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Запослени у школској 2017/2018. години 

Директор: Сања Гербеш 

Секретар: Јагода Стефањеско 

Психолог: Вида Грујић, Жаклина Јаношев Мићић 

Педагог: Косана Раушки 

Библиотекар: Ерика Финдић 

Рачуноводствени радник: Ојдана Станков 

Административни радник: Данијела Самарџић 

 

Одељењско веће првог разреда: 

I1   Наташа Ненић 

I2   Светлана Банч 

I3   Нина Блешић 

 

Одељењско веће другог разреда: 

II1   Војислава Протић 

II2   Мирјана Живановић 

II3   Ранка Радуловић 

 

Одељењско веће трећег разреда: 

III1     Слађана Радновић 

III2     Марија Барна  

III3     Мирјана Анђелов 

 

Одељењско веће четвртог разреда: 

IV1    Жења Станков 

IV2    Смиља Козина 

IV3    Наташа Живојин 

 

 

Одељењско веће петог разреда: 

V1   Ивана Стелкић 

V2   Смиљана Новаков 

V3   Душица Радочај 
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Одељењско веће шестог разреда: 

 

VI1    Бојана Молнар 

VI2    Маријана Марчићев 

VI3   Борислав Мајсторовић 

 

 

Одељењско веће седмог разреда: 

 

V1   Јелица Чокић 

V2   Александра Барачков 

V3   Татјана Попов 

 

Одељењско веће осмог разреда: 

VI1   Јелена Радишић 

VI2  Душан Новаков 

VI3  Јасмина Миладић 

 

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), Јелена Радишић (немачки), Јелена Ивковић (немачки), Дијана Зубнар  

(немачки) 

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, Методи Николов 

Веће наставника математике: Драгана Николин, Иван Проле, Јасмина Миладић 

Веће наставника биологије: Бојана Молнар, Ана Петров 

Веће наставника хемије: Надежда 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,  

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

Недељковић 

Веће наставника грађанског васпитања: Весна Вукша 

Веће наставника информатике и рачунарства: Смиљана Новаков 
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Помоћно особље:  

Весна Цвејић, куварица 

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 

 

 

  Као и сваког другог, и овог септембра дочекана је нова генеација првака. Другаци су 

приредбом дочекали своје нове другаре.  
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Поводом прославе Дана школе расписан је литерарни и ликовни конкурс под 

називом Птице. Ученици свих школа из општине су позвани да учествују. Најлепши 

радови ће бити награђени и награде ће бити уручене на самој свечаности. 

 

 

 У петак 22. септембра организована је акција сакупљања пластичне амбалаже и 

старе хартије. Сви ученици, наставници, комшије из насеља позвани су да учествују. 

Испред школе су постављени контејнери за одлагање донетих ствари и вага за мерење. 

Одељење које је сакупило највише старе хартије, било је награђено пицом или тортом, по 

избору. Новац који се заради од акције, биће искоришћен за опремање школе и куповину 

наставног материјала. 
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   На основу Извештаја о резултатима завршног испита на крају основног образовања и 

васпитања у школској 2016/2017. години који је израдио Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, наша школа је остварила знатно бољи успех у односу на просек 

читаве општине, па и округа. Такође, анализа је показала да су закључне оцене из 

предмета у складу са постигнућима која ученици покажу на завршном испиту. 
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   Поводом Дана европске баштине, чија је овогодишња тема „Културно наслеђе и 

природа“, у Народном музеју Зрењанин у амбијенту изложбе „Прича о дуду и традицији 

свиларства“ 20. септембра 2017. године одржана је радионица „ДЕЦА ПОД ДУДОМ“ у 

којој су учествовали чланови групе Мала школа биљака 2017 - ученици три зрењанинске 

основне школе (“Серво Михаљ”, “Жарко Зрењанин” и “2. октобар”) и њихови наставници. 

Ауторка и водитељка радионице била је Невена Дујин Грковић, кустос педагог. 

Обиласком изложбе уз тумачење садржаја ученици су стекли слику о важности белог и 

црног дуда у завичајној прошлости. Посебно је истакнут значај „Скице дворишта“ и 

(данас изгубљене) слике под називом „Деца под дудом“ аутора Уроша Предића.  

Циљ занимања био је да ученици осете важност очувања сада већ малобројних примерака 

дуда у околини, као и у самом граду. Уједно се отворила могућност да у оквиру наставе 

или ваннастваних активности деца могу пратити живот и развој одабраних примерака 

дуда у својој околини. 

У креативном делу радионице деца су ликовно, путем цртежа или колажа, дала своје 

виђење дуда из биолошког и уметничког угла. Као успомену учесници су понели 

обележивач за књиге (боокмарк) којег су такође самостално осмислили и направили...  
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   Организована је Дечја недеља у нашој школи низом активности.  

 

 

У Ноћи истраживача учествовали смо у квизу ,,Вода, лед, сладолед", а нашу школу 

представила је трочлана екипа -- Огњен Сантовац, Никола Бјелица и Анђела Кандић које 

је припремио наставник физике Немања Мицић. 
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    Кроз природу и друштво, биологију, ликовну културу, енглески и немачки језик ушли 

смо у диван свет птица наших крајева. У школском холу је заједничка изложба ликовних 

радова ученика који су учествовали на ликовном конкурсу, за ниже разреде са темом 

"Птица", за више разреде "Хранилица за птице", а ту су и плакати са сликама птица које су 

ученици радили на часовима са наставницама страних језика. Најбољи радови су 

награђени данас на прослави Дана школе. 

Ученици виших разреда који су награђени су: Ана Соларов 8 2 – прво место, Филип Субић 

6 3 - друго место, Ивана Вељковић 7 1 – треће место. У нижим разредима прво место 

освојио је рад Анђеле Шукаре 4 1, друго место рад Марка Чакаревића 2 3, а треће место 

Лоле Ердељан 2 1. 

 

 

 ОКТОБАР 

   Пракса Научног дана је настављена и ове године. наставници и учитељи су са својим 

ученицима кроѕ призму рауличитих предмета представили СПОРТ.  
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  Приредбом у фискултурној сали 2. октобра је обележен Дан школе. овом приликом су награђени 

и најбољи радови на конкурсу Птице. 

 

 

   Радна субота била је у знаку научног дана на тему Спорт.  
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  Ђачки парламент и наставница Александра Барачков и ове године су помогли одржавању 

Зрењанинског полумаратона. Наши ученици су били задужени за пункт 10, који се налази  

у близини наше школе, на којем су припремили и делили маратонцима освежење и воће.  

А да све буде још лепше, наша ученица Теодора Стефановић освојила је прво место у 

категорији узраста 5. и 6. разред. 

 

  Волонтери Црвеног крста, а међу њима је и наша бивша ученица Исидора Арваи, били су 

гости на ЧОС-у одељења другог разреда.  
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Дечја недеља је обележена и Дечјим вашаром.  

 

  Да ли сте знали да су кинески, шпански, енглески и хинду језици са највећим бројем 

говорника? ...да кинески језик има преко 50000 знакова? ...да сваке недеље један језик 

нестане? 

...да мађарски језик има 18 падежа? 

...да је најдужа реч српског језика престолонаследниковица? 

Све ово и још много других занимљивих ствари о језицима научили су ученици ВИИ 1 на 

часу који су поводом Европског дана језика припремиле наше наставнице Јелена Ивковић, 

Ивана Стелкић и Јелена Радишић. 
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НОВЕМБАР 

  Поводом Светске недеље штедње, Народна банка Србије данас је, у нашој школи, одржала 

радионице. 

 

 

  Наша осмакиња Катарина Ћоровић боравила је у Петници. Ево шта каже о овом искуству: 

,,Петница је истраживачки центар у близини Ваљева, намењен средњошколцима, али постоји 

један програм и за ученике осмог разреда -- Летња научна школа (ЛНШ). Да би отишао на ЛНШ, не 

мораш да будеш најуспешнији на такмичењима, нити да имаш просек 5,00. Битна је твоја лична 

заинтересованост да сазнаш нешто више од онога што ти школа нуди. ЛНШ траје 14 дана, а за 

њега се пријављује на пролеће. У Петници се одседа у хотелу са мензом и кафићем. Сам програм 

се састоји из предавања, лабораторијских вежби, теренског рада и писања семинарског рада. 

Поред свега тога, има много времена за дружење и склапање нових пријатељстава са вршњацима 

из различитих делова Србије. Присуствовала сам предавањима и радионицама из биологије, 

астрономије, археологије, биомедицине, програмирања, историје... Најзанимљивије је било 

гледање немог филма који је стар око сто година и анализирање људских костију. Такође, добили 

смо прилику да радимо у правим, модерно опремљеним лабораторијама за биологију и хемију. 

ЛНШ је незаборавно искуство и препоручила бих свима који су заинтересовани за истраживање 

ван школе али и за дружење да се обрате неком од својих наставника." 

 

   У новембру смо били победници Еко-квиза чије финале је организивано у Београду. 

Наша четворочлана екипа била је најбоља у држави. Више о овоме може се проћитати 

кликом на линк. 

http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5552/Zrenjaninski-osnovci-pobednici-finala-eko-kviza-u-

Beogradu 

 

http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5552/Zrenjaninski-osnovci-pobednici-finala-eko-kviza-u-Beogradu
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5552/Zrenjaninski-osnovci-pobednici-finala-eko-kviza-u-Beogradu
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  Наставница математике Драгана Николин обележила је са одељењем 6 1 Дан просветних 

радника квизом о целим бројевима. 

 

  Наши пливачи на победничком постољу Републичког првенста у пливању.  

Данило Кепић на првом, а Ана Марић на другом месту.  
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   Ученици који учествују у пројекту "Мала школа биљака" посетили су изложбу "Рађање 

Горе" у Покрајинском заводу за заштиту природе. Десеторо наших седмака и шестака 

уживали су у изложби кроз коју их је провео њен аутор, геолог, др Иван Дулић. 

 

 

  У Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" одржана је прва радионица у оквиру 

пројекта ,,Немачки кроз забаву" који је настао као нови вид дугогодишње сарадње 

Зрењанинске гимназије и библиотеке. 

Наши ђаци били су гости прве радионице коју су реализовале професорке немачког у 

Зрењанинској гимназији Виолета Перин и Добрила Петровић, а помагали им ученици 

гимназије, некада наши ђаци, који су положили ДСД испит. 
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  У Градској библиотеци ,,Жарко Зрењанин" одржана завршна презентација пројекта Мала школа 

биљка у којој је учествовало 13 ученика наше школе. Током пројекта научили су да препознају 

лековите, самоникле, јестиве и инвазивне врсте биљака, посетили су биоенергану у Ботошу, 

изложбе ,,Прича о дуду" у музеју и ,,Рађање горе" у Покрајинском заводу за заштиту природе. 

Више о овом пројекту можете да погледате на блогу Зрењанинске групе наставника природних 

наука. 

https://zrenjaninskagrupanpn.wordpress.com/ 

 

 

  У оквиру ликовног конкурса који је расписала, ХТПШ ,,Урош Предић“ била је домаћин 

ликовне радионице ,,Портрет по моделу“. Наше осмакиње Аурена Полачек, Оливера 

Стјепановић и Нађа Јанковић су, заједно са осталим ђацима основних и средњих школа и 

својом наставницом Наташом Живков Стојков, техником по избору, цртале у атељеу 

професорке Душанке Ђорђевић. 

 

 

https://zrenjaninskagrupanpn.wordpress.com/
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ДЕЦЕМБАР 

  Наши наставници Јасмина Миладић, Бојана Молнар, Александра Барачков, Драгана Николин, 

Сања Гербеш и Душан Новаков у београдској школи ,,Иво Андрић" ове суботе на скупу под 

називом ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава. 

 

 

  Учествовали смо, као једна од шест градских школа, у пројекту ,,Морал некад и сад". 

Прочитајте више о овоме кликом на линк. 

https://www.zrenjaninski.com/zavrsen-projekat-pod-nazivom-moral-nekad-sad/ 

Наставник физике Немања Мицић јуче је у нашој школи одржао научно-популарно 

предавање ,,Да ли је могућ живот без Ајнштајна". Слушали су га седмаци и осмаци, а овим 

је започет циклус сличних, занимљивих предавања из разних области које организује наш 

Ученички парламент. 

 

https://www.zrenjaninski.com/zavrsen-projekat-pod-nazivom-moral-nekad-sad/
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 Колегинице Драгана Николин и Наташа Живков Стојков  су својим радом ,,Свет као пузла" 

освојиле трећу награду на конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација под 

називом ,,Дигитални час". 

http://mtt.gov.rs/vesti/rezultati-nagradnog-konkursa-digitalni-cas/ 

 

 ЈАНУАР 

Петаци су имали прилику да посете изложбу ,,Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ коју нам 

је објаснила и приближила ликовна педагошкиња Невена Дујин Грковић. Наша школа се 

годинама радо одазива позивима на ликовне радионице које она тако занимљиво, 

пажљиво и посвећено осмисли и води. Овога пута, након посете изложби, петаци су 

учествовали у ликовној радионици ,,Слика од облака“ која је инспирисана дивном 

Предићевом сликом ,,Визија од облака“. Невена је представила дело нашег сликара, а 

затим су ученици различитим техникама сликали своје импресије о облацима. На 

пројектору су се смењивале фотографије ,,наших домаћих облака“, како се шаљиво у 

разговору са нама изразила, напомињући да фотографије облака нису преузете са 

интернета, већ да су специјално за радионицу фотографисани облаци који су тих дана 

плутали над нашим градом.  

 

 

  

 

http://mtt.gov.rs/vesti/rezultati-nagradnog-konkursa-digitalni-cas/
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  Школа је обележила Дан Светог Саве, а та прилика је посебна и по томе што се награде 

ученици који су у претходној школској години постигли најбоље резултате. Приредбу су 

организовали наставници са хором, рецитаторима и глумцима, а публику су чинили ђацу, 

родитељи и гости из локалне самоуправе. 

 

 

 ФЕБРУАР 

 На концерту који се одржао у среду 14. фебруара наши ђаци су показали да су, осим 

лекција из разних предмета, научили нешто много важније, а то је солидарност и 

хуманост. Концерт који су приредили имао је за задатак прикупљање новчане помоћи за 

лечење наше ученице. Гости су могли да уживају у звуцима клавира, флауте, трубе, 

тромбона, хора, хармонике и да науче неке занимљивости о композиторима и 

инструментима. 
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  Школа је била домаћин Општинског такмичења из математике. ово такмичење је најбројније у 

општини, а ове године угостили смо 600 ђака.  Резултати такмичења су истакнути тог дана на сајту 

школе у посебном одељку који је за то намењен. 

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

takmicenje 

 

МАРТ 

 

 Међународни дан размене књига обележен је у градској библиотеци промоцијом књиге 

,,Све је у реду“ Јасминке Петровић. Чланови наше библиотекарске секције су тим поводом 

волонтирали. 

 

 

  

 

http://www.os2oktobar.edu.rs/index.php/aktivnostim/14-sample-data-articles/96-matematika-takmicenje
http://www.os2oktobar.edu.rs/index.php/aktivnostim/14-sample-data-articles/96-matematika-takmicenje
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   Будући прваци су са својим родитељима дошли на Дан отворених врата за будуће 

прваке. Учитељи и наставнции су их дочекали и укључили у различите активности.  
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Учитељица Жења Станков је са својим ученицима учествовала у прејекту Твој лајк за наш плес. 

Плесном тачког малог фолклора представљена је школа и ученици свих школа су могли да 

учествују у гласању и помогну освајању награде школе која је у8 својој тачки била најбоља. 

 

http://skolskisportsrbije.weebly.com/i---iv-razreda-

oscaron.html?fbclid=IwAR2XJ_K3Ef1aN6UPXKPIL0K8fFekujpimQwprH6_0PfJwNRV54yGp

bogbUM 

https://www.youtube.com/watch?v=DaHkO6XPgWk&fbclid=IwAR29DKVd9MTGH9bT9e3Eh

StIH2i5cc2X08oQ5u3KgJontgdwnREhvr6nMMc 

 

 

 

 

Дан жена обележен је различитим активностима: радионицама, прављењем покона, 

тематским часовима, изложбом у школском холу... 

 

 

 

http://skolskisportsrbije.weebly.com/i---iv-razreda-oscaron.html?fbclid=IwAR2XJ_K3Ef1aN6UPXKPIL0K8fFekujpimQwprH6_0PfJwNRV54yGpbogbUM
http://skolskisportsrbije.weebly.com/i---iv-razreda-oscaron.html?fbclid=IwAR2XJ_K3Ef1aN6UPXKPIL0K8fFekujpimQwprH6_0PfJwNRV54yGpbogbUM
http://skolskisportsrbije.weebly.com/i---iv-razreda-oscaron.html?fbclid=IwAR2XJ_K3Ef1aN6UPXKPIL0K8fFekujpimQwprH6_0PfJwNRV54yGpbogbUM
https://www.youtube.com/watch?v=DaHkO6XPgWk&fbclid=IwAR29DKVd9MTGH9bT9e3EhStIH2i5cc2X08oQ5u3KgJontgdwnREhvr6nMMc
https://www.youtube.com/watch?v=DaHkO6XPgWk&fbclid=IwAR29DKVd9MTGH9bT9e3EhStIH2i5cc2X08oQ5u3KgJontgdwnREhvr6nMMc
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Угостили смо професоре Зрењанинске гимназије који су заинтересованим ученицима 

презентовали нови смер – ИТ смер.  

 

 

 

Школа је домаћин математичког такмичења годинама уназад. Ово је најмасовније 

такмичење и захтева озбиљну организацију. И ове године су, као и претходних, наставно 

особље и управа школе били ефикасни и такмичење окружног и општинског нивоа је 

прошло без проблема. 
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АПРИЛ 

Кошаркашице и кошаркаши освојили друго и треће место на општинском такмичењу. 

Марина, Јована, Николета, Мара, Хана, Сара, Весна, Јована и Нада освојиле су друго место на 

општинском такмичењу у кошарци за девојчице представљајући нашу школу. 

Треће место освојила је мушка екипа коју су чинили Стефан, Матеја, Борис, Никола, Лазар, Дарко, 

Никола, Лазар, Михајло, Иван, Коста, Душан и Андрија. 

За такмичење их је припремио наставник Борко који их је бодрио заједно са наставницом 

Јасмином и директорком Сањом. 
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После одгледане представе Весела кућа наши ђаци су своје утиске поделили са гледаоцима РТВ-а. 
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Наше девојчице, заједно са наставницама Јеленом Радишић и Смиљаном Новаков, присуствовале 

су обележавању Дана девојака у ИКТ (Гирлс ин ИЦТ Даy) чији је слоган ове године био ,,Буди и ТИ 

у ИТ“. Догађај је , у Палати Србије, приредило Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, а на њему су биле награђене ауторке најбољих видео-радова на тему ,,Моје 

омиљено место у Србији“. 

Наша осмакиња Маша Миладиновић је освојила треће место и добила таблет као награду.  

Том приликом се одржала и конференција на којој су се обратиле успешне представнице ИКТ 

јавног и приватног сектора, интернет ауторке, као и полазнице програма Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација за преквалификације жена у ИКТ. 
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МАЈ 

Две наше супер екипе пласирале су се у полуфинале СуПерсу квиза. Захваљујемо 

ученицима и родитељима који су нашу екипу подршали као навијачи. Браво за Дарију, 

Ану, Машу, Игора, Милоша, Симеона, Огњена и Петра и наставника Душана! 

 

 

На овогодишњем Европском селу представили смо Норвешку, земљу Андерсена, Лего 

коцкица... Ученици и наставници су се потрудили да плакатима, заставицама, слаткишима, 

фотографијама дочарају ову земљу. 
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Ових дана сви који посете нашу школу могу да уживају у завршној изложби радова наших 

осмака. Аутори ових радова, а уједно и носиоци специјалне дипломе из ликовне културе, 

су Ана Соларов, Аурена Полачек, Катарина Јахура, Оливера Стјепановић, Нина Лазић, 

Анастазиа Бомбле, Петар Николин И Нађа Јанковић.  
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Мај је месец математике, а у нашој школи се, као и сваке године, обележава 

активностима које промовишу ову науку. 

 

 

Шесторо наших пливача у петак учествовало је на Спортској олимпијади школске 

омладине Војводине. Данило Кепић је освојио златну медаљу, Ана Марић је, такође, 

освојила златну медаљу, а Виктор Ђапјаш бронзану. Ева Крстин, Милош Еремић и Миња 

Радојко су били одлични и је мало им недостајало да освоје неко од места. 
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Последњег дана маја испратили смо једну генерацију осмака.  

 

  

Месец математике завршио се велики математичким квизом у којем су учествовали 

тимови свих школа у граду. Квиз се одржао у Основној школи „Жарко Зрењанин”. 
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ЈУН 

Наставница информатике је одржала предавање о безбедности на интернету и многим 

непознаницама у вези са њим.  
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Успеси наших ђака на такмичењима 
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