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ОД ЗАБОРАВА САЧУВАЛА
LJILJANA HIMMEL

ПРЕ НЕГО ПОЧНЕМО
Проф . Манђука уређује ФБ профил школе, сајт проф Белић са секцијом, Развојно планирање
проф Лонети.
04.09.2012.
ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Нова школска година је почела.
Нажалост са једним одељењем на српском мање. Сада имамо 21 одељење.
У први разред у уписано је 32 ученика: 26 које ће похађати наставу на српском језику, а водиће их
Љиљана Химел и 6 ученика који ће пратити наставу на румунском језику, а водиће их учитељ Лучу
Урсулеску.
Родитеље и децу је поздравио директор школе Маринел Бугар.
Програм доброшлице саткан од поезије и музике припремиле су учитељице:Софија Вујић, Софија
Стамболија и Лавињика Бренда Лападат.
04.09.2012.
ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ
Представници ПУ Зрењанин су ђацима првацима одржали предавање
о опасностима које вребају ученике који не поштују саобраћајне прописе.
Ученици су постављали питања и добијали одговоре поткрепљене истинитим причама из
проифесионалног живота саобраћајних полицајаца.
17.09.2012.
ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Записнике са седница води и на време ажурира проф. Бисера Такач.
Како је материјал веома обиман, наводим само датуме одржавања.
Записници се налазе у архиви школе.
7.09.2012
ПОСЕТА МЕТЕОРОЛОШКОЈ СТАНИЦИ-ЗРЕЊАНИН
Ученици 6/1 и 6/2 су реализовали наставну јединицу
„ Клима и време“ у Метеоролошкој станици Зрењанин
Имали су прилику да на терену посматрају на који начин се врше
мерења климатских елемената,
Након предавања метеоролога постављали су питања и добијали исцрпне одговоре који су
употпунили њихова сазнања из ове области.
Организацију часа и посете спровела је у сарадњи са М. станицом Зрењанин, професор
Географије Јелена Савичић.
23.09.2012.
УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
Да јесен дође у нашу школу побринула се проф. Лавињика Бренда Лападат са ученицима из свог
одељења. Уз мало труда и воље хол школе је оживео.
25.09.2012.

ПЕСНИК У ГОСТИМА
Наша школа је имала част да по четврти пут буде домаћин једном од најреномиранијих дечијих
песника Недељку Попадићу.
Да би се песник што пријатније осећао проф Љиљана Химмел припремила је пригодну
добродошлицу.
Председник Ђачког парламента Растко Симић говорио је песникове стихове”Образ”, а Милица
Пашић, и Мина Лазаревић су говориле своје стихове награђене на Међународним књижевним
конкурсима.
Недељко Попадић је као и увек направио сјајну интеракцију с децом. Говорио је своје стихове и у
потпуности реализовао циљеве посете.
На крају су ученици могли да добију његов аутограм , а било је и много фотографија за успомену.
Посету организовала проф. Љиљана Химмел, а фото објективом забележила проф. Наташа
Ненин.
НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
Посредством Народног Музеја Зрењанин организована је Ноћ истраживача . Одигравала се на 3
локације:Музеј ,Културни центар и Градска кућа.
Ученици виших разреда су слушали предавање на тему ”Енергетска ефикасност”, присуствовали
експериментима из различитих научних области и активно учествовали у радионицама.
Посетили су изложбу ученичких радова.
Имали су прилику да се путем видео конференције повежу са ученицима и научницима из целог
света.
Реализатори: посете: Рикаловић Зоран, Јелена Савичић,и Нада Лудошки.
04.10.2012.
НАГРАДА НА КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ
На Међународном књижевном конкурсу “ Душко Трифуновић”
члан Креативног кутка ,Наташа Којчић 4/1 -освојила је 2. место у
категорији поезија за основну школу.
Свечана додела награда и књижевно вече одиграло се у библиотеци “Стеван Сремац” у Новом
Саду.
Ученицу припремала и одвела на доделу награда проф. Љиљана Химмел.
08.10-12.10.2012
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
У оквиру манифестације “Дечија недеља”, организатор Дечијег савеза у нашој школи проф.
Лавињика Бренда Лападат у сарадњи са Активом учитеља реализовала следеће активности за
ученике нижих разреда.
08.10. Приредба у част уласка првака у Дечији савез;
09.10. Дечији вашар
10.10. Цртање на бетону
11.10 . Игре без граница
12.10. Маскембал
8.10 - 14.10.2012.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ
На општинском такмичењу из стоног тениса ученици Елета Срђан 7/1 и Магда Дарио 6/3 , Елета
Страхиња освојили су прво место.
Ментор наст. Бранко Ракас

15.10. - 21.10.2012.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТОНОГ ТЕНИСА
На Окружном такмичењу из стоног тениса
Прво место освоили Елета Страхиња 6/2
Магда Дарио 6/3
Елета Срђан 7/1
Ментор наст. Бранко Ракас
15.10.2012.
ФОТО ИЗЛОЖБА
Проф. Лавињика Бренда Лападат поставила је изложбу
“ Дечија недеља”
18.10.2012.
НАГРАДЕ НА КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ
Чланови Креативног кутка и ученици 5/1 :
Веселиновић Владимир и Мина Лазаревић
освојили су 2. награду на Међународном конкурсу Трифун Димић”
у категорији Поезија за Основне школе.
Ученике припремала и радове слала на конкурс
проф. Љиљана Химмел.
У библиотеци “Стеван Сремац” одржано је књижевно вече у част књижевника Трифуна Димића .
Након уручивања награда, награђени су читали своје
поетске и прозне радове.
17.10.2012.
ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА
Одржано предавање ученицима првог разреда на тему “Хигијена”
19.10.2012.
ИЗЛЕТ НА ЦАРСКУ БАРУ
Излет на Царску бару је осмислила и реализовала
проф. Смиљка Патаки са својим одељењем 4/1.
Циљ излета је био да деца у реалном простору и ситуацији реализују наставне садржаје: Увид у
начин еко гајења говеда,,посета пластеника,с поврћем, истрајно пешачење, сналажењ у
средствима јавног превоза.
Након обиласка фарме обишли су Лукино село., дивили се лепотама Белог језера-највећег
природног језера у Србији.
На Царској бари се одмарали , ужинали, играли, али и упознавали ендемским врстама флоре и
фауне, Вратили су се аутобусом.
24.10.2012.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Проф. Љиљана Химмел осмислила је час “Моје прво књижевно вече”
Реализатори часа су били родитељи ученика и учитељ.
Циљ је да деца схвате важност читања, изграде читалачке навике и отклоне страх од јавног
наступа.
Родитељи су поред тога што су глумили , читали, водили лутке, делили прибор и материјал за
рад обилазили малишане, фотографисали, али су могли да виде и понашање свог детета у
вршњачкој групи.
Учитељ је изабрао књигу психолога
Јасмине Петровић “Безобразне ноте и неваљале ајкуле”
25.10.2012.

УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
Проф. Лавињика Бренда Лападат је са својим ученицима уредила
ходник у духу америчког празника “Ноћ вештица”.
На овај начин покушала је да приближи ученицима празник
који у нашој земљи почињу да славе млади.
27.10.2012.
САЈАМ КЊИГА - СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА
Колектив наше школе посетио је 57. Међународни сајам књиге у Београду.
Имали смо прилике да видимо много занимљивог дидактичког материјала, наставних средстава и
учила, као и школског намештаја.
Ипак књиге су биле наша главна преокупација.
На следећим већима разменићемо искуства о изабраним књигама из области наставе, науке,
белетристике.
27.10. -28.10.2012.
УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА
: Проф. Родеан Лонети, проф. Урсулеску Марко, проф. Манђука
Ивана, проф. Савичић Јелена организовали су екскурзију за ученике
7. и 8. . разреда. Осмислили су занимљиву дестинацију:
Ечка- Нишка бања- Ниш- Медијана- Нишка тврђава- Сокобања- Јагодина .
уз помоћ туристичке агенције “Маркос”
Ученици су имали и водича и лекара тако да су били потпуно збринути.
Много тога се научило и видело, .Није било ексцеса.
Ученици су поштовали правила понашања и уз песму и шалу уживали у екскурзији. Ова екскурзија
ће им много помоћи у савладавању наставних садржаја.:Географије, Историје,Књижевности,
Биологије...
06.11.2012.
ИЗЛОЖБА У ЧАСТ ВУКА КАРАЏИЋА
Чланови Креативног кутка са проф. Љиљаном Химмел приредили су изложбу у част рођења
Вука Стефановића Караџића,
Изложба се састојала из Вукових љубавних писама потоњој супрузи Ани, као и њених, Ту је био у
Вуков портрет у колаж техници од цвећа и чаја, а на изложбу су “долетели” листови храста са
колажираним словима азбуке.
07.11.2012.
ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
08.11.2012.
ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Проф. Бисера Такач и Проф Моника Бренда су и ове године организовале конкурс ученика за сва
расположива радна места у школи.
Наравно изабрани ученици су посао обављали само један дан- на Дан просветних радника, На
овај начин стичу праву слику о тежини нашег посла, а уједно се уче одговорности.
09.11.2012.
ФОТО ИЗЛОЖБА
Клуб извештача са проф. Бисером Такач поставио је фото изложбу-- “ Дан просветних радника”
12.11.2012.
ДРЖАВНИ ПРАЗНИК - ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Нерадни дан;

13.11.2012.
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
На иницијативу проф. Смиљке Патаки и њеног одељења 4/1, започела је хуманитарна акција која
траје целе године, а у организацији Удружење параплегичара града Зрењанина.
Ученици ће прикупљати чепове, а проф. Патаки ће их односити у централу удружења. За 4 тоне
чепова двоје људи ће добити инвалидска колица .
Акцији се придружила и наст. Снежана Филипић .
15.11.2012.
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС “МАГДА СИМИН”
На Међународном књижевном конкурсу “Магда Симин,”
Члан Креативног кутка и ученик 5/1 Тијана Путник освојила је друго место у категорији поезија за
основце.
И њен ментор и руководиоц секције проф. Љиљана Химел добила је специјалну награду за за
неговање креативности код деце.
Након свечане церемоније доделе награда, уследило је књижевно вече, а након тога и закуска у
организацији библиотеке Стеван Сремац - Нови Сад.
23.11.2012.
ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
04.12.2012.
ПОЗОРИШТЕ У ГОСТИМА
Крагујевачки театар “Искрице”,
се представио са две представе, ученицима наше школе.
Ученици нижих разреда гледали су интерактивну представу “Љубавни јади принцезе Дејзи
Шалабејзи”
Након представе бирана је најлепша девојчица и она је од Крагујевачке златаре добила привезак,
а друго пласирана и треће пласирана девојчица школски прибор.
05.12.2012.
САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Под слоганом “НИСМО ИСТИ ;АЛИ СЕ МОЖЕМО РАЗУМЕТИ”,
проф. Љиљана Химел позвала је у госте волонтера Центра за развој
цивилног друштва Хелену Химмел која је ученицима 1/1 показала гестовни говор и научила их
како да основне појмове бон тона прикажу уз помоћ руку.
Ово је један од начина да деца боље и лакше прихвате инклузију ученика.
10.12.2012.
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ИЗАЗВАНА ВРЕМЕНСКИМ НЕПРИЛИКАМА
Велика количина снега која је пала у току ноћи, блокирала је путеве.
Кризни штаб града Зрењанина прогласио је ванредну ситуацију.
Сви запослени су на време обавештени / у томе су нам највише помогле друштвене мреже./
Запослени који живе у Ечки, очистили су прилазе школи, и двориште, а затим су одржали
састанак уз шољицу топлог чаја и поделили задужења / замене услед немогућности доласка
колега, чишћење прилаза, обавештавања и прослеђивања информација запосленима и
родитељима/, како би се наредних дана настава несметано одвијала.
13.12.2012.
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
На Међународном књижевном конкурсу “Станислав Препрек”,

члан Креативног кутка и ученик 5/1 Тијана Путник ,освојила је 2. награду у категорији поезија за
основце. Ученицу припремала и радове на конкурс слала проф. Љиљана Химмел.
17.12.2012.
УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
Проф. Лавињика Бренда Лападат уредила је простор школе у Божићном маниру.
24.12.2012.
ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
24.12.2012.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
24.12.2012. - 14.01.2013
ЗИМСКИ РАСПУСТ
28.12.2012.ПОДЕЛА КЊИЖИЦА УЧЕНИЦИМА НАШЕ ШКОЛЕ
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
На Међународном књижевном конкурсу “Војислав Деспотов”,
члан Креативног кутка Никола Ђисалов освојио је прву награду у категорији проза за основце.
Ментор Љиљана Химмел.
23.01.2013.
ПОСЕТА НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ЗРЕЊАНИН
Ученици 1/1 су посетили изложбу “Господари глине и жита”
Изложба је била посвећена животу Келта и Првобитној људској заједници
Обухваћене су области: становање, послови, одећа и обућа.
Ове садржаје ученици информативно обрађују из предмета Народна традиција , Свет око нас,
Ликовна култура...
Ученици су такође учествовали и у ликовној радионици .
Организатор посете - Љиљана Химмел,
Реализатор Невена Дујин Грковић- кустос Народног Музеја Зрењанин.
25.01.2013.
ИЗЛОЖБА
Чланови Креативног кутка поставили су скулптуре од рециклажног материјала у част Светог Саве
- школске славе.
26.01.2013.
ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
Свети Сава је један од највећих српских просветитеља.
Њему у част се сваке године 27.јанура приређују у свим школама Србије свечаности и такмичења.
Ове године то чинимо дан раније.
Одржана су такмичења из лепог писања/ / проф. Ненин/, Ликовног,/Новаковић, Патаки, Урсулеску,
Стамболија, Бугар, Бренда/, Литерарно такмичење /Химмел/.
Науспешнији ученици су добили дипломе.
Свечани програм припремиле су учитељице :Вујић, Патаки , Химмел.
28.01.2013.
НАГРАДА НА МЕЂУНАРОДНОМ ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ

На Међународном ликовном конкурсу
ученица 1/1 Милица Куручев је освојила 2. место, а ученица 1/1, Бојана Надлачки треће.
Обе награде су у категорији нижи разреди основне школе.
02.02.2013.
ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
Одржано школско такмичење из Математике / Проф Стамболија, урси, Рикаловић, наст Урсулеску/
Биологије /наст. Филипић/
Географије, /Проф Савичић/
Српски као нематерњи / проф. Такач/
Српски Језик / проф.Бјелић/
Француски/ /проф. Бренда/
13.02.2013.
ПОСЕТА БАЗЕНУ
Ученици 4/1, посетили су базен . Отпочеће курс пливања.
Организатори проф Патаки, наставници Јорга и Ракас.
13.02.2013.
ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
17.02.2013.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Ученица Сара Мендреа освојила треће место.
За такмичење је припремала проф. Бисера Такач.
21.02.2013.
НАГРАДА НА МЕЂУНАРОДНОМ КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ
На Међународном књижевном конкурсу “Михал Бабинка”,
члан Креативног кутка и ученица 6/2 Милица Јанков освојила је прво место у категорији поезија за
основце.
Ментор проф. Љиљана Химмел.
Додела награда је била у Новом Саду у библиотеци “Стеван Сремац”.
23.02.2013.
ПОСЕТА БИОСКОПУ
Педесет ученика наше школе је у биоскопу “Колосеј”, посматрало научно фантастични филм у 3-Д
пројекцији.
Организатори посете професори Савичић Јелена ,Јовановић Драгана и Рикаловић Зоран.
26.02.2013.
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА - “ МИЛИНКО ВАМ ДАРУЈЕ “
Milinko Isaković- skroman čovek , velikog srca.
Reči sprovodi u dela.
Ne piše о svojim ličnim uspesima- uspeh mu je kada dete dobije knjigu.
A knjiga je izvor znanja i umenja i..mudrosti.
Pokrenuo je veliku humanitarnu akciju „Milinko vam daruje“.
Pripremio je knjigu za svakog đaka prvaka u Srbiji, a knjiga vredna, ona koja se najmanje pet puta čita u
životu: kad naučiš da čitaš, ,kad napustiš detinjstvo,postaneš punoletan.u zrelim godinama života i
naravno u starosti. Knjiga koja uči šta je prijateljstvo, kolika je moć čiste nepatvorene ljubavi,kako život s
drugima učiniti kvalitetnim, knjiga koju bi svako morao imati u svojoj biblioteci – „Mali princ“ A. De SentEgziperi.

Ima Milinko mnogo istomišljenika koji pomažu da knjige stignu do svakog učenika prvog razreda. Našim
prvacima je u Milinkovo ime knjige uručio Gospodin Dragan Jankulov.
Ništa lepše od dečijeg osmeha i one znatiželje u očima koja kao da pita šta se to krije iza šarenih i
blistavih korica.
Nasmejana lica prvaka na fotografijama govore sve.
Kolektiv škole se zahvaljuje Gospodinu Isakoviću na humanom gestu.
/ За сајт школе текст написала проф. Љиљана Химмел/
26.02.2013.
ГОСТОВАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ
Директор школе Бугар Маринел - гостовао је у емисији на румунском језику.
Тема емисије је била, мали број деце у румунским одељењима, као и недостатак стручног кадра,
који би обављао наставу на румунском језику.
02.03. 2013.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На општинском такмичењу из Математике
Мудринић Немања 3/2 освојио је треће место / ментор наст. Урсулеску Лучу/
Веселиновић Владимир 5/1 треће место
Раду Виктор 5/2 треће место
Елета Страхиња 6/2 друго место
Лазић Душан 6/2 треће место
Јанков Зоран 7/1 треће место
Ученике виших разреда припремао проф. Зоран Рикаловић
03.03.2013.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
На Општинском такмичењу остварени су следећи резултати:
Калочањ Марија 6/1 друго место
Јанков Милица 6/2 треће место
Мезеи Марта 6/2 треће место
07.03.2013.
ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА
Проф. Марија Новаковић водила је на Смотру рецитатора следеће ученике.:
Иако се нису пласирали у други круг такмичења, скренули су пажњу на себе и добили позитивне
критике.
07.03.2013
ИЗЛОЖБА
Поводом предстојећег дана жена, чланови Креативног кутка направили су изложбу ваза од
пиљевине, а букетиће сувог цвећа украсили су абаком и рафијом. Руководилац секције проф.
Љиљана Химмел
12.03.2013.
УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
Професор Лавињика Бренда Лападат је уз помоћ својих ученика позвала пролеће да се усели у
школски простор.
15.03. 2013.
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
На Међународном књижевном конкурсу “ Павле Поповић”, Члан Креативног кутка Танасијин
Стефан освојио прву награду у категорији проза за основце.
Ментор проф. Љиљана Химмел.

17.03.3013.
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Такмичење је одражано у О.Ш. “ Серво Михањ”, а наша ученица Сара Мендреа освојила је треће
место.
Ученицу за такмичење припремала проф. Бисера Такач
24.03.2013.
ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА "Buna Vestire"
Награде освојили
Сара Мендреа,
За такмичење ученике припремала Лавињика Бренда Лападат
24.03. 2013.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
На такмичењу друго место освојио Вук Вукајловић 7/2.
Ученика за такмичење припремала проф. Јелена Савичић.
25.03.2013.
ИЗЛОЖБА
Вероучитељ Католичке верске наставе Милан Недељковић је са својим ученицима направио
изложбу посвећену новоизабраном Папи, као и изложбу везану за Католички Ускрс.
Изложба се састојала из текстова, фотографија, али и радова из примењене уметности.
Гост часа веронауке била је проф. Љиљана Химмел, која је ученицима показала како да на
занимљив начин украсе дом током Ускрса.
26.03.2013.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
28.03.2013
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
Позориште из Београда извело је представу за ученике нижих разреда “Зекан Звекан”
Организатор наст, Софија Вујић
29.03.-02.04.2013.
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ ПОВОДОМ КАТОЛИЧКОГ УСКРСА
05.04.2013.
КВИЗ ЗНАЊА
Квиз знања одржан је у Културном Центру Зрењанин.
Учествовали су ученици: Пећанац Душан, Мезеи Марта, Игор Ивановић, Срђан Митровић,
Пашић Александра, Душан Лазић, Зоран Јанков и Александар Вуксановић
Било је ово такмичење ученика основних школа у познавању опште културе. Квалификације су
одржане 23.03.2013.
05.04.2013.
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
На Међународном књижевном конкурсу “Јанош Сивери”
члан Креативног Кутка Стефан Танасијин 1/1, освојио прву награду у категорији проза за основце.
Ментор проф Љиљана Химмел

06.04.2013.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На Окружном такмичењу из математике ученик Раду Виктор освојио
друго место. Ментор проф. Зоран Рикаловић.
12.04.2013.
ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА
Библиотека “Жарко Зрењанин” Зрењанин и ове године је организовала “Песничку штафету. Гост
Тоде Николетић.
Програм припремиле васпитачи Јасна Ћетојевић и Габриела Шкаљак и проф. Љиљана Химмел.
За Рођендан штафете гости су од Креативног кутка добили ускршње лутке-јаја.
Тоде Николетић је са невероватном лакоћом ступио у контакт с децом. Говорио је своје стихове, а
онда су ученици читали своје.
Жири је одлучио да су најбоље песме написали: Теа Урсулеску, Мина Лазаревић и Милица
Јанков.
Организатор ове манифестације у школи библиотекар Војна Данијела.
13.04. - 20.04. 2013.
РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
Рекреативна настава се изводила на Гучеву. Присуствовало је 23 ученика и 2 учитеља: Смиљка
Патаки и Новаковић Марија.
Организација и смештај су били на изузетном нивоу.
Ученици су током рекреативне наставе посетили Гроб палима у Првом Светском рату, Бању
Ковиљачу, Манастир Троношу и Тршић.
Реализатор Туристичка Агенција “Маркос”
19.04.2013.
НАГРАДА НА ПЕСНИЧКОЈ ШТАФЕТИ
Добитник прве награде 39. “Песничке штафете” је наша ученица
Теа Урсулеска 3/1.
Ученике на завршну свечаност водила библиотекар Војна Данијела.
22. 04.2013.
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
На Дан планете земље, ученици виших разреда су уредили школско двориште и двориште вртића
“Звездица”
Носиоци активности професори, Филипић, Такач, Савичић и Рикаловић
29.04.2013.
ИЗЛОЖБА
Креативни кутак поставио изложбу радова примењене уметности на тему
“Ускрс”. Руководилац секције проф. Љиљана Химмел.
30.04.2013.
ТУЦАНИЈАДА
Професор Лавињика Бренда Лападат је у оквиру Дечијег савеза организовала Туцанијаду.
Најуспешнији у такмичењу су добили награде.
01.05. - 07.05.2013.
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ
07.05.2013.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

10.05.2013
СВЕТСКИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Јавни час Физичког васпитања са ученицима нижих разреда одржали Наст. Ракас и Јорга и проф
Химмел.
10.05.2013.
ЕВРОПСКО СЕЛО
Ове године наша школа је на манифестацији Европско село представљала Француску.
Представљање се вршило кроз музичко сценски приказ и активности на штанду. Учествовало је
57 ученика, али су сви ученици виших разреда присуствовали овом догађају. Били су у пратњи
својих наставника.
Реализатори пројекта Моника Бренда и Бисера Такач, а учешће су узели и
Нада Лудошки, Јелена Савичић Љиљана Химмел..
11.05.2013.
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ ЗА МАЛУ МАТУРУ
Тестирање је протекло без проблема.Дежурали су учитељи:
Лавињика Бренда Лападат, Урсулеску Лучу, Бугар Дојна
12.05.2013.
ФОТО ИЗОЖБА ЕВРОПСКО СЕЛО - ПРОФ БИСЕРА ТАКАЧ
15.05.2013
ДАН ШКОЛЕ
Ове године дан школе смо прославили касније, јер су се ученици налазили на пролећном
распусту.
Навршено је 50 година од смрти Др Александра Сабовљева.
У госте нам је дошла и његова ћерка Јелена Сабовљев.
Пре подне су одржане спортске активности / Ракас, Јорга, Химмел/,као и посета ученика гробу
Сабовљева / Манђука, Јованов, Рикаловић/
Изложбу у Дому културе урадиле Филипић , Лудошки, Химмел, а приредбу, сви учитељи, Бугар
Роман, Моника Бренда.
Приредби су присуствовала и делегација Медицинског Факултета- Нови Сад.
Госпођа Сабовљев је организовала за чланове колектива и пријатеље , свечану вечеру у Хотелу.
“Каштел”.
Атмосферу је увеличао Гудачки квартет нашег колеге мр. Бугар Романа.
16.05.2013.
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА ЗА БУДУЋУ МАЛУ МАТУРУ
Тестирање протекло без проблема.
Дежурни наставници: Белић, Војна и Химмел
16.05.2013.
ЕКСКУРЗИЈА
43 ученика V и VI одељења посетили су
Ваљево,и Бранковину
Екскурзија је била географско-историјског карактера.
-Ученици су имали прилику да упознају град Ваљево и посматрају изложбе
у два градска музеја
-Обишли смо Бранковину, гроб Десанке Максимовић и школе из периода
Десанкиног детињства.
Организатори:Савичић, Бренда, Такач, Рикаловић, Шубони
Реализатор - Туристичка Агенција “Маркос”.

16.05.2013.
ЕКСКУРЗИЈА НИЖИХ РАЗРЕДА
Осамдесет ученика, нижих разреда посетили су Београд.
Обишли су Храм Светог , Саве, Калемегдан, Планетаријум и Зоо врт.
Организатори професори:Патаки, Урсулеску, Бугар, Стамболија, Вујић, Новаковић и Ненин.
16.05.2013.
НАГРАДА НА МЕЂУНАРОДНОМ КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ
Члан Креативног кутка Милица Јанков 6/2 добила је на Међународном конкурсу ”Павле Поповић”.
прву награду.
Ментор проф. Љиљана Химмел
21.05.2013.
ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА
Библиотекар Данијела Војна Водила је на завршну свечаност, похваљене ученике конкурса
“Читалачка значка”.
23.05.2013.
МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
На Међуокружном такмичењу
Екипа девојчица је освојила 2. место, а екипа дечака 3.
Ученике припремала проф. Наташа Ненин
28.05.2013.
АКЦИЈА “СПРЕТНО И ПАМЕТНО У САОБРАЋАЈУ”
Ученици првог разреда су са својим учитељима, Били гости О.Ш.
“ДР Јован Цвијић”.
Кроз полигон су их водили медијатори из Савета за безбедност у саобраћају.
Након активности уследило је освежење, а ученици су добили и приручник у виду сликовнице и
интерактивне картице за учење саобраћајних знака и прописа.
Ученике водили Урсулеску и Химмел
03.06.2013.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
04.06.2013.
МАТУРА ОСМАКА
Матура је започела свечаном доделом диплома.
Ове године ученица Тања Падар је ђак генерације.
Специјалне дипломе добили су :Милошевић Сузана ,Миловић Милош, Рајков Давид, Продановић
Младен, Митровић Срђан, Миланов Томислав, Вуксановић Александар и Немања..
Прослава се наставила у хотелу “Каштел”, под организацијом родитеља ученика осмих разреда.
07.06.2013.
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
Прву награду на конкурсу “РАДЕ ТОМИЋ “
добили Пиљак Нађа и Букинац Данијел у категорији поезија за основце. Они су чланови
Креативног кутка , а ментор је проф. Љиљана Химмел.
13.06. -14. 06. 2013ЕКСКУРЗИЈА КОЛЕКТИВА
Колектив наше школе је у оквиру дводневне екскурзије посетио Крупањ.

17. 18. и 19. 06. 2013
МАЛА МАТУРА
Због крађе и неовлаштене прродаје задатака са теста пре почетка мале матуре, Министарство је
одлучило да поништи исту, а ученици ће се у средње школе уписати на основу просека оцена и
специјалних диплома
28.06.2013.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И ПОДЕЛА КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТАВА
ВИДОВДАНСКА НАГРАДА МЗ ЕЧКА УРУЧЕНА УЧЕНИЦИ ТАЊИ ПАДАР
05.07.2013.
ВУКОВЕ НАГРАДЕ
Наша ученица Тања Падар добила је Вукову награду од градоначелника Ивана Бошњака и
поделила одушевљење са 160 својих другова који су добили ову награду,
19.08.2013.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
30.08.2013.
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
И ЗА КРАЈ
Наше колеге Гилезан Аурел, Билик Николае, Јорга Тиберије и Умићевић Митра током распуста
отишли су у заслужену пензију.
Желимо им пријатне пензионерске дане.

