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Запослени у школској 2015/2016. години 

Директор: Наташа Живојин 

Секретар: Јагода Стефањеско 

Психолог: Вида Грујић 

Педагог: Косана Раушки 

Библиотекар: Ерика Финдић 

Рачуноводствени радник: Ојдана Станков 

Административни радник: Данијела Самарџић 

 

Одељењско веће првог разреда: 

I1     Слађана Радновић 

I2     Марија Барна  

I3     Мирјана Анђелов 

 

Одељењско веће другог разреда: 

II1    Жења Станков 

II2    Смиља Козина 

II3    Сања Гербеш 

 

Одељењско веће трећег разреда: 

III1   Наташа Ненић 

III2   Светлана Банч 

III3   Нина Блешић 

 

Одељењско веће четвртог разреда: 

IV1   Војислава Протић 

IV2   Мирјана Живановић 

IV3   Ранка Радуловић 

IV4   Марија Милић 

 

Одељењско веће петог разреда: 

 

V1   Јелица Чокић 

V2   Александра Барачков 

V3   Татјана Попов 

 

Одељењско веће шестог разреда: 

 

VI1   Јелена Радишић 

VI2  Душан Новаков 

VI3  Јасмина Миладић 
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Одељењско веће седмог разреда: 

 

VII1   Весна Марчићев 

VII2   Снежана Секулић 

VII3   Смиљана Новаков 

VII4   Душица Радочај 

 

Одељењско веће осмог разреда: 

 

VIII1    Бојана Молнар 

VIII2    Марија Петковић 

VIII3    Борислав Мајсторовић 

VIII4    Маријана Марчићев 

 

Боравак: 

Соња Вујин 

Силвија Нухановић 

 

Веће наставника српског језика: Татјана Попов, Весна Марчићев, Душица Радочај 

Веће наставника страних  језика: Маријана Марчићев (енглески), Ивана Стелкић 

(енглески), Јована Радичев (енглески), Јелена Радишић (немачки), Јелена Ивковић 

(немачки), Дијана Зубнар  (немачки), Цвијетко Павловић (шпански) 

Веће наставника ликовне културе: Наташа Живков Стојков, Рајна Круљ 

Веће наставника музичке културе: Ивана Нинчић, Камелија Ћирић 

Веће наставника историје: Душан Новаков, Мирко Козић 

Веће наставника географије: Александра Барачков, Јелена Срдановић 

Веће наставника физике: Дарко Радованчевић, Снежана Бабић 

Веће наставника математике: Дара Милаковић, Драгана Николин, Иван Проле, Јасмина 

Миладић 

Веће наставника биологије: Бојана Молнар, Ана Петров, Јасна Красић 

Веће наставника хемије: Марија Петковић, Чила Капор 

Веће наставника техничког и информатичког образовања: Момчило Рујевић, Јелица 

Чокић, Душан Тарајић, Душан Ивковић, Среенко Марић 

Веће наставника физичког васпитања: Снежана Секулић, Борислав Мајсторовић, 

Мирослав Молнар 

Веће наставника верске наставе: Миленка Ружић, Елвир Шерифовић, Милан 

Недељковић 

Веће наставника грађанског васпитања: Весна Вукша 

Веће наставника информатике и рачунарства: Смиљана Новаков 

Помоћно особље:  

Весна Цвејић, куварица 



ЛЕТОПИС                                                                                                                       ОШ "2. октобар" Зрењанин 

Школска 2015/2016. година  4 
 

Слађана Каћунко, сервирка 

Раде Чечарић, домар 

Радослава Максин, помоћни радник 

Светлана Ћурчић, помоћни радник 

Илдико Сивери, помоћни радник 

Нелика Комароми, помоћни радник 

Зорица Надашки, помоћни радник 

Гордана Средојев, помоћни радник 

Вељко Ињац, помоћни радник 

Владимир Мартинов, помоћни радник 
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СЕПТЕМБАР 

 

  Ученике првог разреда 1. септембра дочекали су њихови учитеље, старији другари, 

директорка и за њих и њихове родитеље је приређена приредба добродошлице. Ове 

године у први разред уписано је 69 ученика. Приредбу за ову прилику припремиле су 

учитељице Жења Станков, Сања Гербеш и Смиља Козина.  

 

   
 

   

 

  Прва радна субота у овој школској години била је организована као Дан науке, а његова 

тема била је Храна. Ученици и наставници су за посетиоце организовали едукативне 

презентације, радионице, анкете, а сваки предметни наставник је је тему обрадио из 

перспективе свог предмета. Дан науке посетили су родитељи, деца, представници локалне 

самоуправе, пријатељи школе.  

Плакат: 
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ОКТОБАР 

   

  Дан школе обележен је 2. октобра приредбом у фискултурној сали. Приредбу су 

припремиле учитељице и  библиотекарка Ерика Финдић заједно са својим ученицима. 

Ученици су рецитовали, глумили, плесали, изводили духовите скечеве, а наступио је хор 

којим је дириговала наставница музичког Ивана Нинчић. Приредби су присуствовали  

запослени, ученици, родитељи, пријатељи школе, а све их је на почетку поздравила 

директорка Наташа Живојин и известила о актуелним дешавањима у школи.  

Плакат:  
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  У октобру се наставила акција прикупљања старе хартије и пластичне амбалаже. Наша 

школа годинама уназад остварује успешну сарадњу са Удружењем параплегичара у 

оквиру акције Чеп за хендикеп прикупљајући пластичне чепове, а овога пута Ученички 

парламент је одлучио да акцију прошири и на стару хартију, као и на сву пластичну 

амбалажу. Циљ ове акције био је указивање на значај и корист рециклаже као и еколошко 

освешћивање ђака. 

У вези са тим, организована је и мала креативна радионица за ученике нижих разреда који 

су оживели пластичне чепове правећи од њих мала, уметничка дела.  

 

 

 

   Дечја недеља је обележена низом активности: презентацијом џудо клуба Пролетер, 

креативном радионицом Моја машта може свашта, акцијама Чеп за хендикеп, Донео сам 

књигу школској библиотеци, посетом биoскопској пројекцији цртаног филма Малци. 

Завршницу Дечје недеље обележио је традиционални Школски вашар. Ова активност је 

једна од најпопуларнијих у нашој школи и окупља не само садашње већ и бивше ученике 

и наставнике. Ученици заједно са својим родитељима припремају мали продајни вашар, а 

прикупљени новац одељење троши за уређење учионице или куповину неопходних 

средстава за лакше учење.  

Плакат: 
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  У сарадњи са Дечјим диспанзером, школа је организовала предавање за родитеље на 

тему Превенција инфекције хуманим папилома вирусима. Предавање на ову тему одржала 

је докторка Љиљана Коложвари. 
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Наши ученици су посетили изложбу највеће макете на Балкану под називом "Свет око 

нас". Макета, чији је аутор Боривоје Вујић из Београда, сликовито представља све свере 

живота, а простире се на 44 квадратна метра. Као пратећи програм изложбе, изложене су и 

две колекције - 656 Барби лутака и 2000 аутомобилића. 

 

 

  Поводом месеца књиге, 21. октобра је у школској библиотеци одржан угледни час под 

називом Моја омиљена књига. Час су припремили и извели чланови секције "Млади 

библиотекари" коју води библиотекарка Ерика Финдић. 
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  У суботу, 24. новембра у Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" одржана је 

књижевна радионица на којој је гостовао немачки, вишеструко награђивани писац млађе 

генерације, Клеменс Мајер. 

  У радионици су учествовали и ученици наше школе који уче немачки језик, као и њихове 

наставнице, Јелена Радишић и Јелена Ивковић. 

 

 

  Вероучитељка Миленка Ружић је. у сарадњи са Црвеним крстом, за ученике седмог 

разреда организовала предавање на тему Трговина људима.  
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 Одељење учитељице Мирјане Анђелов посетило је едукативну радионицу Савремене 

галерије на којој су се упознали са новим интерактивним електронским водичем. Након 

тога су мало цртали и своје утиске о посети галерији фломастерима, темперама, графитом 

пренели на папир. 

 

 

НОВЕМБАР 

  Екипа наше школе освојила је треће место на општинском такмичењу у малом фудбалу. 

Тим који чине Данило Тешић, Милош Сокола, Сергеј Лазендић, Вук Бојовић, Виктор 

Бало, Марко Андрић, Милан Грујић, Марко Макљеновић, Јован Новић, Никола 

Стевановић, Петар Богуновић, Илија Лисица, Немања Пругинић предводио је наставник 

Борислав Мајсторовић. 
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   Наши ученици и њихов наставник физике, Дарко Радованчевић, посетили су предавање 

др Ивана Аничина, професора нуклеарне физике на Физичком факултету у Београду. 

 

 

  Посетили смо изложбу и литерарну радионицу Читамо и пишемо са Аном Франк у 

градској библиотеци. 

  Ова едукативна изложба пружа увид у живот породице Франк, открива се Анина љубав 

према писању и представљају се неки од њених текстова. Циљ радионице је да млади 

науче више о холокаусту, књизи „Дневник Ане Франк“, да буду подстакнути на читање и, 

попут Ане Франк, упућени на изражавање кроз писање. 

  Наши шестаци и седмаци били су врло заинтересовани, са мноштвом питања и 

креативних идеја. 
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  Ученици и наставници биологије представили су резултате пројекта Мала школа биљака 

коју је финансирала Опшина града Зрењанина. 

 

 

  Посетили су на запослени у ЈП Резервати природе и нашим осмацима представили 

резерват природе Ритови доњег потисја.  
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  У малој сали Културног центра Зрењанина 25. новембра, тачно на 100- годишњицу 

формулисања опште теорије релативности, одржано занимљиво предавање на тему 

Ајнштајновог доприноса науци. Предавање је одржао наш наставник Дарко Радованчевић, 

докторант физике на Универзитету у Нишу, и председник Подружнице Друштва физичара 

Средњебанатског округа. Предавању су присуствовали, између осталих, ученици наше 

школе.  

http://www.listzrenjanin.com/fizicari-obelezili-vek-ajnstajnove-opste-teorije-relativiteta/ 

 

  У оквиру акције Да се боље упознамо нашу школу су посетили чланови Савеза слепих. 

Циљ посете био је брисање предрасуда упознавањем ученика са начином живота слепих и 

слабовидих људи, изазовима и тешкоћама њихове свакодневице, начинима на које се 

препреке савладавају, Брајевом азбуком... Наши гости су показали да слепи могу све што 

могу и видеће особе само на нешто другачији начин. 

  Акцију су, у сарадњи са Савезом слепих, организовали матично одељење Градске 

народне библиотеке "Жарко Зрењанин" и наша библиотекарка Ерика Финдић. 

 

 

Наставница биологије Јасна Красић је, под окриљем организације DNA Global group 

девојчицама 6. разреда одржала предавање на тему пубертета. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listzrenjanin.com/fizicari-obelezili-vek-ajnstajnove-opste-teorije-relativiteta/
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ДЕЦЕМБАР 

  На Фестивалу светлости који је одржан у Културном центру, ученици наше школе су на 

једном од штандова презентовали оптичке варке и тауматропе. 

 

 

 

  Волонтери Црвеног крста посетили су наше осмаке и организовали предавање на тему 

HIV/AIDS. 
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 Вредне ученице из Ђачког парламенту организовале су малу продајну изожбу 

новогодишњих украса и честитки у школском холу. 

 

 

  Распуст је за наше шестаке почео забавном и едукативном експедицијом у ЕПИК парку 

забаве у Земуну. 
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ЈАНУАР 

  И ове године смо се окупили како бисмо обележили Савиндан. 

  Приредбу су припремили ученици петог и шестог разреда заједно са својим 

наставницама, наступио је "мали" хор којим је дириговала наставница Камелија Ћирић, а 

кума славе била је Златана Анкић која је, заједно са директорком школе, уручила поклоне 

ученицима који су на такмичењима у претходној школској години били најуспешнији. 
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  Ема Тапаи, ученица другог разреда (одељење учитељице Сање Гербеш), освојила је трећу 

награду на традиционалном ликовном конкурсу хуманитарне организације Светосавље са 

темом "Кад мислим о Светом Сави мислим о...". Награда је нашој ученици уручена на 

Светосавском балу 26. јануара. 

 

 

ФЕБРУАР 

  На Дечјем одељењу Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" одржана је 

интерактивна радионица за тинејџере на којој су имали прилике да се упознају са писцем 

Урошем Петровићем. Чланови наше секције Млади библиотекари су са Ериком Финдић, 

библиотекарком, учествовали у овој радионици. 

 



ЛЕТОПИС                                                                                                                       ОШ "2. октобар" Зрењанин 

Школска 2015/2016. година  20 
 

  Ове године учествујемо у пројекту "За чистије и зеленије школе Војводине" који су 2009. 

године покренули Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине и Покрајински секретаријат за образовање. 

  Задатак школа учесница је да својим активностима едукује своје ђаке и запослене о 

важности постојања чисте животне средине, код њих развије осећај личне одговорности за 

животну средину, као и да подстиче децу и одрасле да кроз конкретне акције негују и 

чувају зелени амбијент у школи и локалној средини. 

  Наша школа направила је мали "Зелени календар" у који су уписане све активности које 

ће се обавити у оквиру овог пројекта. 
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  Бојана Молнар, наша наставница биологије, 9. фебруара је у Градској народној 

библиотеци "Жарко Зрењанин" одржала предавање на тему "Светлост и живи свет". 

  О значају и утицају светлости на живи свет слушали су ученици основних и средњих 

школа, а организатор овог догађаја је Зрењанинска група наставника природних наука. 
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  Наши талентовани ђаци који свирају, певају и глуме приредили су чаробно вече за своје 

родитеље, другаре и наставнике. Мали мајстори су свирали дела Бетовена, Моцарта, 

Чернија, Попа на виолини, клавиру, флаути, мало џеза на труби, домаће композиторе на 

хармоници, глумили, хор је певао, а на крају и заплесао. 

  Ђаци су концерт припремили уз помоћ Ђачког парламента и наставница Иване Нинчић, 

Бојане Молнар и Александре Барачков. 
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  У четвртак 18. фебруара, у школском холу,наставник историје Душан Новаков је са 

својим ученицима организовао трибину на којој се говорило о цивилним жртвама у 

Другом светском рату. 

  Мила Вукобрат, Милица Коларов, Софија Узелац и Лука Војновић су присутне 

подсетили на догађаје који су симбол страдања недужних (Новосадска рација, 

Крагујевачки октобар), као и на логоре Аушвиц, Треблинка, Јасеновац, Дахау. Трибину је 

допунио мултимедијални садржај у виду фотографија, аутентичних снимака, кратких 

документарних филмова, едукатвних телевизијских прилога, пригодних мелодија, поезије 

итд. 

  Посебну ноту трибини дало је подсећање младих историчара на примере личних, малих 

победа и отпора кроз представљање личности Диане Будисављевић, Оскара Шиндлера, 

старца Вукашина 

 

Градска телевизија је емитовала прилог који је снимљен тим поводом у нашој школи. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDaNLH7bJ28 

 

  У нашој школи се 29. фебруара одржало школско такмичење у шаху. Право учешћа су 

имали сви ученици, без обзира на узраст, који знају да играју ову игру. Најбољи су се 

пласирали на општинско такмичење. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDaNLH7bJ28
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  Ученици трећег и четвртог разреда посетили су мобилни планетаријум у ОШ "Доситеј 

Обрадовић", а потом нацртали оно што су тамо видели. 
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  Наша школа је и ове годите била домаћин Општинског такмичења из математике. Ове 

године били смо домаћини младим математичарима (њих чак 430) и њиховим 

наставницима. У организацији су, поред запослених, учествовали и дежурни ученици 

(редари) који су се старали о томе да сваки учесник буде спроведен до одговарајуће 

учионице. Такмичење је прошло без икаквих проблема, у пријатној атмосфери. Резултати 

истог поподнева постављени на школски сајт.  

http://www.os2oktobar.edu.rs/index.php/14-sample-data-articles/96-matematika-takmicenje 

 Ученици и наставници наше школе остварили су изузетан успех; чак двадесет и троје 

ученика је оставојило једно од прва три места.  

 

 

http://www.os2oktobar.edu.rs/index.php/14-sample-data-articles/96-matematika-takmicenje
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  На Општинском такмичењу из енглеског језика готово сви ученици наше школе који су 

учествовали освојили су неко од прва три места.  
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МАРТ 

  У марту се активностима кренуло у сусрет новим ђацима - првацима. Учитељи наше 

пколе организовали су Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље.  

 


