
Летопис школе 

Према шл. 52 Закпна п пснпвнпм и средоем пбразпваоу („Службени 

гласник РС“, 55/2013; 101/2017 i 27/2018): „Шкпла је дужна да впди леуппис 

за сваку щкплску гпдину. Леуппис садржи писане ппдауке п акуивнпсуима 

щкпле и реализацији пбразпвнп-васпиунпг рада. У публикацији мпра биуи 

предсуављен прпграм и прганизација рада, у складу са гпдищоим планпм 

рада, кап и права и дужнпсуи ушеника, правила ппнащаоа, кућни ред и други 

ппдаци пд знашаја за предсуављаое щкпле.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уредник Е- Леупписа : 

Прпф. разредне насуаве Марина Лишина 

 

 

 



Пснпвна щкпла „ЈпванДушић“ 

Пеурпварадин 

Шкплска 2015/2016. гпдина 

        2016/2017.гпдина 

2017/2018. гпдина 

 

 
 
 
 
 

ЛЕТОПИС 
 
 
 
Леупписи су исупријски списи сасуављеои пд низа бележака. Дпгађаји се у 
леуппис унпсе временским редпследпм, пп месецима и гпдинама. 

 
 
 

 

 



 

 

Наща щкпла има успещну и дугпгпдищоу урадицију кпја, захваљујући 
сурушнпм насуавнпм кадру и мени кап дирекупру, не дпзвпљава да суанемп. 
Ми идемп даље јер смаурамп да увек мпже бпље. 

Насуавницима, сурушним сарадницима и мени циљ је да из наще щкпле 
излазе ушеници кпји ппседују суварнп знаое и сппспбнпсуи. У раду са нащим 
ушеницима пукривамп и сва друга лепа и кприсна инуереспваоа, уп негујемп 
и унапређујемп и уаква оихпва инуереспваоа ппдсуишемп и ппдржавамп. 

Ппсебнп нам је важна сарадоа са рпдиуељима. Дирекуна, пувпрена и 
садржајна кпмуникација кпју усппсуављамп и на кпјпј инсисуирамп 
пмпгућава да све прпблеме у ппсуизаоу резулуауа и ппнащаоу  ушеника 
упшавамп и на време  и заједнишки рещавамп. 

  Шкпла ће и убудуће прауиуи савремена креуаоа у пбласуи пбразпваоа и 

васпиуаоа кпје плакщавају ушеницима прпцес ушеоа, сазнаваоа, кпје 

развијају креауивнпсу. Јер ушеници щкплу уреба да дпживљавају кап средину 

у кпјпј мпгу слпбпднп да размищљају, исуражују, суварају и исказују свпју 

индивидуалнпсу. 

Дирекупр щкпле, Ружица Павлпвић 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Свешани пријем ђака првака  

31. авгусуа 2015. гпдине у щкплскпм двприщуу пдржана је приредба ппвпдпм 

пријема првака  за щкплску 2015/2016. гпдину. Приредбу су припремиле 

ушиуељице Драгана Дплпвац, Слађана Дражић, Мирјана Грк и Јасмина 

Бегпвић кпје су и примиле прваке. У прпграму су ушесувпвали ушеници кпји су 

у јуну заврщили шеувруи разред. 

Свешанпм пријему  присусувпвап је велик брпј рпдиуеља и ближих рпђака 

будућих првака. Пре уласка у ушипнице пущуенп је пеунаесу балпна , за свакп 

пдељеое једна бпја, щуп је пдущивилп будуће ђаке прваке. 

 



 

ушиуељице будућих првих разреда (с лева на деснп): Јасмина Бегпвић I2 , 

Слађана Дражић I1, Драгана Дплпвац I4, Мирјана ГркI3, Дущица Исак I5 

 
 
СЕПТЕМБАР 
 
12. 9. 2015.   Сппруска субпуа 
 Сппрске акуивнпсуи заппшеле су  у 9.00 сауи. Девпјшице дешаци пеупг разреда 
уакмишили су се у игри „Између две вауре“(непарна пдељеоа прпуив 
парних).Девијшице и дешаци щесупг разреда играли су рукпмеу ( непарна 
прпуив парних пдељеоа). 
У 10.00 сауи ппшела је фудбалска ууакмица ( дешаци). Такмишили су се 
ушеници седмпг и псмпг разреда. Накпн фудбалске ууакмице, девпјшице су 
играле пдбпјку. Такмишиле су се ушенице седмпг и псмпг разреда. 
Сппруску субпуу прганизпвали су насуавници физишкпг васпиуаоа : Мирјана 
Грба, Биљана Маркпвић и Емил Дпулић.Пдељеонке суарещине имали су 
улпгу дежурних насуавника. 
Пвај дпгађај је псуварип планирани циљ: Развијаое сппрускпг, кплекуивнпг и 
уакмишарскпг  духа и уплеранције. 
 
 



ПКТПБАР 

1.10.2015.     ЗАМАК- НАСЛЕЂЕ СРЕДОЕГ ВЕКА                                                            

Ппшеукпм пкупбра исупријска секција ппд рукпвпдсувпм насуавнице Јелене 

Миурпвић, приредила је у хплу щкпле излпжбу радпва ушеника VI1 и VI5. 

 

 
 
 
 
 
 
 



5.10.- 9.10.2015.    Дешија недеља 

У пквиру Дешије недеље реализпвале су се следеће акуивнпсуи у нащпј 

щкпли: 

o Уппзнаваое првака са дешијим правима из Ппвеље УН 
o Свешани пријем ђака првака у ДС Србије са пригпднпм приредбпм 
o Међупдељенска  сппруска уакмишеоа 
o Презенуација кпщаркащкпг клуба Суар у виду акуивнпсуи ушеника пд 1. 

дп 4. разреда 
o Ушеници урећег два ушесувпвали су на Пплигпну спреунпсуи у ПШ 

„Кпсуа Трифкпвић“ 
o хуманиуарна акција – прикупљаое нпвшаних средсуава за ушеницу 

наще щкпле  
 
 

ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА У ДЕЧЈИ САВЕЗ 

Дана 21.пкупбра 2015. гпдине у 
прпсупријамащкплепдржанјесвешанипријемпрвака у Дешјисавез. 
Прпграмсуприпремилиушеницишеуврупг, пеупг и седмпгразреда у 
прганизацијиДешјегсавезащкпле. 
Ушеници  I2, I3  и I5сусапдущевљеоемпрауилипрпграм .  
Свиушеницису дпбили Дпбрпдпщлицу, щкплскишасппис „Сунце“ и бпмбпне. 
Пп ппврауку у ушипницу, првациималисупунппиуаоа п Дешјемсавезу. 
Задпвпљнипдгпвприма,блисуалисущупсу и пнисадаоегпвишланпви. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
7. и 8. 10. 2015.  Сппрускидпгађај у фискулуурнпј сали наще щкпле 
:Презенуацијакпщаркащкпгклуба„Суар“ у видуакуивнпсуиушеникапд 1. дп 4. 
разреда 
 

 
 
 



 
9. 10. 2015.   Пплигпн спреунпсуи 

 
У пквиру дешије недеље екипа наще щкпле, шији је сасуав шинип щесу 
уакмишара  пдељеоа III2, ушесувпвала је на уакмишеоу Пплигпн 
спреунпсуи кпје се пдржалп у ПШ „ Кпсуа Трифкпвић“ У Нпвпм Саду. 
Наща екипа је псвпјила уреће месуп на уакмишеоу. Такмишилп се  
једанаесу екипа из једанаесу пснпвних щкпла. За ппсуигнуууспех 
диплпме су дпбили следећи ушеници: Аоа Спаспјевић, Лпла Пвшина, 
Миа Пеурпвић, Данијел Милпбраупвић, Никпла Мајсупрпвић и Плег 
Вулеуић. Екипу је прганизпвала и припремила ушиуељица Јпванка 
Марић. Наща щкпла је дпбила захвалницу кпја се налази у архиви 
Дешијег савеза. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



Oкупбар,  месец правилне исхране 

Пдељеое   IV 4 и  ушиуељица Нада Дрљан, психплпг щкпле и наще куварице 

су    пве щкплске гпдине ушесувпвали у здравсувенп прпмпуивнпј кампаои 

„Oкупбар месец правилне исхране“ кпју је прганизпвап Инсуиууу за јавнп 

здравље Впјвпдине. Ушеници су  прихвауили улпгу кувара и спремали здраве 

и укусне пбрпке и усвпјили мнпгп знаоа и вещуина. 

 

 

 



 

 



 

(гпре левп) щкплска кухиоа, прпфесипнални кувари Института (гпре деснп, 

дпле ) ушеници IV 4 у щкплскпј трпезарији  

 
 



 
 
 
28.10.2015.       Мини аулеуска лига        
 Прганизација : Савез за щкплски сппру града Нпвпг Сада 
 
Крајем пкупбра нащи ушеници су  ушесувпвали  на Мини аулеускпј лиги ( ури 

кпла) у прганизацији Савеуа за щкплски сппру Нпвпг Сада. Ушеници 4. 5. и 6. 

разреда ,укупнп оих  25 ,уакмишили су се у ури дисциплине: уршаое на 60 

меуара, бацаое кугле и скпк у даљ. 

Сппруисуи су  ушесувпвали су у сва шеуири кпла (28.10., 4.11., 26.11. и 

2.12.2015.) и заузели пдлишна месуа. Медаље су псвпјили Мерганц 

Александра-злауп, Пппадић Милпщ и Пууник Анђела –сребрп, Вукпуић Пеура 

и  Савић Миа –брпнзу.  Укупни ппредак за сва кпла, екипа наще щкпле је 

псвпјила 11 месуп.Ушенике је впдила насуавница физишкпг васпиуаоа, 

Мирјана Грба. 

 



 

 

 
 

 



 
 
 
 
НПВЕМБАР 
9. нпвембар 2015.  Дан прпсвеуних радника 
 
Дан прпсвеуних радника је пбележен у нащпј щкпли уакп щуп су насуавници 

и ђаци седмпг и псмпг разреда заменили улпге. Ђаци су се нащли у улпзи 

насуавника, педагпга, психплпга, дирекупра, спремашица...Предмеуни 

насуавници( биплпгија, исуприја, енглески језик, гепграфија, немашки језик, 

српски језик) су припремили ушенике за оигпве улпге. И насуавници  и 

ушеници су били узбуђени и задпвпљни.  

Ваурпгасна суаница 

21.11. 2016. пдељеоа  III1 и III2 ппсеуили су ваурпгасну суаницу са свпјим 

ушиуељицама Биљанпм Димић и Јеленпм Релић.  

Тпг дана ваурпгасци су нам приредили изузеунп пријауан дпшек и 

незабправне дпживљаје кпје смп памуили и препришавали данима. 

Ппсеуили смп ваурпгасну суаницу у Нпвпм Саду. Дпшекали су нас ваурпгасци. 

Унуура смп видели ваурпгасне камипне и ппрему: щлем, шизме, пануалпне, 

ппасаш са секирпм, црева мердевине и млазницу. Наушили су нас шему служи 

сва уа ппрема. Улазили смп у ваурпгасне камипне. Тп је билп прелепп. 

Ппказали су нам какп се гаси ваура щмркпвима и видели смп кпликп виспкп 

мпже да се пппне дизалица када је ппжар у виспким зградама. Нисмп смели 

да улазимп у кпрпе кпје се виспкп пеоу, али је и самп ппсмаураое билп јакп 

забавнп. Наушили смп и щуа уреба да радимп акп се нађемп у ваури.  

Тај дан је бип прелеп, пун ууисака за све. Сви смп уживали и рекли да бисмп 

се ппеу врауили уамп.  

 



 

 

 

 

 

18. нпвембар 2015.      ЛППТЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

Заменик градпнашелника Нпвпг сада Бпркп Илић и шлан Градскпг већа за 

сппру и пмладину, Предраг Свилар дружили су се са ушеницима щесупг и 

псмпг разреда наще щкпле. Тпм приликпм су за ппуребе извпђеоа насуаве 

физишкпг васпиуаоа , щкпли урушили прекп двадесеу прпфесипналних лппуи 

за кпщарку, пдбпјку и рукпмеу.Дирекупрка щкпле  рекла је да је уверена да 

ће ушеници пправдауи указанп ппвереое и да ће се дпказауи јпщ успещнијим 

рзулуауима. 

 

 



26. нпвембар 2015. ППСЕТА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈИ ВПЈВПДИНЕ 

Ушеници ђашкпг парламенуа и насуавнице александра Дрпбац и Љиљана 

Никплић ппсеуили су РТВ ппвпдпм Светскпг дана телевизије.Весна Кпоа и 

оени сарадници, дпмаћини пве ппсеуе уппзнали су ушенике са радпм и 

прпцеспм реализације ТВ емисија. Ушеници су ппнели најлепще ууиске и 

сазнали п мпгућнпсуима сарадое у пквиру дешијег прпграма. 

 

 

 



 

 

 

 



 

ДЕЦЕМБАР 

 

4.децембар 2015. ИГРАНКА ЗА УЧЕНИКЕ ПСМПГ РАЗРЕДА 

На предлпг шланпва Ђашкпг парламенуа ушеника псмпг разреда, прганизпвана 

је игранка у щкпли. Насуавници , рукпвпдипци пве прганизације ппмпгли су у 

реализацији пве идеје. Нпвац за спкпве ушеници су сакупили прпдајпм суаре 

харуије кпју су вреднп сакупљали. 

 

4. децембар 2015.  „ИН ЈЕ БИТИ КЛИН“ 

Ппд слпганпм „Ин је биуи клин“ на СПЕНС –у пдржане су радипнице п 

превенцији бплесуи зависнпсуи пд наркпманије. Радипницама су 

присусувпвали рукпвпдипци Ђашкпг парламенуа и ушеници седмпг и псмпг 

разреда. Крпз разгпвпр са прганизауприма предлпжена је сарадоа са 

удружеоем Дуга кпје би крпз разне едукауивне радипнице у щкпли 

разгпваралп са ушеницима п прпблемима пмладине. 



 

 

СПЕНС, Нпви Сад 



 

18. децембар 2015.  „ Наще малп некпме знаши мнпгп“ 

Саппшеукпм у 17.00 сауи, у 
нащпјщкплипдржанајехуманиуарнаприредбаппдслпганпм .„ 
Нащемалпнекпмезнашимнпгп“. Приредбу су припремили у сарадои са 
насуавницпм српскпг језика ушеници шеуврупг пеупг, щесупг и седмпг 
разреда. Улазница је била слаукищ кпји се урушип деци кпји су смещуени ,из 
здравсувених разлпга, у Дешију бплницу у Нпвпм Саду. 
 

 
 



 
 



 
Ушеници наще щкпле са здравственим радницима Дешије бплнице у Нпвпм 

Саду, децембар 2015. 
 

 
 
 
Децембар 2015.   МЕЂУШКПЛСИ КВИЗ „ Са здрављем на ТИ“ 
 
У квизу су ушесувпвале ури ушенице VIII-3 пдељеоа. Пд мпгућих 10 бпдпва 

псвпјиле су 8. Такмишилп се 18 щкпла. Наще ушенице впдила је насуавница 

биплпгије Виплеуа Јпвпвић.  

 

 



Децeмбар 2015.   НПВПГПДИШОИ ВАШАР    

Кап и саваке гпдине пред Нпву гпдину, нижи разреди са свпјим ушиуељицама 

прганизују Нпвпгпдищои ващар – Спреуне руке. Пве гпдине ващар су  

реализпвале су ушиуељице  шеуврупг разреда  (Ирена Впјвпдић, Марина 

Лишина и Нада Радујкпвић  Дрљан) и ушиуељица првпг разреда Мирјана Грк 

са свпјим ушеницима. Ващар је бип прпдајнпг уипа. Вепма је бип ппсећен и  

прпуекап је врлп успещнп. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



децембар, 2015.     Успещни на фесуивалу науке и у Музеју Никпле Тесле у 
Бепграду 
 
И пве щкплске гпдине успещни ушеници седмпг и псмпг разреда ищли су на 

наградну екскурзију и ппсеуили Фесуивал науке и Музеј Никпле Тесле у 

Бепграду.Уппзнали су се са применпм науке у разним пбласуима људскпг 

суваралащува. Ушесувпвали су у занимљивим експерименуима. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАНУАР 
 27. јануар 2016.          СВЕТПСАВСКА  АКАДЕМИЈА 
27 јануара са ппшеукпм у 13. Сауи прпслављена је Шкплска слава „ Свеуи Сава. 
У хпдницима щкпле приређена је излпжба радпва ушеника на уему „ Љубав, 
вера, нада“. Изпжбу је са ушеницима приредила насуавница ликпвне кулууре 
Милица Впјвпдић. На ликпвнпм кпнкурсу ппвпдпм Савиндана првп месуп 
псвпјип је заједниши рад ушеника пеупг  један( Јелена Влаукпвић, Милица 
Глущац, Анамарија Јпванпвић и Сара Нещић). 
2. месуп припалп је Мини Шаћири, ушеници псмпг два. 3. Месуп су ппделиле 
заједнишки рад ушеница седмпг два, Јелене Рељић и Мие Карапанчић и 
заједнишки рад  ушеница Аое Мплнар и Марије Рпксандић. Ппхвале за 
залагаое дпбили су Александра Пууник, ушеница седмпг пеу и Сара 
Малещић, ушеница пеупг  један. 
Приредбу ппсвећену највећем српскпм прпсвеуиуељу, Сеупм Сави 
припремили су насуавници српскпг језика , Јелена Лазаревиш и ушиуељице, 
Јпванка Марић, Нада Радујкпвић Дрљан , Суана Цвјеуићанин , Плга Маравић 
и насуавница музишке кулууре, Љубица Секулић. 

 



1. месуп на кпнкурсу „Пууеви Свеупг Саве“, групни рад ушеница VI 1 
 
 

фпупграфије са приредбе 

 
 

 
 
22. јануар 2016. Предаваое: Шкплска паурпла – безбедна щкпла 
 

Предсуавници ђашкпг парламенуа, ушеници Ненад  Јпванпв и Никпла Мандић, 

и рукпвпдипци насуавници, присусувпвали су 22. јануара 2016. гпдине 

предаваоу у Пснпвнпј щкпли „Јпжеф Ауила“ кпје је прганизпвала фпндација „ 

Безбедна щкпла“ и Securuty agensy 911. 



Пбрађена је  уема уеме: Припремљенпсу у хиуним слушајевима са фпкуспм на 

спрешаваое ппжара. Предаваш је савеуник  за пиуаоа безбеднпсуи амбасаде 

САД-а.Нащи предсуавници Ђашкпг парламенуа усвпјили су нпва знаоа и 

пренели их другарима . 

28. јануар 2016. Ликпвна радипница „ Слике из живпуа Свеупг Саве“ 

Рукпвпдипци Ђашкпг парламенуа, насуавнице Александра Дрпбац и Љиљана 

Никплић, и ушеници VI3 ушесувпвали су на ликпвнпј радипници у шасу Свеупм 

Сави.Прганизаупри пвпг скупа су Друщувп ушиуеља Нпвпг Сада и Дешији 

савез. Ликпвна радипница се пдржала 28. 1. 2016. гпдине у СПШ „ Милан 

Пеурпвић „ у Нпвпм Саду. Рад нащих ушеника је излпжен на гпдищоем скупу  

Друщува ушиуеља у  фебруару 2016. гпдине. 

 



 

 

ФЕБРУАР 

4. фебруар  и 10. Фебруар 2016.  Прпфесипнална пријенуација – реални 

сусреуи са занимаоима 

У пквиру прпфесипналне пријенуације прганизпване су две ппсеуе: 
уппзнаваое ушеника са занимаоима у пбласуи уехнплпгије прераде хране 
кпји се пбразују на Технплпщкпм факулуеуу (4.02.2016.), кап и ппсеуа 
Екпнпмскпј щкпли (10.02.2016.), щкплскпм ресупрану где су заинуереспвани 
ушеници имали прилике да се уппзнају са кулинарским и угпсуиуељским 
смерпвима. 
За ппсеуу Технплпщкпм факулуеуу пријавилп се 9 ушеника псмпг разреда. 
Ушеници су мпгли на лицу месуа да се ппрпбају у припремаоу и пешеоу пице 
(кпју су накпн упга кпнзумирали), уппзнали се са прпцеспм прпизвпдое 
разних прпизвпда и пплупрпизвпда прехрамбене индусурије и 
лабпраупријама за бипхемијска испиуиваоа. 
У Екпнпмскпј щкпли заинуереспвани ушеници су ппсеуили ресупран где 
ушеници кулинарскпг и угпсуиуељскпг смера имају пракуишну насуаву и уакп 



суекли прецизнију слику п упме шиме се баве пва занимаоа. Шкплу је 
ппсеуилп 10 ушеника, пд кпјих један ушеник кпји се пбразује пп инклузији, а 
кпји је бип у прауои мајке, уакп да је ппсеуа искприщуена и кап ппдрщка 
ушенику и рпдиуељу у прпцесу уранзиције у средоу щкплу. 
Ушеници су ищли у прауои психплпга и психплпга-приправника наще щкпле. 
 

6.2. 2016.   Избпр СППРТИСТЕ ГПДИНЕ 

Сппрускпдрущувп и Месназаједница “Пеурпварадин” и 
пвегпдинепрганизпвалесуманифесуацију 
”ИзбпрсппруисуегпдинеПеурпварадин 2015”. 
ЗанајбпљегсппруисуупрпглащенјекарауисуаЛазарНиншић, 
дпкјезанајбпљусппруискиоуизабранаСлавицаЦрнпвшић, 
ушеницаПШ”ЈпванДушић“ уакпђекарауискиоаКарауеклуба “Дпдерсппру”, 
дпкјепвајклубпрпглащен и најбпљим у 2015. Признаоасуурушена и 
најбпљимсппруисуимаПснпвнещкпле “ЈпванДушић” СинищиЈуркпвић и 
ИсидприКпцкаревић. 

 

 



 

 

14. фебруар 2016.     Oбележаваоe Дана заљубљених 

Ђашки парламену јеи пве гпдине пбележип Дан заљубљених. 

Ушеници вищих разреда су направили кууију за „ппщуу“ и излпжили је у хплу 

щкпле.Сви ушеници щкпле су у перипду пд 5.2.- 11.2. 2016. гпдине мпгли да 

псуаве свпје ппруке. Ппруке су  12 .2. 2016. гпдине разнпсили ушеници 

ппщуари. 

Велики брпј писама је раздељен ушеницима кпји су их с пдущевљеоем и 

несурпљеоем шиуали. 

 

 

 



 

 

 

 

Ппщуинскп уакмишеое из мауемауике за ушенике шеуврупг разреда пснпвних 

щкпла 

На Ппщуинскп уакмишеое из мауемауике за ушенике шеуврупг разреда 

пснпвних щкпла кпје се пдржалп у ПШ „ Никпла Тесла“ у Нпвпм Саду,  

пласиралису се следећи ушеници:Тијана Гркпвић IV4       100 бпдпва, Дуоа 

Крсуић      IV4      100 бпдпва, Маркп Крашун    IV1       80   бпдпва, Јпван 

Ппппвић   IV4       80   бпдпва, Јелица Ћирић    IV1       80   бпдпва. Ушенике су 

припремале ушиуељице шеуврупг разреда Марина Лишина IV3, Нада 

Радујкпвић Дрљан IV4 и Суана ЦвјеуићанинIV1. Ушенице Јелица Ћирић 

IV1,Дуоа Крсуић IV4, Тијана Гркпвић IV4  и  ушеник Маркп Крашун IV3, 

пласирали се на Пкружнп уакмишеое. 



 

 

 

 

 

МАРТ 

2. мару 2016.                   Пбилазак  ппщуе 21132 Пеурпварадин 

Ппсеуа је реализпвана кап резулуау пдлишне сарадое са рпдиуељима 

ушеника III 1 и лпкалне заједнице, 2. маруа 2016. гпдине. Дпшекали су нас сви 

заппслени и деуаљнп пбјаснили прпцес пријема и исппруке ппщиљака и 

нпвшанп рпбнпг прпмеуа. Ушеници су ппсле мале „пбуке“ сами написали 

писмп, адресирали га и ппслали. Уппзнали су све наще пеурпварадинске 

ппщуаре и сазнали специфишнпсуи пвпг занимаоа.На фпупграфијама се види 

кпликп су билипдущевљени пвпм ппсеупм. Имали су мнпгп пиуаоа и спреунп 

су ушесувпвали у пешеуираоу и класификпваоу ппщиљака. 



 

 

 

 

 

3. мару 2016. Међущкплскп уакмишеое „Звезде щкплске  ппзпрнице - 

ПЕВАЧИ“ 

У СПШ „ Милан Пеурпвић“  у Нпвпм Саду  са ппшеукпм у 17.00 сауи 

пдржалп се Међущкплскп уакмишеое у певаоу у прганизацији Дешијег 

савеза града Нпвпг Сада. У прауои и прганизацији превпза  рпдиуеља и  

ушиуељице Марне Лишина, ушенице Кауарина Ппппвић, ушеница седмпг  

и Ивана Милпщевић, ушеница шеуврупг разреда су засијале на 



ппзпрници ПЕВАЧИ.Ппдрщку нащим звездама пружили су некпликп 

ушеника шеуврупг  ури пдељеоа и ушеница седмпг разреда. Пд укупнп 

39 щкпла, Кауарина Ппппвић је псвпјила  другп месуп. Извела је 

нарпдну песму „ Иде Јанкп“ и псвпјила мнпгпбрпјне симпауије жирија 

и публике. Пехар кпји је Кауарина ппнела  краси прпсуприје наще 

щкпле. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

11. мару 2016.   Мару  - месец МАШКАРАДЕ 

Већ дуги низ гпдина улицама нащег града у маруу месецу дефилује 

маскирана ппвпрка – МАШКАРАДА, а у циљу пшуваоа ппкладних пбишаја. 

Музеј Впјвпдине је пве гпдине маскирану ппвпрку заказап за 11. Мару 

2016..Са великим задпвпљсувпм смп прихвауили ушещће на опј. Уз ппмпћ 

насуавница Милице Впјвпдић и Александре Дрпбац, и уз ппдрщку щкпле, 

били смп права весела ппвпрка. 

 



 

 



 



 



 
 
 
 
19.мару 2016.   Ппщуинскп уакмишеое из српскпг језика и језишке кулууре 
 
На Ппщуинскпм уакмишеоу из српскпг језика и језишке кулууре, пдржанпм у 
нащпј щкпли, ппред ушеника наще щкпле, ушесувпвали су ушеници ПШ „ Јпван 
Јпванпвић Змај“ из Сремске Каменице, ушеници ПШ „ 23. пкупбар“ из 
Сремских Карлпваца и ушеници ПШ“ 22. авгусу“ из Букпвца. Ушеници Илија 
ЂурићVII1, Димиурије Нпвакпвић VII4, Марија Лукаш V 5, Ваоа Двпрнић V5 су 
се пласиуали на Пкружнп уакмишеое кпје ће се пдржуи у ПШ „ Жаркп 
Зреоанин“ у Нпвпм Саду. 
Ушенике је за уакмишеое припремала насуавница српскпг језика Весна 
Суанпјшић. 
 

 
 

4. мару 2016. Пкружнп уакмишеое из српскпг језка језика и језишке 
кулууре 

 



На  Пкружнпм уакмишеоу из српскпг језка језика и језишке кулуурепдржанпм 
( јужнп башки пкруг) у ПШ „Жаркп Зреоанин“ у Нпвпм Саду , Димиурије 
Нпвакпвић VII 4 и Ваоа Двпрнић V5 псвпјили су другп месуп, а Марија 
ЛукашV5  уреће месуп. Ушенике је приремала насуавница Весна Суанпјшић. 
 
 
 
АПРИЛ 
4- 8. април 2016. ДУЧИЋЕВИ ДАНИ у нащпј щкпли 
 
Душићеви дани 2016. заппшели су у ппнедељак, 4. априла рпдиуељским 
сасуанкпм за рпдиуеље будућих првака, пдржанпм у щкплскпм пбјекуу у 
Малинпвпј улици 2а, са ппшеукпм у 17.00 сауи. Шкплу је предсуавила 
дирекуприца щкпле, психплпг щкпле је пдржала сурушну презенуацију, 
педагпг је сурушним мищљеоем пдппуоавала предсуаљене сувпве. 
Рпдиуељима су се предсуавиле ушиуељице кпје ће впдиуи прве разреде и 
пдгпварале на пиуаоа .Сасуанак је прпуекап у изузеунп пријаунпј аумпсфери 
и пбпсуранпм задпвпљсуву. Забележена је велика присуунпсу рпдиуеља. 
У уупрак, 5. априла је пдржана хуманиуарна прпдајна излпжба „ Деца деци“ у 
прпсупријама Месне заједнице Пеурпварадин у времену пд 16.00- 19.00 сауи. 
У хуманиуарнпј акцији је ушесувпвап Ђашки парламену са насуавницама 
Александрпм Дрпбац и Љиљанпм, пдељеое IV 3 са ушиуељицпм Маринпм 
Лишина, ушеници щесупг разреда Расукп Крсуићкпји је држап пригами 
секцију, оегпв ппмпћник Иван Бищћан и ушеници псмпг разреда кпји су 
спрпвпдили хемијске експерименуе. Ушеници Исидпра Кпцкаревић и Пгоен 
Кпвашевић су прганизпвали квиз знаоа и уппупунили пву акцију. Накпн 
успещне акције,предсуавници ђашкпг парламенуа су ппсеуили прганизацију 
Нурдур и предали прикупљена нпвшана средсува у изнпсу пд 42 000 динара. 
Чесуиуке и захвалнпсу пд суране НУРДУР – а упућене су щкпли, а ушеници - 
ушесници, насуавници -  прганизаупри дпбили су захвалнице и магнеу са  
симбплпм хуманпсуи. 
У среду, 6. априла је пдржан Дан пувпрених врауа .Шкпла је „пувприла“ свпја 
врауа и  ушесувују у разлишиуим акуивнпсуима щкплскпг живпуа. Тај дан је 
прганизпван и свешани упис будућих ђака у први разред. 
У шеувруак и пеуак пдржана је свешана приредба ппвпдпм Дана щкпле. 
Приредба кпја се пдржала у шеувруак је била  намеоена за рпдиуеље и 
ушенике, а у пеуак на приредбу су ппзвани заппслени, пензипнери и 



пријауељи щкпле.Сценарип приредбе псмислила је насуавница српакпг 
језика Анђелка Спирић у сарадои са ушиуељицама шеуврупг разреда 
Маринпм Лишина, Надпм Радујкпвић и Иренпм Впјвпдић. За музишки деп  се 
ппбринула насуавница Љубица Секулић, а сценски прпсупр са ушеницима 
ликпвне секције је псмислила  насуавница Милица Впјвпдић. 
Тпкпм Душићевих дана пдржавали су се и сппруски сусреуи, кпје су 
прганизпвали насуавници физишке кулууре.Псуварена је  сарадоа са 
Факулуеупм физишке кулууре. Сууденуи  су судили на  ууакмицама. Пдржане 
су 24 ууакмице. 
 

 
 



 
 



 

 

 



Свешана приредба ппвпдпм Дана щкпле 

 
Инфпрмауишки кабинеу – Дан пувпрених врауа 
 
„Деца  - деци“ – хуманиуарна прпдајна  излпжба 

У прпсупријама Месне заједнице Пеурпварадин пдржана је хуманиуарна – 

прпдајна излпжба радпва ушеника наще щкпле. Чиуав прихпд намеоен је 

прганизацији НУРДПР у Пеурпварадину. Прганизација Нурдпр пружа 

пракуишну, емпуивну и мауеријалну ппмпћ деци пбплелпј пд карцинпма. 

Прганизаупр пве акције је Ђашки парламену щкпле и насуавници - 

кппрдинаупри Александра Дрпбац и Љиљана Никплић. Акцију су ппмпгли 

ушеници нижих разреда са ушиуељицама . Ушеници и насуавници су лишнп 

пднели сакупљени прихпд пвпј прганизацији. Шкпла и све пдељенске 

заједнице кпје су свпјим радпвима ппуппмпгле пву акцију су пд суране 

НУРДУР – а дпбили захвалнице и магнеуе- сувенире. Задпвпљсувп је билп 

пбпсуранп уз пбећаое да ће се сарадоа насуавиуи. 

 



труд, рад и задпвпљствп при 

изради предмета за 

 прпдајна излпжба у 
Меснпј заједници 
 



 

Пкружнп уакмишеое из биплпгије 

Наща ушеница, Ивпна Јурић је на пвпм уакмишеоу заузела уреће месуп. 

Такмишеое се пдржалп 9. априла 2016. гпдине у ПШ „ Дпсиуеј Пбрадпвић“ у 

Нпвпм Саду.Ивпна  је пдлишан ђак и щампипн у аулеуици.  

 

 

274 коиге  

Радп смп се придружили дпбрпувпрнпј мисији каравана Coca Cola кпја је 
пбухвауала сакупљаое коига пред Нпву гпдину за децу без рпдиуељскпг 
суараоа. Прикупили смп 274 коиге и знашајнп дппринели пвпј мисији. Coca 
Cola је преппзнала нащу ппсвећенпсу и дпбринпс.Урушила је щкпли у знак 
захвалнпсуи лап упп рашунар.  
Хумани смп, преппзнајемп се! 
 



 
 
Премијера емисије ПУНРАВЦИ 

На пбпсуранп задпвпљсувп насуављена је сарадоа између РТВ и Ђашкпг 

парламенуа наще щкпле априла месеца, 2016. гпдине ушеници и насуавници 

су били на премијери нпве сезпне емисије Пундравци. 

Емисија се бави прпблемима младих и едукауивнпг је каракуера. Премијера 

се пдржала у препунпј сали бипскппа Арена у Нпвпм Саду. 

Све ппхвале рукпвпдипцима Ђашкпг парламенуа, нащим драгим 

насуавницама, Александри Дрпбац и Љиљани Никплић кпје нас мпуивищу и 

ппдсуишу на ушещће у мнпгпбрпјним акуивнпсуима. 

 
 
 
 
МАЈ 
ПКРУЖНП ТАКМИЧЕОЕ ИЗ АТЛЕТИКЕ 
 
На пкружнпм уакмишеоу из аулеуике кпје је пдржанп 5. маја 2016. на 
суадипну Карађпрђе, пласирали су се Јурић Ивпна, 61, дисциплина уршаое на 
600м, Вукпуић Пеура 42 дисциплина уршаое на 60м. ПВим успехпм 
пбезбедиле су пласман на щскплску плимпијаду 2016.  
 
ШКПЛСКА ПЛИМПИЈАДА У ВРАОУ  
На щкплскпј плимпијади кпја је пдржана у Враоу 14. маја 2016. првп месуп и 
злауну медаљу из карауеа псвпјила Црнпвшић Славица ушениица VII2. 
Другп месуп и сребрну медаљу из аулеуике уршаое на 60м псвпјила Вукпуић 
Пеура ушеница IV2. 
 

ШКПЛСКА ПЛИМПИЈАДА У НИШУ  

На Шкплскпј плимпијади кпја је пдржана у Нищу, 13.маја 2016. другп месуп и 

сребрну медаљу из пливаоа 50м делфин псвпјип је Бубаоа Реља, V1. 



Десеуп месуп у пливаоу на 50м прснп псвпјип је Плавщић Никпла, VII4. 
На плимпијаду у Нищ ушенике је впдила насуавница Мирјана Грба.  
 
 

 
 
Писмп једнпг рпдиуеља 

Управп сам се вратила са уписа будућег ђака првака... Не мпгу да ппищем 

кпликп су ми те десетине минута прпведенпг у библиптеци и разгпвпр са 

предивнпм библиптекаркпм пдагнали све сумое у мпју пдлуку. У исту 

щкплу сам и ја ищла, и нпсим дивна сећаоа на другаре и прпфеспре. Не 

сећам се да је билп лпщег друщтва, јесте билп нестащне деце, али лпщих 

не. И да, билп је тп пре...хммм, пунп гпдина. Данащои сусрет првп са 

дежурним ушеницима, кпји заправп кажу старијима „дпбар дан“ и куцају на 

врата библиптеке пре негп щтп уђу, библиптека кпја има исти пнај мирис 

кап кад сам ја узимала из исте коиге, и деца у опј кпја су самп дпщла да се 

јаве и пбиђу драгу им пспбу кпја их у опј увек шека птвпренпг загрљаја... 

Немам правих реши за кплишину тпплпте људскпг срца кпја ме је ппзитивнп 

изненадила пвпг јутра. 

Пбјављенп на fb сураници ПШ“ Јпван Душић“ Пеурпварадин, 4 маја 2016. 

15.5.2016. У пквиру сарадое са шаспписпм  „Виуез“ ушеници нижих разреда 

псвпјили су награде приликпм ушещћа у  гпдищоем ликпвнп-лиуерарнпм 

кпнкурсу и дпбили ппзив за оихпвп свешанп урушеое на Виуезпвпм 

прплећнпм фесуивалу кпје се пдржавалп у Сава ценуру у Бепграду. Ушеници I-

3 Мауеја Перщај, Дуоа Рађенпвић и Тамара Јанкпвић у прауои свпјих 

рпдиуеља били су на дпдели, фесуивалу и дружеоу са ппзнауим српским 

писцима и музишарима. 

 

 

 



 
 
ПРИЈЕНТИРИНГ 

12.маја 2016. предсуављен је сппру пријенуиринг у щкплскпм двприщуу. 

Ушеници су упг дана ушесувпвали у пбараоу Гиниспвпг рекпрда.  

  
 

 
ушеници нижих разреда 
 
 



 

 

 

Ппшасуили смп се  

Чеувруаци су искприсуили један леп мајски дан и пуищли у бипскпм. Нпвац за 

улазнице су зарадили прпдајпм свпјих рукпувприна на Нпвпгпдищоем 

ващару. Ппгледали су филм Пепељуга, ппшасуили се, прпщеуали градпм и с  

лепим  дпживљајем  врауили у Пеурпварадин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈУН 
 
 

 

ТЕМАТСКИ ДАН: ППДРШКА ИНКЛУЗИВНПМ ПБРАЗПВАОУ  

Пдељеое III2 сa ушиуељицпм Јеленпм Релић реализпвалп је у јуну 2016. 

гпдине уемауски дан „Ппдрщка инклузивнпм пбразпваоу“. Ушеници и 

ушиуељица ппсвеуили су пвај дан свпјпј другарици из разреда Никплини 

Ђпрђевић. Све акуивнпсуи реализпване су кап радипница. Ппшелп је пришпм 

шија је ппрука да искренп пријауељсувп ппдразумева да је разлишиупсу међу 

нама врлина и бпгаусувп. Дан је прпуекап у ведрпм распплпжеоу, брпјним 

акуивнпсуима. Другари су Никплини направили коигу усппмена и искрених 

жеља, а ппследоа акуивнпсу била је забава, где су кпсуимирани уживали у 

музици и плесу. Никплини рпдиуељи су припремили заушенике ппслужеое. 

Сва деца су уживала, а цеп дан бип је прпжеу псмесима.  

 



 

ушеници урећег разреда 

Журка за крај 

Ушиуељице шеуврупг разреда су свпјим драгим ђацима накпн щкпле у 

прирпди  приредили у щкпли журку за крај шеувпрпгпдищоег щкплпваоа. 

Журка се пдиграла у прпсупријама бправка. 

Изненађеое за нас ђаке је бип дплазак анимаупра и едукаупра кпји нас је  

едукпвап у щкпли у прирпди са пкплинпм Рпжансува, прпщирип нам видике, 

наушип вреднпсуима и с пријауељип се са свима нама. Наще ушиуељице су му 

прганизпвале дплазак из Бепграда и угпсуиле га. Плесали смп уз музику са 

рекреауивне насуаве, уз кпју смп наушили и кпраке. Плесали смп сви кап 

један. Пвај дпгађај се не забправља. Хвала нащим  ушиуељицама: Нади, 

Марини, Суани и Ирени . 

шеувруаци 

 

 

Берза пплпвних учбеника  у нащпј щкпли 

Дана 21. јуна 2016. гпдине у нащпј щкпли се пдржала размена и прпдаја 

пплпвних учбеника.За пву акцију су највище били заинуереспвани ушеници 

шеуврупг, пеупг, щесупг и седмпг разреда. 



Берза је прпуекла вепма успещнп већ другу гпдину за редпм. Захвалимп се 

нащем Ђашкпм парламенуу и насуавницама рукпвпдипцима! 

 

Шкплска 2016/2017.гпдина 

СЕПТЕМБАР 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА  

31. авгусуа 2016. гпдине у щкплскпм двприщуу пдржана је приредба ппвпдпм 

пријема првака. Приредбу су припремиле ушиуељице будућих првака са 

ушеницима кпји су у јуну заврщили шеувруи разред.  

Свешанпм пријему првака присусувпвап је велик брпј рпдиуеља и ближих 

рпђака.  

И пве гпдине пущуени су балпни у ваздух кап симбпл најлепщих жеља за 

кпрашаое у нпвп ппглавље - щкплпваое свих малищана. У щкплску 

2016/2017.  уплпвилп је 5 пдељеоа првпг разреда са ушиуељицама Суанпм 

Цвјеуићанин, Иренпм Вјвпдић, Маринпм Лишина, Надпм Радујкпвић Дрљан и 

Мајпм Темеринац.  



 

 

Ушиуељице будућих првака са ђацима шеурврупг разреда пред свешани 

прпграм 

Сппруски дан 

Дана 24. сепуембра 2016. гпдине у щкпли је пдржана сппруска субпуа. 

Ушесувпвали су  ушеници пд првпг дп псмпг разреда. Такмишарске 



дисциплине су биле „ Између две вауре“ (ппбедиле су девпјшице V2 ),фудбал 

(ппбедили су дешаци V1, VI4, VII2 и VIII4), рукпмеу (ппбедиле су девпшице 

VI5), кпщарка (ппбедилиле су девпјшице VII4) и пдбпјка (ппбедиле су 

девпјшице VIII2). 

Судије су биле сууденуи са Факулуеуа сппруа и физишкпг васпиуаоа из Нпвпг 

Сада, шиме је јпщ једнпм ппуврђена сарадаоа щкпле са факулуеуима. 

 



 

 

(с лева  на деснп)ушиуељи нижих разреда у Трщићу:  Анђелија Скенчић, 

Ирена Впјвпдић, Јпванка Марић, Нада Радујкпвић Дрљан, Марина Лишина, 

Драгана Дплпвац, Слађана Дражић 



 

Трщић -прваци 

 

Прпмпција бесплаунпг сппруа у нащпј щкпли 
Наща щкпла је успещни реализаупр у прпјекуу „ Бесплауни сппру у щкпли. 
Засуупљене су две дисциплине: чудп и гимнасуика.Прганизаупри пвпг 
прпјекуа је Градска управа  града Нпвпг сада за сппру и пмладину. У 
сепуембру је пдржана прпмпција . Шкплу су ппсеуили шланпви градскпг већа 
за сппру и пмладину.Цеп дпгађај је медијски прппраћен пд суране РТВ. 



 
прпмпција бесплатнпг сппрта у щкпли – чудп(фискултурна сала наще 
щкпле) 
 
 
ОКТОБАР 
 
 
ТАКМИЧЕОЕ У ПЛИВАОУ  
20. пкупбра 2016. гпдине пдржанп је ппщуинскп и пкружнп уакмишеое у 
пливаоу на СПЕНС-у.Злауну медаљу псвпјили су Плавщић Никпла, ушеник 
VIII4 и Гркпвић Суаща ушеница VII5 у дисциплини 50 m прснп. 
Бубаоа Реља, ушеник VI1, псвпјип је сребрну медаљу у дисциплини 50m 
(прснп) делфин.  
Пви ушеници пласирали су се на републишкп уакмишеое у Крагујевцу.  
 
ПРИЈЕМ ПРВАКА У ДЕЧЈИ САВЕЗ 

Приредба ппвпдпм пријема првака у „Дешји савез“ пдржана је у пквиру 

дешије недеље.. Ушеници II2, IV2,3,4 два ушеника VI5, припремили су прпграм 

уз ппмпћ ушиуеља: Јпванке Марић, Милане Михајлпв, Јасмине Бегпвић и 



Тпще Александрпва. Приредба је пдржана у бправку. Ушеници свих пеу 

пдељеоа првпг разреда дпщли су са свпјим ушиуељицама да присусувују 

пвпм дпгађају.  

Ушеник VI5 је ппздравип све присууне и ппшеп је прпграм химнпм наще 

щкпле. У прпграму су деца рециупвала, свирала, глумила и певала. На крају је 

впдиуељ прпграма шесуиуап првацима пријем у Дешји савез. Деци су 

ппдељене бпмбпне и песме у шасу пријема у нпву прганизацију.  

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

Сваке гпдине у пкупбру месецу се пбележава Дешија недеља у нащпј 

щкпли.Пве гпдине слпган дешије недеље је  бип „ Нећу да бригам хпћу да се 

играм“. Ушиуељи и насуавници са свпјим ђацима псликавају щкплскп 

двприщуе, припремају свешани прпграм за пријем првака у дешији савез, 

ппсећују бипскпп, ппзприщуе, уређују панпе у ушипници, уакмише се у сппруу, 

ушесувују у прпмпцији разлишиуих сппрупва. 



 



 

 



   

 
Етнп кутак у малпј щкпли (ушеници другпг разреда, ушитељице Драгана 
Дплпвац и Слађана Дражић) 
 

Коига је прпзпр у свеу 

 

Пкупбар је месец коиге. Ширпм свеуа и кпд нас пдржавају се сајмпви коига. 

Управп зауп се и сваки ппследои ппнедељак пкупбра месеца пд 1997. гпдине 

пбележава кап Свеуски дан щкплских библипуека. 

 

Чиуавим низпм акуивнпсуи и наща щкпла се прикљушила пвпј манифесуацији. 

С пбзирпм да је 25.10. пувпрен 60. сајам коига у Бепграду, пдлушили смп да 

целу уу недељу ппсвеуимп коизи.  



Писали смп ппруке ппсвећене библипуеци, п важнпсуи шиуаоа, кпликп нам 

знаши библипуека; правили смп шесуиуке упућене библипуеци;   предлагали 

смп наслпве коига кпје би смп желели да имамп управили илусурације за 

прпшиуане коиге; израђивали пбележиваше за коиге, лпгп;деца су 

презенупвала прпшиуане коиге и преппрушивала и другима да их прпшиуају; 

пдржани су шаспви у библипуеци. 

Пдзив и деце и кплега бип је велики уакп да се манифесуација прпдужила и 

на следећу недељу. Сампиницијауивнп, деца су у упку недеое дпнирала 

коиге библипуеци. Нащ фпнд је бпгауији за десеуак коига. 

Сав мауеријал (шесуиуке, ппруке, цруежи, предлпзи за лпгп...) је прикупоен и  

сашуван се искприсуи за зидне нпвине и щкплски шасппис, а целпкупне 

акуивнпсуи пвекпвешене су брпјним фпупграфијама и биће презенупване на 

сајуу щкпле. 

 библипуекар наще щкпле,  Надежда Усуић 

 



 



 



 

НПВЕМБАР 

Мајсупри у изради уемауских плакауа      ИЗЛПЖБА 

Ушеници пдељеоа VII5 се већ дуги низ щкплских гпдина у  слпбпдним 

акуивнпсуима, за ппуребе разлишиуих секција баве израдпм плакауа. Сјајан 

уимски рад убира плпдпве креауивнпсуи, дпмищљаупсуи, спреунпсуи. 

Оихпви радпви красе мнпге кабинеуе и прпсуприје наще щкпле. Ппнпсни 

смп на оих. 

  



 

 

 

 



 

ДАН ПРПСВЕТНИХ РАДНИКА  

Дан прпсвеуних радника је и пве гпдине пбележен у нащпј щкпли уакп щуп су 

насуавници и ђаци заменили улпге. Ђаци се нису нащли самп у улпзи 

насуавника, већ и педагпга, психплпга дирекупра щкпле, ппмпћнпг пспбља. 

Тпг дана насуавници су присусувпла шаспвима, али не кап предаваши. Ђаци 

насуавници су се пдлишнп снащли у свпјим улпгама. Оихпви млађи другпви 

су их слущали пажљивп и са ппщупваоем и акуивнп су суделпвали на 

шаспвима.  

 

 

Ваурпгасна суаница 



21.11. 2016. пдељеоа  III1 и III2 ппсеуили су ваурпгасну суаницу са свпјим 

ушиуељицама Биљанпм Димић и Јеленпм Релић.  

Тпг дана ваурпгасци су нам приредили изузеунп пријауан дпшек и 

незабправне дпживљаје кпје смп памуили и препришавали данима. 

Ппсеуили смп ваурпгасну суаницу у Нпвпм Саду. Дпшекали су нас ваурпгасци. 

Унуура смп видели ваурпгасне камипне и ппрему: щлем, шизме, пануалпне, 

ппасаш са секирпм, црева мердевине и млазницу. Наушили су нас шему служи 

сва уа ппрема. Улазили смп у ваурпгасне камипне. Тп је билп прелепп. 

Ппказали су нам какп се гаси ваура щмркпвима и видели смп кпликп виспкп 

мпже да се пппне дизалица када је ппжар у виспким зградама. Нисмп смели 

да улазимп у кпрпе кпје се виспкп пеоу, али је и самп ппсмаураое билп јакп 

забавнп. Наушили смп и щуа уреба да радимп акп се нађемп у ваури.  

Тај дан је бип прелеп, пун ууисака за све. Сви смп уживали и рекли да бисмп 

се ппеу врауили уамп.  

Аоа Берус и Лаура Лакић III2 

 



 

 

ДЕЦЕМБАР 

НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈБПЉЕ 

 

НАЈБПЉИ НА ИЗЛЕТУ 

Кап и ранијих гпдина, најуспещнији ушеници седмпг и псмпг разреда 

награђени су једнпдневним излеупм у Бепград. Пве гпдине ушеници су 

ппсеуили Фесуивал науке и Музеј ваздухпплпвсува у прауои насуавника. На 

Фесуивалу науке су имали прилике да се сусреуну са занимљивпсуима из 

разних пбласуи науке и уехнике, а у музеју са ваздухпплпвним исупријаупм 

земље крпз инуересанунп предаваое кусупса – исупришара. 

 



 

 

ППСЕТА ГЕРПНТПЛПШКПМ ЦЕНТРУ НПВП НАСЕЉЕ 

Ушеници IV2 разреда ПШ „Јпван Душић“ из Пеурпварадина су дана 14.12.2016. 

са ушиуељицпм Јпванкпм Марић ппсеуили кприснике Дпма на Нпвпм 

Насељу.Ушеници су заједнп са декама и бакама правили украсе за јелку и 

шесуиуке, и једни другима шесуиуали нпвпгпдищое и бпжићне празнике. 

Дружеое је прпуеклп у пријаунпј аумпсфери и кићеоу јелке. П ведрпм и 

веселпм распплпжеоу сведпше и фпупграфије. 



 

 

 
 

 

                

 

 

 

 

 



 

 

 

Ппсеуа сппмен збирци Павла Бељанскпг 

 У пквиру рада ликпвне секције ушеници V и VIII разреда ппсеуили су Сппмен 

збирку Павла Бељанскпг 28.12.2016. гпдине. У прауои насуавнице ликпвне 

кулууре Милице Впјвпдић, насуавнице српскпг језика Спое Кпсуић-Рамић и уз 

сурушнп впђсувп кусупса Сппмен збирке, ушеници су се уппзнали са 

излпженим делима.  У збирци се налазе дела дпмаћих ауупра из прве 

пплпвине 20. века: Саве Шуманпвића, Надежде Пеурпвић, Милана Кпопвића, 

Пеура Лубарде, Љубице Спкић и јпщ уридесеуак умеуника. Југпслпвенски 

диплпмауа Павле Бељански ппклпнип је граду Нпвпм Саду свпју кплекцију. 

 Ушеници су имали задауак да пдаберу делп кпје им се ппсебнп свиделп,  и 

кпје ће на шаспвима ликпвне секције анализирауи и урансфпрмисауи на свпј 

нашин у свпм раду. 

 

 



ППСЕТА ГЕРПНТПЛПШКПМ ЦЕНТРУ НПВП НАСЕЉЕ 

Ушеници IV2 разреда су дана 14.12.2016. са ушиуељицпм Јпванкпм Марић 

ппсеуили кприснике Дпма на Нпвпм Насељу.  

Ушеници су заједнп са декама и бакама правили украсе за јелку и шесуиуке, и 

једни другима шесуиуали нпвпгпдищое и бпжићне празнике. Дружеое је 

прпуеклп у пријаунпј аумпсфери и кићеоу јелке. 

П ведрпм и веселпм распплпжеоу сведпше и фпупграфије. 

  

  
Герпнтплпщки центар на Нпвпм насељу 
 



 

 

Нпвпгпдищље распплпжеое  

У сусреу нпвпгпдищоим празницима наще пдељеое II-3 уз ппмпћ ушиуељице 

Мирјане Грк припремилп је и реализпвалп ппзприщну предсуаву „Ппурага за 

Деда Мразпм“. Предсуавпм смп желели да ппдсеуимп све да је љубав  и 

пажоа највећа ппуреба и ппклпн свакпм деуеуу па и пдраслпм шпвеку. Нащи 

гпсуи, прекп педесеу ппсеуилаца: рпдиуељи, баке, деке, пријауељи, 

грпмпгласним аплаузпм изразили су свпје пдущевљеое и нису скривали пп 

кпју измамљену сузу...празнишни дух среће и љубави бип је свуда пкп нас. 



 

 

У музеју 

Ушеници VII разреда у пквиру насуаве из предмеуа грађанскп васпиуаое, 

ппсеуили су музеј Впјвпдине. Хвала Слађани на дивнпм пбиласу музеја. Билп 

нам је јакп лепп! 

 



 

 

 

JANUAR 

Шкплска слава Свеуи Сава 

Славимп Свеупг Саву, ууемељиваша српске цркве, државе и щкплсува, првпг 

српскпг архиппискппа и највећег прпсвеуиуеља. Свешани прпграм у 

прганизији насуавнице српскпг језика Спое Кпсуић Рамић и ушиуељица 

Јелене Релић и Иване Јпванпвић ппдсеуип је какп уреба да се пднпсимп 

према другима , да љубимп ближоег свпг, у свакпм дану ушинимп једнп 

дпбрп делп. Приредбу је увелишала песма наще Кауарине Ппппвић и хпра 

ппд рукпвпдсувпм насуавнице музишке кулууре Љубице Секулић. Целпкупна 

свешанпсу пбпгађена је излпжбпм слика наще ушенице седмпг разреда  Дпре 

Тпу. 

Будимп дпбрпнамерни, великпдущни, љубазни и ппщуени, и ппкажимп 

делима да нам је искренп суалп дп других људи у нади да ће се и пни, 

уакпђе, на исуи нашин ппнащауи према нама. 



  



 

 

 

 



 

 

ФЕБРУАР 

 

ХЕМИЈСКИ ВИКЕНД   НА ПРИРОДНОМ-МАТЕМАЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Ушенице седмпг разреда кпје ппхађају дпдауну насуаву из хемије ищле су са 

насуавницпм хемије МилицПМ Вујинпвић (пд оих псам ,самп ури Сара 

Крашун,Ивпна Јурић и Бпјана Милпщевић) на „Хемијски викенд“ на 

Прирпднп-мауемауишки факулуеу фебруара месеца 2017.гпдине. 

 У вище радипница (лабпрауприја)  ушеници сувидели   разне, врлп 

инуересануне пгледе: анализа кпзмеуишких препарауа (да ли је плпвп 

засуупљенп у ружу за усне);какп се праве вещуашки нпкуи, слущали су 

предаваое п агрегауним суаоима супсуанци и видели да ппсупје неке 

супсуанце кпје прелазе у другп агрегаунп суаое ппд дејсувпм приуиска на 

пдређенп време (смеща кукурузнпг скрпба и впдe). Гледали су и слущали 

какп се анализира упксишнпсу дувана (присусувп никпуина и арсена); какп се 

прави вещуашки снег; какп се прави сапун; слущали су п мирису и укусу 

разлишиуих супсуанци. 

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ  

Ђашки парламену је и пве гпдине прганизпвап пбележаваое Дана 

заљубљених.  

За уу прилику направљена је  кууија кпја је некпликп дана суајала у хплу 

щкпле. Ушеници су у кууију суављали свпје ппруке кпје су 14. фебруара биле 

ппдељене. Ппруке су разнпсили ушеници - ппщуари.  

И пве гпдине раздељен је велик брпј писама ушеницима кпји су их шиуали са 

несурпљеоем и пдущевљеоем.  

 

 

 



  МАРТ 

Дружеое са мамама и бакама у ушипници III3 ппвпдпм Дана жена , ушиуељ 

Ивана Јпванпвић 

 

 

 

 

Такмишарски дух нащих урећака на СПЕНС-у 

Ушеници другпг, урећег и шеуврупг разреда наще щкпле ушесувпвали су 24. 
маруа 2017. гпдине на Градскпм уакмишеоу у игри "Између две вауре". 
Такмишеое је пдржанп на плаупу СПЕНС-а ппд ппкрпвиуељсувпм Града Нпвпг 

Сада. 



 

Трећаци на ппщуинскпм уакмишеоу из мауемауике 

Ушеница III3, Суефани Балабан (менупр, ушиуељица Ивана Јпванпвић), 

псвпјила је 2. месуп на ппщуинскпм уакмишеоу из мауемауике.Чесуиуамп 

Суефани кап и псуалим уакмишарима наще щкпле кпји су се пласирали на пвп 

уакмишеое. 

успещни млади 

математишари 

 

 

 



Предшкплци гпсти, прваци дпмаћини  

Кап и сваке гпдине у маруу, и пве гпдине су нас ппсеуили  предщкплци 

вруића из Пеурпварадина. 

Дружили су се са ушеницима првпг разреда. Певали смп, рециупвали са 

оима, а урећаци су им у другпм делу шаса прганизпвали ликпвну радипницу. 

Један щкплски шас у пдељеоу првпг разреда за предщкплце је бип дпживљај 

и задпвпљсувп. Изненадили су нас ппклпнима, направили су  за нас 

пбелижаваше за коиге. Кап дпмаћини , уппзнали смп их са прпсупријама 

наще велике щкпле. Ушиуељице и васпиуашице су се спријауељиле. 

Задпвпљсувп је билп пбпсуранп 

 

 

ДАН АУТИЗМА  -   ДАН У ПЛАВПМ 

Дана 31. 03. 2017. ушеници  наще щкпле дпщли су у щкплу пбушени у плавп. 

Један  щкплски шас ппсвеуили су разгпвпру п АУТИЗМУ . Ушеници са аууизмпм  

мпгу биуи дпбри ђаци. Какп  ћемп се ми ппнащауи у присусуву пспбе са 



аууизмпм је увек видљивп. Ппуребнп је ппнудиуи свпју ппмпћ , упшиуи 

разлике и прихвауиуи разлишиупсуи. 

 Ушеници су писали ппруке пспбама са аууизмпм. Свпје ппруке псуављају на 

панпу испред бправка. Написали су шеуири заједнише ппруке и на свакпј 

залепили пп цвеу плавпг зумбула. 

  ушеници другпг два пдељеоа 



 

Ушеници Мале щкпле 

 

 

АПРИЛ 

 Реш верпушиуеља Кпсуе Кпвјанића   

ВЕРСКА НАСТАВА 

Пбнпва Храма Ппкрпва пресвеуе Бпгпрпдице је приведена крају. 
Сваки ведар и леп дан ушеници верпнауке искприсуе да имају шас у и пкп 
цркве. 
Пви пракуишни шаспви су деци најлепщи. Ппсеуа и време прпведенп у Дпму 
Бпжијем увек деци псуави дубпк ураг. Семе вере уада ппсејанп, лепих 
пбишаја и урадиције нащег нарпда уек ће да прпклија и нпви рпд дпнеће у 
гпдинама и деценијама кпје су пред нама. 



  

 

 

АПРИЛ 

ДУЧИЋЕВИ ДАНИ    2017 (прва недеља априла) 



Дан щкпле прерасуап је у Душићеве дане. Ушеници наще щкпле упкпм пвих 

дана имали су прилику да исппљ,  предсуаве све пнп щуп упкпм гпдине са 

свпјим насуавницима наушили. Тп вище није Дан щкпле негп дружеое и 

уживаое у ппезији, умеунпсуи и сппруу.  

Ппказали смп и кпликп је великп срце наще щкпле брпјним хуманим делима.  

Душићеви дани пружају мпгућнпсу свим нащим будућим ђацима и оихпвим 

рпдиуељима да се уппзнају щуа све мпже да им пружи щкпла Јпван Душић.  

 

 

Рпдиуељски сасуанак за рпдиуеље будућих првака 

У щкплскпм пбјекуу у Малинпвпј 2а пдржан је  сурушни рпдиуељски сасуанак.  

Шкплу је предсуавип дирекупр щкпле, а психплпг и педагпг су пдржали 

презенуацију кпја се пднпсила на васпиунп пбразпвни насуавни прпцес наще 

щкпле. Ушиуељице Јпванка Марић, Милана Михајлпв, Анђелија Скенчић и 

ушиуељ Тпща александрпв су се предсуавили кап пдељенске суарещине 

будућег првпг разреда, дали свпје сурушнп мищљеое и крпз инуеракцију са 

рпдиуељима  и пдгпварали на сва ппсуављена пиуаоа . Пвај сасуанак је бип 

вепма ппсећен. Прпуекап је у пријаунпј аумпсфери. Задпвпљсувп је билп 

пбпсуранп. 

Дан пувпрених врауа 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шкпла је пуварила врауа и ппзвала све заинуереспване да ушесувују у игри, 
разним акуивнпсуима, радипницама, презенуацијама кпје су припремили 
нащи ушеници са ушиуељима и насуавницима наще щкпле. Ппсебну пажоу је 
била усмерена на излпжбу дешијих радпва у шиуавпм прпсупру пбе щкплске 
зграде. 

Хуманиуарни кпнцеру  

Кауарина Ппппвић ушеница псмпг разреда пдржала је сплисуишки кпнцеру.  у 

прауои пркесура Музишке щкпле и уппупунила прпдајну хуманиуарну 

излпжбу.Кпнцеру је бип вепма ппсећен , сви су ушивали у мелпдијама суарих 

урадиципналних и суарпградских песама. 

 

   

Дан птвпрених врата                                        

                        



                                                          

 

Хуманитарни ващар, прпстприје щкпле 

МАЈ 

 

ОБУКА НАЈМЛАЂИХ ПЕШАКА, прпстприје щкпле 



ЈУН 

У ГПСТИМА... НА ППЗИВ 

Суаница пплиције  Пеурпварадин (прваци, јун 2017.) 

 

  

 

 

 

 

ДУЧИЋУ У ППХПДЕ 

 Насуавнишка екскурзија 2017. пдвела нас је у магишнп Требиое, рпдни град 

Јпвана Душића. Шеуајући се паркпм кпји је Душић засадип суабалима из 

Иуалије у кпјпј је уада кпнзплпвап, удисали смп мирис Јадранскпг мпра кпје 

је ваздущнпм линијпм врлп близу. 

 У Грашаници смп се ппклпнили Душићевим земним псуацима и псуали дугп 

ппд ууискпм прелепе грађевине кпја је саграђена кап грпбна црква великпг 

песника.  

 Ппсеуа Вищеграду уппупунила је ууиске ппнеуе из Требиоа. Град пвеншан 

славпм Нпбелпве награде псуаје у сенци шувенпг мпсуа на Дрини. Сцене из 

рпмана навирале су једна за другпм дпк смп се щеуали пд главне касабе 

према Малухинпм Ппљу и назад.  



 Андрићград је била ппследоа суаница нащег пуупваоа, град у ппвпју у кпм 

има щуа да се види и укуснп да се псвежи и пкрепи. 

 

Требиое 



 

На Дрини ћуприја, Вищеград 

Душићева пдликпваоа 



 

 

 

 

 

 

28. јун 2017. 

ДПДЕЛА НАГРАДА И ДИПЛПМА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ 

На Видпвдан реализпвана је  свешана дпдела награда и диплпма свим 

ушеницима и насуавницима  кпји су псуварили знауне успехе у прпуеклпј 

щкплскпј гпдини. Дирекупр щкпле  је са ппнпспм урушила је награде и 

диплпме у присуунпсуи свих таппслених и рпдиуеља  награђених ушеника 

  Кплектив ОШ „ Јпван Душић“ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Шкплска 2017/2018.гпдина 

 

 



 Свешани пријем ђака првака 

у нащу щкплу, август 2017. 

Ушитељи кпји су примили први разред у щкплскпј 2017/2018.гпдини су 

Јпванка Марић, Милана Михајлпв, Анђелија Скенчић и Тпща Александрпв 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Сппртска недеља 

Прва сппрска недеља је пдржана у сепуембру месецу. Нижи разреди су се 

уакмишили у играма спреунпсуи нa пплигпну и у играма спреунпсуи у 

чакпвима у щкплскпм двприщуу. Сви ушесници су се ппшасуили 

слаукищима.Ушеници су уживали у пвим међупдељенским 

уакмишеоима.Усклици, навијаое, бпдреое,  

 

 

 



шесуиуаое једни другима прпжималп се међу ушеницима.Вищи разреди су се 

уакмишили у фудбалу, пдбпјци и кпщарци. 

ПКТПБАР 

Ушещће у пилпу прпјекуу „ Суар“ међугенерацијска сарадоа у прганизацији 

Герпнуплпщкпг ценура града Нпвпг Сада 

 
 
 
2. пкупбар 2017. 
Месуп дпгађаја : ПШ „ Свеупзар Маркпвић Тпза“, Нпви Сад 
Ппис дпгађаја 
Такмишилп се пеу екипа сасуављених пд ушеника другпг разреда (нащу щкплу 
су предсуављали ушеници II3 пдељеоа, пдељенски суарещина Марина 
Лишина ) и пензипнера клубпва ГЦ Нпви Сад. Ппред наще щкпле уакмишили 
су се ушеници ПШ „ Никпла Тесла“, ПШ „ Споа Маринкпвић“, ПШ „ Васа 
Суајић, ПШ „ Свеупзар Маркпвић Тпза“. 
Такмишарске дисциплине су биле щах и алке. 
Кппрдинаупр и прганизаупр манифесуације је била  рукпвпдилац РЈ Клубпви 
за суара и пдрасла  лица ГЦ Нпви Сад, др Весна Мауић, педагпг. 
Дпгађају су  присусувпвали дирекупр ГЦ Славица Шкрбић, дирекупр щкпле 
дпмаћина,пдељенске суарещине ушеника уакмишара,медији . 
Чиуав дпгађај је забележила РТВ Впјвпдина и презенупвала је исуи  у емисији 
Нпвпсадске разгледнице. 
Дпгађај је прпуекап у пријаунпј аумпсфери.Задпвпљсувп је билп 
пбпсуранп.Псуварена је међугенерацијска сарадоа. 
Дпгађај је пбјављен на fb сураници наще щкпле. 

 

пкупбра, 2017. гпдине 



  уакмишари: Лепн, 

Љуба, Ена и Аца 

  

 

 

 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 

На  шаспвима пдељенскпг суарещине ушеници су уппзнауи са Кпнвенцијпм УН 

п дешјим правима. 

Ушеници нижих разреда псликавали су щкплскп двприщуе на уему : „Дпбар 

друг уи вреди вище...“ .Пни су кредама у бпји цруали себе, свпје другаре и 

све пнп щуп за оих предсуавља пријауељсвп. 

 

 



Ушеници другпг разреда заједнп са свпјпм ушиуељицпм ушесувпвали су у 

радипници „Ја сам деуе и имам правп да...“. Крпз крауак увпд и разгпвпр 

деца су уппзнауа са правима и изјащоавала су се щуа исуа за оих 

предуављају. На унапред припремљеним капљицама, ушеници су писали 

свпја права. Уз ппмпћ ушиуељице кашили су капљице на пблак кпји је бип 

излпжен на заједнишкпм панпу щкпле:                                      

   . 

Ушеници других разреда заједнп са ушиуељицама ппсеуили су градску 

библипуеку града Нпвпг Сада. У пријаунпм амбијенуу дпмаћини библипуеке 

су на занимљив нашин су прганизпвали дпбрпдпщлицу ушеницима. Уппзнали 

су их са радпм библипуеке и ппзвали их да ппсуану оихпви шланпви. Крпз 

игру и на вепма креауиван нашин, деци су предсуављене ппједине коиге. 



Тпкпм шиуаве радипнице ушеници су били акуивни и укљушени у оену 

реализацију.  

Реализација планираних садржаја избпрнпг предмеуа Чувари прирпде   

У пквиру Дешје недеље ушеници другпг разреда  са ушиуељицама ппсеуили су  
град Нпви Сад. Уппзнали су се са леппуама две најлепще улице у Нпвпм Саду 
и прпщирили знаое п свпјпј пкплини. Акуивнп су ушесувпвали у сакупљаоу 
шеппва „Чеппм дп рекпрда“ са мпзаика кпји је ппсуављен на Тргу Свеупзара 
Милеуића . Ппеу смп прпщирили свсу п защуиуи живпрне средине и ппсуали 
смп јпщ вище хумани. 
Званишна  fb сураница „ Чеппм дп пдмеха“ је видеп запис са акцијпм нащих 
ђака ппсуавила на свпј зид. Видеп запис има прекп ури хиљаде прегледа .  
 
Дпказали смп  Нпвпм Саду да смп хумани и да умемп да шувамп свпју 
средину. У ппврауку нащег  ппсеуили смп Дунавски парк, упшили прпмене у 
прирпди и прпщирили знаое п знашају защуићенпсуи пвпг парка. 
Реалиупвани су садржаји  планираних уема: Живпуна средина и Защуиуа 
живпуне средине 
Прирпдне ппјаве и прпмене у живпунпј средини. 
Акуивнпсуи су реализпвале ушиуељице Марина Лишина, Ирена Впјвпдић и 

Нада Радујпвић Дрљан. 

 
 
Садржаји су дпкуменупвани фпупграфијама: 



 
Дунавска улица 
 

 Милеуићев ург 
 
Пријем првака у Дешији савез, свешана приредба 

 

Прганизпван је свешани пријем првака у Дешји савез. Присусувпвала су сва 

шеуири пдељеоа првпг разреда. Прпграм су припремили ушеници другпг и 

шеуврупг разреда наще щкпле. Прпграм приредбе псмислила је кппрдинаупр 

Дешјег савеза Маја Темеринац у дпгпвпру са ушеницима и  ушиуељицама: 

Суанпм Цвјеуићанин, Маринпм Лишинпм, Иванпм Јпванпвић, Јеленпм Рељић 

и Биљанпм Димић. Ппред ушиуељица првих разреда приредби су 

присусувпвали и други заппслени у нащпј щкпли. Песма, игра, рециуација и 

плес су се преплиуали и измамили псмехе и задпвпљсувп нащих првака и 

присууних кплега..Ђаци прваци су дпбили захвалнице и слаукище. Дпгађај је 

забележен фпупапараупм. 

 

 

 



 

 

 

 Свешани прпграм 

Манифесуација  „Јесеои дани живпуа“ 

 

Ушеници другпг, щесупг и псмпг разреда наще щкпле у прауои насуавнице 

српскпг језика Јелене Лазаревић и ушиуељице Маје Темеринац ппсеуили су 

герпнуплпщки ценуар Нпвпг Сада. Тпкпм ппсеуе извели су приредбу у кпјпј су 

сви ушесувпвали и крпз песме, рециуације и драмске уексупве забавили су 

наще најсуарије суграђане. Ушеници су направили ппруке љубави и лепих 

жеља за баке и деке, кпје су им упкпм приредбе ппделили и дпдаунп их 

развеселили. Пвпм ппсеупм ппказали смп да негујемп пднпс према суаријим 

пспбама, да ушимп нащу децу щуа знаши ппщупвауи и цениуи пне кпју су 

свпјим радпм и ппсупјаоем сувприли друщувп у кпјем живимп. 



 

У Пеурпварадину је 21. пкупбра 2017. пувпрена сппруска хала, а ушеници 

наще щкпле присусувпвали су свешанпм пувараоу са свпјим пдељенским 

суарещинама и дирекупркпм щкпле. 

Хала је пувпрена пригпдним прпгрампм у кпјем су ушесувпвали и ушеници 

наще щкпле кпји ппсећују бесплауне уренинге кпрекуивне гимнасуике у ПШ 

„Јпван Душић“, али и други кпји уренирају неки пд сппрупва кпји су пвпм 

приликпм предсуављени.  

Сппртска хала, Петрпварадин 



 

 

 

 

 



СТУДЕНТИ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНПСТИ У НАШПЈ ШКПЛИ 

 

Пд пкупбра 2017. гпдине наща щкпла сарађује са Академијпм умеунпсуи у 

Нпвпм Саду. Сууденуи Ликпвнпг депарумана кпји ппхађају предмеу Меупдика 

ликпвнпг васпиуаоа и пбразпваоа су се у пквиру меупдишке праксе дружили 

са нащим ушеницима. Такп су ушиуељица Јелена Релић и ушеници IV-2 

угпсуили сууденуе Маруу Иванпвић, Алексу Пивнишкпг и Филипа Ткалца. Са 

ушиуељицпм Иванпм Јпванпвић и ушеницима IV-1 сарађивали су Драгана 

Кпвашевић, Суефан Пфефер и Маја Кпваш, дпк су са ушиуељицпм Маринпм 

Лишина и оеним II-3 вреднп радили Александра Ђпрђевић, Марина Санураш 

и Павле Гплијанин. Насуавница ликпвне кулууре Саоа Маравић и пдељеое 

V-4 пружили су велику ппдрщку сууденуима Нини Миливпјевић, Сандри 

Ружић и Вукащину Радущкпм. 

 

Радпви ушеника другпг радзреда настали на шаспвима метпдишке праксе 

ЛИКПВНА СЕКЦИЈА 



Чланице ликпвне секције Дуоа Крсуић, Тијана Гркпвић и Марија Дрљп из VI-4 

су 07.10.2017. гпдине, у прауои насуавнице ликпвне кулууре Милице 

Впјвпдић, узеле ушещће у ликпвнпј радипници „Три века алмащкпг краја“ у 

прганизацији ПШ „Иван Гундулић“ из Нпвпг Сада. Имале су прилику да 

псликавају суаре цреппве мпуивима из пвпг дела града, али и да се 

 друже са ушеницима из брпјних нпвпсадских щкпла кпји деле оихпва 

инуереспваоа. Радпви насуали на пвпј радипници заузели су знашајнп месуп 

на излпжби прганизпванпј у Исупријскпм архиву града Нпвпг Сада некпликп 

дана касније. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

НПВЕМБАР 

У нпвембру месецу 2017. гпдине су шланпви ликпвне секције заједнп са 

ушеницима VI-4, а у прауои насуавница Иване Јагпдић и Милице Впјвпдић, 

ппсеуили излпжбу „Пеуар Лубарда 1907-1974-2017“ у Сппмен збирци Павла 

Бељанскпг. Пвп је била сјајна прилика да уз впђсувп кусупса ушеници сазнају 

вище какп п пвпј знашајнпј инсуиууцији кулууре, уакп и п делима пвпг великпг 

умеуника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЦЕМБАР 

 

сарадоа Музеја Впјвпдине  и Ђашкпг парламента 

 

 

ХУМАНИТАРЦИ 

19 .12.2107. Ушеници наще щкпле кпји иду на едукацију у Дпбрпвпљнп 

ватрпгаснп друштвп у Петрпварадину  су ушесувпвали на хуманиуарнпј 

излпжби на кпјпј су излпжили свпје радпве за прпдају и набавку 

нпвпгпдищоих пакеуића малищанима из Пеурпварадима. 

Нпвпгпдищои ващар  

 Ушеници нижих разреда кап и некпликп гпдина уназад су реализпвали са 

свпјим ушиуељима Нпвпгпдищои ващар. Ващар је бип прпдајнпг 

каракуера.Ушеници су излпжили свпје рукпувприне у хплу щкпле  и 

прпдавали ппсеуипцима (заппсленим у щкпли, рпдиуељима, бакама, декама, 

https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1379141838898920/1379141568898947/?type=3


кпмщијама,...) Ващар је прпуекап вепма успещнп.Ушеници ће се у пвиру 

пдељенске заједнице дпгпвприуи какп ће улпжиуи зарађени 

нпвац.Пдељенска заједница других разреда ће ићи у бипскпм за време 

фесуивала дешјег филма. 

 

 

 



Нпвпгпдищои украси- рецилажа (другаци ;Малинпва) 

 
Ђашке рукпувприне II 3, „ Велика щкпла“, нпвпгпдищои ващар, децембар 

2017. 

 

Рукпувприне ушиуељице Биљане Димић и оенпг шеуврупг разреда 

 



 

 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

И ове године смо показали хуманост. На  предлог Ђачког парламента 

Дечији савез наше школе је спровео акцију прикупљања прибора за 

личну хигијену, школског прибора . Од прикупљених средстава Ђачки 

парламент је правио пакете ученицима наше школе, којима ће ова 

помоћ добро доћи. 

Акцији се одазвао велики број наших ученика и њихових родитеља. 

Показали су хуманост на делу по ко зна који пут. 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАНУАР  

Шкплска слава Свеуи Сава 

Прпславили смп Свеупг Саву, ууемељиваша српске цркве, државе и щкплсува, 

првпг српскпг архиппискппа и највећег прпсвеуиуеља. Свешани прпграм у 

прганизији насуавнице српскпг језика Анђелке Спирић ппдсеуип нас је какп 

уреба да се пднпсимп према другима , да љубимп ближоег свпг, да у свакпм 

дану ушинимп једнп дпбрп делп.Кума щкпле пве гпдине је Драгана 

Кнежевић, ушеница щесупг разреда и ангелина Кауић ушеница другпг 

разреда. Целпкупна свешанпсу пбпгађена је излпжбпм слика нащих ушеница 

псмпг разреда Милене Седлан и Александре Мерганц. 

 

Будимп дпбрпнамерни, великпдущни, љубазни и ппщуени, и ппкажимп 

свпјим  делима да нам је искренп суалп дп других људи у нади да ће се и 

пни, уакпђе, на исуи нашин ппнащауи према нама. 

 



 

Ушеници трећег разреда, ушитељица Слађана Дражић и наставница 

енглескпг језика Зпра Стефанпвић 



  реш директпра Ружице Павлпвић, свешана приредба 



 

Куме – ушенице пкрећу славски кплаш са свещтеникпм, свешанпст ппвпдпм 

славе Св. Сава 

 



 I местп на ликпвнпм 

кпнкурсу Неда Мимпвић VII 1, награда дпдељена на свешанпсти 

 

 

 

 

 

 



ФЕБРУАР 

Фебруар је месец љубави 

У пквиру пдељеоа пбележен је месец љубави.У ппсуављену кууију за 

љубавну ппщуу ђаци су псуављали ппруке, кпје су се прпслеђивале. 

 

 

  

Ушеници нижег узраста са ушитељицама псмислили  су панп у хплу щкпле ( 

Малинпва) 

Звезде щкплске ппзпрнице – Певаши 

Крајем месеца фебруара у щкпли „Милан Пеурпвић“ на Нпвпм Насељу у 

пганизацији Дешјег Савеза Нпвпг Сада пдржанп је уакмишеое „ Звезде 

щкплске ппзпрнице – Певаши“.На уакмишеоу је ушесупвалп двадесеу 

пснпвних  щкпла. Ушеници су се уакмишили у две        кауегприје, прва 

кауегприја – пд првпг дп шеуврупг разреда, друга кауегприја – пд пеупг дп 

псмпг разреда. Нащу щкплу предсуављала је ушеница шеуврупг разреда 

Емилија Бјелић у прауои ушиуељице Маје Темеринац. Ушеница другпг 

разреда Љубица Ћелић, певала је ревијалнп. Деца су  извпдила дешје песме, 

забавне ( дпмаће или суране), кап и извпрне песме. 



    Емилија Бјелић IV и Љубица Ћелић 

II3, такмишарке 

 
 
Извпр: Дневник рс.   13.02.2018 • 12:28 12:29  
 
У Петрпварадину су шести пут прпглашени најбпљи сппртисти, клубпви и 
сппртски радници.  

 
Фпуп: Dnevnik.rs 



Прганизаупри пве манифесуације били су МЗ Пеурпварадин, на шелу с 
председникпм Драженпм Малпбабићем, кап и пвдащое Сппрускп друщувп. 
Прпглащеоу је присусувпвап и дирекупр Ппкрајинскпг завпда за сппру и 
медицину сппруа Данијел Жупић, кпји је исуакап да пвакве приредбе 
прппагирају сппру и дпдап да сви дпбиуници признаоа мпгу да дпђу у 
Ппкрајински завпд за сппру и медицину сппруа и пбаве прегледе и уесуираоа 
бесплаунп. 
За најбпљу сппруисукиоу прпглащена је карауисукиоа Славица Црнпвшић, 
шланица КК Дпдерсппру, кпја је ппсуигла запажене резулуауе на дпмаћпј и 
међунарднпј сцени, а псвпјила је и брпнзу на Свеускпм купу. Најуспещнији 
сппруисуа је оен клупски друг Лазар Ниншић. У кпнкуренцији младих 
сппруисуиоа награду је дпбила карауисукиоа Дуоа Ниншић и рукпмеуащица 
Мипна Вукмирпвић. Међу дешацима награђени су щахисуа ШК Краљица 
Милан Ппппвић и фудбалер Никпла Гаврищић. 
Карауе клуб Дпдерсппру дпбип је признаое кап најуспещнији кплекуив, 
оегпви уакмишари су лане псвпјили једну свеуску, две балканске и псам 
државних медаља. 
Ппсебнп признаое дпдељенп је дугпгпдищоем нпвинару „Дневника“ 
Младену – Мищи Павлпвићу за прпмпцију сппруа у Пеурпварадину.  
Нису забправљени ни најуспешнији сппртисти ПШ „Јпван Дучић“, па су 
награђени пливачи Сташа Гркпвић, ученица 8. разреда и оен гпдину дана 
млађи другар Реља Бубаоа.       

(из дневнпг листа Дневник ;текст и фптп: М. Павлпвић) 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

СППРТСКА НЕДЕЉА у щкпли 

Сппруска недеља је пдржана пд 23.03 -29.03 2018.гпд. 
Пеуи разреди су играли рукпмеу – ппбедип је 5. један  
Шесуи разреди су играли  кпщарку- ппбедип је 6. ури 
Седми разреди су играли пдбпјку – ппбедип је 7. пеу 
Псми разред је играп пдбпјку – ппбедип је 8. ури 
 
Прганизацију сппруске недеље впдип je акуив насуавника физишкпг 

васпиуаоа. 

 

Ушеници другпг разреда са ушиуељицпм Мајпм Темеринац пгранизпвали су 

радипницу „Уппзнајмп разлишиуа занимаоа“.На креауиван и занимљив 

нашин са рпдиуељима, ушеници су ппнпвили знаоа п људким занимаоима уз 

једну прпфесприцу, припадника специјалних јединица, заппсленпг на 

уелевизији, једнпг инжеоера и пекар укусних кплаша и пецива 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДУЧИЋЕВИ ДАНИ 2018  

„ШКПЛСКП МИ СЕ СУНЦЕ СМЕШИ“ 

Душићеви дани ппсуала је урадиципнална манифесуација наще щкпле.Сваке 

щкплске гпдине прве недеље априла крпз велика врауа ущеуају у нащу 

щкплу. Пве гпдине су се пдржали крајем маруа месеца збпг прплећнпг 

распусуа кпји је пбухвауип и прву недељу априла. Душићеви дани пружају 

мпгућнпсу свим нащим будућим ђацима и оихпвим рпдиуељима да се 

уппзнају щуа све мпже да им пружи щкпла Јпван Душић.  

 

Псуварене су све акуивнпсуи пп унапред предвиђенпм плану: 

Ппнедељак, 26.03. у 17 часпва пдржан је РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК за 
рпдитеље 
 

будућих првака, у щкплскпм пбјекуу у Малинпвпј 2а. Шкплу је предсуавип 

дирекупр щкпле, а психплпг и педагпг су пдржали презенуацију кпја се 

пднпсила на васпиунп пбразпвни насуавни прпцес наще щкпле. Ушиуељице 

Јпванка Марић, Милана Михајлпв, Анђелија Скенчић и ушиуељ Тпща 

александрпв су се предсуавили кап пдељенске суарещине будућег првпг 

разреда, дали свпје сурушнп мищљеое и крпз инуеракцију са рпдиуељима  и 

пдгпварали на сва ппсуављена пиуаоа . Пвај сасуанак је бип вепма ппсећен. 

Прпуекап је у пријаунпј аумпсфери. Задпвпљсувп је билп пбпсуранп. 

 

„ДЕЦА ДЕЦИ“ – хуманитарни кпнцерт и прпдајна излпжба 

У  уупрак, , 27.03.2018. пд 16 дп 19 шаспва  хплу наще щкпле пдржана је 
хуманиуарна – прпдајна излпжба радпва ушеника, Хуманиуарни кпнцеру 
ушеника наще щкпле, кпји ће ппшеуи у 17 шаспва, кап и ушеника Музишке 
щкпле «Music harmony”, пд 18 шаспва. Улазница за кпнцеруе је 
дпбрпвпљни прилпг. 



 Прганизаупр пве акције је Ђашки парламену щкпле и насуавница - 

кппрдинаупр Александра Дрпбац . Акцију су ппмпгли велики брпј насуавника 

и ушеника .Сакупоеним нпвцем ппмпгли су  ушенике наще щкпле . 

 

 

Са хуманиуарнпг кпнцеруа 



 

Ващар спретних руку 



 

Среда, 28.03. пд 17 дп 19 часпва „ПТВПРЕНА ВРАТА ШКПЛЕ“ – ушеници и 
насуавници предсуављају щкплу будућим првацима и оихпвим рпдиуељима 
крпз разлишиуе акуивнпсуи. Тпга дана реализпвап се и СВЕЧАНИ УПИС 
ПРВАКА и пријава ушеника за ппхађаое бправка.  

Шкпла је пуварила врауа и ппзвала све заинуереспване да ушесувују у игри, 
разним акуивнпсуима, радипницама, презенуацијама кпје су припремили 
нащи ушеници са ушиуељима и насуавницима наще щкпле. Ппсебну пажоу је 
била усмерена на излпжбу дешијих радпва у шиуавпм прпсупру пбе щкплске 
зграде. 

 



 прпщлпгпдищои ђак 
генерације у ппсеуи щкпле на дан пувпрених врауа са разреднпм Звјезданпм 
Башкалић 



    инфпрмауишки кабинеу

   кабинеу енглескпг језика 

 



 насуавница музике 
Адријана Јпванпвић и нащ Мауеја 

Чеувруак, 29.03. у 18 шаспва СВЕЧАНИ ПРПГРАМ ЗА УЧЕНИКЕ И РПДИТЕЉЕ - 

приредба у шасу великпг писца Јпвана Душића и у шасу наще щкпле. Свешани 

прпграм за ушенике и рпдиуељеПриредбу je псмислила  насуавница српскпг 

језика , Славица Рисуић . Ушесувпвали су ушеници нижих и  вищих разреда. 

Прпграм инспирисан   уемауикпм „ШКПЛСКП МИ СЕ СУНЦЕ СМЕШИ“  је 

уппупунип хпр щкпле ппд рукпвпдсувпм насуавнице музишке кулууре Љубице 

Секулић рециуације, драмске изведбе, музишке игре и мелпдије извпђене на 

клавиру, кларинеуу и гиуари кпје су извпдили нащи ушеници. Ушенике нижих 

разреда прганизпвале су ушиуељице Суана Цвјеуићанин,  Маја Темеринац, 

Ивана Јпванпвић и Јелена Релић. Ликпвна секција  је са насуавницпм ликпвне 

кулууре Саопм Маравић  псмислила прелепу сцену.   Најлепще лиуерални 

радпве на уему „ШКПЛСКП МИ СЕ СУНЦЕ СМЕШИ“ написали су и 

предсуавили публици Ваоа Хпроак V4 ,Вељкп Мрђа V4 и Валенуина Рапудић 

IV3. 

 

СППРТСКИ СУСРЕТИ – упкпм шиуаве недеље пдржали су се уурнири међу 

пдељеоима: нижи разреди – игре пп избпру, 5.разред – дешаци рукпмеу, 

девпјшице између две вауре, 6.разред – кпщарка, 7. разред - пдбпјка. 
 



 награђен рад, I местп на кпнкурсу     „ 

Шкплскп ми се сунце смещи“, Милан Ерпр VIII 5 (пвај рад краси наслпвну 

страну  нащег щкплскпг шаспписа Сунце) 

 

Најбпљи рад на кпнкурсу „ Лпгп наще щкпле“, Милана Седлан VIII 2 (У пвпј 

щклскпј гпдини  први пут je расписан  кпнкурс за лпгп наще щкпле). 



 

 

 

  

Најмлађи ушесници на щкплскпј приредби. 

 

ИЗЛПЖБА РАДПВА ТИЈАНЕ ГРКПВИЋ И ДУОЕ КРСТИЋ 

Пве щкплске гпдине ушенице VI-4, Тијана Гркпвић и Дуоа Крсуић, имале су 

прилику да прикажу свпје ликпвне радпве на сампсуалнпј излпжби 

прганизпванпј ппвпдпм прпславе Дана щкпле у пквиру манифесуације 

„Душићеви дани“. Излпжени радпви насуали су какп на шаспвима ликпвне 

кулууре, уакп и у слпбпднп време кпје пве две вредне девпјшице шесуп 

прпвпде цруајући и сликајући. Надамп се да је пвп била самп прва у низу 

сампсуалних излпжби кпје ће Тијана и Дуоа имауи у будућнпсуи. Желимп им 

пунп среће и успеха у даљем суваралащуву и раду.   



             

 

                                           

 

АПРИЛ 

 

22. април Дан планете Земље 

Дан планеуе Земље пбележип је и II3 ушиуељице Марине Лишина 

 
 
 

https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599662253137/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599662253137/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599662253137/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599662253137/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599662253137/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599662253137/?type=3


 

 
Нина, Ана, Љуба, Ваоа, андреј, Вељкп, Анђела, Емилија,Гаврилп, 
 Аљпща, Влада, Пеуар и Лепн -   другаци 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599665586470/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599665586470/?type=3
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599665586470/?type=3
https://www.facebook.com/pg/O%C5%A0Jovan-Du%C4%8Di%C4%87-Petrovaradin-560193404127105/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/O%C5%A0Jovan-Du%C4%8Di%C4%87-Petrovaradin-560193404127105/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/O%C5%A0Jovan-Du%C4%8Di%C4%87-Petrovaradin-560193404127105/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/560193404127105/photos/pcb.1445600018919768/1445599665586470/?type=3




  

Радпви ушеника ( панпи) пд IV дп VIII разреда  

 



Ппсета предщкплаца нащпј 

щкпли;20. април 



Наще пдбпјкащице ПРВЕ у граду Нпвпм 

Саду, ТРЕЋЕ на Пкружнпм уакмишеоу  пснпвних щкпла у пдбпјци.  

 



Пдбпјкащице, маууранукиое на маууркпј вешери, са насуавникпм  и уренерпм 

Емилпм Дпулић, хпуел Парк, мај 2018. 

 

 

ЗЛАТНА ЗЛАТА 

 

 Супуи рпђендан пве гпдине прпславила је наща ушиуељица у пензији Злауа 

Шуајнер. Ведра и насмејана слављеница пувприла је врауа свпга дпма  

дирекупркиРужици Павлпвић. Дирекупрка је дпщла пвпм специјалнпм 

приликпм да јпј уруши цвеће и ппжели све најбпље. Уз рпдбину и некпликп 

пријауеља, свећице на упруи биле су пдуване. Слављенишина пплеунпсу и 

ведрина духа уреба да нам буду леп пример. 

  

наща дирекупрка Ружица Павлпвић и Злауа Шуајнер на дан рпђендана 

 

 

 



 

ПКРУЖНП ТАКМИЧЕОЕ „ Шуа знащ п сапбраћају“ 

На пкружнпм уакмишеоу из смпуре " Шуа знащ п сапбраћају" Јпнащ Филип, 

ушеник VI 4, псвпјип је уреће месуп. Такпђе је на ппщуинскпм уакмишеоу 

псвпјип првп месуп. Ушеника је приремала насуавница уахнишкпг пбразпваоа 

Ивана Јагпдић. 

 

 

 

 

МАЈ 

Манифесуација  Музеј и за 10 

18. маја, у амбијенуу Музеја Впјвпдине у Нпвпм Саду у пквиру манифесуације 

„Музеј и за 10“ пдржана је прпмпција коиге „Мисија: Музеј“. Ауупрка коиге 



Ивана Нещић и уредница АнђелкаРужић предсуавиле су ушеницима ПШ 

„Јпван Душић“ из Пеурпварадина пву коигу и разгпварале с оима п 

умеунпсуи, музејима, сликарима, капи п коигама, писаоуиписцима. У 

радипнишарскпм делу, уз ппмпћ ауупрке Иване Нещићи кусупса-педагпга 

Слађана Велендешић, ушеници су међу експпнауима Музеја бирали јунаке за 

свпје лиуерарне и ликпвне радпве. 

„Креауивниценуар“ ће у сарадои с музејима реализпвауи прпмпцију коиге 

„Мисија: Музеј“ у некпликп градпва Србије. Захваљујемп прпфесприци 

Александри Милакпвић Дрпбац и ушеницима ПШ „Јпван Душић“ кпји су нам 

ппказали какп се на прави нашин негује музејска кулуура. 

 

 



 



 

 

 



Прплећу у шасу – уакмишеое рециуаупра  

22.05.2018.гпдине у прпсупријама Друщува ушиуеља Нпвпг Сада у 

прганизацији Дешјег Савеза пдржанп је рециуаупрскп уакмишеое „Прплећу у 

шасу“. На уакмишеоу је ушесупвалп двадесеу пснпвних  щкпла. Ушеници су се 

уакмишили у две кауегприје. Прва кауегприја – пд првпг дп шеуврупг разреда, 

друга кауегприја – пд пеупг дп псмпг разреда. Нащу щкплу предсуављале су  

ушенице другпг разреда Јелена Раканпвић и ушеница седмпг разреда Маја 

Гпјкпвић у прауои ушиуељице Маје Темеринац. Ушеница другпг разреда 

Јелена Раканпвић, рециупвала је песму „Чему слузи срце“ , ушеница седмпг 

разреда рециупвала је песму „ Бела бреза“. 

Наще ушенице рециупвале су јакп лепп, сигурнп и са пунп емпција. Награду 

нисмп псвпјили, али смп ппнпсни на наще младе уаленуе.Бпдрили смп једни 

друге, кап и  другаре из других щкпла. Јпщ једнпм смп наушили да је важнп 

ушесувпвауи и радпвауи се успеху других. Трудићемп се и даље да развијамп 

наще младе уаленуе, а ппказали смп да их наща щкпла има пунп. 

 

                           
 

  



 

 

 

 

 

Међупдељенскп такмишеое у фудбалу, мај 2018. 

 

Златни трећаци  (III2 I III3) 



 

Злазни прваци са ушитељицпм Анђелијпм Скенчић, међупдељенскп 

такмишеое 

 

 

Baby Exit  2018. 

У субпуу 26.05.2018. гпдине на Пеурпварадинскпј уврђави пджан је 17. 

Фесуивал ппуимизма у прганизаији УГ ИнуерАру-а. Baby Exit je манифесуација 

виспких мпралних вреднпсуи кпја на јединсувен нашин афирмище  знашај 

ппрпдице и важне друщувене циљеве за пдрасуаое деце. Baby Exit има 

задауак да у нареднпм перипду сувпри амбијену за развпј уаленупване и 



креауивне деце за ппнпс нације. Тема фесуивала пве гпдине била  „Памеунп 

пдрасуаое“. Нащу щкплу предсуављали су ушеници другпг разреда и ушеница 

пеупг разреда Вищоа Мащић,  

 

у прауои ушиуељица Суане Цвјеуићанин и Маје Темеринац. Нащи ђаци 

предсуавили су свпје нумере на бини – Ђашки пскар.  

 

Ушеници другпг разреда извпдили су нумеру „ Шещир мпј“ са занимљивпм 

кпрепграфијпм. Ушеница Вищоа Мащић певала је песму „ Нек` свуд љубав 

сја“. Ппнпсни смп на наще ушенике кпји су на леп нашин предсуавили нащу 

щкплу. Дпбили су велик аплауз и псвпјили симпауије публике. На крају 

извпђеоа , ушеници су делили деци из публике цвеуиће са лпгпм наще 

щкпле, кпје су сами израдили на шасу ликпвне кулууре. Ппказали смп кпликп 

смп уаленупвани и креауивни и щуп је најважније, пдлишнп смп се забавили. 

 

  
 



                   
 

Српски језик – Државнп такмичеое 

На Републишкпм уакмишеоу из српскпг језика у Трщићу пдржанпм 26.маја 
2018.гпдине ушесувпвали су ушеници: Сара Хпроак, Ваоа Двпрнић и Милууин 
Танпвић. Сара је псвпјила урећу награду, а Ваои је припалп шеувруп 
месуп.Ушенике је припремала насуавница Весна Суанпјшић 
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ЈУН 

 

Успещнп заврщена метпдищка пракса (ликпвна култура) у пвпј щкплскпј 

гпдини 
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СТУДЕНТИ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Од октобра 2017. године наша школа сарађује са Академијом уметности у Новом 

Саду. Студенти Ликовног департмана који похађају предмет Методика ликовног 

васпитања и образовања су се у оквиру методичке праксе дружили са нашим ученицима. 

Тако су учитељица Јелена Релић и ученици IV-2 угостили студенте Марту Ивановић, 

Алексу Пивничког и Филипа Ткалца. Са учитељицом Иваном Јовановић и ученицима IV-1 

сарађивали су Драгана Ковачевић, Стефан Пфефер и Маја Ковач, док су са учитељицом 

Марином Личина и њеним II-3 вредно радили Александра Ђорђевић, Марина Сантрач и 

Павле Голијанин. Наставница ликовне културе Сања Маравић и одељење V-4 пружили су 

велику подршку студентима Нини Миливојевић, Сандри Ружић и Вукашину Радушком. 

На часовима ликовне културе уживали су и учили сви – ђаци, студенти, али и њихови 

учитељи и наставници ментори без чије помоћи ова дивна сарадња не би могла да се 

оствари.  

Ево шта је једна од студенткиња, Драгана Ковачевић, написала о периоду 

проведеном у нашој школи: „Ову годину ћу дефинитивно памтити по томе што сам имала 

могућност да видим како у пракси изгледа посао који сам одувек желела да радим, да 

осетим ту енергију, да будем посвећена деци, да их научим нешто ново и пренесем знање, 

љубав и искуство које сам ја стекла током свог школовања, да се заједно упознајемо и 

разговарамо, стварамо, маштамо, будемо креативни, да се смејемо и помажемо једни 

другима у решавању ликовних проблема. Свесна сам да на путу ка реализацији својих 

снова треба много да се ради и ценим ово искуство које сам стекла у ОШ „Јован Дучић“ са 

четвртацима и учитељицом Иваном. То искуство је од изузетно великог значаја за мене и 

моје даље напредовање. Надам се да ћемо и убудуће успешно и добро сарађивати и 

дружити се као што смо и до сада.“ 

Речи Бига Милице, ученице IV-2, потврђују да су и ученици уживали у овим 

заједничким активностима и дружењима: „У овој школској години највише ми се свидео 

долазак студената у наш разред. Кад год бих их видела улепшао би ми се дан! Зашто? 

Коме се не би улепшао када их види тако ведре, насмејане и расположене за рад! Сваки 

час долазили су са новим и занимљивим идејама. Експериментисали смо, правили, радили 

и цртали! Најзабавније ми је било када смо правили маске. Једном речју, са њима нам је 

било као да смо у играоници или у бајци.“ 

Наставница ликовне културе Сања Маравић посебну пажњу скреће на активности 

које су реализоване у току другог полугодишта, а које су вођене идејом да се уметност и 

стваралаштво налазе свуда око нас и да их је потребно неговати и ван часова ликовне 

културе. Наставница Сања нам објашњава како је ова замисо спроведена са ученицима V-

4: „Студенти су имали прилику да ученике одведу у Спомен збирку Павла Бељанског, те 

да код њих развијају свест о истинским вредностима. Многа деца нису била у прилици да 

раније посете неку институцију културе, па је ово за њих било изузетно искуство.  





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наща златна Ивпна Јурић, атлетишарка, пдлишан ђак псмпг разреда кпја 

нпси мнпгп успеха и на наставним такмишеоима , јун 2018. 

 

У шаст песнику Чика Јпви Змају 

Ушеници нижих пдељеоа са свпјим ушиуељицама пбележили су „Змајеве 

дешје игре“ у свпјим ушипницама. Деца песници предсуавили су се свпјим 

другарима.  



 „ Малинпвци“ 

 

 

У ЂАВПЉПЈ ВАРПШИ 

Пве щкплске гпдине насуавници су ппсеуили Ђавпљу варпщ и Прплпм баоу.  

Ђавпља варпщ, јединсувена у свеуу, привлашила је велику пажоу насуавника 

већ дугп,  уе смп пве гпдине бащ уај лпкалиуеу ппсеуили и нисмп ппгрещили. 

Дп Варпщи се суиже крпз пиупму щуму у кпјпј су Саси јпщ имали руднике. Да 

је предеп бпгау рудама дпказују извпри лекпвиуе впде бакарнпцрвене бпје. 

Из щуме се излази на шисуну на кпјпј дпминирају фигуре пд земље са 

каменпм на врху. Легенде везане за пвп месуп су разне щуп указује на 

бпгаусувп мащуе нащег нарпда. 

 Ппсеуа псуацима манасуира у кпм се зампнащила Ана, мајка Свеупг Саве, 

сеуила нас је на славна времена нащих предака.  Ппсеуа музеју у Прпкупљу 

пплеменила нас је нпвим знаоима п праисупријским насепбинама кпје су 

пукривене у пкплини пвпг мирнпг града. 

У Прплпм баои су пдмпр, уживаое у лекпвиупј впди и пријауне щеуое 

щумпм испуниле дан. У близини баое налази се црква Лазарица из кпје су 

испраћени впјници цара Лазара. Ту се щљиве уврћу дпк расуу, легенда каже у 

правцу у кпјем су јунаци пуищли у Кпспвски бпј. 



Пуни ууисака и са нпвим знаоима врауили смп се и са пвпг пуупваоа.  

 

Ђавпља варпщ 

  Музеј града Прпкупље, праисупријскп дпба, 

разбпј 



   праисупријска кућа, 

лпкалиуеу Плпшник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Видпвдан 28. јуна 2018. 



 

„ Кап и ранијих гпдина и у щкплскпј 2017/18. gпдини наставници и ушеници наще щкпле 

су ушествпвали на свим нивпима такмишеоа и пстварили запажене резултате. 

Честитам ушеницима, наставницима и рпдитељима на ппстигнутим резултатима, са 

жељпм да пваквих и бпљих резултата у наредним гпдинама буде јпщ вище. 

Да се у нащпј щкпли вреднп и преданп ради , са великим ентузијазмпм , ппказује и 

НАЈВЕЋА ОЦЕНА - ЧЕТВОРКА, кпју смп пве щкплске гпдине дпбили у Сппљащоем 

вреднпваоу квалитета рада щкпле у прганизацији Министарства прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја, али и пвих 120 коига кпје ћемп данас дпделити ушеницима и 

наставницима за ппстигнуте изузетне резултате. Јпщ једнпм смп ппказали да 

мпжемп и желимп да будемп међу најбпљим щкплама у граду.“ 

део говора директора  на свечаној додели диплома  на Видовдан, 2018.године 

 

 





 

 

 

ВИДПВДАНАСКЕ НАГРАДЕ ДПДЕЉЕНЕ НА ПЕТРПВАРАДИНСКПЈ ТВРЂАВИ  

МЕЂУ НАЈБПЉИМА НА РЕПУБЛИЧКПМ ТАКМИЧЕОУ СУ УЧЕНИЦИ НАШЕ 

ШКПЛЕ 

Елена Прпуић II1 (1. месуп – чудп), Суаща Гркпвић VIII 5 (1. месуп- пливаое), 

Давид  Јачић II2 (2. месуп – чудп),Сара Хпроак VII5 ( 3. месуп - српски језик)и 

Елена Мрђа II5 (3. месуп – чудп) 



 Давид Јачић са ушитељицпм Иренпм 

Впјвпдић 



 

Петрпварадинска тврђава, на  Видпвдан, 28. јуна 2018. гпдине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шкплска 2018/ 2019. гпдина 

 

 

 

Нпвп рухп наще щкпле: 

 

 



 

СЕПТЕМБАР 

 

Сппртски  дан на „нпвим „ теренима  

 

Најмлађи деле мптиваципне ппруке на тему „ Вплим сппрт“ 


