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Септембар 

Европски дан без аутомобила  

22. септембра 2020. године обележили смо Европски дан без аутомобила. Ученици наше школе 

израдили су веома креативне и маштовите паное. Питали смо се како би било да електричним 

падобранима долазимо у школу, да звуци веселих мелидија замене буку аутомобила  и да мирис 

цвећа превлада загушљиве и непријатне мирисе. 

Тог дана су  ученици дошли  бициклом у школу. Ђаци су показали  вештине вожње бицикла које је 

незаменљиво  и еколошки чисто превозно средство. 

На овај начин упутили смо поруку о непходности чувања и заштите здраве  животне средине  у нашем 

месту , јер су врло често наше улице загушене аутомобилима . Дали смо пример и  послали  апел  свим 

грађанима  да што чешће користе бицикл као начин превоза. 

                                                                                                                          Биљана Шајкунић 

  

           

 

Такмичење у стоном тенису 

У петак 25.09. и понедељак 26.09.2020. године одржано је првенство наше школе у стоном тенису. 

Такмичење је одржано у две учионице пре и након наставе и одазвао се велики врој ученика. Чак 40 

њих је узело учешће. Очекујемо да ће са завршетком радова у фискултурној сали још већи број ученика 

учествовати у спортским активностима. Након рока за пријаву извршен је жреб и у петак су игране 

квалификације. Победници квалификација играли су плеј оф у понедељак и виђено је заиста одличних 

и врло неизвесних мечева. Нажалост, због корона вируса навијачи нису могли да присуствују, а то би 

свакако допринело прелепој спортској и такмичарској атмосфери која је владала. Сви ученици су се 

понашали пристојно и такмичење је показало да деца воле да се надигравају. Након великих борби 

дошло се и до победника. То је Лука Јовандић,ученик 8/4 одељења који је без пораза првак наше 

школе за ову школску годину и остварио је тако пласман на Општинско такмичење које ће се одржати 

следеће недеље у Старој Пазови. Поред Луке, пласман су остварили и финалиста, друго место Марко 
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Грујичић 6/1 и освајач трећег места Бојан Јовандић из 8/4. Честитке момцима и пуно среће на 

Општинском такмичењу а свим осталим учесницима велике похвале како за само учешће тако и за 

врло спортско примерно понашање!  

Далибор Шуштершић 

 

 

 

 

Објављен чланак 

У септембарском броју листа “Православље”, објављен је чланак вероучитеља наше школе, 

Станислава Будисављевић. 
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Октобар 
 

 Дечја недеља 

Манифестација Дечја недеља се одржава сваке године у месецу октобру, са циљем скретања пажње 

јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној 

заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и 

остварење потенцијала. 

Тема овогодишњег обележавања дечје недеље је била: „Подељена срећа, два пута је већа“и 

реализована је низом различитих активности у периоду од 5.10.2020. до 9.10.2020. године, а ученици 

III-3 су радо учествовали у њима. 

Игра „Тајни пријатељ“  је измамила осмехе на дечја лица. Играла се током целе недеље. Сви ученици 

су  извлачењем цедуљица ,,добили тајног пријатеља“ коме су током Дечје недеље спремали ,,ситна“ 

изненађења у виду поклона, порука пријатељства итд. 

У оквиру традиционалне  активности  „ Друг другу “   израдили су   беџеве за ученике првих разреда. 

Ликовна радионица је одржана средином недеље,а  ђаци су осликали ликовне радове на тему 

„Подељена срећа два пута је већа“ и украсили одељенски пано. 

Такође,  читали су написане  литерарне радове на тему  „Зашто волим Србију“ и израдили заједнички 

пано на задату тему. 

У оквиру активности ,,Табла пријатељства“ израђен је пано пријатељства на који су ученици стављали  

поруке на тему овогодишње дечје недеље, „Подељена срећа два пута је већа“. 

 Марина Николац 
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Дан здраве хране 

 

Ученици наше школе су у петак 16.октобра 2020. обележили Дан здраве хране, који се већ 

традиционално обележава у нашој школи. Кроз разноврсне активности на различитим часовима, 

ученици су схватили колико је здрава исхрана важна за правилан развој и очување опште виталности 

и здравља организма. 

Током целе недеље  промовисане су здраве животне навике, пре свега –здрава,  разноврсна и 

правилна исхрана, која је, може се слободно рећи, најбитнији фактор за здравље ученика. 

У учионицу III-3 ,,ушетала је“ јесен, доносећи прегршт мирисних и укусних, а пре свега, здравих 

плодова. ,,Боравиће“ на зиду наше учионице, подсећајући нас колико је важно хранити се здраво.  

Марина Николац 
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Хуманитарни базар 

 

На позив колеге Бориса Бељина, 26.10.2020. наша школа се прикључила сакупљању 

новчаних средстава за лечење Стефана Суботића. У колективу школе је сакупљено 23.050,00 

динара. Истовремено су ученици наше школе донирали своје књиге, играчке или радове који 

су продавани на хуманитарним базарима у Белегишу, Новим Бановцима и Старој Пазови . 
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Јесења завеса 

На путу од куће до школе смо имали задатак да сакупимо јесење лишће разноликог облика и 

различитих боја. Уживајући у шетњи, били смо очарани бојама ,,веште сликарке" јесени и пожелели 

да њеним умећем украсимо  и  своје домове , али и  учионицу. Пустили смо је да ,,се зањише" на 

нашим прозорима. Сад уживамо у дивним јесењим завесама, а радост делимо са вама! 

Марина Николац 
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Дечји туристички водич кроз моје место и околину 

 

Ученици 2/4 су веома успешно остварили циљ прокејта који је био усмерен на упознавање и 

истраживање насеља и околине у којем живе. Кроз своје радове су нас упознали са туристичким 

потенцијалом насеља и околине, биљкама и животињама краја у коме живе, дају нам топ 5 разлога 

због којих је добро живети у Новим Бановцима, предлажу нам знаменитости које можемо обићи као 

и одличне укуце сремског краја. На Вама је да уживате! 

Татјана Грнчарски  

 

 

 

Новембар 

 

Наш први лапбук! 

 

Лапбук је ученички рад, једног или групе ученика у коме се на занимљив начин проширују већ стечена 
знања.Препоручује се радозналим и креативним ученицима који имају додатно интересовање за 
одређену тему. 

То је креација питања и одговора ,слика,графикона,има простор за цртеже а има места и за писани 
рад. Лапбук је паметна свеска, маштовита фасцикла и веома је погодна за рад од куће. Ово је мали  
забавни, истраживачки,  ученички пројекат  и увек је оригинална творевина. Не постоји правило по 
коме се слаже лапбук. Сваки рад је уникат за себе и зависи од креативности ученика. Може да буде 
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одлично средство за проширивање знања. Овај истраживачки начин рада може да се користи у 
многим предметима у зависности од теме. Ми смо уживали док смо га израђивали. 

Учитељица 3/4 Цецилија Милојевић 

 

 

 

 

Пројекат ,, Од срца” 

 

Током септембра,октобра и новембра ученици III-3 су реализовали бројне активности у оквиру 

пројекта под називом ,, Од срца“. Циљ пројекта усмерен је на развијање истраживачких и 

комуникацијских вештина ученика и развој интересовања за сопствено тело и окружење у контексту 

функције и симболике људског срца. 

Разговарали смо о томе шта за нас представља срце, уочавали његову симболику, извели истраживање 

о мерењу пулса и израдили научни постер на основу добијених резултата, направили моделе 

стетоскопа и ,,ослушкивали своје срце“.Такође смо уочили улогу срца у празницима, као и традицији 

,причајући о бројним манифестацијама , међу којима је и ,, Срем у срцу“ која се одржава у нашем 

месту. Направили смо и обележиваче за књиге и свеске (,,bookmarker“), лицидерска срца од теста и 

картона, али и научили о пренесеном значењу речи срце у нашем језику , игајући игрицу на 

https://learningapps.org/display?v=pqycpzovk20 

  Марина Николац 

https://learningapps.org/display?v=pqycpzovk20
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Учешће на наградном конкурсу ,,рЕКОнструкција" 

 

Наградни конкурс у организацији СББ фондације, који је део вишегодишње кампање “Не прљај. Немаш 

изговор!”, има за циљ да подигне свест о томе колико појединац може да допринесе очувању свог 

окружења. 

Један од најважнијих задатака васпитно-образовног рада је управо развијање свести о потреби 

очувања животне средине. Дакле, неопходно  је ученицима ,,усадити” знања, али и потребу за 

чувањем природе. Тим за екологију Основне школе ,,Никола Тесла” из Нових Бановаца редовно 

организује еколошке акције , као и обележавање ,,еколошких” датума, спровођењем различитих 

активности у које се укључују сви ученици, учећи о рециклажи на часовима природе и друштва, света 

око нас, као и учествујући у акцијама ,, Чеп за хендикеп”,  ,,Свака лименка се рачуна”, ученици 3-3 су 

дошли на идеју да осмисле песме ,, Рециклажа није гњаважа“ и 

,,Позивамо тебе-рЕКОнструиши себе“.Својим песмама они те подсећају да ,,Изговор немаш. Не прљај! 

” Показали су да су прави мали ,,еко-чувари”. Ревносно стичу знања из области екологије и усвајају 

правилне обрасце понашања везане за очување животне средине. Својом групном рецитацијом 
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позивају на ,,рЕКОнструкцију” наших животних навика, односно подстичу нас да се ,,вратимо” 

природи, а то ћемо успети ако је будемо чували.  

https://drive.google.com/file/d/1MtXiuyVy6j2Mg5QMYH1jo6tmtqUcrvoq/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/15mCuDBlrN2B5WCsWDBGq5cI3O1-wDIKS/view?usp=sharing 

Марина Николац 

 

Децембар 

 

Новогодишња рециклажа- 4.12.2020. 

Ове године ученици  су од рециклираног материјала пластичних чаша и флаша, чепова, пинг-понг 

лоптица, картонских кутија ,старе хартије, дршки од вијаче... правили јелке , новогодишње украсе , 

честитке, Снешка Белића и назвали  га Снешко Чашић ...  Сви ученици  су вредно радили и својим 

креативним идејама допринели сјајној новогодишњој декорацији  учионица и дали пример како од 

старог материјала  направити занимљиве новогодишње украсе.  

 Еколошки тим 

                 

                 

        

 

https://drive.google.com/file/d/1MtXiuyVy6j2Mg5QMYH1jo6tmtqUcrvoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mCuDBlrN2B5WCsWDBGq5cI3O1-wDIKS/view?usp=sharing
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Новогодишње уређење учионице 

 

Спремно и радосно ученици 2-1 дочекују предстојеће празнике. Учионицу смо окитили у духу зимске 

магије призивајући Нову годину да нас дотакне чаробним штапићем и зачара срећом и лепотом. Ове 

године, ученик Михајло Шуша је донео великог Деда Мраза да нам краси учионицу и припреми 

пакетиће. Сви ученици су вредно радили и својим креативним идејама допринели  лепоти наше 

учионице сјајним новогодишњим декорацијама.                                     

Мирјана Сарапа 

 

 

Онлајн новогодишња приредба                     

 

Ове године нисмо могли да реализујемо приредбу поводом завршетка полугодишта и новогодишњих 

и божићних празника, па смо се прилагодили новонасталим условима и организовали  новогодишњу 

приредбу без публике, снимили се и проследили нашим драгим родитељима. У већ украшеној 

учионици поставили смо сцену, подесили се на вибрацију среће, весеља, радости и новогодишња 

магија је кренула                                               

Ученици 2-1 одељења желе свима срећне новогодишње и божићне празнике       

Мирјана Сарапа 
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Пиши Деда Мразу  - наградни конкурс Поште Србије 

 

Ближе нам се празници и обузима нас еуфорија. Међутим, како знамо да се ове године нећемо  

срести са Деда Мразом на приредби , одлучили смо да му напишемо честитку. Тачније, одлучили смо 

да учествујемо на наградном конкурсу ,, Пиши Деда Мразу" и окушамо срећу. 

https://drive.google.com/file/d/1bkby4Wjh9u3q38MujxXKmUJkdXhRNd5K/view?usp=sharing 

Марина Николац 

 

Подела новогодишњих пакетића 

 

Захваљујучи прикупљеним донацијама за 45 ученика наше школе су спремљени новогодишњи 

пакетићи. Слаткише и школски прибор је весели Деда Мраз уручио ученицима 30.12.2020. 

Бранка Батица 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bkby4Wjh9u3q38MujxXKmUJkdXhRNd5K/view?usp=sharing
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Јануар 
 

Везивање пертли 

САДА КАЖЕМ: „ЂАК САМ! 
ПУНО СТВАРИ УЧИМ... ЗНАМ,  
ОБЛАЧИМ СЕ, СТВАРИ СПРЕМАМ,  
ПЕРТЛЕ ВЕЖЕМ САМ!" 
Ученици 1-1 реализовали су малу одељенску радионицу „Моја најлепша патика". 
Најпре су од картона исецали патику, дизајнирали је са пуно маште, а онда у игри савладали „толико 
тешко" везивање пертли. 
Браво! 
Снежана Новотни 
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Фебруар 
 

Пројекат "Од тањира до сувенира"  

 

Упознали смо се са историјом израде и украшавања посуђа, употребу есцајгаз, као и бонтон за столом. 

Уживали смо у предавању госта предавача, а такође смо израђивали и украсне тањире. 

Данијела Живковић 

 

 

 
 

 

 

 

Прваци, добро дошли у библиотеку 

Научили смо штампана слова и пружила нам се могућност да нашим првацима покажемо 

библиотеку,како би се упознали  са нашом библиотекарком Снежаном Бојић и условима за 

коришћење књига.Одржан је час и указано на значај читања књига. 

учитељица  Нада Вијатовић ½ 
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Ученици ½   ,учитељица Нада Вијатовић 

 

Општинско такмичење из физике 

Већ десету годину за редом наша школа је 27.02.2021. била организатор општинског такмичења из 

физике. Ове године се такмичење одржало у неуобичајеним околностима због епидемије COVID-19, 

али то није спречило праве заљубљенике у природне науке и њихове наставнике да изађу на 

такмичење. Такмичари су одмерили знање са својим вешњацима. На територији сремског округа наша 

општина је била најуспешнија на овом нивоу такмичења. Наша школа као и увек има ученике који су 

се такмичили и постигли лепе резуртате и са њима смо заиста поносни. 

 

Презиме и име 

ученика 

Одељ. Предмет Општинско Презиме и име 

наставника 

Шуша Немања 6/1 Физика 2. награда Максимовић Јасмина 

Симић Ђорђе 6/3 Физика похвала Максимовић Јасмина 

Марковић Светолик 7/1 Физика 3. награда Максимовић Јасмина 

Рнић Хелена 8/1 Физика 1. награда Максимовић Јасмина 

Батица Лазар 8/4 Физика учешће Дураковић Борис 

 

Наставник физике Јасмина Максимовић 
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Обележили смо 21. фебруар - ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 
 
У нашем 1-1 смо тематском наставом обновили стечена знања о нашем матерњем језику, Вуку 
Караџићу, нашем писму и азбуци, али и народним изрекама - учитељицама живота, које смо лако 
запамтили исписивањем у интересантној зграфито техници.  
Знам да читам... знам да пишем, 
кад год желим сазнам више. Записујем мисли... туђе лако читам, 
шта год желим сазнам, не морам да питам. 
Дан ми је кратак - толико је знања, 
СВЕ МИ ТО МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ПОКЛАЊА! 
Чувајмо га... негујемо, 
подигнимо глас! 
ДОК ЈЕ НАШЕГ ЈЕЗИКА - БИЋЕ И СВИХ НАС! 
Снежана Новотни 
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ЉУБАВ- вечни мотив за стваралаштво! 
 
У учионици 1-1 већ три дана славимо љубав! 
Техником колажирања вежбали смо ситну моторику и координацију ока и руке. 
Наше икебане створене љубављу и трудом најлепше су замирисале док смо планирали коме да их 
поклонимо. 
Наше стваралаштво слави љубав према раду, учењу... према животу и нама важним људима.  
Научили смо да било да славимо Св. Трифуна или Св. Валентина, љубав је осећање које нас све везује 
- кроз благослов примања и великодушност давања. 
Снежана Новотни 

 

 

 

МАРТ 

Пролеће 

 

у 2-3 и 2-4 одељењу. Пано креативних радова, приказује континуирани рад ученика ових одељења на 

часовима ликовне културе. 

Данијела Живковић, Татијана Грнчарски 
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Пратимо развој биљке 

У 2-3 одељењу изводимо очигледну наставу путем експеримента. Засадили смо пасуљ,нану, чубар и 

жалфију у чаше са туферима, а затим их пренели у саксије са земљом. Оставили смо две чаше са 

биљкама како бисмо уочавали разлике у њиховом развоју. Своја запажања бележимо на разредној 

табели. 

Данијела Живковић 
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Ученици 3-3 ишчекују пролеће 

 

„Све је у мени данас шарено. 

И у теби је можда шарено. 

У нама свима шареног има." 

Марина Николац 

 

 
 

 

 Уређење паноа за дан жена  

 

Тема је вечита : МАЈКА. О њој су писали и певали највећи уметници света, њој се клања цео људски 

род. Мајка је извор живота. Све нам је дала, зато јој хвала... И ове године смо се удруженим снагама 

потрудили да јој речима и сликом одамо признање да је важан и неизоставан део наших живота.  

Приказали су мајку у различитим ситуацијама и на разним задацима. Пано је уредила Мирјана Сарапа 

са својим ученицима 2-1.  
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Приредба за маме поводом 8.марта 

 

Ученици 2/1  разреда ОШ „Никола Тесла” су  8.3.2021. године у учионици за време  часова  одржали 

приредбу  за  своје  мајке путем снимака. Сваки ученик је припремио поклон и рецитал за своју маму 

где је постављено у google учионицу. Због епидемиолошке ситуације у земљи која је уследила због 

вируса covid 19, морали смо овако, иначе би била реализована приредба.    
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Културно – уметнички програм  је чинила песма и рецитал, а то је  учињено да мајке уживају у програму 

коју су им припремили ученици са учитељицом.  У припремању и реализацији приредбе   учествовала  

је  учитељица Мирјана Сарапа.  

Пробе су одржаване током фебруара (колико је било изводљиво и могуће) и марта месеца 2021. 

године,   како би ученици били потпуно спремни за предстојећи онлајн наступ.  

 

  

  

 

 

 Лепо пиши-лепо мисли  

 

Пројекат: калиграфија 2 - 3 

Калиграфија је уметност, не само лепог писања, већ и лепоте као одреднице васпитања, образовања 

и живота уопште. "Лепота, то је близина духа", Хајдегерова дефиницијама која се управо односи на 

широки опис и значење лепоте у развоју људске цивилизације. 

Ученици 2-3 одељења су на часовима пројектне наставе учили о лепоти писања, мишљења, живљења… 

Данијела Живковић 
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Пролећни триптих у 1-1 
 
Са радошћу и узбуђењем смо дочекали пролеће! 
Учили смо о одликама пролећа, временским приликама и променама у природи. 
Певали смо о висибаби и јагорчевини-весницима пролећа! 
На часу ликовне културе ови весници и шафран су украсили наше прозоре и улепшали наш поглед у 
свет. 
Када се знања из свакодневног живота и знања из више предмета повежу, достиже се функционално 
знање, оно које је примењиво и трајно. А то је наш циљ! 
Снежана Новотни 
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Април 
 

Међународни дан књиге за децу 

 

Данас се обележава Међународни дан књиге за децу. На овај дан деци шаљемо поруку о магији 

књижевног надахнућа и важности развијања љубави према писаној речи.                              

 

 

У сусрет Васкрсу 

 

Ученици 2-4 одељења са радошћу ишчекују најрадоснији верски празник - Васкрс. Са посебним 

пажњом су израдили пано на тему Васкрса и пролећа. 

Татијана Грнчарски 
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Христос воскресе -  радост донесе 

Пано ученика 2-3 одељења поводом најрадоснијег празника Васкрса, као и ода надолазећем пролећу. 

Данијела Живковић 

 

 

 

Прoлеће у школи и Ускршњи празници 

У периоду од 10. до 17. априла 2021. су се одвијале припреме уређења учионице  у част пролећу и 

Васкрсу у одељењу 2/1. У припремама су уложио максимум труда и умећа, спрам својих могућности. 

Лептирићи, пилићи и цвеће су красили нашу учионицу у локалу. Пуно труда, добре воље и музике уз 

рад уродили су пролећном атмосфермом.  

Поводом ускршњих празника је од припремљеног материјала и уз понеку нову идеју уређен тематски 

пано како би атмосфера била употпуњена у духу Васкрса. Симболи пролећа и поновног рађања 

испуњавају радошћу око и душу посматрача.  

ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ ! 

 Мирјана Сарапа 
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Окружно такмичење из математике 

 

У недељу, 25.4.2021. године у Инђији у ОШ „Душан Јерковић", одржано је Окружно такмичење из 

математике где су наши ученици постигли сјајне резултате. Лазар Батица 8/4 је освојио прво место, а 

Ђорђе Божић 5/2 је освојио друго место. 

Браво       

Мирјана Црномарковић 

Марија Шобот Ђорђевић 

        

Eко дизајнери и кишовити април  
 
Инспирисани Светским даном дизајна, 27. априлом, наши мали еколози су одлучили да прикупљене 
рециклажне сировине претворе у нешто чаробно.  
Дизајнали смо наш ЕКО КИШОБРАН, који неће штити само нас од кише, већ и нашу планету од 
загађења. 
На нашој деци остаје свет...они су наши "дизајнери сутрашњице". 
Будимо им добри узори. 
Од нас данас зависи да ли ће свет остати у сигурним рукама сутра. 
"ОТПАД НИЈЕ СМЕЋЕ, 
УЗ ТРУД И МАЛО МАШТЕ 
ПРЕТВОРИЋЕ СЕ У НАЈЛЕПШЕ ЦВЕЋЕ!" 
Снежана Новотни 
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Окружно такмичење у атлетици  

 

Након првог места на Општинском такмичењу, мушка екипа наше школе пласирала се на Окружно 
школско такмичење у атлетици које се одржало у петак 23.4.2021. године у Сремској Митровици. Било 
је веома тешко с обзиром на околности окупити ученике и вежбати, али ето наша ОШ „Никола Тесла" 
изашла је на такмичење у атлетици и ове године и наставила низ одличних резултата у овом спорту. 
Екипно, наша школа освојила је треће место, док су момци у штафети где су наступали Јовандић Лука 
8/4, Предојевић Никола 7/1, Вујко Андреј 8/4 и Заставниковић Немања 8/4 освојили друго место. 

Било је и појединачних успеха, па је тако Јовандић Лука 8/4 освојио треће место трчање на 100 
м, Ђурковић Вук 8/1 освојио је треће место у скоку у даљ, а Вујко Давид 6/1 друго место у трчању на 
60м. Поред ових ученика за школу су наступали још Пантовић Давид 8/4, Богуновић Лука 8/2, Ђурић 
Марко 8/1. Јовандић Бојан 8/4 нажалост није наступао, јер је пар дана пре имао незгоду и прелом руке, 
али је био са екипом и бодрио другаре. 
Наставник физичког и здравственог васпитања Шуштершић Далибор 
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Мај 
 

 „Песниче народа мог“ 

НА 51.ПОКРАЈИНСКОЈ СМОТРИ РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ ,одржаној 12.5.2021. године у 

онлајн формату у Сечњу учествовало је 116 рецитатора млађег и средњег узраста (ОШ)из следећих 

зона : Суботице,Бача,Сремске  Митровице, Чоке и Ковина.Жири од пет чланова : М.Петровић,К 

Фазекаш,А.Лесковац,А.Ковач и К. Челиковић је одабрао 18 најбоњих учесника и доделио им „Златне 

дипломе“. Међу награђенима се нашла Ана Вучковић (на фотографији прва са леве стране ), ученица 

наше ОШ“Никола Тесла“Н.Бановци . 

Честитке за постигнут успех ! 

Учитељица Весна Ђурековић 
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Mењамо улоге -ђаци у улози учитеља  

 

Током месеца маја,  ученици III-3 су имали задатак да припреме презентације o  култивисаним 

животним заједницама, које су се обрађивале у настави природе и друштва. Мењали смо улоге, 

oдноснo ђаци су  ,,постали" учитељи. Велики труд уложили су у израду хамера, ребуса, aсоцијација, 

укрштеница, a све у циљу да својим другарима на што креативнији и забавнији начин представе 

oдабрану тему. Часови су протекли у општој еуфорији, пропраћени осмесима и  спонтаним аплаузима. 

Нема веће награде, него кад ти друг oдa признање. 

Марина Николац 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=269223608331775&set=pcb.269224884998314&__cft__%5B0%5D=AZWdFaR5KjNmzmtundC4ZdkZzMAiCXAYT49S-al-Dg_dH0O6h8FrN0rrvmJlVkk9KFtc-QJ4MHyb4mda91dsv9z3_01rN9gZS16aagePvI5oc2UHso2Bc5AxSOjPjw4kFZckHGqo-SUpabLkMTX8vT7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=269223608331775&set=pcb.269224884998314&__cft__%5B0%5D=AZWdFaR5KjNmzmtundC4ZdkZzMAiCXAYT49S-al-Dg_dH0O6h8FrN0rrvmJlVkk9KFtc-QJ4MHyb4mda91dsv9z3_01rN9gZS16aagePvI5oc2UHso2Bc5AxSOjPjw4kFZckHGqo-SUpabLkMTX8vT7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=269223671665102&set=pcb.269224884998314&__cft__%5B0%5D=AZWdFaR5KjNmzmtundC4ZdkZzMAiCXAYT49S-al-Dg_dH0O6h8FrN0rrvmJlVkk9KFtc-QJ4MHyb4mda91dsv9z3_01rN9gZS16aagePvI5oc2UHso2Bc5AxSOjPjw4kFZckHGqo-SUpabLkMTX8vT7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=269223671665102&set=pcb.269224884998314&__cft__%5B0%5D=AZWdFaR5KjNmzmtundC4ZdkZzMAiCXAYT49S-al-Dg_dH0O6h8FrN0rrvmJlVkk9KFtc-QJ4MHyb4mda91dsv9z3_01rN9gZS16aagePvI5oc2UHso2Bc5AxSOjPjw4kFZckHGqo-SUpabLkMTX8vT7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=269223928331743&set=pcb.269224884998314&__cft__%5B0%5D=AZWdFaR5KjNmzmtundC4ZdkZzMAiCXAYT49S-al-Dg_dH0O6h8FrN0rrvmJlVkk9KFtc-QJ4MHyb4mda91dsv9z3_01rN9gZS16aagePvI5oc2UHso2Bc5AxSOjPjw4kFZckHGqo-SUpabLkMTX8vT7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=269223928331743&set=pcb.269224884998314&__cft__%5B0%5D=AZWdFaR5KjNmzmtundC4ZdkZzMAiCXAYT49S-al-Dg_dH0O6h8FrN0rrvmJlVkk9KFtc-QJ4MHyb4mda91dsv9z3_01rN9gZS16aagePvI5oc2UHso2Bc5AxSOjPjw4kFZckHGqo-SUpabLkMTX8vT7M&__tn__=*bH-R
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Јун 
 

ПРОЈЕКАТ “Покренимо точкове!” 

 У школској 2020/21.године ученици 3-1 су развијали пројекат “Покренимо точкове” у два наврата. 

Свог “љубимца” на два точка су боље упознали  кроз 

историју,књижевност,математику,уметност,спорт,екологију....Научили су називе делова од којих је 

направљен, подигли су свест о његовом редовном одржавању и опремању због сопствене 

безбедности у току вожње кроз насељено место. 

 Пројекат је прекинут је у 1. полугодишту због лошег времена,али са лепшим данима пролећа је 

настављено усвајање нових знања о правилима понашања бициклиста у саобраћају,давању 

сигнализације и практична примена истих током савладавања бициклистичког полигона у школском 

дворшту. 

Ученици су награђени дипломама са надом да ће током летњег распуста што више боравити на 

свежем ваздуху у вожњи бициклима,тротинетима или ролерима. 

                                                                                                           Учитељица Весна Ђурековић 
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Ученици генерације 

 

Спортиста генерације  
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Награђени ученици и наставници у Општини Стара Пазова 

 

Ђак генерације 

Лазар Батица 

Душан Прекодравац 

 

Спортиста генерације 

Лука Јовандић 

 

Носиоци Вукове дипломе 

Лазар Батица 

Душан Прекодравац 

Хелена Рнић  

Марко Ђурић 

Лука Богуновић 

Маша Пригодић 

 

1.,2.,3. место на Републичком такмичењу 

Име и презиме ученика Такмичење/пласман Ментор 

Прекодравац Душан Књижевна олимпијада – 1. место Вишњић Снежана 

Прекодравац Душан Српски језик – 2. место Вишњић Снежана 

Лазар Батица Српски језик – 2. место Милка Парента 

Лазар Батица Мислиша  -3. место Мирјана Црномарковић 

Хелена Рнић Српски језик –  3. место Вишњић Снежана 

 

               1.Место на Окружном такмичењу 

Име и презиме ученика Такмичење/пласман Ментор 

Лазар Батица Математика Мирјана Црномарковић 

Ана Вучковић   Рецитатори Весна Ђурековић 

 

Одлуком Наставничког већа, награда Радник године је припала Мирјани Сарапи. 


