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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 

 

 

У понедељак, 3. септембра 2018. године почиње нова школска година. Надамо се да 

сте се одморили и да сте спремни за почетак. 

 

Одељења од првог до четвртог разреда долазе у школу од 8 часова, а одељења од петог до 

осмог од 13.30. 

Видимо се! 

Припреми се и спакуј торбу за ујутру: 

свеска ✔ 

оловка✔ 

ужина✔ 

осмех✔ 

Све је ту! 

Видимо сe! 

 

 

  Екипа из Октобра вам маше са обележавања Светског дана пешачења. У шетњу 

је са нама пошла и куца! 

 

 

   За школску 2018-2019. годину као најповољнија понуда за осиграње ученика је 

понуда МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ, Булевар Михајла Пупина 10Л, Београд 

 

  

 О сличностима и разликама између енглеског и немачког језика учили су 

шестаци на часу посвећеном обележавању Европског дана језика.. 
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 Срећна вам Дечја недеља! Ми је започињемо данашњом ликовном радионицом 

и уређењем школе. Не заборавите, сутра је прослава Дана школе и тог дана сви разреди 

похађају наставу у преподневној смени, а часови су скраћени на 30 минута. 

 

ОКТОБАР 

 

            На Светски дан музике сетили смо се због чега је она тако важна и како све на нас 

делује. ,,Инспирише ме, забавља ме, опушта ме, буди романтику, увесељава, лечи, радује 

ме, свира ми, успављује ме, растужи ме, носи ме, подсећа ме на нешто, одмара ме, цртам 

је..." написали су наши ђаци, а Дариа и Маша су поводом овог дана одржале мали 

концерт у школском холу. 

 

Радна субота је протекла у сакупљању старе хартије, малом шаховском турниру и 

предавању за родитеље о безбедном коришћењу интернета. 

 

 

Од 8. октобра у Музеју изложба 
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             Најлепши штанд за освежење полумаратонаца направио је наш Ученички 

парламент!  .  

 

   

              Географију локалне средине и математичко знање спојили смо на часу на којем 

смо мерили ширину Бегеја. Осмаци су ово мерење извели помоћу штапа и канапа 

користећи своје знање из области сличност троуглова. Након тога је наш гост геометар 

ученике упознао са савременим мерним инструментима и помоћу ласерског даљинометра 

измерио ширину Бегеја. Инструмент је показао да је ширина Бегеја 100 метара, док је 

ученичко мерење показало 103 метра. Осмаци су били скоро па ласерски прецизни! 

 

НОВЕМБАР 

 

            Наш Јован Миолски најбољи на међународном рвачком турниру у Тузли! 

 

 

               Претходне недеље подсетили смо се шта је то толеранција, међусобно 

уважавање, поштовање и себе и других. Kроз радионице, анкете за ученике и родитеље, 

поруке којима смо украсили школу допринели смо стварању лепших и здравијих 

међусобних односа. 

 

 

             Волонтери Црвеног крста Зрењанин су, 29.11.2018. године за ученике седмих 

разреда ОШ "2. октобар" одржали предавање на тему Борба против трговине људима. 
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ДЕЦЕМБАР 

Осмаци наше школе присуствовали су радионици Deutsch macht Spaß која се 

одржала у градској библиотеци, као и презентацији DSD (Deutsches Sprachdiplom) 

програма који ђацима Зрењанинске гимназије омогућава полагање испита за Б1 ниво 

знања. Виолета Перин и Добрила Петровић, професорке немачког језика, представиле су 

овај програм, а ученици VIII-2 су имали прилику и да упознају Јустуса, младог асистента 

из Берлина, који им је представио град из којег долази. 

У другом делу ове радионице слагали су домине и тиме правили реченице на немачком и 

радили задатке везане за глаголске облике. 

 

 

  У Недељи толеранције потрудили смо се да различитим активностима подстакнемо 

међусобно уважавање и поштовање, прихватање различитости и тако створимо ведрије и 

здравије односе међу ученицима. 

На основу анкета које смо спровели међу ученицима, наставницима и родитељима, два 

одељења су показала највећи степен толерантности: међу нижим разредима то је II-3, а 

међу вишим V-1. Такође, похваљен је и Ученички парламент који својим активностима 

подржава и афирмише ове вредности. Ова два одељења су и награђена. Другаци су као 

награду добили торту, а ученици V-1 су награђени бесплатним улазницама за представу 

,,Ромео и Јулија” које им је обезбедило Народно позориште ,,Тоша Јовановић". 
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Наставнице Александра Барачков и Ана Петров ангажовале су креативне ученике и 

направиле малу радионицу на којој су ђаци правили новогодишње честитке, украсе и 

поклоне који ће се наредних дана продавати у школском холу 

.  

 

 

У друштву ученика из Његоша посетили смо Фестивал науке чија је овогодишња 

тема била Земља будућности.У повратку смо свратили у Историјски архив града Београда 

где смо послушали предавање о ослобођењу Београда у Првом светском рату. Хвала 

Основној школи ,,Петар Петровић Његош" што су нас позвали да им се придружимо. 
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Посада брода гусарског капетана Џона Пиплфокса. Ученици 51 одељења. 

 

 

 

Поводом прославе Дана Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ,,Урош 

Предић“ у салону Народног музеја Зрењанин одржана је свечана академија и  

представљени су резултати овогодишњег литерарног и ликовног конкурса. У 

просторијама саме школе одржана је и ликовна радионица са темом Портрет по моделу на 

којој су учествовали наши осмаци и том приликом су настали радови који су учествовали 

на конкурсу. 

Овом приликом Маша Станар је освојила прво место, а Нина Ловре треће место за цртеж 

портрета по моделу. Наташа Kозловачки је освојила треће место у категорији портрета, а 

Милана Стојановић похвалу за рад и учешће у радионици. Најуспешнији радови ће током 

наредних неколико недеља бити изложени у холу Народног музеја. Свратите да их 

погледате и уживајте! 
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Наш ученик Андрија Михајловић, пионир клуба Пролетер, предворио је младе 

рваче на најјачем међународном такмичењу у региону који се одржао у Загребу. Поред 

домаћина, на овом такмичењу учествовали су пионири из Мађарске, Словеније, 

Молдавије, Бугарске, Румуније, Грчке, Словачке, Чешке, Шведске...  

Андрија је оставио сјајан утисак, остварио је четири победе и имао само један пораз, а 

нарочито се истакао у борби са две године старијим рвачем. Рвачи Пионира освојили су 

два трећа места и бронзане медаље. За нашег ђака тренери Миолски, Попетру и Момиров 

кажу да је перспективан рвач, на струњачи показује мир, сталоженост и искуство сениора, 

покрети су му прецизни, а у борбама је неустрашив, чак и у онима које води са старијим 

противницима. Браво, Андрија! 

 

 

Седмаци и осмаци су спремни за кићење јелке и то украсима у облику 

многоугла, Платонових тела и фрактала које су сами направили. Продаја ових украса 

одржаће се у школском холу у четвртак и петак. 
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ЈАНУАР 

                       Kап и сваке претхпдне, и пве гпдине смп прпславили Савиндан у друштву драгих 

гпстију и кумпва славе. А у духу пвпг празника, наградили смп најбпље ученике и наставнике. 
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ФЕБРУАР 

 

             С обзиром на велики број оболелих од грипа, Министарство просвете донело је 

одлуку да се настава обустави у периоду од 18. до 24. фебруара. У школу се полази 25. 

фебруара 

 

                              

                 У суботу 2. марта у нашој школи одржаће се општинско такмичење из 

математике. Такмичење почиње у 11 часова и траје 120 минута. Ученици би требало да 

понесу прибор, а папир ће добити на такмичењу. Такмичари долазе у нашу школу у 10.25, 

дежурни наставници у 10 часова, а комисија у 13 часова. Распоред ученика по учионицама 

прослеђен је школама на е-маил. Резултати такмичења, као и задаци са решењима, биће 

постављени на страници  истог дана. Жалбе на резултате могу се поднети сат времена 

након објављивања. 

Свим учесницима желимо пуно среће! 
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МАРТ 

 

 

 

Родитељи, Позивамо вас на предавање представника Фондације Тијана Јурић које 

ће се одржати 21. марта у 18 часова у нашој школи. О важним темама које се тичу 

безбедности деце, њиховој заштити од потенцијалних опасности говориће Игор Јурић и 

Влада Арсић. 

 

 

Oкружно такмичење из математике одржаће се 23.3.2019. године у нашој школи са 

почетком у 10 часова. Ученици носе са собом прибор а папир за рад добијају пре почетка 

израде задатака. 
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Успеси наших ђака на такмичеоима 

 

Naši sedmaci su bili sjajni na opštinskom takmičenju iz hemije! 

AnĎela Dimitrov osvojila je 2. mesto  

Petar Srdanov 2. mesto  

Dragana Petrin 2. mesto  

Miloš Stefanović 3. mesto  

Mihajlo Josimović 3. mesto  
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Desetoro naših Ďaka je bilo odlično na opštinskom takmičenju iz matematike. 

Darija Čanji, sedmakinja, osvojila je pohvalu 

Jovan Tenkeš i Marijana Frenc, šestaci, osvojili su pohvalu  

Mila Bibin, petakinja, osvojila je prvo mesto 

Milić Marković, takoĎe petak, zaradio je pohvalu 

Marko Davidović, učenik IV razreda, osvojio je drugo mesto 

Sofija Čanji, učenica III razreda, osvojila je prvo mesto  

Sara Radić, trećakinja, osvojila je treće mesto  

ĐorĎe Kovački, trećak, osvojio je treće mesto 

Lenka Orelj, učenica III razreda, plasirala se na treće mesto 

 

Stigle su lepe vesti sa opštinskog takmičenja iz istorije. 

Simeon Nikolić, osmak, osvojio je prvo mesto mesto!  

Darija Čanji je osvojila treće mesto meĎu sedmacima!  

Miloš Rajić, učenik osmog razreda, osvojio je treće mesto! 

 

Dobre vesti stižu i sa opštinskog takmičenja iz geografije. 

Sedmaci Petar Srdanov i Tara Majkić osvojili su prvo mesto, a Miloš Stefanović i Mihajlo 

Josimović drugo mesto.  

Učenice osmog razreda su, takoĎe, bile sjajne. Ksenija Bulovan je osvojila prvo mesto, a Anja 

Andrić drugo mesto.  

 

Bili smo odlični i na takmičenju u programiranju. Filip Mitrić je osvojio prvo mesto, Igor 

Malenić drugo mesto, a Marijana Frenc treće mesto. Iva Dojkov i Jovan Tenkeš su, takoĎe, bili 

dobri i bez osvojenog mesta su se plasirali na okružno takmičenje. 
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Naša košarkaška ekipa osvojila je drugo mesto na opštinskom takmičenju. 

Bravo za Bojana Brančića, Konstantina Ševara, Danila Kepića, Nikolu Uštevića, Andriju 

Mihajlovića, Matiju Đurića, Mihajla Veljkovića, Lazara Majkića, Lazara Čolaka i Milana 

Cvejanova! Bravo i za njihovog nastavnika Borislava! 

 

 


