Млади еколози на Био-базару 

 
 

 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

Млади еколози, ученици шестог 

разреда наше школе, су у четвртак, 

18.4.2019.године, били гости на Био 

базару у организацији Предшколске 

установе ,,Срећно дете'' из Новог 

Кнежевца. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/41-2019 

Датум: 18.4.2019. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Дан планете Земље 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поред активности на терену, чланови еколошке секције су уз помоћ вршњака из разреда 

припремили изложбу радова ученика од петог до осмог разреда на тему из области екологије, 

биологије и заштите животне средине. Идеја је било много, а креативност ученика занимљива. 

Ученица 6/1 разреда, Ива Дамјановић, написала је песму посвећену планети Земљи, која је била 

прочитана на отварању изложбе. Надахнут и искрен, а такође и поучан текст песме, похвалила је 

наставница српског језика Душанка Димитров, која је присуствовала отварању изложбе. Својим 

присуством је подршку ученицима дао и наставник информатике, Ђурица Маћош. Изложба је 

постављена у ходнику школе испред биолошког кабинета. Овим путем позивамо све 

заинтересоване да посете и погледају изложбу и на тај начин дају свој допринос обележавању 

Дана планете Земље. Позив ћемо завршити делом текста Ивине песме: 

 

"Ако се бринемо о њој, Земља ће да буде чиста и тек онда ће да заблиста! 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
Током априла 2019. године, ученици 

6. разреда, чланови еколошке 

секције, вредно су радили бавећи се 

еколошким активностима, у сусрет 

Дану планете Земље који се 

обележава 22. априла у целом свету. 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  
У школском дворишту су заједно са 

својим другарима из разреда 

засадили неколико нових садница 

туја, те су попунили празна места 

између стабала која су засадили 

њихови старији другови прошле 

године. Младе тује су поклон 

нашим еколозима, који су и 

припадници Покрета горана, из 

горанског расадника Суботице. 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/42-2019 

Датум: 18.4.2019. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Дан отворених врата, Гимназија Нови Кнежевац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дана, 18.4.2019.године, у 

просторијама Гимназије у Новом 

Кнежевцу одржан је Дан отворених 

врата за ученике осмих разреда. 

Ученици и професори Гимназије су 

осмаке упознали са општим смером 

и предностима ове школе.. 

  

Ученицима су представљене 

наставне и ваннаставне 

активности и имали прилику да се 

на занимљив начин упознају са 

часовима шпанског језика, 

изборног предмета  

(Појединац, група, друштво) и 

хемије. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/43-2019 

Датум: 18.4.2019. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Ускршња радионица у Ђали 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У четвртак 18.4.2019. године, ученици 

нижих разреда из Ђале, заједно са 

својим учитељицама, организовали су 

ликовно – еколошку радионицу 

,,Ускршњи поклони”. Циљ радионица 

огледао се у развијању маште, 

креативности и стваралаштва код деце 

и у упознавању ученика са новим 

техникама еколошког украшавања. 

У веселој и раздраганој атмосфери, ученици 

су од рециклираног материјала правили 

поклоне (честитке, корпице, маске, чаше и 

посудице за јаја) ,поводом највеселијег 

хришћанског празника Ускрса. Пред сам 

завршетак радионице, ученици су 

фотографисали своја мала уметничка дела 

која ће поклонити најдражима. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/44-2019 

Датум: 18.4.2019. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Ускршња изложба у Банатском Аранђелову  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У духу предстојећих Ускршњих празника, 

ученици нижих и специјалних одељења из 

Банатског Аранђелова, заједно са својим 

учитељицама, припремили су изложбу 

дечјих радова. 

Изложба је била отворена у школи, од 

15. до 17. априла, за све заинтересоване 

посетиоце. Са пуно љубави и труда, за 

ову изложбу, ђаци су припремили 

фарбана јаја, корпице, честитке... 

Посећеност је била велика, а радост 

ученика немерљива. 

117



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/45-2019.год. 

Датум:  06. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Реконструкција школе у Банатском Аранђелову 
 

 
У понедељак, 6.маја 2019. године, свечано је обележен почетак реконструкције основне 

школе у Банатском Аранђелову, за шта је средства обезбедила Канцеларија за управљање јавним 

улагањима Владе Србије.  

Вредност радова је преко 

педесет милиона динара, а 

извођач радова је ,,Орнамент –

инвест инжењеринг" из 

Београда. 

Реконструкција школе у 

Банатском Аранђелову 

обухвата комплетно уређење: 

од подова, замене столарије, 

фасаде, молерско-фарбарских 

радова, замену електро-

инсталација, нове санитарне 

чворове, посебне рампе и лифта 

за инвалиде и кровну 

конструкцију. 

 

 

 

Рок за завршетак радова је 90 дана, те се надамо да ће почетак 

нове школске године наши ученици дочекати у реконструисаном 

објекту. Ученици виших разреда из Банатског Аранђелова ће ову 

школску годину завршити у основној школи у Новом Кнежевцу, 

ученици нижих одељења који наставу похађају на српском језику и 

ученици специјалних одељења ће до половине јуна месеца наставу 

имати у просторијама Месне заједнице у Банатском Аранђелову. А 

ученици нижих одељења који наставу похађају на мађарском језику 

имаће наставу у школи у Мајдану.  

Свечаном обележавању почетка радова на реконструкцији 

присуствовали су ,поред рукововодства школе, и представници 

локалне самоуправе на челу са председником др Радованом 

Уверићем и народним послаником Радованом Јанчићем, као и 

представници установа из наше општине. 

 
 

Aндријана Божанин 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/46-2019 год. 

Датум: 09. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Еколошка радионица у Ђали 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Тамара Кијац 

 

Наведене активности ученици су 

реализовали индивидуално уз 

помоћ њихових учитељица.  

До завршетка школске године, 

ученици ће самостално бринути о 

својим биљкама и пратити њихов 

раст и развој. 

У четвртак, 9.5.2019. године, ученици нижих разреда из Ђале реализовали су еколошку 

радионицу ,,Сејање семена поврћа". 

У оквиру радионице, 

реализоване су следеће 

активности: припрема земље, 

одабир семена која лако 

клијају, декорисање 

баштенских посуда од 

пластичних чаша, сејање 

семена поврћа, обележавање 

врсте семена и заливање. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/47-2019. 

Датум:10. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Светски дан кретања обележен у Ђали 

 
 

У петак, 10.маја 2019. године, ученици нижих разреда и забавиштанци мешовите групе 

ПУ „Срећно дете” из Ђале, обележили су Светски дан кретања.  

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

У циљу подизања свести код деце о 

важности и значају редовне 

физичке активности у очувању и 

унапређивању физичког и 

менталног здравља, за малишане су 

организоване следеће активности: 

такмичење у трчању, извођење 

вежби у оквиру Пројекта 

,,Покренимо нашу децу" и забавне 

игре на отвореном. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

 

 

 

Све планиране активности 

остварене су у складу са узрастом, 

могућностима и интересовањима 

деце, уз подршку васпитачице и 

учитељица. Кроз забаву, игру и 

дружење, деца су активно провела 

незабораван дан у природи а 

заједнички утисак свих био је да се 

уз кретање не сме занемарити и 

здрав стил живота. 

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

 
Тамара Кијац 
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РепубликаСрбија – АП Војводина 

Основнашкола »ЈованЈовановићЗмај« 

Број: 137/48-2019 

Датум: 13. 05. 2019. год. 

НовиКнежевац 

КраљаПетра I Карађорђевића 13 

Чајанка у биолошком кабинету  

 
Дана, 13.5.2019. године, у склопу пројекта ,,За чистије и зеленије школе у Војводини", у 

биолошком кабинету је одржана завршна радионица еколошке секције ,,Чајанка у биолошком 

кабинету".  

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

Након сађења и сејања лековитих, 

јестивих и украсних биљака које су делом 

пренесене и засађене у школском 

дворишту, у сарадњи са учитељицом, 

Љиљаном Kнежевић, споменуте 

активности су на конкретном примеру 

сагледале свој значај и циљ - вредне 

ученице су од листова свеже менте (нане) 

сакупиле листове и припремиле 

благотворни и лековити чај, који се затим 

испијао са уживањем, са шећером, или 

без, како ко воли. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

 

Завршној радионици су присуствовали гости из покрајинске Владе Војводине, чланови 

комисије у реализацији пројекта ,,За чистије и зеленије школе у Војводини."  

 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

Наши еколози су упознали госте са својим 

укупним радом и активностима, а онда су их 

послужили чајем од нане. Радионици је 

присуствовала и помоћник директора, 

Андријана Божанин, која је заједно са 

наставницом биологије, Иванком Алваџин, 

била поносна на младе екологе наше школе. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

 

 

Иванка Алваџин 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/49-2019 

Датум: 13.05.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Завршна еко радионица 

 

 
 

 

 

У понедељак 13. маја 2019. године, Основну 

школу ,,Јован Јовановић Змај” у Новом 

Кнежевцу, посетиле су Јелена Криш-Пигер и 

Ђерђи Ердег из Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тамара Кијац 

 

● ● ● ● ● ● ●  
У оквиру посете представника 

Покрајинске владе, у холу школе, 

организована је ,,Заједничка завршна 

еко радионица” ученика млађих 

разреда из Новог Кнежевца, 

Банатског Аранђелова и Ђале. 

Радионица је конципирана кроз 

групни рад ученика уз мноштво 

едукативних ликовно - еколошких 

активности и пригодну презентацију 

свих овогодишњих еколошких 

активности, реализованих у оквиру 

Програма „За чистије и зеленије 

школе у Војводини”. 

● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ●  
Током посете, кроз обилазак школе, 

представнице секретаријата посетиле 

су и биолошки кабинет где су их 

срдачно, у радној атмосфери, 

дочекали ученици старијих разреда и 

наставница биологије Иванка 

Алваџин. Такође су обишле и наше 

две учионице на отвореном, као и еко 

башту насталу у оквиру овог пројекта. 

Пред сам завршетак свечаности, 

гошће из Покрајинске владе 

похвалиле су ентузијазам, рад и труд 

ученика и просветних радника на чему 

су су им се захвалиле помоћник 

директора, Андријана Божанин и 

координатор програма, Тамара Кијац, 

у име основне школе. 

● ● ● ● ● ● ● ●  

122



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

 
Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/50-2019 

Датум: 13.05.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Презентација средње школе из Зрењанина  

 

 
 

 

 

 

У медијатеци школе, 

13.5.2019. године, 

одржана је презентација 

средње електротехничке и 

грађевинске школе 

„Никола Тесла“ из 

Зрењанина. 

 

 

 

 

Презентацију је одржао Вук Трифић, ученик средње школе, а наш бивши ученик. Вук је 

упознао ученике осмих разреда са смеровима и предностима које ова школа пружа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љиљана Оњин 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/51-2019 

Датум: 16. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Дан отворених врата у средњој школи "Доситеј Обрадовић" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислава Петров 

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
У четвртак, 16. маја, Средња школа 

,,Доситеј Обрадовић" организовала је 

Дан отворених врата за ученике осмих 

разреда. Наши ученици су у пратњи 

предметних наставника имали прилику 

да посете час енглеског и немачког 

језика и кабинете за информатику, као и 

целокупну школу. 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  
Ученицима су представљени 

образовни профили које школа 

нуди: саобраћај и трговина, 

угоститељство и туризам. У склопу 

обиласка школе наши ученици су 

могли да виде која возила се 

користе за обуку, а представљена им 

је и реновирана кухиња, где су 

професори са својим ученицима 

спремили послужење. 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/52-2019  

Датум: 17.05.2019 год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 
Ученици специјалних одељења на Палићу 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анико Сич 

 

 

 

 

 

Ученици специјалних одељења на Палићу 

 

У петак, 17.5.2019. године, 

ученици специјалних 

одељења наше школе били 

су на екскурзији на 

Палићу. 

  

 

Том приликом обишли су 

зоолошки врт, али су 

уживали и у шетњи поред 

језера. Кући су се вратили 

препуни утисака. 

  

125



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/53-2019  

Датум:18. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

На отварању граничног прелаза Рабе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоран Ђукић 

 

 

На отварању граничног прелаза Рабе 

У суботу, 18.5.2019. 

године, ученици 

Основне школе 

,,Јован Јовановић 

Змај" из Банатског 

Аранђелова, 

учествовали су у 

спортском делу 

програма приликом  

отварања граничног 

прелаза код Рабеа. 

Том приликом ученици су се 

такмичили у трчању и остварили 

запажене резултате, како у женској, 

тако и у мушкој конкуренцији. 

Слађана Јовичин (8. разред) 

освојила је прво место, док је 

Драгица Радулов (6. разред) била 

друга у истој трци. Код дечака 

имамо пласман на 4. и 5. место. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број:137/54-2019  

Датум: 22. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Предавање за наставнике: Превенција наркоманије код ученика 

 

 

 

Дана 22.5.2019. године, у Основној школи ,,Јован Јовановић Змај" у Новом Кнежевцу, 

одржано је предавање за разредне старешине и наставнике на тему превенције наркоманије код 

ученика основношколског узраста, упознавање са последицама, као и законском регулативом 

везаном за ову проблематику.  

 

 

Ово предавање је реализовано од стране Тима за борбу против наркоманије у основним и 

средњим школама. Координатор Тима је Завод за јавно здравље Кикинда, а по налогу Комисије 

за борбу против наркоманије по основним и средњим школама Министарства здравља Републике 

Србије. Предавање за ученике на ову тему нас очекује у наредној школској години. 

 

Андријана Божанин 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Броj: 137/55-2019 

Датум:23.05.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Екскурзија ученика осмих разреда-Ниш, 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

Домонкош Силвија 

 

 

Од 21. до 23. маја наши осмаци били су на 

матурској екскурзији у Нишу. По доласку у 

Ниш, ученици су са својим професорима 

посетили Ћеле кулу, споменик на Чегру, а 

након тога ученици су имали слободно време у 

парку тврђаве. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  

Други дан екскурзије је био предвиђен за обилазак 

Нишке Бање и Сићевачке клисуре. После ручка, 

ученици су посетили логор ,,Црвени крст'', након 

чега су имали слободно време у центру града. 

Након вечере, у трепезарији хотела била је 

организована забава уз музику. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  

Ученици наше школе су веома задовољни 

реализованом екскурзијом, а ми смо веома 

поносни на чињеницу да је понашање наших 

ученика похваљено од стране домаћина 

хотела, као и локалних водича. 

Трећег дана осмаци су посетили Ђавољу 

варош и у поподневним сатима кренули пут 

кући. Пут је протекао добро, а ученици су у 

Нови Кнежевац стигли око 22 часа. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/56-2019 

Датум: 23.05.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Испоручена спортска опрема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андријана Божанин 

 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

У склопу пројекта ,,Активне девојчице" у 

којем учествујемо, основној школи је данас 

испоручена спортска опрема у виду лопти, 

струњача, греда, музичког стуба за 

ритмичку гимнастику, козлића, вијача, 

обруча. 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

Поред наше, у овом пројекту учествује 

још пет школа са територије Војвоине, а 

укупна вредност пројекта је нешто више 

од 210 хиљада евра. Пројекат ,,Активне 

девојчице" поред набавке спортске 

опреме и реквизита подразумева и 

организацију семинара за наставнике 

физичког васпитања, јавне часове и 

израду мобилних апликација 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/57-2019 

Датум: 29. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

"Свадба у Банату" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андријана Фирић 

 

Завршна приредба четвртих разреда, ,,Свадба у Банату“, одржана је у среду, 29.маја 2019. 

године у сали позоришта у Новом Кнежевцу. У приредби су учествовали сви ученици 

четвртих разреда из Новог Кнежевца, а истој су присуствовали родитељи, сестре, баке, деке, 

директорица и заменица директорице. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Представа је трајала 

један сат и у њој су 

приказани свадбени 

обичаји у Банату и 

једанаест банатских 

игара, као и песме које 

су везане за свадбене 

обичаје. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Деца су уживала, била су срећна, расположена и 

поносна на све оно што су припремила. Публика је 

уживала у представи и наградила све учеснике 

громогласним аплаузом. ,,Свадбено весеље" настављено 

је у школи уз музику и печење. Завршну приреду су 

осмислиле и са ученицима припремиле учитељице 

Андријана Фирић, Љиљана Кнежевић и Момић Ева, а за 

кореографију и увежбавање народних игара били су 

задужене Дијана Дражић и Кристина Баша. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/58-2019 

Датум: 29. 05. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Луткарске представе за млађе ученике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгиња Шипка 

 

 

 

⅏⅏⅏⅏⅏⅏ 

Ученици 6/1 су својим млађим 

другарима одиграли луткарску 

представу „Краљица лептира“.  

За ученике првог и другог разреда 

представа је била организована у 

сали Народне библиотеке 

„Бранислав Нушић“ 

22.5.2019.године. 

⅏⅏⅏⅏⅏⅏ 

⅏⅏⅏⅏⅏⅏ 

Ученици трећег и четвртог 

разреда су исту представу 

гледали недељу дана касније. 

Шестаци су са овом представом 

учествовали на Фестивалу 

луткарства основних школа и 

били похваљени за јасно упућену 

васпитну поруку јер је представа 

веома лепа прича о толеранцији 

и прихватању различитости. 

⅏⅏⅏⅏⅏⅏ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/59-2019 

Датум: 31. 05. 2019 год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Пуштање балона-симболичан крај школовања у основној школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андријана Божанин 

 

 

У свим основним школама у Србији, па и у нашој, у петак, 31.5.2019. године, био је последњи 

наставни дан за ученике осмог разреда. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Већ традиоционално, у нашој школи, 

тога дана осмаци држећи балоне 

протрче кроз школу, праћени бурним 

аплаузима осталих ученика, да би у 

школском дворишту уз директоричину 

изјаву ,,Час је завршен, здраво!", сви 

пустили своје балоне да се вину у 

висине. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Потписивање на мајицама, 

фотографисање, дружење уз музику и 

роштиљ и понека суза обележили су 

овај дан како у Српском Крстуру, тако 

и у Новом Кнежевцу. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/60-2019 

Датум: 02.06.2019год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Посета награђених ученика Тополи  

 

 

Тема овогодишњег конкурса за ученике 5-8. разреда основне школе је била „Моја 

инспирација, идол, звезда водиља…“, која је била јако инспиративма за све ученике наше 

школе, а одабраних девет радова послато је на конкурс. 

Све радове су прегледале комисије и наградиле знатан број ученика у обе категорије, док 

су у ликовној категорији старијих разреда од пет награђених и четири похваљена, наши ученици 

забележили велики успех. Павле Јолић освоји је другу награду, трећу награду освојили су Татјана 

Бајић, Данијела Мијатов и Душко Беланчић, док су Николина и Сања Арсенов и Сара 

Шокловачки похвањене за своје радове.  

Марија Маринковић  

 

 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

Већ шесту годину за редом Друштво 

учитеља Тополе у марту расписује 

литерарни и ликовни конкурс републичког 

карактера. Како у претходним тако је и ове 

године учешће у конкурсу узео велики број 

ученика међу којима су били и ученици 

наше школе под менторством наставнице 

ликовне културе Марије Маринковић. 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

У Градској библиотеци Тополе „Радоје Домановић“ 

традиционално je организована додела диплома свим награђеним 

и похваљеним ученицима уз пригодан програм. Том приликом 

окупљенима су се представили ученици музичке школе као и 

рецитатори који су постизали значајније успехе на такмичењима 

претходних година. Уз доста позитивне атмосфере и размене 

дивних емоција, исписане су нове странице у животима ових 

младих и талентованих људи. 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

Ученици су са својм наставницом поред присуствовања 

церемонији доделе награда, обишли Цркву Светог Ђорђа на 

Опленцу и крипту, кућу Краља Петра и Конак Кнеза Карађорђа 

са Црквом Пресвете Богородице, и кући се вратили пуни лепих 

утисака али и нових знања о Србији и српској историји. 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/61-2019 

Датум: 03.06.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Прослава Дана школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андријана Божанин 

 

 

 

♪♫♪♪♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♪♫ 

У понедељак, 3. јуна, у нашој школи је 

свечано, како и доликује, обележен Дан 

школе, у знак сећања на живот и дело 

Јована Јовановића Змаја. 

♪♫♪♪♪♫♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♪♫ 

♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪ 

Пред великим бројем 

ученика, запослених и 

гостију одржане су 

пригодне приредбе у 

Српском Крстуру и Новом 

Кнежевцу, а ученици су 

показали своје умеће у 

рецитовању, глуми, 

певању, свирању и игри. 

♫♪♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪ 

134



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/62-2019 

Датум: 04.06. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Екскурзија првог разреда-Палић, 2019. 

 

 

У уторак, 4.6.2019.године, ученици првих разреда из Новог Кнежевца, Банатског 

Аранђелова, Српског Крстура и Ђале били су на екскурзији на Палићу. Том приликом су 

посетили Зоолошки врт и Палићко језеро.  

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 

Прва дестинација коју смо обишли је био Зоолошки врт, деца су се 

препустила чарима природе посматрајући мноштво животињских 

врста. Ученици су били веома усхићени, имперсионирани 

различитошћу животињског света. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦   
Затим смо се упутили ка Палићком језеру које се налази у близини 

зоо-врта. Шетали смо се крај језера, причали, шалили се... 

Ученици су се вратили својим кућама са осмехом на лицу што је и 

био наш заједнички циљ. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 

 

Славица Мишчевић 

 

 

 

Екскурзија првог разреда-Палић, 2019. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/63-2019 

Датум: 04.06. 2019 . год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Екскурзија другог разреда-Келебија, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андријана Божанин  

 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
Ученици су обишли градску кућу и 

већницу, прошетали Суботицом, а 

затим уживали на Келебији, играјући 

се у прелепом амбијенту ергеле, 

возећи се кочијама и јашући поније. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

У уторак, 4. јуна 2019. године, ученици другог разреда наше школе су са својим учитељима 

били на једнодневној екскурзији у Суботици и Келебији. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

Уморни, али препуни утисака, 

вратили смо се кућама, а 

фотографије показују колико нам је 

било лепо. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/64-2019 

Датум: 04.06. 2019 . год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Змајеве дечје игре, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На малој сцени петаци су извели игроказ ,,Столице“, аутора Горана Новакова. Духовита и 

весела прича о лепоти игре и играња, развеселила је новосадску публику. Кроз ликове чика Јове 

Змаја, Меланије, госпође Топаловић и њеног размаженог сина Лазе, човека који се чуди 

необичној игри јахања столице свога сина Тимотија, повела нас је глума у лепоту ове приче. 

Поучна и едукативна прича разуверила нас је да игра и машта није нека наопака ствар. За свако 

дете најважнија је игра и машта.  

Колаж глуме и нежни звуци познатих чика Јовиних 

песама ,,Материна маза“, ,,Тијо ноћи“ и ,,Ђиха ђиха,“ уз пратњу 

тамбураша, испунили су салу позоришта. Извођење представе 

пратила је и снимала Телевизија Војводине. 

 

Вишња Колбл 

Кишно и суморно јутро испратило нас је 

у Нови Сад. Иако дан није обећавао, 

сунце се ипак појавило и улепшало нам 

учешће на Змајевим дечјим играма. 

Змајевим стихом ,,Нек је ведро све по 

свету“ отворене су 62.Змајеве дечје игре у 

Новом Саду од 3. до 9. јуна. Ученици 

петог разреда имали су част да 4. јуна  

присуствују и улепшају глумом и песмом 

сцену Позоришта младих. 

  

  

Након изведене представе новинарка Телевизије Војводине 

интервјуисала је глумце. Новинарка је постављала 

интересантна питања, а петаци су слободно одговарали на 

њих. Имали смо прилику да уживамо у глуми професионалних 

глумаца и погледамо представу хрватских глумаца ,,Царево 

ново одело“. Полетна и духовита прича о размаженом цару..... 

  
Наше гостовање у Новом Саду 

наставило се обиласком Змај 

Јовине гимназије, споменика 

Јована Јовановића Змаја. Обилазак 

је пратила занимљива прича нашег 

водича о животу Змаја. 

  

Наша посета завршила се шетњом по дунавском парку. 

Деца су дружење наставила у аутобусу. Петаци су још 

једном показали да су одлични глумци и културна публика. 

Све похвале за наше петаке! 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/65-2019 

Датум: 10. 06. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Наградни излет – ”За чистије и зеленије школе у Војводини” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамара Кијац 

 

 

 

Наградни излет 

– За чистије и зеленије школе у Војводини” 

Након успешне реализације активности у оквиру Програма ,,За чистије и зеленије школе у 

Војводини”, за школску 2018/2019. годину, ученици наше школе награђени су једнодневним 

излетом на Стражилову и у Сремским Карловцима, у организацији Покрајинског 

секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрета горана Војводине. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Наградном излету, који је реализован 10. јуна 2019. 

године, присуствовали су ученици из Новог 

Кнежевца, Српског Крстура и Ђале (укупно 21 

ученик) и учитељи - Александар Гвозденовић и 

Тамара Кијац. Доласком у Сремске Карловце, за 

наше ученике и учитеље, организоване су следеће 

активности: обилазак знаменитости Сремских 

Карловаца, посета Еколошком центру 

,,Радуловачки”, едукативне игре на обали Дунава и 

вожња катамараном. 

● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ●  
После забавних игара и узбудљиве вожње, 

за наше мале екологе организован је ручак 

у природи, након чега је уследило 

путовање до Стражилова и обилазак гроба 

Бранка Радичевића. Пре поласка за Нови 

Кнежевац, ученици су заједно са 

сарадницима Покрета горана Војводине 

уживали у еколошким радионицама и 

играма. За диван и занимљив излет, 

ученици и учитељи су се захвалили 

домаћинима на организацији, дружењу и 

свим новим наученим стварима о природи. 

Наградни излет остаће дивна успомена 

нашим ученицима и још једно драгоцено 

искуство. 

● ● ● ● ● ● ● ●  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/66-2019 

Датум: 10. 06. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Екскурзија ученика 6. разреда-Београд 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
 

Ученици су посетили Београд и том приликом обишли Авалски торањ, Музеј илузија, 

Музеј аутомобила, Кнез Михајлову улицу, а после шетње врелим асфалтом највише је пријала 

посета ресторану ,,Мc Donalds", где су се ученици и наставници окрепили и дружили.  

У Нови Кнежевац смо се уморни, али препуни утисака вратили у вечерњим сатима. 

Андријана Божанин 

 

У понедељак, 

10.6.2019. 

године, 

релизована је 

екскурзија 

ученика 

шестог 

разреда наше 

школе. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
Ученици су посетили Београд и том приликом 

обишли Авалски торањ, Музеј илузија, Музеј 

аутомобила, Кнез Михајлову улицу, а после 

шетње врелим асфалтом највише је пријала 

посета ресторану ,,Мc Donalds", где су се ученици 

и наставници окрепили и дружили. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
У Нови Кнежевац смо се уморни, али препуни 

утисака вратили у вечерњим сатима. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/67-2019 

Датум: 10. 06. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Завршна приредба четвртака у Банатском Аранђелову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изведене су две драмске игре ,,Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата“ и 

,,Четири године лепих успомена“. Ученици Петар и Небојша Поповић извели су песму ,,Река 

Бабилон“ на труби. За крај ученици су се представили ритмичком игром уз песму ,,Bang, Bang“.  

 

Иако су растанци увек тешки, срећни смо што испраћамо једну сјајну генерацију и радујемо се 

њиховим будућим успесима. 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

 

Јелена Живковић 

 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

У понедељак, 10.6.2019.године, одржана је 

завршна приредба ученика IV-1 разреда из 

Банатског Аранђелова. Богат програм 

припремиле су учитељице Снежана Бајић 

и Јелена Живковић. Хор ученика од I до IV 

разреда представио се песмама ,,За милион 

година“ и ,,Другарство“. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Учитељица Јелена Живковић се захвалила 

родитељима и ученицима на дивној сарадњи, 

емотивним говором који показује да је бити 

учитељ много више од обичног посла. 

Основни задатак учитеља је образовање али 

често су много важније оне лекције којима 

ученике научимо ван наставе. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/68-2019 

Датум: 11.06.2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Екскурзија ученика 5. разреда-Сомбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андријана Божанин 

 

 

 

У уторак, 11.06.2019. године, 

ученици петог разреда наше школе 

посетили су Сомбор у оквиру своје 

једнодневне екскурзије. У Сомбору 

је посећена зграда Жупаније и у 

оквиру ње ученици су имали 

прилике да погледају слику 

Сенћанске битке. У оквиру шетње 

сомборским шеталиштем посећена 

је Градска кућа и позориште, а 

већина ученика и наставника  су 

окрепљење пронашла у летњој 

посластици-сладоледу. 

  

 

Након тога ученици су посетили Дида-

Хорњаков салаш, надомак Сомбора. 

Домаћини су били изузетно 

гостопримљиви, те су након укусног ручка 

и освежења у виду лимунаде и посластице, 

ученици имали прилику да се возе 

фијакером, да у оквиру ликовне радионице 

украшавају предмете од глине, да купе 

сувенире, али и да се друже и баве 

спортским активностима на прелепом 

травњаку у оквиру дворишта салаша. 

 

Ученици наше школе су први пут ишли на 

ову екскурзију, са оваквим програмом, али 

ако је судећи по утисцима како ученика, 

тако и наставника, ова екскурзија ће се у 

нашој школи свакако реализовати још 

дуго година. 
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Република Србија – АП Војводина 

Основна школа »Јован Јовановић Змај« 

Број: 137/69-2019 

Датум: 11. 06. 2019. год. 

Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13 

Завршна приредба четвртака из Српског Крстура, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љубица Миладинов 

 

 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Дана 11.6.2019. године, у Српском 

Крстуру, одржан је последњи 

родитељски састанак уз завршну 

приредбу ученика IV/a разреда. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Приредба је била одличан осврт на све оно 

што су четвртаци заједно прошли са 

својом учитељицом Љубицом Миладинов, 

за четири године. Кроз шаренолик 

програм, ученици су представили 

родитељима све што им је остало у лепом 

сећању на овај период школовања 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Такође, ђаци нису крили да им је 

жао што се растају са 

учитељицом и да их због тога 

помало плаши полазак у пети 

разред. Учитељица их је 

охрабрила свечаним говором, па 

се дружење завршило са пуно 

смеха и забаве.. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
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Заједничка завршна приредба у Ђали 

 

 

Заједничком завршном приредбом ученика нижих разреда и забавиштанаца ПУ ,,Срећно 

дете" из Ђале, испраћена је још једна генерација предшколаца и четвртака. Приредба, коју су 

припремиле: васпитачица Ксенија Сарапа, учитељице Тамара Кијац, Тања Недељков и 

наставница енглеског језика Бранислава Вигњевић, одржана је 12. јуна у дворишту основне 

школе у Ђали.  

 

Будући да се овом приредбом опраштају од 

својих малишана, васпитачица Ксенија Сарапа и 

учитељица Тамара Кијац, свечаним говором, пожелеле 

су много среће и успеха будућим првацима и петацима а 

родитељима, руководству школе и предшколске 

установе, захвалиле су се на подршци, поверењу и 

сарадњи. 

Тамара Кијац 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

У част будућих првака и петака, 

приређен је шаренолик програм од чак 

13 тачака. Плесне кореографије, 

рецитације, хорске и драмске изведбе, 

низале су се на позорници а сваки 

наступ испраћен је громогласним 

аплаузом поносних родитеља и 

задовољне публике. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

Завршетак приредбе обележио је заједнички аплауз свих 

присутних у знак захвалности : Савету МЗ из Ђале, 

госпођи Данки Попов и особљу школе Јовани Беланчић 

и Сими Бороји, који су својим ангажовањем помогли да 

све протекне савршено и бајковито за ову свечаност. 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  
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Након одржаног часа разредног старешине и предаје поклона од стране ученика седмих разреда, 

уприличен је свечани дефиле до зграде Дома културе, где је пред великим бројем мештана који 

су изашли да поздраве наше осмаке приказан пригодан програм.  

 

Андријана Божанин 

 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

У среду, 12.06.2019. године, у 

Српском Крстуру је испраћена још 

једна генерација матураната-ученика 

осмих разреда. Осми разред је 

школске 2018/2019. године у Српском 

Крстуру завршило 20 осмака у 

редовном одељењу код разредног 

старешине Милана Банова и 2 осмака 

у специјалном одељењу код разредног 

старешине Маријане Сујић. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

На самом крају 

програма додељене су 

дипломе најбољим 

ученицима. У овој 

генерацији на крају 

осмог разреда има 

укупно 5 одличних  

ученика, а носиоци 

дипломе "Вук Караџић" 

су Милићев Марина и 

Катарина Уверић. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 
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Андријана Божанин 

 

Испраћај матураната у Новом Кнежевцу, 2019. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

У четвртак, 13.06.2019. године, у Новом 

Кнежевцу je приређен свечани испраћај 

матураната осмих разреда. Осми разред је 

у Новом Кнежевцу у школској 2018/2019. 

години завршило 57 ученика и то 40 

ученика на српском наставном језику и 17 

ученика на мађарском наставном језику у 

редовном одељењу. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Разредне старешине осмака су Сава 

Беланчић, Дарко Субашић и Анет Захар 

Ваш. Традиционална свечаност почела је 

разредним часом и предајом поклона 

ученика седмих разреда, а затим 

настављена дефилеом кроз центар града 

до сале позоришта где је уприличен 

пригодан програм и свечана додела 

диплома и књига најбољим ученицима. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Укупно је 27 одличних ученика на 

крају осмог разреда и то: једанаест 

ученика у 8/1 разреду, 10 ученика у 

8/2 разреду и 6 ученика у 8/3 разреду. 

За ђака генерације изабрана је Биљана 

Красић, а за спортисту генерације 

Ђурђина Кукољ. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

У овој генерацији у Новом Кнежевцу имамо 9 

носиоца дипломе ,,Вук Караџић", а то су:  

Миљан Божанин, Ђурђина Кукољ,  

Милан Радишић, Јована Вулетић,  

Биљана Красић, Тамара Марић,  

Игор Пантелин, Јована Петров  

и Тамара Филипов. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 
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Екскурзија ученика 3. разреда-Нови Сад 

 

 

 Славица Мишчевић 

 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Најинтересантнији део на самој тврђави 

су катакомбе, подземна галерија дуга око 

20 км. Хладан и оштар ваздух, мрак и 

велики број степеница приуштили су 

узбудљиву шетњу. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

У четвртак, 13.6.2019. године, ученици трећег разреда 

Основне школе ,, Јован Јовановић Змај" из Новог 

Кнежевца, Српског Крстура, Банатског Аранђелова, 

Ђале и Мајдана били су у Новом Саду на једнодневној 

екскурзији. Седамдесет деветоро ученика је са својим 

учитељицама посетило кућу и Музеј нашег познатог 

дечијег песника Јована Јовановића Змаја у Сремској 

Каменици. У кући се налази велики број соба, а свака од 

њих представља део раздобља чика Јовиног живота. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Деца су разгледала разне предмете које су 

сачуване након смрти нашег славног 

песника. Након тога уследио је обилазак 

Петроварадинске тврђаве, са које се 

пружа прелепи поглед на Нови Сад. 

У Природњачком музеју деца су видела 

разне поставке животиња, инсеката, 

камења, као и централну поставку мамута. 

Крај дана употпунили смо разгледајући 

градски трг  и шетајући   Дунавским 

парком. Сунчано време, осмеси, игра и 

дружење учинили су да ова екскурзија 

остане незаборавно искуство. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 
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Екскурзија ученика 4. разреда-Београд 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислава Петров 

 

У четвртак, 13. јуна 2019. године, 

ученици четвртих разреда наше школе 

били су у Београду на екскурзији. Прво 

су обишли Музеј ваздухопловства, где 

су ученици уз пратњу водича могли да 

виде авионе и чују понешто о сваком. 

⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏ 

Након тога посетили су крипту Храма 

Светог Саве. Испред храма ученици су се 

мало одморили и освежили уз сладолед. 

Прошетали су и Калемегданом, где су 

имали прилику да виде споменик 

,,Победник”, Војни музеј на отвореном, 

као и Римски бунар. 

⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏ 

⅏⅏⅏⅏⅏ 

За крај, посетили су и 

зоолошки врт, где су  

могли да виде разне 

животиње, а са некима 

чак и да се играју. У 

поподневним часовима 

су кренули кући 

препуни утисака, а неки 

су понели и сувенире из 

зоо врта- златне рибице. 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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Најуспешнији ученици осмих разреда школске 2018/2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничко веће Основне школе ,,Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца, на крају 

школске 2018/2019. године прогласило је најуспешније ученике осмих разреда: 

ђак генерације је  
Биљана Красић 

спортиста генерације је  
Ђурђина Кукољ 

 

носиоци Вукове дипломе су:  

Биљана Красић,  

Ђурђина Кукољ,  

Миљан Божанин,  

Милан Радишић,  

Јована Вуовић,  

Тамара Марић,  

Игор Пантелин,  

Јована Петров,  

Тамара Филипов,  

Марина Милићев,  

Катарина Уверић 

  

Миљан Божанин: историја, српски ј., хемија, 

физичко васпитање, ликовна култура, техничко и 

информатичко образовање, математика, немачки ј. 

Бојана Граховац: музичка култура 

Петра Јолић: техничко и информатичко 

образовање, ликовна култура 

Марко Клепић: физичко васпитање 

Небојша Корбелић: хемија, техничко и 

информатичко образовање 
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Тамара Лаушев 

 

 

Ђурђина Кукољ: српски ј., физичко васпитање, 

ликовна култ., математика, физика, музичка 

култура 

Милош Љубичић: физичко васпитање 

Маша Радаковић: техничко и информатичко 

образовање 

Милан Радишић: физичко васпитање 

Јекатерина Бељајева: ликовна култура 

Јована Вулетић: хемија, ликовна култура, 

техничко и информатичко образовање, историја, 

Биљана Красић: биологија, српски језик, 

географија, хемија, историја, ликовна култура, 

математика, физика, немачки ј., енглески ј. 

Тамара Марић: музичка култура,  

Игор Пантелин: физичко васпитање, техничко и 

информатичко образовање, географија,  

Јована Петров: српски јез., физика, биологија, 

географија, ликовна култура, историја, енглески ј. 

Бојан Станимиров: историја, техничко и 

информатичко образовање 

Станислава Станимировић: биологија 

Тамара Филипов: српски језик, ликовна култура, 

математика, енглески језик 

Дејан Јаковљев: физика 

Марина Милићев: музичка култура,  

Александра Николичин: физичко васпитање 

Милица Станишић: ликовна култура, енглески ј. 

Катарина Уверић: ликовна култура, српски језик, 

биологија, географија, хемија,  

Ана Вајдович: мађарски језик, физичко васпитање, 

ликовна култура,  

Кристиан Јухас: физичко васпитање 

Ченге Киш: мађарски језик, хемија, математика,  

Роланд Конц: мађарски језик, физичко васпитање,  

Давид Холо: физичко васпитање 

Сања Арсенов: ликовна култура 

Сања Гаврић: географија 
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Андријана Божанин 

 

У петак, 14.06.2019. године, у Банатском Аранђелову је пред великим бројем ученика, наставника и 

мештана села испраћена још једна  генерација ученика осмих разреда. Ове школске године осми 

разред је у Банатском Аранђелову завршило 8 ученика на српском наставном језику и 2 ученика на 

мађарском наставном језику у редовном одељењу и једна ученица у специјалном одељењу. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ  

Разредне старешине су Ђурица 

Маћош, Силвија Домонкош и 

Анико Сич. Након часа са 

разредним старешинама и предаје 

поклона ученика седмих разреда, 

наши осмаци су у свечаном 

дефилеу прошетали до Дома 

културе праћени аплаузима 

родитеља и наставника који су 

дошли да их поздраве.  

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 

У Дому културе у част осмака 

приређен је свечани програм, 

прочитана су опроштајна писма и 

подељене су дипломе и књиге 

најбољим ученицима. На крају осмог 

разреда у Банатском Аранђелову је 

укупно 4 одлична ученика. 

Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ Ǫ 
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Ђачка ликовна колонија, Грза -2019. 

 

 

 

 

 

 
Марија Маринковић 

 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Ове године отворена је традиционална 22. Ђачка ликовна колонија изложбом колажа  

,,Све боје ђачке" у холу Народне  библиотеке ,,Др Вићентије Ракић" у Параћину. Изложбу и 

почетак колоније је отворила директорка библиотеке Лепосава Иванковић,  

а након чега су учесници колоније са својим менторима прешли у атеље који се налази у 

излетишту Грза, надомак споменика природе Врело Грзе. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Представник наше школе ове године је био 

ученик 8. разреда Миљан Божанин у пратњи 

своје наставнице ликовне културе Марије 

Маринковић. Током шестодневног рада 

учесници су показали свој изузетан дар кроз 

неколико сликарских техника-пастел, акрил 

и графика. Владала је дивна атмосфера и 

позитивна енергија, што се показало топлим 

тоновима на палетама учесника. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

Колонија је шестог дана затворена, а 

отворена је изложба радова насталих 

на колонији ,,Грза 2019" у холу 

библиотеке. О раду ментора, педагога 

сарадника и ученика рекла је 

некоколико речи Слађана Стојановић 

Петровић, руководилац колоније, као 

и песник Мошо Одаловић који је 

својим анегдотама и стиховима 

улепшао дружење на Грзи. 

♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ 

151


