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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 

1.Учешће у акцији : „Чепом до осмеха“ 

2. Учешће у акцији : „Свака лименка се рачуна“ 

 

Уређење школског простора, јесен, зима, Нова година 

1. Примена програма : „Покренимо нашу децу“ 

„Туристички водич кроз моје место“ 

Учешће у овом пројекту узели су ученици другог разреда учитељице Татјане Јекић. 

Ученици су у оквиру пројекта израдили паное – Водич кроз наше место, Биљни свет 

нашег краја, Животиње нашег краја и панои са храном. 

Ученици су такође направили сувенире – слике и магнете са мотивима Нових 

Бановаца и посетили важне објекте у месту и разговарали са запосленима (библиотекар и 

матичар су ученицима приредили једно венчање  и веома их забавили). 

Ученици су направили презентацију укуса нашег краја тако што су једни друге 

почастили сланим и слатким ђаконијама нашег поднебља. 

Ученици су у сарадњи са учитељицом Татјаном Јекић организовали продају сувенира 

на новогодишњем вашару. 

Цео пројекат био је презентован родитељима. 
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УЧЕНИЧКА ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Презиме и име 

ученика 
Одељ. Предмет Општинско Окружно Републичко Презиме и име 

наставника 

Богуновић Лука 7-2 историја друго место Није 

одржано 

због 

епидемије 

 Простран Радојка  

Јокић Урош 8-4 историја друго место Није 

одржано 

због 

епидемије 

 Простран Радојка  

Радосављевић 

Вања 

5-3 историја треће место Није 

одржано 

због 

епидемије 

 Николина Гагић 

Прекодравац 

Душан 
7/3 Српски језик Општинско- 

Књижевна 

олимпијада 

  Вишњић Снежана 

Рнић Хелена 7/1 Српски језик Општинско- 

Књижевна 

олимпијада 

  СнежанаВишњић 

Крунић Хелена 6/3 Mатематика 2. награда 2. награда / Божић Јелена 
Марковић 

Светолик 
6/1 Физика 2. награда 3. награда / Максимовић 

Јасмина 
Батица Лазар 7/4 Физика 2. награда 3. награда / Костић Јелена 
Рнић Хелена 7/1 Физика 2. награда 2. награда / Максимовић 

Јасмина 
Прекодравац 

Душан 
7/3 Физика 3. награда 3. награда / Максимовић 

Јасмина 
Стојановић 

Матеја 
8/2 Физика 1. награда 3. награда / Максимовић 

Јасмина 
Гардашевић 

Балша 
7/2 ТИТ другоместо / / Станковић Јелена 

Шевић Марко 8/1 ТИТ трећеместо / / Станковић Јелена 
Батица Лазар 7/4 Хемија Друго место / / Шиђанин 

Јована 
Рнић Хелена 7/1 Биологија трећеместо Пласман за 

окружно 
/ Радовановић 

Весна 
Манчић Јован 6/1 Физичковасп

итање-

пливање 

/ друго 

место 
 Ђорђевић Немања 

Крунић Ксенија 8/3 Физичковасп

итање-

пливање 

/ друго 

место 
 Ђорђевић Немања 
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ЕКИПНА ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

Назив такмичења/дисциплине Освојено место/наставник 

Окружно такмичење-кошарка 1.место/ ШуштершићДалибор 

Међуокружно такмичење-кошарка 2.место/ШуштершићДалибор 

Окружно такмичење-одбојка –девојчице 1.место/Ђорђевић Немања 

Међуокружно такмичење-одбојка –девојчице 3. место/Ђорђевић Немања 

 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА ,СМОТРЕ,КОНКУРСИ КОЈИ НИСУ У СИСТЕМУ 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

 

Назив такмичења/дисциплине Освојено место/наставник 

Мини-Тини фест/мини категорија 3.место / Младеновић Весна 

 

ТАКМИЧЕЊА,СМОТРЕ,КОНКУРСИ  -ПОЈЕДИНАЧНО -КОЈИ НИСУ У СИСТЕМУ 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

 

Презиме и име 

ученика 

Одељ Предмет/област 

Назив такмичења 

Резултат Ранг 

такмичења 

Презиме и име 

наставника 

Топаловић Невена 

 

5/1 Музичка култура 

Мини-Тини фест 

3.место општинско Младеновић Весна 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Презиме и 

имеученика 

Разред и 

одељење 

Предмет Пласман Ментор 

Благојевић Никола 3/1 „Мислиша“ 3.место, окружни 

ниво 

Шајкунић Биљана 

Елчић Лука 3/3 математика 3.место, општински 

ниво 

Ерор Љубица 

Тодоровић Вук 4/1 „Мислиша“ 3.место, окружни 

ниво 

Новотни Снежана 

Божић Ђорђе 4/2 математика 1.место, општински 

ниво 

Вијатовић Нада 
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ У ОПШТИНИ 

Презиме и имеученика  

Стојановић Матеја Ученик генерације 
Стојановић Матеја Вукова диплома 
Брекић Нина Вукова диплома 
Куробаса Бојана Вукова диплома 
Баста Анђела Вукова диплома 
Шкорић Невена Вукова диплома 

 

 

Укупно: 26 ученика, 2 наставника ментора и 1 наставник на предлог Наставничког већа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пласман на окружном такмичењу Ментор 

1 Кошарака  -дечаци 2.место  

намеђуокружном 

11 учесника ШуштершићДалибор 

2 Одбојка  -девојчице 3..местонамеђуокруж

ном 

10 учесника ЂорђевићНемања 

ПредлогНаставничкогвећазапосебандопринос у раду 

ЈасминаМаксимовић ,професорфизике 
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ДЕШАВАЊА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО МЕСЕЦИМА 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Направљен је договор о даљем раду и подела задужења активистима 

2. Изабран је руководилац актива Јасмина Максимовић 

3. Извршено је усаглашавање шаблона за приказ планова у оквиру школског програма 

4. Направљен је договор о роковима израде планова и терминима састанака 

5. Прегледани су и кориговани годишњи планови рада школе 

6. Направљен је распоред писмених провера знања у првом полугодишту 

7. Планирани су – настава у природи, једнодневне екскурзије, избор вође пута и на 

нивоу актива 

8. „Насиље као негативна друштвена појава“ (пројекат „Основи безбедности деце“, 

МУП РС) за ученике шестог разреда 

 

Вршњачки тим 
 

У септембру је у нашој школи формиран Вршњачки тим као одговор на тему насиље 

као друштвена појава. Чланови су били ученици петог, шестог и седмог разреда, обично по 

два ученика из сваког одељења. Кроз учешће у вршњачком тиму, ученици су били 

мотивисани да се баве горућим питањем-насиљем у школи . 

Чланови вршњачког тима били су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, 

креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације и стварају позитивну 

атмосферу у својим одељењима. Било је важно да одабрани ученици представљају „особе од 

поверења“ у одељењу,те из тог разлога је било важно да сами ученици имају пресудну улогу 

у избору својих представника. 

Због различитих смена, ученици 5. разреда су имали радионице самостално, док су 

ученици 6. и 7. разреда имали заједничке радионице. Циљ рада вршњачког тима је активно 

учешће ученика у активностима, радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и 

вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у школи. 
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Приредба за пријем ђака првака 

Дана 3.9.2019. године одржана је приредба поводом пријема ђака првака са 

пригодним културним проограмом. Руководилац културне манифестације била је Весна 

Младеновић, наставница музичке културе са члановима тима : 

1. Шимић Татјана, професор српског језика, 

2. Вишњић Снежана, наставница српског језика, 

3. Косовац Клаудија, наставница ликовне културе, 

4. Миливојевић Цецилија, наставник разредне наставе. 

Поводом приредбе пријема ђака првака носиоци ове активности били су наставници 

разредне наставе : Радмановић Данка, Сарапа Мирјана, Живковић Данијела и Ковачевић 

Маја. 

Од 13-20.09.2019. реализована је рекреативна настава за трећи разред у Кушићима, 

хотел „Јавор“. Вођа пута била је учитељица Биљана Шајкунић. 
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Од 14-21.09.2019. остварена је настава у природи за ученике четвртог разреда на 

Копаоник. 

Дана 26.09.2019. полиција је одржала предавање за ученике четвртог разреда на тему 

наркоманије и алкохолизма.  

Дана 29.09.2019. године обележена је годишњица преноса посмртних остатака Вука 

Караџића из Беча у Београд. Том приликом је прочитан пригодан текст у свим одељењима 

предметне наставе. 

 

 

ОКТОБАР 

Од октобра до децембра у школи се одржавао програм професионалне оријентације. 

Током месеца је одржана Заштита од пожара (пројекат „Основи безбедности 

деце“МУП РС) за ученике 6.разреда. 

Током  месеца одржана је Безбедност деце у саобраћају (пројекат „Основи 

безбедности деце“ МУП РС) за ученике 6. разреда. 
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Дана 4.10.2019.ученици четвртог разреда обележили су Светски дан заштите 

животиња. 

Од 7-11.10.2019. године одржана је приредба поводом обележавања Дечије недеље. 

Носилац активности поводом Дечије недеље била је Цецилија Милојевић, наставник  

разредне наставе, док су сви учитељи школе били сарадници на овом догађају. 

Дана 7.10.2019. године одржано је цртање и украшавање паноа на тему : „Да право 

свако – дете ужива лако“. Деца су показивала своју креативност и идеје. 

Дана 7.10.2019. Ватрогасци су одржали предавање на тему заштита од пожара за 

ученике 4. разреда. 

Дана 8.10.2019. године одржана је посета васпитачица вртића „Радост“ у прве разреде 

где су малишани имали прилику да се друже и упознају са старијим другарима. 

Истог дана 8.10.2019. године чланови драмске секције под руководством наставнице 

српског језикаТатјане Шимић, извели су драмски игроказ за ученике наше школе „Нове 

патике“. 

Дана 9.10.2019. године одржана је приредба за пријем ђака првака у Дечији савез „Да 

право свако – дете ужива лако“. Такође, одржана је едукативна сценска игра у оквиру часова 

српског језика у другим, трећим и четвртим разредима. Носилац активности је била Татјана 

Шимић, професор српског језика, док су сарадници биле Младеновић Весна, наставница 

музичке културе и Снежана Драгићевић, наставница енглеског језика. 

Дана 10.10.2019. године одржана је „Трка за срећније детињство“. Учешће су узели 

ученици свих разреда школе. У категорији дечака, ученици су освојили следећа места : 

1. место освојио је Марко Брекић, 4-4, 

2. место освојио је Василије Павловић, 4-1, 

3. место освојио је Урош Поповић, 4-4 

У категорији девојчица, ученице су освојиле следећа места : 

1. место освојила је Анђела Опачић, 4-2, 

2. место освојла је Нина Ћалић,4-4, 

3. место освојила је Настасја Лазић, 4-1 

Дана 11.10.2019. посета Музеју „Никола Тесла“ и Музеју илузија. 

Дана 11.10.2019. године одржан је маскенбал на тему јесени уз посету ПУ „Радост“. 
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Дана 12.10.2019. године одржан је Мини – тинифестчији је носилац активности била 

Весна Младеновић, наставница музичке културе. На Мини – тини фесту 3. место је освојила 

Топаловић Невена, ученица 5-1 разреда. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Дана 16.10.2019. године обележен је Светски дан здраве исхране. 

 Славни италијански сликар Арчимболди је сликао портрете помоћу разних предмета. 

Наши ученици 8 – их разреда су поводом Дана здраве исхране урадили своје слике користећи 

воће и поврће. Тако су скренули пажњу да здрава исхрана не мора бити неукусна, него врло 

КРЕАТИВНА! 

  

 

   

 

Дана 22.10.2019. Посета Сајму књига у Београду. 

Ученици 6.разреда су поново кренули у поход на Сајам- књигама су пунили своје 

полице другу годину за редом! Шездесет ученика је у пратњи одељенских старешина (Јелена 

Божић 6/1, Јелена Вукман 6/2, Бранка Драгосављевић 6/3, Наташа Радуловић 6/4) и Слађане 

Четник, председнице Савета родитеља, провело леп дан са најновијим насловима и нико 

сеније вратио празних руку : била токњига, стрип или нешто слично, одлазак није био 

узалудан. 

Дана 24.10.2019. године ученици 7. и 8. разреда су посетили Сајам књига у Београду. 

Од 28.10-2.11.2019 спроведена је хуманитарна акција међу запосленима и ученицима 

наше школе у којој су прикупљена новчана средства за куповину одеће и обуће ученицима 

наше школе чије породице нису у могућности да им исте обезбеде. 
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Дана 29.10.2019. године одржано је општинско такмичење у кошарци за дечаке у 

Хали „Парк“ у Старој Пазови у којој је учествовала и наша школа. Учествовали су ученици 

6., 7. и 8. разреда. Наши дечаци су одбранили наслов најбоље школе у општини и још једном  

потврдили примат и да се у ОШ „Никола Тесла“ у Новим Бановцима игра одлична 

кошарка и да наш клуб, Кошаркашки клуб „Омладинац“, заиста квалитетно ради. Ово је већ 

пета година узастопно како је наша школа првак. 

У полуфиналу наш тим је убедљиво победио ОШ „Свети Сава“ из Нове Пазове а у 

великом финалу, без имало неизвесности, наша екипа је победила ОШ „Бошко Јаковљевић - 

Пикси“ из Старе Пазове. 

С обзиром да се наша сала реконструише и реновира, тиме  је овај успех неупоредиво 

већи. 

Свака част нашим ученицима на великом успеху :  Тасић Милошу, Шево Павлу 8/1, 

Ђорђић Данилу 8/2, Ковач Андреју, капитену екипе и Чавић Милану 8/3, Петковић Давиду и 

Каламбура Огњену 7/4, Рашић Миљану 6/3 и Кантар Дмитару 6/2 који су сачињавали екипу 

наставника физичког васпитања Шуштершић Далибора. 

Посебне похвале упућујемо нашим ученицима на понашању на терену и ван терена. 
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НОВЕМБАР 

Од новембра до децембра месеца ученици су могли да погледају филм „Чудо“ на часу 

одељенског старешине. 

„Установи свој таленат и способности“, професионална оријентација. 

Дана 4.11.2019. године обележен је Дан чистог ваздуха. 

Предавање саобраћајног полицајца за ученике четвртог разреда. 

Дана 5.11.2019. године одржано је окружно такмичење у кошарци за дечаке у Старој 

Пазови у којој је учествовала и наша школа. Учествовали су ученици 6., 7. и 8. разреда : 

Тасић Милош, Шево Павле 8/1, Ђорђић Данило 8/2, Ковач Андреј (капитен), Чавић Милан 

8/3, Рашић Михајло 8/4, Пантовић Давид и Каламбура Огњен 7/4, Прекодравац Душан 7/3  
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као и најмлађи чланови тима Кантар Дмитар 6/2 и Рашић Миљан 6/3.Прво место на 

такмичењу заузела је екипа наставника физичког васпитања Далибора Шуштершића Екипа је  

 

била фантастична, у полуфиналу наша школа је била боља од школе из Инђије а у финалу од 

школе из Сремске Митровице направила је сјајан резултат. 

Још једном је наша школа показала да је препознатљива у кошарци јер годинама 

бележи значајне резултате. 

 

Дана 7.11.2019. године одржано је школско такмичење из математике. Хелена 

Крунић, ученица 6/3, наставник Јелена Божић, освојила је друго место на општинском 

такмичењу из математике. 

На општинско такмичење из матемтике пласирали су се и ученици четвртог разреда : 

Филип Глушац, Ђорђе Божић, Јована Божић, Филип Беадер, Неда Ристић и Марко Брекић. 

На општинско такмичење из математике, узели су учешће ученици следећих разреда : 

Пети разред, наставник Видан Радовановић : 

1. Мајсторовић Јована 

2. Шуша Немања 

3. Полић Наталија, 5-2 

4. Прекодравац Миленко, 5-2 

5. Радосављевић Вања 
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Шести разред, наставница Јелена Божић : 

1. Зимоња Ана, 6-2 

2. Кантар Дмитар, 6-2 

3. Аврамовић Ирена, 6-3 

4. Крунић Хелена, 6-3, 2. награда на општинском и 2. награда на окружном 

такмичењу 

5. Радишић Јован, 6-4 

Седми разред, наставница Мирјана Црномарковић : 

1. Прекодравац Душан, 7-3 

2. Батица Лазар, 7-4 

Осми разред, наставница Мирјана Црномарковић : 

1. СтојановићМатеја, 8-2 

 

Дана 9.11.2019. године обележен је Дан просветних радника и годишњица смрти 

Вука Караџића. Ученици осмих разреда су пригодним паноима обележили ове важне 

датуме. 

 

Дана 13.11.2019. године, у Дому културе, ученици од првог до четвртог разреда 

присуствовали су позоришној представи „Гуска на Месецу“ у извођењу дечјег позоришта 

„Звездица“. 

Представа позива на машту тако што гуска, сем што је заљубљена у дечака, лети на 

Месец и на крају снесе јаје које ће спасити змаја од усамљености. У овој бајци добро и зло 

нису оштро издељени као што ни ликови нису строго подељени на добре и зле. Чак је и змај 

приказан као сама и беспомоћна личност о којој нема ко да брине.Тако нам глумци скрећу 

пажњу да су добро и зло испреплетани и да их није увек лако разликовати, али их треба 

открити. 
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Дана 16.11.2019. године обележен је „Дан толеранције“, кроз радионичарски начин 

рада, подизањем свести ученика о значају толеранције и међусобног уважавања. 

Дана 19.11.2019. године наставник информатике Љубомир Ристић је одржао угледни 

час „Појам и структура презентације“ у 5/4. 

Дана 20.11.2019. године обележен је Светски дан детета кроз радионице, израду паноа 

посвећеног Конвенцији о дечјим правима, ношењем одеће плаве боје у знак подршке 

организацији УНИЦЕФ-а. 

Од 25 – 29.11.2019. године школа је узела учешће у хуманитарној акцији прикупљања 

слаткиша за новогодишње пакетиће за децу Косова и Метохије коју је организовала 

организација „Српска солидарност храном“. 

Дана 27.11.2019. године одржано је међуокружно такмичење у кошарци за дечаке на 

Новом Београду у Хали спортова „Ранко Жеравица“ у којем је учествовала и наша школа. У 

претходном пласману, екипа наше школе је освојила прво место на општинском такмичењу 

и прво место на окружном такмичењу. 

У полуфиналу жребом је одлучено да наша школа игра са екипом  школе „Милан 

Муњас“ са Уба као и прошле године. Овога пута наша школа је победила и пласирала се у 

велико финале где се састала са екипом ОШ „Светозар Милетић“ из Земуна која је првак 

Београда. 

Одлична игра наших момака, велика борба и вођство целим током утакмице, да би 

ипак у финишу школа из Земуна победила резултатом 40 : 38 апсолутном заслугом судија и 

записничког стола.На крају,друго место на такмичењу заузела је екипа наставника физичког 

васпитањаШуштершић Далибора иако је тим био најбољи и прво место одузето. 

  

Свака част екипи чији су чланови : Шево Павле и Тасић Милош 8/1, Ђорђић Данило 

8/2, Ковач Андреј који је и капитен екипе и Чавић Милан 8/3, Рашић Михајло 8/4, Пантовић 

Давид и Каламбура Огњен 7/4, Прекодравац Душан 7/3, Рашић Миљан 6/3 и Кантар Дмитар 

6/2. Направљен је велики резултат и велика је штета што екипа неће имати прилику да се 

бори за наслов државног првака јер сигурно би са овим резултатом могла то да постигне. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

Дана 3.12.2019. године одржано је предавање на тему : „Полиција у служби грађана“ у 

свим  одељењима четвртог разреда. 

Дана 4.12.2019. године одржано је општинско такмичење у малом фудбалу за дечаке у 

Новој Пазови у којем је учествовала и наша школа. Четврто место  на такмичењу заузела је 

екипа наставника физичког васпитањаБељин Бориса. 

Дана 5.12.2019. године ученици школе су израђивали рециклирану јелку. 

Од 5.12-16.12.2019. године школа је узела учешће у хуманитарној акцији „Динар за 

дистрофичаре“. 

Дана 7.12.2019. године ученици су посетили13.фестивал науке у Београду. 

Истог дана 7.12.2019. године одржано је општинско такмичење из математике за 

четврти разред у ОШ „Бошко Палковљевић -Пинки“ у Старој Пазови. Учитељице Нада 

Вијатовић, Валентина Мартиновић и Јелена Станојковић водиле су ученике на такмичење и 

учествовале  у дежурству као и прегледању тестова. 
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Прво место, са 100 поена, освојио је Божић Ђорђе, ученик 4 – 2 разреда, учитељица 

Нада Вијатовић. 

Ученици који су похваљени : Глушац Филип и Божић Јована, учитељица Нада 

Вијатовић. 

Дана 9.12.2019. године одржана је презентација уџбеника издавачке куће „Вулкан 

знање“за трећи разред. 

Од 10-15.12.2019. године ученици школе су  приступили уређивању учионица – 

новогодишња декорација. 

Дана 12.12.2019. ученици 6. разреда посетили су фабрику „Соко Штарк“ у Београду. 

Сви они који су у свом детињству имали прилике да са школом посете фабрику „Соко 

Штарк“, још увек памте мирис свеже испеченог кекса помешан са опојним мирисом праве 

чоколаде. Овај незаборавни доживљај компанија Соко Штарк је омогућила и нашим 

школарцима. У четвртак, 12.децембра, ученици 6/4 су у пратњи одељенског старешине, 

Наташе Радуловић, посетили „Соко Штарк“. Наши ученици су обишли производни погон, 

видели изблиза како се праве омиљени слаткиши попут чоколадних бананица, наполитанки, 

чоколаде... У лабораторији за истраживање и развој сами су правили нове укусе, засладили 

се и пуни утисака са "слаткетићем" дошли у Бановце. Посета не би била могућа без сарадње 

са родитељима- сами смо организовали посету, превоз и наставили да негујемо амбијенталну 

наставу започету прошле школске године. 
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Дана 13.12.2019. године Милка Парента, наставница српског језика, одржала је 

угледни час „Писци српске модерне“ у 7/4. 

Истог дана је одржано и школско такмичење у шаху где су учествовали ученици 3-1 

разреда : Хелена Борота, Огњен Марчета, Јока Димитрије, Обрадовић Урош, Марић Матија, 

Јаћимовић Игњатије. Прва места су освојили : Борота Хелена и Марчета Огњен из 3-1. 

Истогдана 13.12.2019. године одржана је  посета чланова Француског културног 

центра. 

Од 16 – 23.12.2019. године реализована је хуманитарна акција „Динар за 

дистрофичаре“ где су учествовали ученици четвртог разреда. 

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ  

  

Ученици шестог, седмог и осмог разреда у пратњи наставника Јасмине Лукач, Јелене 

Станковић, Јасмине Максимовић и педагога школе Јованке Матијашевић су 07.12.2019. 

године посетили 13. Фестивал науке у Београду. Фестивал се одржао под слоганом 

„Разоткривање“.  

Циљ Фестивала је био разоткривање заблуда и митова уз помоћ науке и научних 

достигнућа. 
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У време када истина неретко пада у други план, а тумачење чињеница постаје важније 

од њих самих, наука се испоставила као одлично оруђе против заблуда, као сигурно 

уточиште за све који и даље негују критички дух и радозналост. Различите интерактивне 

поставке омогућиле су да се деца упусте у најразличитије научне авантуре.  

Посету смо завршили одласком на Научно-фантастичну бину под називом „Шесто 

чуло науке“ коју су припремили научници из Чешке. Сазнали смо на који начин чула могу да 

се преваре и пошаљу нам погрешну информацију. Показали су нам како то све мозак може да 

погреши и завара нас уколико нисмо опрезни и сконцентрисани. Порука коју смо понели 

гледањем бине била је да је понекад потребно имати много више поверења у науку, него у 

сопствена чула. 

Наставник физике Јасмина Максимовић 

 

Дана 20.12.2019. године одржан је новогодишњи вашар где су носиоци активности 

били сви учитељи наше школе. 

У оквиру пројектне наставе „Новогодишњи вашар“, ученици 1-3 разреда са својом 

учитељицом Данијелом Живковић организовали су радионицу за родитеље на којој су сви 

удруженим снагама правили новогодишње украсе. Атмосфера на часу је била весела а 

употпунили су је и гости (млађа и старија браћа и сестре) који су вредно прионули на рад. 

Да би свима било пријатније, док су сви заједно стварали чаролију, учитељица се 

побринула за послужење у виду сланих кифлица, бомбона и кафе за родитеље. Сви су се 

разишли срећни и задовољни урађеним украсима и са лепим утисцима, обећавши једни 

другима да ће идуће дружење бити још лепше. 
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Истог дана је одржана и nовогодишња приредба под називом „Срећна Нова година“ за 

ученике 3. разреда и родитељски састанак. 
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Дана 23.12.2019. године одржана је новогодишња приредба у Дому културе у оквиру 

које су одржане три приредбе са почетком у 13:30, 14:30 и 15:30 часова. Програм су 

припремиле : Шимић Татјана, професор српског језика која води драмску секцију, 

Младеновић Весна, наставница музичке културе која води хор и Станковић Катарина, 

наставница разредне наставе која води ритмичку секцију. Сценографију су осмислиле и 

припремиле и маме из Савета родитеља као и доделу пакетића. 

 

 

Срећа и радост су се осетили  са свих страна када су се сви ђаци укључили у плесну 

тачку и када је на сцену изашао Деда Мраз. 

Наставница разредне наставе Катарина Станковић изразила је велико хвала : Јелени 

Божић, Слађани Четник, Срђану Бељину, Богдану Шимићу, Мирјани Васић, Снежани 

Слијепчевић и Јелени Дамјановић а највећу захвалност упутила је ученицима који су 

приредили овакву магију. 

Дана 26.12.2019. године усвојен је Извештај о раду Стручног актива за развој 

школског програма током првог полугодишта школске 2019/2020. године. 

Истог дана је обележен Светски дан образовања о заштити животне средине. 
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ЈАНУАР 

 

Широм наше земље, у свим школама 27. јануара се обележила слава Свети Сава. И 

наша школа, за ову прилику, спремила је сјајну представу у извођењу ученика уз прелепу 

музику наставнице музичке културе Весне Младеновић уз поруке мира, помирења, слоге и 

јединства од стране наставнице српског језика Снежане Вишњић. 

У препуној позоришној сали Дома културе, проламао се аплауз присутних 

поздрављајући бравуре наше деце, наше будућности. Кроз извођење се видео таленат деце у 

песми, рециталу и глуми. 

Пре почетка представе, свим присутнима се обратио и директор школе Бојан 

Ивошевић позивајући да се негује сећање на овај дан и значај Светог Саве за Србе и историју 

српског народа. 

S-Sava-20202.mp4 

 

 

Дана 28.1.2020. године обележен је Светски дан образовања о заштити животне 

средине. 

Дана 31.1.2020. године у нашој школи су одржане две радионице Часлава Манчића, 

аутора програма „Брзо читање и мудро учење“. Први део радионице бавио се теоретским 

питањима и тиме зашто је потребно у овом времену, „када смо бомбардовани 

информацијама“, побољшати брзину читања. И деци и наставницима било би корисно да 

about:blank
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примењују иновативне технике памћења и асоцијативног мишљења, како би на тај начин 

стицали функционална знања. 

У другом делу радионице, на конкретном примеру је показано како деца могу да 

групишу појмове, замисле их у необичним сликама и себи олакшају памћење наизглед 

неповезаних појмова. 

Учесници радионице су били учитељи, наставници, ученици трећег, четвртог и петог 

разреда и чланови секције „Bookclub“, који су одушевљено учествовали у задатку. 

 

 ФЕБРУАР 

Дана 07.02.2020.године одржано је школско такмичење из физике. Ученици 

наставнице Максимовић Јасмине забележили су значајне резултате за сваку похвалу : 

1. Марковић Светолик, 6/1, освојио је 2. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из физике 

2. Рнић Хелена, 7/1, освојила је 2. награду на општинском и 2. награду на окружном 

такмичењу из физике 

3. Прекодравац Душан, 7/3, освојио је 3. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из физике 

4. Стојановић Матеја, 8/2, освојио је 1. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из физике 

 

Учениции наставнице Костић Јелене из физике остварили су следеће резултате : 

1. Батица Лазар, 7/4, освојио је 2. награду на општинском и 3. награду на 

окружном такмичењу из физике 

2. Тамара Вељковић, 7/4, добила је похвалу на учешћу на општинском такмичењу 

из физике. 

Дана 07.02.2020.годдине одржано је такмичење из предмета Техника и технологија и 

Техничко и информатичко образовање. 

Из предмета Техника и технологија ученици наставнице Јелене Станковић освојили 

су следећа места : 

1. Гардашевић Балша, 7/2, 2. место на општинском такмичењу 

2. Шевић Марко, 8/1, 3. место на општинском такмичењу 

Истог дана 7.2.2020. године је одржано општинско такмичење из српског језика 

„Читалићи кликераши 2020“ где је вршено тестирање у вештинама Читање и разумевање 

прочитаног и Писмено изражавање. 

Најбоље пласирани ученици на такмичењу били су : 

1. место освојили су : 

Драгаш Комнен, 4-3, учитељица Валентина Мартиновић. 

Станојевић Мила, 4-4, учитељица Јелена Станојковић, 

Божић Јована, 4-2, учитељица Нада Вијатовић 

 

2. место освојили су : 

Андрејевић Зоја, 4-2, учитељица Нада Вијатовић 

Остали ученици учесници, 4 - 2 разреда били су : Божић Ђорђе, Џомбић Милица, 

Зубовић Митра и Филип Глушац, учитељица Нада Вијатовић. 
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3. место освојили су : 

Дебић Маша, 4-3, учитељица Валентина Мартиновић, 

Тодоровић Вук, 4-1, наставник Снежана Новотни, 

Стојановић Ирина, 4-2, учитељица Нада Вијатовић 

 

Дана 11.2.2020. године одржан је „Караван за климу“ на коме су учествовали 

ученици шестог разреда са наставницом Наташом Радуловић. 

У сарадњи са Француским институтом у Србији, амбасадори одрживог развоја доносе 

„Караван за климу“ у еко-школе. Овај пројекат има за циљ да укаже на проблеме климатских 

промена и подигне свест о постојању овог глобалног проблема. У нашој општини, ОШ 

„Симеон Араницки“ је, као еко-школа, упутила позив коме смо се радо одазвали- посета 

изложбе, учествовање у квизу знања и извођењу експеримената на тему соларне енергије, 

енергије ветра, хидроенергије, итд. Позоришна сала Центра за културу Стара Пазова је 

угостила осмочлану групу ученика 6/4 као представнике наше школе у уторак, 11.фебруара. 

Радујемо се наредним дружењима на обострано задовољство и верујемо узвраћеном 

гостопримству. 
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Дана 15.2.2020. године одржано је школско такмичење из биологије. 

Ученица 7-1 разреда, Рнић Хелена, освојила је 3. место на школском и пласман на 

окружном такмичењу (наставница Радовановић Весна). 

Дана 13.3.2020. године инспектор Бојан Јеркић је одржао ученицима четвртог разреда 

предавање из програма Основе безбедности деце. 

Дана 17.3.2020. године реализација образовно – васпитног рада на даљину. 

Дана 24.2.2020. године одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице у 

Старој Пазови у којем је учествовала и наша школа.Прво место на такмичењу заузела је 

екипа наставника физичког васпитања Ђорђевић Немање. 

Дана 25.2.2020. године одржано је окружно такмичење у пливању у Сремској 

Митровици из физичког васпитања у пливању.Друго место на такмичењу заузели су Манчић 

Јован, ученик 6/1 разреда и Крунић Ксенија , ученица 8/3 разреда, наставника физичког 

васпитања Ђорђевић Немање. 

Дана 25.2.2020. године у просторијама школе а у организацији Агенције за безбедност 

саобраћаја спроведена је  смотра  ученика 1. и 2. разреда  на тему безбедности саобраћаја, 

кроз пројекат ''Пажљивкова смотра ''.Такмичење је само једно од организованих активности 

ради сталног и квалитетног образовања деце од најранијег животног доба,а за касније 

безбедно учествовање у саобраћају.Због ванредног стања –пандемије вируса КОВИД 19  

реализован је  само 1.ниво смотре.Ове школске године због оправданих разлога није било 

могуће спровести смотру на преостала 3 планирана нивоа(на нивоу  локалне 

самоуправе,региона и  на нивоу Републике Србије). 

На школском нивоу је учествовало 101 ученик 1. разреда и 114 ученика 2.разреда,укупно 215 

ученика. Ранг листа  са постигнутим резултатима ученика је прослеђена родитељима у циљу 

да се  подстакне њихов позитиван утицај  на децу за усвајање саобраћајних правила. 

Координатор такмичења била је учитељица Весна Ђурековић. 

Дана 26.2.2020. године одржано је окружно такмичење у одбојци за девојчице у Руми 

у којем је учествовала и наша школа. Прво место у такмичењу заузела је екипа наставника 

физичког васпитања Ђорђевић Немање. 

Истог дана,26.2.2020. године у нашој школи је обележен Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља. Широм света се овај дан обележава последње среде у фебруару. 

Ученици 6/4 су носили ружичасте мајице и учествовали у тзв. Pink Shirt Day (Дан 

ружичастих мајица). Разлог томе је прича дечака из Канаде који је у знак подршке мајци 

оболелој од карцинома обукао розе мајицу. Истог дана постао је жртва вршњачког насиља- 

исмејана и физички злостављана. Од тада, ружичаста мајица је постала међународно 

препознати симбол борбе против вршњачког насиља. 

Ученици су писали шта је то што највише препознају као насиље, шта их највише 

вређа и боли у комуникацији међу вршњацима, одгледали кратак клип „У туђим ципелама“ и 

дискутовали на тему приче „Ексери у огради“. 

Акцију су подржали како дечаци, тако и девојчице овог одељења, што понајвише 

радује. 
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Дана 27.2.2020. године одржано је општинско такмичење у рукомету за дечаке у 

Новој Пазови у којем је учествовала и наша школа. Пето место у такмичењу заузела је екипа 

наставника физичког васпитања Шуштершић Далибора. 

Дана 28.2.2020. године поводом обележавања Националног дана књиге, Друштво 

школских библиотекара Србије је спровело  акцију „Читајмо гласно.“ Овим поводом су се 

одазвале све библиотеке основних и средњих школа међу којима је и Основна школа 

„Никола Тесла“ у Новим Бановцима са својом библиотеком. Учешће у овој акцији узели су 

ученици првих и других разреда са својим учитељицама ( Данком Радмановић и Марином 

Николац) и библиотекарком школе Снежаном Бојић. 

Под слоганом „Реци ми шта читаш, рећи ћу ти ко си“ учитељице Данка Радмановић, 

Марина Николац и библиотекарка Снежана Бојић су симболично у пет до дванаест отвориле 

дружење са књигом. На овај начин поменуте су желеле да покажу како је крајње време да се 

окренемо неговању културе читања, култу књиге и културе уопште. 

У 11.55 сви присутни су обележили Национални дан књиге гласним читањем. 

Ученици су овом приликом донели своје књиге из којих су читали омиљене цитате, песме, 

одломке, брзалице и питалице. 
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Истог дана, 28.2.2020. године одржано је предавање о насиљу као о друштвеној 

појави. 

Истог дана, 28.3.2020. године обележен је еколошки датум „Сат за нашу планету“ 

тако што су ученицима прослеђене поруке да у 20.30 ч угасе светла на сат времена и да пишу 

еколошке поруке на тему „Како да помогнемо планети“. 

 

МАРТ 

Дана 01.03.2020.године одржано је школско такмичење из хемије на коме  су 

учествовали ученици седмих и осмих разреда. 

Већина ученика седмих и осмих разреда су узели учешће док је ученик 7/4 разреда, 

Батица Лазар, освојио 2. место на општинском такмичењу (наставница Шиђанин Јована). 

 

Наградни конкурс „Заштита за све“ 

Ученици II-3 разреда су учествовали на наградном конкурсу „Заштита за све“, који је 

био расписан у сарадњи са Фондом „Б92“, компанијом „Еуцерин“, Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја и Министарством здравља. 

Конкурс је трајао од 20. јануара до 7. марта 2020. године. 

 

Током двомесечног рада, у оквиру пројектне наставе, написана је песма , осмишљен 

драмски игроказ, израђен плакат, као и едукативна друштвена игра а све то на тему „Два 

лица сунца“. Песма је снимљена и налази се на овом линку 

:https://www.facebook.com/ntnbskola/videos/522972981951440/ . 

 

Стручни жири је изабрао 20 најбољих радова, а међу њима је и рад наше школе. 

Својим знањем и залагањем, ђаци су својој школи донели и вредну награду, тј. УВ 

индикатор. 

 

Списак добитника је објављен на следећем линку : 

https://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole/dobitnici-2020 

Песму „Два лица сунца“ можете погледати и на линку : 

https://www.facebook.com/watch/?v=522972981951440 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ntnbskola/videos/522972981951440/
https://www.zastitazasve.rs/konkurs-za-skole/dobitnici-2020
https://www.facebook.com/watch/?v=522972981951440
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Два лица сунца 

Да здраво расте 

ДЕ витамин ми помаже, 

а знање о заштити од сунца 

никада не одмаже. 

 

Устао сам раније, до 10 ћу шетати, 

качкет и наочаре са собом ћу понети, 

они ће ми заштиту од сунца донети. 

 

Игре на сунцу пријају и годе, 

ал на јакој врућини незгоде се догоде 

Кожа поцрвени, сунчаница вреба 

зато претерани боравак на сунцу 

смањити треба. 

 

Ако си на плажи, сунцобран потражи. 

Крему за сунчање редовно ти мажи 

Фактор 50 свакоме ће да послужи 

ко воли лети с морем да се дружи. 

 

Наочаре и шешир нек ти друштво праве 

док у неком хладу 

пијеш лимунаду. 

 

На сваких 20 минута 

воду пиј ти 

па ће ти се тело 

препородити. 

 

Од 10 до 17 са сунца се склони 

јер други живот нема ко да ти поклони. 

О здрављу рачуна поведи 

јер ти оно највише на свету вреди. 
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Дана 7.3.2020. године одржана је Књижевна олимпијада у Основној школи „Симеон 

Араницки“ у Старој Пазови. Два ученика су се пласирала на регионално такмичење : 

 Душан Прекодравац, 7 – 3 освојио је прво место и 

 Хелена Рнић, 7 – 1, освојила је друго место. 

Даљих активности није било због прекида наставе. 

 

Пројекат „Мами на дар“ 

У оквиру пројектне наставе „Мами на дар“ у 1-3 одељењу, ученици су у сарадњи са 

учитељицом Данијелом Живковић, осмислили различите активности. У почетним часовима 

ученици су се обавестили о правима жена уопште и разговарали на тему равноправности 

полова. Такође, добили су основне информације о важности и значају обележавања Дана 

жена. 

Ученици су затим прешли на радионички део пројекта : правили су честитке за маме, 

баке итетке као и пригодне цветове од папира. Ученицима је било понуђено више 

различитих модела честитки и цветића па су они сами одабрали који модел им највише 

одговара или им се допада. Неки ученици су се опробали у свему понуђеном. 

Један од часова био је посвећен и прављењу медених колача у облику срца, то јест о 

начину на који се они припремају, пошто због услова у којима се школа налази (обнова) 

ученици и учитељица нису били у могућности да практично испробају израду медењака. 

Наравно, то не значи да их ученици нису видели. 

Учитељица Данијела Живковић их је припремила код куће и упаковане  у целофан 

поклонила сваком ученику. 

Наредна активност која је била прожета кроз многе предмете (српски језик, музичка 

култура и физичко васпитање) била је приредба за маме. У приредбу су били укључени сви 

ученици са задацима које су бирали према афинитету : рецитација, скечеви, певачи, свирачи, 

играчи или водитељи. 

Атмосфера на приредби је била веома емотивна, топла и весела. Наступи ученика су 

се смењивали а аплауз и осмеси мајки, бака и остале родбине (сестара, браће и понеког тате), 

како је приредба одмицала су се повећавали. Да би угођај био потпунији, учитељица 

Данијела Живковић се потрудила да припреми скромно послужење у виду кафе за све 

присутне родитеље. 

Кући су сви отишли насмејани, лепо расположени и са топлином у срцу. 

Дана 10.3.2020. године у нашој школи је одржана прва радионица под називом 

„Школа за родитеље“ коју су приредиле педагог Бранка Батица и психолог Биљана Маравић. 

Идеја радионице била је да се одрже 12 радионица циклуса „Родитељство“ што је због 

ванредног стања прекинуто. 

„Школа за родитеље“ је примарно развојно – превентивни програм усмерен ка 

унапређењу укупних породичних односа подизањем брачне и родитељске компетенције 

једног или више одраслих чланова, унапређењу квалитета породичног живота. 

Радионица је облик активног, доживљеног, искуственог учења која се остварује 

захваљујући разменама на нивоу групе уз планирано увођење образовних садржаја и вођење 

од стране стручног тима. 
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Дана 11.3.2020. године одржано је међуокружно такмичење у одбојци за девојчице на 

Убу у којем је учествовала и наша школа. Треће место на такмичењу заузела је екипа 

наставника физичког васпитања Ђорђевић Немање. 

Дана 12.3.2020.године одржано је такмичење из математике „Мислиша“ на коме је 

учествовао ученик 3-1 разреда (учитељица Биљана Шајкунић) Никола Благојевић и освојио 

је 3. награду. 

На истом такмичењу, учествовао је ученик 4 – 2 разреда, Божић Ђорђе, и освојио је 

похвалу 

Дана 13.3.2020. године инспектор Бојан Јеркић је одржао ученицима четвртог разреда 

предавање из програма „Основе безбедности деце“. 

Дана 14.03. је одржано окружно такмичење из физике у Сремској Митровици. 

Дана 15.3.2020. године на општинском такмичењу из историје одржаном у ОШ „23. 

октобар“ у Голубинцима ученици наше школе постигли су следеће резултате : 

1. Вања Радосављевић, 5-3, треће место, наставник Николина Гагић, 

2. Богуновић Лука, 7-2, друго местом, наставник Радојка Простран, 

3. Јокић Урош, 8-4, друго место, наставник Радојка Простран. 

Истог дана је одржано општинско такмичење из биологије у Старим Бановцима. 

Дана 17.3.2020. године почела је реализација образовно – васпитног рада учење на 

даљину. Свакодневно на Другом каналу Радио Телевизије Србије РТС2, за ученике четвртих 

разреда емитују се едукативни посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји  

(наставне јединице које су у складу са прописаним планом и програмом) из српског језика, 

математике, природе и друштва, енглеског језика, ликовне културе, музичке културе и 

физичког васпитања. Успостављена је свакодневна комуникација са ученицима путем Вибер 

родитељске групе и електронске поште. Максимална подршка, увид у ученички рад, 

повратна информација обавља се у континуитету веома успешно овим видом комуникације. 

Дана 20.3.2020. године обележен је посебан дан за француски језик широм света. 

Управо се на овај дан слави 50 година постојања Међународне организације 

Франкофоније која уједињује 88 земаља света, међу којима је и Србија. У нашој школи се 

овај језик, пети по броју говорника у свету, учи од петог разреда и прве кораке су ученици 

4/1 и 4/2 начинили са изворним говорницима, француским лекторима. Није мала ствар чути 

некога коме је то матерњи језик. Пројекат "Бирам француски" постаје традиција, направљени 

су договори за даљу и озбиљнију сарадњу, на обострано задовољство. 
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Merci Simon, Sophie et Elise! 

Дана  28.3.2020.године обележен је еколошки датум „Сат за нашу планету“ тако што 

су ученицима прослеђене поруке на тему : „Како да помогнемо планети“. 

 

 

 

Vive la Francophonie! 
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АПРИЛ 

Дана 1.4.2020. годинео бележен је Светски дан шале. 

Иако је дошло време пандемије вируса COVID – 19, то нас није спречило да се 

нашалимо.У духу француског обичаја, ученици 5 – их разреда су кришом качили 

првоаприлске рибице (LEPOISSONDAVRIL)својим укућанима. 

То су забележили и поставили у Google учионици. 

АПРИЛИЛИЛИ! 

 

 

 

Дана 22.4.2020. године обележен је Дан планете Земље. Ученици су имали задатак да 

нацртају цртеже којима ће приказати на које све начине можемо да допринесемо очувању 

планете Земље. 

Дана 23.4.2020. године ученици 4-3 разреда су и ове године обележили Дан планете 

Земље и дали су свој мали али важан допринос. Славили су планету Земљу али и пчелу која 

је једна од најмањих али и најважнијих бића на планети. 

Координатор овог пројекта била је учитељица Валентина Мартиновић. 
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Такође, учитељица Биљана Шајкунић је са својим ученицима прославила Дан планете 

Земље и бавила се темом „Веза између пчеле и планете Земље“. 

Током априла месеца, услед немогућности рада уживо, ученици првих разреда били 

су изузетно вредни и маштовити и од својих кућа су направили мала позоришта. 

Ученици 2-1 разреда су током наставе на даљину учили кроз тему о животињама. 

Слушајући композиције познатог француског композитора Камија Сен – Санса, 

„Карневал животиња“, имали су задатак да опонашају покрете животиња : лавова, слонова, 

магараца, кенгура, лабудова, риба… Писали су лепе саставе на основу датог почетка о 

карневалу који је органозовао краљ животиња – лав. Направили су маске да би и сами могли 

да учествују на некој сличној забави. 

Креирали су укусне сендвиче од здравих намирница какви би могли бити послужени 

на забавама таквог типа. Доста су научили и забавили се. Поткрепили су своја интересовања 

и љубав према животињама и из свог дома су отворили врата новим видицима. 

Координатор пројекта била је учитељица Весна Ђурековић. 

Дана 30.4.2020. године ученица 1-3 разреда, Миња Рукавина, је извела луткарску 

позоришну представу „Јежева кућица“. Координатор представе била је ВедранаРукавина. 

 

 

МАЈ 

Дана 6.5.2020. године одржан је Државни дан еколога Србије. 

Ученици 4-1 разреда су заједно, а ипак свако у свом дому, кроз тематско цртање 

стрипова, обележили Дан еколога Србије. Својом креативношћу и неисцрпним идејама 

показали су да за њих „екологија“ није само реч, већ начин живота и размишљања. 

Координатор  пројекта била је учитељица Снежана Новотни. 

Дана 23.5.2020. године ученици 2-3 разреда су и код куће учили о здравој ужини, 

важној теми везаној за правилну исхрану коју обрађујемо током пројектне наставе. 

Ученици су осмислили своје воћне јогурте и шејкове и воћне аранжмане, уживали су 

у њиховој припреми а посебно у дегустацији. 

Координатор пројекта била је учитељица Марина Николац. 

Истог 23.5.2020. године ученици 2-3 разреда, због немогућности да посете позоришта 

и уживају у дечјим представама, нашли су начин како да позориште доведу у своје домове. 

Повезали су знања стечена на часовима српског језика са наставом ликовне културе и на 

своју сцену поставили луткарску позоришну представу „Три прасета“. 

Координатор пројекта је била учитељица Марина Николац. 

Дана 28.5.2020. године одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

дозвољено је да се планиране екскурзије могу реализовати од 1.6.2020. године. 

Дана 29.5.2020. године престала је да се емитује настава на даљину на другом каналу 

Радио Телевизије Србије. Ученицима је сугерисано да, ако нису задовољнизакљученом 

оценом, могу да се јаве и да одговарају путем вибера и електронске поште. 

 



55 
 

 

ЈУН 

 

Дана 15.6.2020. године заказан је једнодневни излет на дестинацијама  Крагујевац – 

Топола – Опленац – Орашац. 

 


